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Förord
Den trettioförsta konferensen för svenskans beskrivning ägde rum i Umeå den
20–21 maj 2010 under två vibrerande varma försommardagar. Konferensen
samlade närmare 140 deltagare, huvudsakligen från Sverige och Finland. Som
värd för konferensen stod Institutionen för språkstudier vid Umeå universitet.
Den lokala arrangörskommittén bestod av Ann-Catrine Edlund (sammankallande), Lars-Erik Edlund och Ingmarie Mellenius.
Konferensens tema var ”Perspektiv på skrivande”, vilket också belystes av
de tre inbjudna plenarföreläsarna. Anna-Malin Karlsson, professor i modern
svenska vid Södertörns högskola, utforskade gränssnittet mellan ett materiellt
och ett socialt synsätt på skriftspråksanvändning i en teoretiskt orienterad föreläsning, ”Great Divide, Social Practice eller Motivated Sign”? Materiella, sociala
och semiotiska perspektiv på skriftspråkande.” Siv Strömquist, docent i nordiska
språk vid Uppsala universitet, med mångårig erfarenhet av praktiskt arbete med
skrivprocessen ur ett didaktiskt perspektiv, utgick från en retoriskt ställd fråga i
sitt föredrag: ”Skrivprocessen fortsatt aktuell!? Efter 30 år med skrivprocessen
i Sverige.” Sven Strömqvist, professor i allmän språkvetenskap och språkinlärning, Lunds universitet, diskuterade de skilda kognitiva förutsättningarna för
tal respektive skrift under rubriken ”Att tänka för att tala och att tänka för att
skriva”. Två av plenarföreläsningarna föreligger här i publicerad form.
Inför publicering av konferensbidragen har ett granskningsförfarande til�lämpats där bidragen bedömts och granskats av redaktörerna i samråd med
anonyma referenter. Tyvärr har alla bidrag inte kunnat beredas plats i volymen.
I urvalsförfarandet har bidrag som presenterar forskningsresultat och/eller
forskning som inte tidigare publicerats getts företräde. I övrigt har vetenskaplig
kvalitet värderats.
Konferensen och publiceringen av konferensvolymen har stöttats ekonomiskt
av Svenska Akademien, Kungl. Vitterhetsakademien, Kungl. Gustav Adolfs
Akademien för svensk folkkultur, Kungl. Skytteanska samfundet, Magnus
Bergvalls stiftelse och Umeå universitets konferensanslag. Vi vill också rikta
ett varmt tack till alla medarbetare vid Institutionen för språkstudier som aktivt
bidrog till konferensarrangemanget och till studenterna på språkkonsultprogrammet som bidrog både med garderobsbevakning och fyndig bordsplacering.
Tyvärr blev Svenskans beskrivning 31 den sista konferens som professor
Gösta Bruce deltog i. Gösta gick bort den 15 juni 2010, men fortsätter att lämna
avtryck, bland annat genom sitt bidrag i föreliggande volym.
Umeå i juni 2011
Ann-Catrine Edlund & Ingmarie Mellenius
för arrangörskommittén för Svenskans beskrivning 31

Forskningsnämnden för svenska språket
Forskningsnämnden för svenska språket är ett samarbetsorgan för forskare i
Sverige och Finland med inriktning på svenska språket. Nämndens uppgift är
att svara för den övergripande planeringen av konferensen Svenskans beskrivning, vilken arrangeras var tredje termin enligt ett rullande schema där var fjärde
konferens hålls i Finland. Uppgiften innebär att nämnden ska fatta beslut om
dels var konferensen ska arrangeras, dels – i samråd med den lokala arrangören
– formerna för hur konferensbidragen ska publiceras.

Så lyder den första paragrafen i Forskningsnämndens stadgar, och där beskrivs
alltså nämndens uppgift. Fram till 11 oktober 2008 hette denna nämnd Forskningsnämnden för modern svenska, men vid det möte som ägde rum i anslutning till Svenskans beskrivning 30 ändrades namnet till Forskningsnämnden
för svenska språket, ett namn som bättre stämmer överens med de ämnen som
i dag behandlas på Svenskans beskrivning.
Nämnden utgörs alltså av forskare från Sverige och Finland, vilka väljs för en
tid av fyra år (och som sedan kan omväljas en gång). Forskare i Sverige representeras av två ordinarie ledamöter (inga suppleanter utses) från de universitet
som tidigare har arrangerat Svenskans beskrivning (för närvarande Göteborg,
Linköping, Linnéuniversitetet, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro)
eller som står i begrepp att göra det (gäller t.ex. Karlstad – se nedan). Forskare
i Finland representeras av fyra ordinarie ledamöter som alla representerar olika
universitet, och för dessa utses dessutom fyra suppleanter.
Svenskans beskrivning arrangeras, som framgår av paragrafen ovan, enligt
ett rullande schema. Karlstad universitet kommer att arrangera Svenskans
beskrivning 32 i oktober 2011. Därpå följande konferens hålls i Helsingfors
våren 2013, eftersom var fjärde konferens, enligt stadgarna, hålls i Finland. Till
ordförande i nämnden väljs någon från den ort som står i begrepp att ordna
närmast följande konferens. Nämnden sammanträder i regel endast en gång var
tredje termin, dvs. i anslutning till Svenskans beskrivning.
Stadgarna för Forskningsnämnden återfinns på omstående sida. En förteckning över tidigare konferenser återfinns sist i volymen.
Ann-Catrine Edlund
Ordförande 2008–2010

Stadgar för Forskningsnämnden för svenska
språket, senast reviderade 2010-05-21
§ 1. Forskningsnämnden för svenska språket är ett samarbetsorgan för forskare i Sverige och Finland med inriktning på svenska språket. Nämndens uppgift är att svara
för den övergripande planeringen av konferensen Svenskans beskrivning, vilken
arrangeras var tredje termin enligt ett rullande schema där var fjärde konferens
hålls i Finland. Uppgiften innebär att nämnden ska fatta beslut om dels var konferensen ska arrangeras, dels – i samråd med den lokala arrangören – formerna
för hur konferensbidragen ska publiceras.
§ 2. Nämnden består av två ordinarie ledamöter från vart och ett av följande universitet: Göteborg, Karlstad, Linköping, Linnéuniversitetet, Lund, Stockholm,
Umeå, Uppsala och Örebro, samt av fyra ordinarie ledamöter från Finland som
alla representerar olika universitet. För den rikssvenska gruppen utses inga suppleanter. För den finländska gruppen utses fyra suppleanter från olika universitet.
Suppleanterna har närvaro- och yttranderätt.
§ 3. Ledamöterna utses för en tid av fyra år och kan omväljas en gång.
§ 4. Ledamöterna utses lokalt bland forskarna inom ämnesområdet svenska språket på
respektive ort eller orter; nämndens ledamöter svarar för att så sker på respektive
ort. Högst hälften av nämndens ledamöter och suppleanter bör förnyas åt gången
enligt följande, dvs. vartannat år: a) ledamot 1 (och suppleant 1) väljs för perioden
2009–2012, b) ledamot 2 (och suppleant 2) väljs för perioden 2011–2014 osv.
Nämnden kan vid behov fatta beslut om justering av ledamöternas mandatperioder.
§ 5. Nämnden utser inom sig ordförande, vice ordförande och sekreterare. Om möjligt
hämtas dessa från den ort som står i tur att arrangera Svenskans beskrivning.
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Great Divide, Social Practice eller
Motivated Sign?
Materiella, sociala och semiotiska perspektiv på skriftspråkande
Anna-Malin Karlsson

Perspektiv på skrift
Inom de senaste decenniernas svenska och nordiska språkvetenskapliga forskning
ryms flera olika perspektiv på skrift, skrivande och skriftspråk. Här ska tre av
dessa tas upp. Jag kommer att kalla dem Great Divide (’den stors klyftan’), Social
Practice (’den sociala praktiken’) och Motivated Sign (’det motiverade tecknet’).1
Det första perspektivet, ibland även kallat den autonoma modellen, kännetecknas
av att man gör en avgörande åtskillnad mellan tal och skrift samt av att man intresserar sig för skriftens effekter på kognition och kultur. En av förgrundsgestalterna
inom det andra perspektivet, Social Practice, kallar själv sitt alternativ för den
ideologiska modellen, vilket illustrerar det faktum att man här i stället väljer att
fokusera ideologier och sociala mönster kring skrift och skriftanvändning. Perspektivet Motivated Sign slutligen motsvaras av teoribildningen sociosemiotik, som
är utpräglat konstruktivistisk och hävdar att de sätt man skapar mening på också
bidrar till den mening som skapas. Skulle man etikettera detta perspektiv med
ett parallellt modellnamn skulle möjligen den materiella modellen vara adekvat.
För att uttrycka sig med inspiration från en känd Internetcommunity skulle
man kunna säga att många som ”gillar” Social Practice också ”gillar” Motivated Sign. Det är alltså inte ovanligt att man hos samma forskare eller i samma
vetenskapliga miljö finner ett intresse för etnografisk skriftbruksforskning och
en förkärlek för multimodal diskursanalys. Vid närmare eftertanke kan detta
faktiskt framstå som paradoxalt, eftersom Motivated Sign starkt betonar materialitetens roll på ett sätt som kan tyckas likna hållningen hos Great Divide.
Social Practice-perspektivet vill ju tona ner teknikens roll och är starkt kritiskt
mot Great Divide. Hur går det ihop? Har de som vill kombinera Social Practice
med Motivated Sign gått hela vägen runt (som i figur 1)? Vilka perspektiv är
förenliga och på vilka sätt? Vilka ersätter varandra?
1

Det ska nämnas att Great Divide benämnts främst av sina kritiker, som också myntat
den alternativa etiketten ”the autonomous model”. Social Practice resp. Motivated Sign
är inte på samma sätt etablerade etiketter på respektive paradigm, utan snarare centrala
begrepp inom de två skolbildningarna.
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Great Divide
eller
autonoma
modellen

Social Practice
eller
ideologiska
modellen

Motivated Sign
eller
materiella
modellen

Figur 1. Från Great Divide , till Social Practice, till Motivated Sign – och tillbaka
igen?

Great Divide – den autonoma modellen
I slutet av 1960-talet publicerade socialantropologen Jack Goody volymen Literacy in traditional societies (Goody 1968). Det som lyftes fram i boken var
skriftens roll för tänkandet, och det som framförallt utforskades var (tidigare)
skriftlösa kulturer och hur dessa – i förekommande fall – förändrades när de
alfabetiserades. Några år senare publicerade Goody boken The Domestication of
the Savage Mind (Goody 1977). En central tanke i båda dessa texter är att skriften dekontextualiserar, lösgör språket från dess kontext och gör det autonomt.
Det kanske mest citerade verket inom perspektivet Great Divide publicerades
1982 av jesuitprästen och litteraturvetaren Walter Ong, nämligen Orality and
literacy. The technologizing of the word (Ong 1982). I boken, som blivit mycket
känd och spridd, inte minst i Sverige, utgår Ong ifrån att kulturer är antingen
skriftliga eller muntliga. Både skriftlig och muntlig behandlas som relativt
okomplicerade begrepp och skriftliga respektive muntliga kulturer antas vara
entydiga till sin karaktär – eller åtminstone mer olika än skriftliga resp. muntliga
kulturer sinsemellan. Skrift definieras genom sin olikhet till tal och tvärtom.
Ongs grund för resonemangen om muntlighet och skriftlighet är hans egen
och andras forskning om muntlig respektive skriftlig tradering av sagor och poesi,
bland annat studier av Homeros verk. Den stora frågan för dessa undersökningar
är om Iliaden och Odyssén var skrivna från början, eller memorerade och muntligt
framförda. Homerosforskaren Milman Parry kunde bland annat konstatera att de
båda verken var uppbyggda av formelliknande ordgrupper och synonyma epitet
som varierades allt efter meterns krav, och tolkade detta som en memoreringsteknik. Det skulle innebära att Homeros hade en frasordbok i huvudet, och inte
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alls var en originell och fritt skapande konstnär. Ong formulerar Parrys fråga:
”How could any poetry that was so unabashedly formulary, so constituted of prefabricated parts, still be so good?” (1982:23). Här blir alltså vår tids författarideal
problematiskt, men inom Great Divide-perspektivet löser man detta genom att
relatera den höga värderingen av en varierad framställning till en skriftlig kultur.
Homeros standardiserade teman och fasta förfabricerade fraser var helt enkelt
nödvändiga byggstenar för en diktare i en muntlig kultur och kan därför värderas
högt i förhållande till denna. Formelartad framställning kan ges hög prestige i ett
samhälle vars hela samlade kunskap ”lagras” och traderas muntligt.
När det grekiska alfabetet och skriftspråket etablerades, runt 400 f. Kr. började ett mer abstrakt, obundet tänkande värdesättas. Klichéerna blev onödiga och
det dröjde inte länge förrän de blev tecken på dålig kvalitet. Alfabetiseringen
påverkade förstås inte bara konsten utan hela samhället. Civilisationen, demokratin, den abstrakta vetenskapen, logiken – allt möjliggjordes, och möjliggörs
än i dag, av skriften. Det är lätt att övertygas av denna historieskrivning. Vi ska
dock komma ihåg att den utgår från tal och skrift, muntligt och skriftligt, som
en dikotomi. Det innebär att vi får historien inplacerad i en ram där utvecklingen går från det ena till det andra, och där artskillnad snarare än gradskillnad
framhålls. Dessutom finns knappast utrymme för olika typer av muntliga eller
skriftliga kulturer eller för sammanhang där muntligt och skriftligt kompletterar
varandra och ges olika funktioner.
En annan aspekt av ”den stora klyftan” är att övergången till skriftlighet ses
som irreversibel, både när det gäller kulturer (i betydelsen konventionaliserade
sätt att tänka) och individer. Den som en gång fått tillgång till skriften har för
alltid lämnat det muntliga förhållningssättet till språket. Ong skriver:
A literate person, asked to think of the word ‘nevertheless’, will normally (and
I strongly suspect always) have some image, at least vague, of the spelled-out
word and be quite unable to think of the word ‘nevertheless’ for, let us say, 60
seconds without adverting to any lettering but only to the sound. This is to say,
a literate person cannot fully recover a sense of what the word is to purely oral
people. (1982:12)

En nyckel till den radikala förändring som skriften åstadkommer ligger alltså
enligt Ong i övergången från det auditiva till det visuella. Detta att vi ser orden
innebär att vårt förhållningssätt till dem förändras jämfört med när vi uttalar
och hör dem. Ong exemplifierar med att man i muntliga kulturer förknippar
ord med kraft och makt. Förklaringen är att den som uttalar ordet mobiliserar
luftströmmar och artikulerar, dvs. gör något aktivt och därmed demonstrerar
styrka. Den som i en muntlig kultur yttrar ett ord får därför makt över den eller
det som ordet refererar till. Detta eftersom man i den muntliga kulturen inte
skiljer mellan orden och det de står för. I skriftliga kulturer blir ord etiketter
eller till och med separata objekt.
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Ong listar nio punkter som enligt honom karakteriserar muntligt uttryck och
muntligt baserade tankestrukturer (och i förlängningen kulturer). Muntliga
tankestrukturer är:
1. additiva snarare än underordnande
2. syntetiska snarare än analytiska
3. redundanta eller kopierande
4. konservativa eller traditionella
5. konkreta, vardagliga (”close to human lifeworld”)
6. agonistiska (kampinriktade)
7. empatiska och deltagande snarare än objektivt distanserade
8. homeostatiska (historielösa)
9. situationella snarare än abstrakta
(efter Ong 1982:37 ff.)
Tal är kollektivt medan skrift är privat, menar Ong. En skriven text är skild från
såväl sina läsare (vid skrivandet) som sin tillkomstsituation (vid läsandet) och
kan därför sägas utgöra vad Ong kallar ”autonomous discourse” (1982:78).
Skrivna texter är avslutade och slutna och det finns ingen självklar intertextualitet i skriftvärlden. Ong gör alltså en stor poäng av att skrivande är teknologi.
Han ser skriften som en representation av tecken – inte som tecken i sig. Teknologiseringen kan vara av olika grad: handskrift är mindre tekniskt är skrivmaskinsskrivandet som i sin tur är mindre tekniskt än boktryckeri och digital
skriftframställning. Även här finns förstås en utvecklingsaspekt – och i viss
mån en dikotomisering: handskrift kan ställas mot högteknologiskt skrivande.
Ganska långt efter sina mest citerade texter problematiserar Jack Goody
skriftens effekter på människors sätt att tänka (Goody 1987). Goody har då
tagit intryck av en rad antropologiska undersökningar, som visat på intressant
variation i hur muntliga kulturer fungerar liksom i hur de tar emot och hanterar
skrift. En sådan är Sylvia Scribners och Michael Coles experimentella studie
där Vaikulturen i Liberia jämförs med skriftkulturer som den moderna engelskspråkiga, den arabiska, och den koranlärda (exv. Scribner & Cole 1981). De
visar att inga enskilda faktorer – vare sig sociala, kognitiva eller psykologiska
– är unikt utmärkande för de olika typer av skriftbekantskap försökspersonerna
representerar. Detta skulle kunna tolkas som att läs- och skrivkunnighet inte
har några effekter för individen.
För att förstå dessa resultat vill Goody nu skilja nu mellan å ena sidan litterata
respektive illitterata samhällen och å andra sidan litterata respektive illitterata
personer: ”in the first case the term refers to the presence or absence of a written tradition, in the second to the ability to read or write to a particular level.”
(Goody 1987:x). Det finns förstås något slags relation mellan dessa, men Goody
är mer försiktig när det gäller att uttala sig om den. Han föreslår också att man
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skiljer mellan två typer av effekter av skrift: de omedierade effekterna och de
medierade (”unmediated” resp. ”mediated”, Goody 1987:221 ff.). Omedierade
effekter är direkta och mentala medan de medierade är de effekter som skrift
indirekt möjliggör. Medan omedierade effekter är individuella är medierade
effekter kulturella, menar Goody. Med hjälp av den distinktionen menar sig
Goody kunna förklara Scribners och Coles resultat. De effekter skrivkunnighet för med sig är kontextbundna och måste sökas i sitt sociala och historiska
sammanhang. En sådan effekt är att människor som kan läsa också kan söka
kunskap i skrivna texter, vilket i sin tur kan ge dem nya och andra tankar, kunskaper och förmågor. Användandet av lexikon och uppslagsböcker är typiskt
för avancerad ”litterathet” (eller litteracitet), och sådana effekter kommer inte
nödvändigtvis fram i psykologiska experiment, menar han. Vad vi kan studera
är de medierade, kulturella effekterna av skrift, och dessa måste studeras i sitt
sammanhang – inte i experiment. Det är därför skillnaderna mellan muntlig och
skriftlig kultur inte kommer fram i studier som Scribners och Coles.
Goody beskriver skrivandet som en intellektets teknologi (Goody 1987:255).
Om man jämför med Ong, som verkar se logiskt tänkande som ett slags mer
eller mindre automatisk effekt av skriftanvändning betonar Goody att logiskt
tänkande möjliggörs av skriften. De resurser som det logiska tänkandet då utnyttjar hos skriften är enligt Goody för det första kopplingen mellan språk och
visuell form (vilket möjliggör utnyttjande av utrymmet på ett papper), för det
andra den skrivna kommunikationens tendens att vara enkanalig och för det
tredje lagringskapaciteten (Goody 1987:256). Synsättet är inte lika deterministiskt, men skrift ställs fortfarande mot tal i det att de möjligheter som lyfts
fram är sådana som talet inte har. Dessutom är det fortfarande en prototypisk,
dominerande skriftkultur som fungerar som utgångspunkt för resonemangen.

Social Practice – den ideologiska modellen
Om man istället ställer olika skriftkulturer mot varandra, och jämför olika sätt
att använda ”samma” resurs (skrift), öppnar man för möjligheten att den stora
klyftan kanske inte går mellan skrift och icke skrift, utan någon annanstans.
Scribner och Cole jämförde visserligen olika skriftkulturer, men med syfte att
undersöka skriftens påverkande kraft – inte främst att förklara och förstå skillnader i hur skrift faktiskt används. En undersökning som också är jämförande,
men där hela sammanhangen kring skriftanvändningen studeras och där kända
sociala olikheter tas med som en faktor i undersökningsdesignen är Shirley
Brice Heaths Ways with words (Heath 1983). Den term Heath huvudsakligen
använder för skriftspråksanvändning är ”literacy event” (1983:190–235). Detta
begrepp markerar hennes utgångspunkt: att skrivande och läsande måste ses
som händelser, eller som delar av händelser, som äger rum i specifika situationer. I studien undersöker Heath hur barn och vuxna i socialt olika amerikanska
miljöer kommunicerar, med särskilt fokus på skriftanvändning. Hon studerar
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två arbetarklassförorter, en med huvudsakligen svart befolkning och en där
majoriteten av invånarna är vita, samt den mer medelklasspräglade centralorten.
Skrifthändelserna i det svarta arbetarområdet är i första hand kollektiva till
sin karaktär: någon läser tidningsannonser högt för familj och vänner på verandan, äldre syskon läser ur instruktionsbroschyrer medan de yngre bygger om
sina cyklar och leksaker, fyraåringar på inköpsuppdrag i kvartersbutiken jämför
prislappar tillsammans efter bästa förmåga. Heath resonerar kring läsningens
funktioner och konstaterar att det i de svarta arbetarhemmen främst handlar om
instrumentell användning: man läser för att uppnå praktiska mål. Skriftspråket
används som ett medel för att klara andra viktiga saker, men det är ingen som
reflekterar över skrivande och läsande som verksamheter i sig. I det vita arbetarklassområdet är det annorlunda. Här finns tydliga värderingar kopplade till
läsning, men trots att det anses fint och eftersträvansvärt är det mycket få som
ägnar sig åt det. Skrifthändelserna involverar nästan alltid vuxna. Föräldrar ålägger barnen att skriva tackkort och födelsedagshälsningar till släktingar eller att
sitta tysta och lyssna till högläsning. Men eftersom inte heller de vuxna känner
sig hemma i skriftpraktikerna, blir dessa verksamheter ganska stereotypa och
begränsade. De stora skillnaderna i Heaths undersökning framträder när hon
jämför med stadsborna som uppvisar fler och mer omfattande användningsområden för både läsande och skrivande. Medelklassfamiljerna i centralorten
är också ensamma om ett kritiskt inriktat läsande liksom om redogörande eller
förklarande skrivande. Det kan exempelvis handla om uppdrag för kyrkan eller
någon annan förening (Heath 1983:258–259).
Hos Heath kopplas skillnader i skriftanvändning till socioekonomiska faktorer. I samtliga miljöer har barnen och föräldrarna tillgång till skrift, men de
skriftpraktiker som utvecklas ser olika ut. Slutsatsen är alltså att sociala och
kulturella faktorer samvarierar med typ av (och grad av) skriftanvändning, men
Heath spekulerar inte i första hand kring orsak och verkan. Viktigare för henne
är att visa på den komplexa helhet som framträder när skriftanvändning studeras
i en etnografiskt upplagd studie. Ways with words kan sägas representera starten
på det paradigm där dikotomin muntlig–skriftlig kultur utmanas.
1984 kom Brian Street ut med boken Literacy in theory and practice (Street
1984). Här går Street hårt åt Great Divide-paradigmet, eller ”the autonomous
model” som han kallar det. Dessa är de viktigaste punkterna i Streets kritik:
–
–
–
–

Logik och rationalitet är ideologiskt och kulturellt bestämda.
Idén om skriftspråkets objektivitet är kulturellt betingad och kan härledas till
egenskaper hos vissa viktiga skriftspråkliga praktiker i ekonomiskt, politiskt
och vetenskapligt dominerande kulturer (exv. akademiskt essäskrivande).
Nästan inga samhällen är antingen muntliga eller skriftliga.
Hävdandet av skriftspråklighetens (positiva) effekter bygger på cirkelresonemang (skolade informanter lyckas bäst i tester som testar just skolning)
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och är i själva verket en del i en kampanj för att legitimera traditionell
västerländsk skolutbildning.
Goodys senare, något försiktigare resonemang om vad skriftlighet möjliggör
är likväl problematiskt menar Street. Dels överdriver Goody de effekter som
skriftspråket kan ha, dels utgår Goody från en förenklad och spekulativ bild av
tal- respektive skriftspråk, trots att han ibland säger sig tala om praktiker. Street
är även kritisk mot att Goody fortsätter polarisera: han ställer skriftlighetens
potentialer mot s.k. ”restricted orality” och han ställer som sagt fortfarande
muntlighet mot skriftlighet.
Street pläderar alltså istället för vad han kallar ”the ‘ideological’ model”
(Street 1984:95 ff.). Den innebär att ”literacy”2 aldrig kan få någon objektiv och
politiskt neutral innebörd. Varje skriftspråkspraktik, liksom varje föreställning
om vad skrift är och gör, formas i och av sin specifika ideologiska kontext. Det
innebär att även de mest etablerade och institutionaliserade uppfattningar om
vad skriftspråklighet är kan härledas till kulturella och sociala konventioner och
behov. Streets poäng är att varje försök att definiera begreppet ”literacy” måste
utgå ifrån och innefatta de sociala institutioner som omger och bär upp det.
En följd av detta är blir att Street inte talar om skriftkultur utan om skriftkulturer liksom om skriftkompetenser – eller om ”literacies” snarare än ”literacy”.
James Paul Gee (1996) resonerar på samma sätt, men går ännu ett steg längre.
Han menar att skillnaden mellan tal och skrift i själva verket inte är intressant i
sig. Viktigare är enligt Gee skillnaden mellan vad han kallar ”primary discourses” och ”secondary discourses” (Gee 1996:122 ff.). En typisk primär diskurs
är det talade, privata språk barnet lär sig i hemmet. Sekundära diskurser är de
som hör till samhällets institutioner, exempelvis skolan. Istället för att tala om
”literacy” vill Gee att vi talar om ”mastery of community-based or more publicsphere secondary Discourses” (Gee 1996:144). Nu råkar det vara så att denna
typ av offentlig, samhällelig sekundär diskurs i den västerländska kulturen så
gott som alltid uppträder i skrift, men enligt Gee finns motsvarande ”litterata”
diskurser i samhällen utan skriftspråk. Detta, menar han, visar att användning
och kulturell funktion är intressantare än och överordnad den konkreta teknologin. Vad Gee gör är att han byter ut en dikotomi mot en annan: tal–skrift
ersätts av primär–sekundär. Han underkänner på samma gång Ongs och Goodys resonemang om att skriften som teknologi möjliggör vissa kognitiva och
kulturella mönster (eller diskurser för att använda Gees term). Diskurserna är
på så sätt oberoende av teknologi och materiell realisering. Vad som är primärt
resp. sekundärt är framförallt ideologiskt bestämt.
2

”Literacy” är svårt att entydigt översätta till svenska. Här ryms både betydelser som
’skriftkompetens’, ’skriftkultur’ och ’skriftbruk’. (Jfr Söderberg & Larsson 1993:23–26
samt Karlsson 2006:14–17.)
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Ett rimligt sätt att tolka denna hållning är alltså att Gee vill betona andra förståelseramar än den teknologiska och materiella. Framför allt vill han fokusera
maktstrukturer i samhället. Den ideologiska modellen, som jag här valt att kalla
Social Practice (eftersom man inte alltid betonar ideologi lika starkt, men alltid
social situation och praktik), utvecklas med Street och Gee till att bli starkt maktkritisk. Med utgångspunkt i det faktum att det är mycket svårt att på empirisk
grund peka på några entydiga effekter av skriftlighet ”i sig” kritiserar man även
alfabetiseringskampanjer. Som vi redan sett hos Street menar man att skälet till
att utbildare propagerar för ”literacy” som en väg mot ökad jämlikhet, är att
man vill ha social kontroll. Läs- och skrivkunnighet i sig (bland annars fattiga
och maktlösa) har inte visat sig leda till ökad makt, framgång eller ekonomisk
vinst (Gee 1996:22 ff.). Det finns ytterligare exempel på detta om man ska tro
Peter Müllhäusler (1990), som skärskådar försöken att alfabetisera skriftlösa
kulturer i Stilla havsområden som Polynesien och Micronesien under andra
hälften av 1800-talet. Han skriver:
The most long-term effect of literacy in the vernacular has been language decline and death. (---) With few exceptions literacy did not become a means of
recording traditions and ’prehistory’ but a medium for encoding experiences
triggered off by the advent of colonialism. (---) The introduction of literacy cannot be separated from other processes affecting the ecology of the Pacific languages. (Müllhäusler 1990:190)

Inom dagens s.k. New Literacy Studies, med namn som David Barton, Mary
Hamilton, Roz Ivanic̆ m.fl., arbetar man dock relativt mycket med utbildning.
Det är förstås en utmaning att göra detta på ett sätt som inte innebär maktutövning och reproduktion av den dominanta kulturens skriftkultur. Ett sätt är att
involvera deltagarna och deras perspektiv i så stor utsträckning som möjligt.
Ytterligare ett sätt är att fokusera mindre på givna textmönster och språkstrukturer och i stället utveckla deltagarnas medvetenhet om texters funktioner och
sociala kontext.
I sammanhanget kan nämnas att det inom Social Practice-perspektivet görs
förhållandevis få språk- och textanalyser. Det finns dock undantag,som när
Mary Hamilton (2009) analyserar en individuell studieplan från vuxenutbildningen och när Zoe Nikolaidou (2009) beskriver de portfolios som engelska
fabriksarbetare och skönhetsterapeuter måste fylla för att dokumentera sin
yrkeskompetens. I båda dessa studier betonas konflikten mellan de dominanta
diskurserna och deltagarnas egen förståelse av verksamheten. De studier som
beskriver vardagliga skriftpraktiker i hemmet och lokalsamhället går dock sällan djupare in på hur de texter som produceras ser ut. Snarare fokuserar man på
sådant som funktioner, attityder och roller. Min förklaring till det relativt svala
intresset för texter generellt är att Social Practice-perspektivet inte är särskilt
semiotiskt orienterat. Dessutom vill man sannolikt, som Gee, lägga frågan om
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vad skriften som resurs förmår och inte förmår åt sidan, till förmån för mer
kontextuella förklaringsramar. Man undviker därmed också frågan om hur
relationen mellan skriften som resurs och de ideologier den stödjer egentligen
ser ut: är det något i skriften som gör att vissa handlingar blir så kraftfulla och
vissa diskurser så styrande? Utan en sådan frågeställning framstår lätt skriftens
koppling till makt och dominerande ideologi som slumpartad och godtycklig.
Intressant nog är David Barton och Mary Hamilton (2005) inne på detta spår
när de kritiskt diskuterar Etienne Wengers teori om lärande som deltagande i
”communities of practice” (1998). Wenger pratar om reifiering och om ”boundary objects”, tillfälliga stabiliseringar av betydelser och värderingar som vi
måste förhålla oss till när vi deltar i en praktik. Barton & Hamilton önskar då
att Wenger tänkte mer semiotiskt, och såg skrivna texter, ”literacy artefacts”,
som ett särskilt slags stabiliseringar och gränsobjekt. De menar att skrivna
texters bärbarhet, att de är fysiska objekt, är en av förklaringarna till att de får
den roll de får i sociala sammanhang.
Don Kulick och Christopher Stroud (1993) är också inne och nosar på tanken att skriftteknologin kanske erbjuder något särskilt. I artikeln diskuterar de
sin studie av skriftbruk i byn Gapun i Papua Nya Guinea. I bykulturen finns
flera centrala muntliga genrer, framförda offentligt vid bymöten. De innehåller standardiserade, för språkbrukarna tydligt urskiljbara inslag, och borde
kunna föras till vad Gee kallar sekundära, offentliga samhälleliga diskurser.
Men Gapuninnevånarna använder även skrift, för att manifestera och hålla
kontakten inom byn. Lappar skrivs och skickas med barn mellan husen. Ofta
innehåller de en begäran om hjälp med något. Formen är alltid, liksom när
det gäller de muntligt framförda genrerna, mycket konfliktundvikande på ett
fastlagt standardiserat sätt. Kulick & Stroud tänker sig att byinnevånarna tagit
fasta på skriftens inbjudan till distans, eftersom detta passar deras offentliga
kultur. De har valt en aspekt av skriftspråkligheten och anpassat den till det
interaktionsmönster de redan hade. Resonemanget låter faktiskt ganska likt det
som Goody för när han talar om vad skriften möjliggör. Precis som Barton &
Hamilton (2005) förefaller Kulick & Stroud (1993) vara inne och nysta i skriftens materiella förutsättningar. Dock betonas hela tiden att det är när människors
sociala strukturer och relationer möter dessa förutsättningar och erbjudanden
som något sker. Det är inte skriften som styr.

Motivated Sign – den materiella modellen
Med frågan om skriftens materialitet och dennas betydelse för vad folk gör
med skriften är vi framme vid det tredje och sista perspektivet: det materiella
och sociosemiotiska, som jag valt att kalla Motivated Sign. Sociosemiotiken är
inte en följd av, eller en reaktion mot Social Practice-perspektivet på skrift, och
inte heller mot Great Divide-perspektivet. Den är inte i huvudsak orienterad
mot att studera skriftkultur och skriftbruk, utan mot att studera mening och
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meningsskapande. Är den en reaktion på något så är det snarare mot Saussures
lingvistik, där det språkliga tecknet dels ses som väsensskilt från andra sorters
tecken, dels som godtyckligt relaterat till sitt innehåll. Rötterna hos Michael
Halliday får antas vara väl kända.3
Sociosemiotikens fokus på meningsskapandet, skiljer perspektivet från
Social Practice, även om forskarna inom de två traditionerna delar en samhällskritisk hållning och emancipatoriska ambitioner. För sociosemiotikerna
går vägen till förändring och ”empowerment” (dvs. att ge makt åt de svaga)
via framförallt språk- och textkompetens och kritisk analys. Inom den skrivdidaktik som utvecklats ur sociosemiotiken är inlärning av makttexters mönster
central – något som föranlett kritik som går ut på att didaktiken bidrar till att
reproducera maktstrukturer.
Det jag främst ska uppehålla mig vid här är den multimodala grenen av
sociosemiotiken, kanske framförallt förknippad med Gunther Kress och Theo
van Leeuwen (2001, 2006), i Sverige introducerad av bl.a. Björkvall (2009). Det
multimodala perspektivet kretsar just kring frågor som: Vad erbjuder skrift? Vad
händer när man använder skrift? Sett med sociosemiotikens ögon erbjuder tal
och skrift olika materiella möjligheter, som formats olika av människors behov.
Valet av material för meningsskapandet är ingen slump – och inte heller utan
betydelse för den mening som skapas. Det innebär att makt skapas diskursivt
– och med hjälp av mediet. Inte bara av ”diskurserna”, och inte bara av mediet.
Sociosemiotiker tar generellt avstånd från att tecken skulle vara arbiträra,
dvs. ha en form som är godtyckligt relaterad till dess betydelse, men också från
tanken på rent ikoniskt, avbildande, betydelseskapande. Varje meningsskapande
process innehåller både en materiell och en konventionell aspekt. För att beskriva denna dynamik används begrepp som semiotisk resurs och modalitet.
En semiotisk resurs kan förstås som “actions, materials and artefacts we use
for communicative purposes” (van Leeuwen 2005:285). Det handlar alltså om
något slags materia (inklusive fysiska handlingar) som tas i bruk av människor
för att skapa betydelser. Modaliteter kan i sin tur förstås som (konstellationer
av) semiotiska resurser som formats kulturellt så att de utvecklat konventionaliserade och situationsöverskridande sätt att uttrycka betydelser. (Se exv.
Karlsson 2009 för ett mer utvecklat resonemang om detta.)
Modaliteter kan alltså förstås som semiotiskt ordnade system för meningsskapande, vilka kan realiseras materiellt på olika sätt. Modaliteterna är dock
inte oberoende av sina materiella realiseringar, utan påverkas av dessa. Språket
blir med det synsätt som kommer till uttryck i Theo van Leeuwens introduktion till sociosemiotiken (van Leeuwen 2005) en modalitet som kan realiseras
exempelvis i tal eller skrift. Eftersom modaliteten endast får iakttagbar gestalt i
3

Värt att notera är att Halliday skrev sina första lingvistiska arbeten ungefär samtidigt
som Goody skrev om muntligt och skriftligt tänkande.
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sina realiseringar är det dock svårt att tänka sig språk som en enhetlig modalitet.
Det blir snarast fråga om en abstraktion. Faktum är att Kress (2005) ifrågasätter
poängen med att tänka sig språket som en modalitet i sig. Han menar att det
är intressantare att studera de olika realiseringarna och den mening de lämpar
sig (eller inte lämpar sig) för att uttrycka.
Inom sociosemiotiken finns alltså en idé om att olika semiotiska resurser
bär med sig betydelser genom det råmaterial som används. Semiotiska resurser
rymmer vidare både möjligheter och begränsningar, dvs. de har olika potential
för att uttrycka betydelser. Kress (2005) beskriver detta i termer av ”gains and
losses”. Han exemplifierar med layout och pekar på visuella och spatiala resurser som samtidig närvaro av alla element, närhet/avstånd och relativ storlek.
Detta gör det lätt att ge uttryck för betydelser som relationers intensitet, relativ
vikt och affektion. Däremot är det svårare att med spatiala medel uttrycka
den temporala eller kausala relationen mellan sekventiellt ordnade händelser,
alltså tids- och orsaksrelationer. Här är språket bättre rustat. Å andra sidan
påpekar Kress att språket, som bygger på ord i ordningsföljd, tvingar oss till
vissa ställningstaganden: vi måste specificera relationer genom att välja mellan
verb som har och är och vi måste normalt ta ställning till temporalitet, även
om det inte är centralt i det vi vill förmedla. Här finns ett visst släktskap med
Ongs lista över kännetecken hos muntliga uttryck och kulturer. Skillnaden är
att Kress talar om olika resursers möjligheter och begränsningar, inte om vad
dessa gör med människors sätt att tänka eller skapa traditioner. Kress betonar
också att det är de meningsskapande människorna som tar resurserna i bruk,
och gör vad de behöver med dem. I princip kan man ju ge uttryck för spatiala
relationer genom språket, liksom med tidssamband genom visuell representation. Det kräver bara lite mer arbete.
Det är intressant att notera att Goodys senare tankar om vad skriften
möjliggör går väl i linje med Kress resonemang om ”gains” – men i mindre
utsträckning fokuserar ”losses”. Kanhända är detta en avgörande skillnad
mellan perspektiven Motivated Sign och Great Divide: det förra accepterar en
mer komplex bild av de förutsättningar skriften för med sig medan det senare
fokuserar på vad skriften ger (som inte talet ger). Detta att som sociosemiotiken
föreställa sig både möjligheter och begränsningar, som kan hanteras på olika
sätt av meningsskapande människor i olika sammanhang, gör det svårt dels att
dikotomisera tal och skrift, dels att se det ena som mer utvecklat än det andra.
Det dynamiska perspektivet, med ömsesidig påverkan och mjuka gränser,
gör att det finns en viss glidning i hur relationen mellan modalitet och materiell realisering behandlas i den sociosemiotiska litteraturen. I Reading Images,
som kom första gången 1996 och i en andra upplaga 2006, fokuserar man på
skrivet språk och på relationen mellan det skrivna och det visuella (Kress & van
Leeuwen 2006). Perspektivet är här delvis ett annat än hos Kress (2005), och
”language” betyder vanligen ’skrivet språk’, vilket parallellt benämns ”writing”.
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Detta kan uppfattas som att skrivet språk är en modalitet och talat språk är en
annan. Beskrivningen av tal och skrift som skilda modaliteter återfinns hos
Björkvall (2009:14), som också koncentrerar sig på skrivna texter och därmed
ställer (skrivet) språk mot framförallt bilder. Van Leeuwen (2005) diskuterar
begreppen mer principiellt och ser språket som en modalitet som realiseras på
två sätt. Det är egentligen inte svårt att se att båda synsätten är möjliga inom
ramen för samma förståelseram. En grundläggande tanke är ju att realiseringen
spelar roll, och då blir talat och skrivet språk olika. Å andra sidan finns det förstås
en gemensam nämnare. En möjlig poäng med att skilja modaliteten språk (som
då blir en abstraktion) från dess realiseringar (talat resp. skrivet) är att man kan
fokusera på de olika betydelser som skriftliga och muntliga realiseringar kan
skapa. Ett annat argument för att en modalitet bör ses som en abstraktion är
att allt meningsskapande är multimodalt, och att den kulturellt och semiotiskt
centrala enheten text alltid skapas av flera modaliteter tillsammans.
Problemen med gränsdragningen mellan modalitet och materiell realisering
har alltså att göra med att man menar att det tillkommer betydelse när man
väljer att skriva något (eller att tala, eller sjunga). Ongs ståndpunkt, att skrivna
bokstäver inte är tecken utan representationer av tecken (nämligen de språkliga
tecknen), kan tyckas ligga ganska nära van Leeuwens (2005) tankar, men en
stor skillnad har att göra med vad som läggs i representation och med synen
på vad representationen (eller realiseringen) kan åstadkomma. Hos Ong får
skriften som teknologi effekter på kulturers och individers tankemönster. Det
språkliga budskapet är detsamma, men eftersom det blir synligt och bestående
kan vi göra andra saker med det. I van Leeuwen 2005, liksom i Kress 2005 och
i Kress & van Leeuwen 2006 beskrivs detta som något mer komplicerat än en
ren representation, något som också påverkar den mening som skapas på ett
mer genomgripande sätt.

Diskurs(er)

Design

Produktion

Distribution

Figur 2. Stratum i multimodalt meningsskapande, efter Kress & van Leeuwen (2001).
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I boken Multimodal Discourse (Kress & van Leeuwen 2001) föreslår Kress och
van Leeuwen en modell där det multimodala meningsskapandet förstås i olika
stratum, på ett sätt som liknar stratumen i den systemisk-funktionella grammatiken (SFG). De talar om diskurser som realiseras i design, som realiseras
i produktion, som realiseras i distribution, vilket illustreras i figur 2. Vi ska då
komma ihåg att det här handlar om texter, talade och skrivna och per definition
multimodala. Liksom i SFG finns det en dynamik mellan stratumen, så att det
sker påverkan åt båda håll. En skillnad gentemot Hallidays grammatikmodell
(som ju beskriver språket snarare än texter) är att det hos Kress & van Leeuwen
finns två uttrycksstratum: produktionen och distributionen. Detta motiveras
av den tekniska utvecklingen. I och med produktionen materialiseras texten,
exempelvis genom att den skrivs ner. Uttrycket organiseras alltså materiellt i
en artefakt. Distributionen i sin tur har med mångfaldigande och spridning att
göra. Ett exempel som används i boken för att beskriva relationen mellan design,
produktion och distribution är låtskrivaren som designar ett stycke musik, som
produceras av en sångare och som distribueras av en ljudtekniker.
Det som hos Ong kallas representation, nedskrivningen av språket, motsvaras
alltså hos Kress & van Leeuwen av dels produktionen (som alltså är ett rent
uttrycksstratum), dels designen, som alltså kommer före. Designen är delvis
(men inte helt) oberoende av produktionen. Födelsedagshälsningen ”Grattis på
50-årsdagen önskar Nisse med familj” kan präntas med kalligrafipenna på handpressat papper eller skrivas in på dator och printas ut. På ett plan är det samma
design, på ett annat plan har den producerats på olika sätt. Designstratumet är
ett gränssnitt mellan uttryck och innehåll. Kress & van Leeuwen beskriver det
som ”the conceptual side of expression and the expression side of conception”
(2001:5). Hit hör i födelsedagshälsingsexemplet dels den typiska, fasta formuleringen, dels konventionen att oftast ha radbrytning före och efter ”önskar”.
Båda dessa saker har förstås att göra med hur hälsningen brukar produceras (på
ett kort av en viss storlek) men designen har samtidigt ett liv utanför de konkreta
produkterna. Vi skulle känna igen den som en födelsedagshälsning om den så
ristades i sten – även om vi nog skulle undra lite. Det skulle inte självklart vara
en vanlig födelsedagshälsning, utan något delvis annat.
Den stora skillnaden mellan Kress & van Leeuwen och Ong är att de förra
ser realiseringen (hos Ong representationen, hos Kress & van Leeuwen främst
designen men också i viss mån produktionen) som något som också skapar
innehåll. Det är inte ”samma” innehåll som realiseras på olika sätt. Nyckeln till
detta synsätt ligger just i åtskillnaden mellan design och produktion, och i synen
på vad som händer i designstratumet. Här skapas och omskapas diskurser, dvs.
semiotiskt formade föreställningar om världen. Medan Ong för effekterna av
skrift direkt till kognitiva mönster som möjliggörs av skriften som teknologi går
Kress och van Leeuwen vägen via diskurserna. Muntligt och skriftligt realiserade
diskurser blir av nödvändighet olika, delvis på grund av de materiella resurser
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som realiserar dem. Denna ständiga påverkan åt båda hållen representeras i
figur 2 av de pilar som går uppåt och nedåt.

Sammanfattande jämförelse och diskussion
Det finns helt klart likheter mellan Great Divide och Motivated Sign, men också
avgörande skillnader. Dessutom finns det en släktskap mellan Motivated Sign
och Social Practice, trots att Motivated Sign ser på skriftens roll på ett sätt som
på en del sätt liknar det teknikdeterministiska synsättet hos Great Divide – det
perspektiv som Social Practice är en reaktion mot.
I figur 3 ges ett förslag på hur perspektiven kan jämföras, dels med avseende
på huruvida perspektivet har ett kritiskt och emancipatoriskt anslag (dvs. om
man vill avtäcka maktförhållanden och synliggöra de oprivilegierade), dels om
man betonar att materialitet i sig har betydelse. Det kritiska hos Motivated Sign
ligger i det konstruktivistiska synsättet: eftersom makt konstrueras diskursivt
och semiotiskt går den att både blottlägga och erövra. Det maktkritiska perspektivet hos Social Practice handlar också om att ideologier ska blottläggas, dock
snarare genom en analys av sociala praktiker och de roller, normer, attityder
etc. som kan kopplas till dessa, än genom semiotisk diskursanalys. Här finns
också en påtaglig ovilja att reproducera maktmönster, vilket inte är lika tydligt
uttalat (eller till och med en potentiellt problematisk fråga) inom Motivated
Sign. Great Divide genomsyras inte av någon kritisk hållning.

Figur 3. Jämförelse mellan de tre synsätten med avseende på kritiskt perspektiv och
materialitetens roll.

Både Motivated Sign och Great Divide lägger stor vikt vid skriftens (och talets)
materialitet och vad den möjliggör. Skillnaden ligger snarast i att Kress & van
Leeuwen ser en dubbelriktad och dynamisk relation mellan materiell resurs
och betydelse, medan Ong och Goody snarast utgår från en enkelriktad och i
vissa fall deterministisk relation mellan materiell resurs och kognitivt mönster
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eller kultur. Social Practice undviker snarast frågan om materialitetens roll och
koncentrerar sig på de krafter som styr över hur skrift och skriftlighet värderas
i samhället.
De olika perspektiven har också olika kunskapsintressen, vilket kan härledas till deras olika disciplinära bakgrund och de typer av frågeställningar och
metodiska traditioner som präglat dem. Great Divide, med sin utgångspunkt i
antropologi och (historisk) litteraturvetenskap vill enkelt uttryckt förstå det som
är väldigt annorlunda och som på flera sätt är avlägset, inte bara vad gäller tid
och rum. Man intresserar sig för muntlig diktning och för skriftlösa kulturer,
och man jämför det med vad man själv känner till: den moderna, västerländska skriftkulturen. Detta att man studerar kultur och konvention gör också att
det blir mindre utrymme för situationskontext och verksamheter som inte kan
inordnas i det överordnade kulturella mönstret.
Social Practice-perspektivet, som också delvis kommer ut antropologin
(men då snarare socialantropologi) intresserar sig istället för det som är nära
och det vars mer övergripande sociala inramning vi kan förstå. Detta innebär
att man kan urskilja mer lokala och situationella mönster och att man ger den
autentiska situationen stor vikt. Flera forskare är aktiva i den utbildningspolitiska
debatten, snarare än i lärda meningsutbyten om konst och litteratur. En annan
viktig utgångspunkt för Social Practice är att man faktiskt vill kritisera Great
Divide och dess konsekvenser, och utgöra ett radikalt annorlunda alternativ.
Motivated Sign utgår från semiotiska frågeställningar och intresserar sig för
hur språket och andra modaliteter fungerar som meningsskapande resurser. I
förhållande till lingvistiken finns viljan att vidga meningsbegreppet till att inte
bara gälla språk. Även här deltar forskare i utbildningsdebatten genom att föra
in multimodalitet i diskussionen om lärande och ”literacy”. Man studerar dels
moderna massmedier, dels meningsskapande processer i skolan och håller sig
alltså till domäner som är nära i tid och rum.

Figur 4. Två parallella utvecklingsspår.

Den cirkelformade utvecklingsgång som skisserades i figur 1 ovan är därför
falsk – eller snarare: den beskriver en möjlig reception av perspektiven hos en
möjlig enskild forskare. I själva verket handlar det om två parallella utvecklingsspår, med olika utgångspunkter och olika mål. Som illustreras i figur 4 är
Social Practice en reaktion på Great Divide, vilket förklarar att man byter ut den
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materiella förklaringsmodellen mot en social och ideologisk. Däremot behåller man grundfrågan som rör skriftens betydelse för individer och samhällen.
Motivated Sign bygger istället på – och vänder sig emot – den strukturalistiska
lingvistiken, som dels sätter språket i centrum, dels ser på meningsskapande som
ett förhållandevis autonomt fenomen. Motivated Sign vill dels rasera gränsen
mellan språket och andra semiotiska modaliteter, dels utmana synen på tecknen
som isolerade och som godtyckligt relaterade till den betydelse de uttrycker.
Men huvudfrågan är densamma: hur skapar vi mening?
Sett i detta perspektiv blir det tydligt att det som förenar Social Practice och
Motivated Sign är motståndet mot att isolera faktorer, viljan att kontextualisera
och situera samt den konstruktivistiska hållningen. Inget av dem ställer heller
upp skriftligt–muntligt som en grundläggande dikotomi, utan erbjuder andra
ramar för att förstå skriftlighet. Deras olika fokus, sociala praktiker resp. mening, liksom deras olika analysapparater, där Social Practice beskriver skrifthändelser och Motivated Sign texter, gör att de kompletterar varandra. Great
Divide blir då över och bidrar egentligen inte med något som de andra två inte
rymmer. Forskning som primärt är ute efter en mer övergripande beskrivning
av läs- och skrivkunnigheten i ett samhälle (det traditionella kunskapsintresset
hos Great Divide) kan ge en mer nyanserad och komplex bild av denna med
hjälp av Social Practice-perspektivet, vilket inte minst visas i historiska skriftbruksstudier (exv. Söderberg & Larsson 1993, Carlquist 2007). Även Motivaded
Sign-perspektivet kan bidra till att nya frågor ställs till ett redan väl undersökt
material (exv. studerar Bianchi 2010 runor ur ett multimodalt perspektiv).
Resonemangen ovan visar att vilket slags ny kunskap man strävar efter
(och vilken empiri man arbetar med) oundvikligen har betydelse för de teorier,
modeller och förklaringsramar man skapar som forskare. Det ger faktiskt anledning till att reflektera över vårt eget ämnesområde (svenska eller nordiska
språk) och dess traditionella uppdelningar. En av dessa innebär att språkvetare
som studerar ett särskilt språk (som svenskan) nästan alltid koncentrerar sig på
antingen talspråk eller skriftspråk. Trots att vi är många som menar att det finns
talade texter och att även skrivna texter ingår i dialoger (eller är dialogiska) så
studerar textforskare skrift och dialogforskare tal. Detta innebär att motsättningen tal–skrift tenderar att sammanfalla med motsättningen dialog–monolog.
Det finns fler exempel: Trots att det flesta håller med om att meningsskapande
genom språket innebär både kontextöverskridande och användande av resurser
i situationen, så studerar semiotiskt intresserade forskare oftast skrift (eller
bild), medan forskare som är intresserade av situerad social handling studerar
tal. Man kan fråga sig vad detta får för konsekvenser för möjligheterna att nå
en djupare förståelse för samspelet mellan materiella resurser, konventioner
och situationell kontext?
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Skrivprocessen – fortsatt aktuell!?
Efter 30 år med skrivprocessen i Sverige
Siv Strömquist

Vem skulle kunna ifrågasätta skrivprocessens aktualitet? Var och en som skriver
texter som ska tryckas eller publiceras på annat sätt är ofta plågsamt medveten
om den process som så småningom, i bästa fall, leder fram till en färdig text.
Men med uttrycket skrivprocessen kan man mena mer än så. För den som tänker
i didaktiska banor är skrivprocessen oftast synonymt med processorienterad
skrivundervisning, det vill säga den undervisning som under 1980-talet växte
fram i den svenska ungdomsskolan som en protest mot den traditionella undervisning som satte den färdiga texten i centrum och som trodde på rödpennans
pedagogiska kraft. Den här framställningen kommer i det följande att handla
både om processen som sådan och om undervisningsimplikationerna.
Skrivprocessen blev tidigt en viktig del i mitt skrivande, forskande och undervisande liv. Alltför viktig, kunde somliga tycka. Jag minns fortfarande mycket
tydligt hur Gun Widmark, min huvudhandledare under doktorandtiden, vid ett
tillfälle tog i på skarpen, när hon tyckte att min entusiasm över skrivprocessen
blev alltför stor; det var när jag avslöjade att jag kände att det var min plikt att
föra ut budskapet om skrivprocesstankarna till mina lärarkolleger ute på fältet.
Så här föll hennes ord: ”Nu ser du till att din avhandling blir klar. Sen får du
skriva vad du vill.”
Jag hade naturligtvis inget val. Guns auktoritet är mångomvittnad. Det var
bara att lyda order.
Avhandlingen blev klar, 1987, men redan 1988 publicerade Studentlitteratur
första upplagan av Skrivprocessen. Teori och tillämpning. Jag fick alltså omgående möjlighet att skriva om det jag gått och processat under hela 1980-talet.
Och nu fick jag det stöd jag behövde. Även från min handledare.
Nu, drygt 20 år senare, känner jag lika starkt för skrivprocessen. Jag tror
lika obetingat på de möjligheter, inte minst didaktiska, som en processbaserad
syn på skrivandet innebär.
Det är alltså läge att här ta tillfället i akt och göra ett försök att beskriva vad
det är som gör skrivprocessidéerna så fruktbara – inte bara för den som skriver
utan också för den som ska lära andra skriva. För att komma åt detta måste man
dels skärskåda själva processen, dels de konsekvenser som blir följden av en
processbaserad syn på skrivandet.
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För den som inte var med på 1980-talet kan det kanske förefalla egendomligt att
jag då blev så uppfylld av en så enkel och självklar företeelse som skrivprocessen. I dag är vi väl alla överens om att skrivandet utgör en process. En arbetsoch tankeprocess. En process som alla kan lära sig att handskas med. Men så
var det inte då. Då trodde man fortfarande att skrivförmåga var en medfödd
egenskap. Antingen kunde man skriva eller så kunde man inte. Att någon skulle
kunna lära ut skrivandets gudomliga konst var otänkbart.
Jag tänker därför inleda med en kort historisk tillbakablick innan jag fördjupar mig i en beskrivning av processen och konsekvenserna av en processbaserad
syn på skrivandet. Konsekvenserna är av två slag, dels sådana som gäller den
enskilda skribenten, dels sådana som blir aktuella för den som handleder andra
i skrivandets konst. I det förra fallet talar jag om strategier, i det senare om
didaktiska konsekvenser.
Men först alltså till den historiska bakgrunden.

Mitt liv med skrivprocessen
I en avlägsen forntid, under hela 1970-talet, var jag verksam som gymnasielärare i Uppsala. Jag stortrivdes med mitt jobb, men det fanns ett och annat som
kunde ha fungerat bättre. Skrivundervisningen till exempel. På den tiden fanns
inga bra verktyg för sådan undervisning. Skrivandet i skolan innebar oftast att
eleverna fick ett ämne, förhoppningsvis producerade en text och sedan fick den
rättad. Det var rödpennans tyranni som rådde.
Det var bara det att för den som exempelvis undervisade på så kallade yrkesinriktade program – och det gjorde jag – så blev det sällan mycket att rätta.
Eleverna ville helt enkelt inte skriva. Och jag visste inte hur jag skulle få dem
att göra det.
Döm om min lättnad – och förtjusning – när jag på tidigt 1980-tal kom i kontakt med det amerikanska writing process-konceptet. Kanske borde jag skriva
writing process-rörelsen. För det var så det kändes. Som en frälsningslära. Att
man kunde se på skrivandet som en skapande process i vilken läraren kunde
spela en avgörande roll som inspiratör, igångsättare och handledare, i stället för
felfinnare, var naturligtvis gefundenes fressen för en frustrerad svensklärare.
Det var en fortbildningsdag vid Stockholms universitet som gav mig de första
impulserna till processorienterat tänkande. Föreläsaren, Michael Flanigan,
professor vid University of Oklahoma, var entusiasmerande och övertygande.
Jag blev omedelbart frälst. Det dröjde inte länge förrän jag hade implementerat
hans idéer i min undervisning (Strömquist 1987:227 ff.)
Startskottet för det nyvaknade och intensiva intresset för skrivundervisning i USA var en text som publicerades i tidskriften Newsweek i december
1975, den snart internationellt välkända artikeln ”Why Johnny can’t write”
(Sheils 1975). Den svidande kritik som där framfördes mot det amerikanska
undervisningsväsendet, och då framför allt mot skrivundervisningen, väckte
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stor uppmärksamhet. Och även om The National Writing Project (NWP) redan fanns i sin linda (The Bay Area Project vid Berkley University) så var det
nog denna artikel – i kombination med lärarnas didaktiska hjälplöshet – som
gav skjuts åt projektet och resulterade i att universitet efter universitet anslöt
sig. Att organisationen fortfarande är livskraftig kan man se om man går in på
deras hemsida (www.nwp.org). Där kan man också ta del av organisationens
historia, det vill säga läsa om de första åren, de år som för mitt vidkommande
blev avgörande för min fortsatta pedagogiska verksamhet.
Grundtanken för verksamheten var att lärare skulle undervisa lärare. Det
handlade om fortbildning där erfarna och initiativrika lärare skulle förmedla
funktionella undervisningsstrategier och teorier. Skrivundervisningen skulle
förnyas och göras effektiv. Johnny och hans kamrater skulle lära sig att skriva,
kort sagt.
Ett medel för att nå detta mål var att ge eleverna så många skrivtillfällen som
möjligt. Ett annat var att hitta lämpliga didaktiska modeller. När det gällde det
senare hade de amerikanska lärarna nära till retorikens textbildningsmodell. I
USA hade retoriken nämligen aldrig förpassats till skamvrån, som här i Sverige
till exempel, där den inte förekommit i klassrummen under hela 1900-talet. I den
amerikanska speech-undervisningen levde textbildningsmodellen i högönsklig
välmåga. Och att den är en förutsättning för skrivprocessdidaktikens framväxt
är uppenbart. Jag återkommer till detta.
Mitt engagemang i the writing process eller processorienterat skrivande som
det kom att heta på svenska förstärktes när jag i mitt avhandlingsarbete kom i
kontakt med retoriken och kunde se sambandet. Min avhandling, som inom parentes sagt heter Styckevis och helt. Om styckeindelningens roll i skrivprocessen
och bruket av nytt stycke i svenska elevuppsatser (1987), redogör för en elevspråksundersökning med avseende på elevernas förmåga att dela in texter i nya
stycken. Och det var för att hitta principer för textindelning som jag sökte mig
till retoriken. Och här, med utgångspunkt i retorikens textbildningsmodell, såg
jag nu möjligheterna för oss svensklärare att bedriva framgångsrik undervisning.
Kombinationen klassisk retorik och modern amerikansk didaktik var oslagbar. Min förtjusning visste inga gränser. Det var ungefär då som Gun Widmark
trampade på bromsen.
Men, som sagt, skrivprocessen fick sin chans. Det blev inte bara en bok för
lärarutbildning och svensklärare; det blev också studiedagar. De studiedagar
som jag föreläste på under 1990-talet blev så många att jag så här ett antal år
senare önskar att jag fört bok över dem. Som det nu är skulle jag omöjligen
kunna skriva mina memoarer.
Det var emellertid inte bara lärare i ungdomsskolan som drabbades av min
entusiasm för skrivprocessen. Redan 1989 kom första upplagan av en bok som
inte vände sig till lärare utan till enskilda skribenter. Det var Skrivboken med
undertiteln Skrivprocess, skrivråd, skrivstrategier. Den var tänkt som en hand-
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bok för den som ville utveckla sitt skrivande, och naturligtvis vände den sig i
första hand till studenter. Jag hade sedan 1980 undervisat vid Institutionen för
nordiska språk i Uppsala och bland annat haft mängder av skrivkurser för studenter vid andra institutioner, fram för allt naturvetenskapliga. De studenterna,
oftast blivande civilingenjörer, var oerhört intresserade av sitt skrivande, ibland
uttröttande intresserade. Så min tanke var nog egentligen att om jag skriver om
det här så slipper jag stå där och svara på alla frågor. Så blev det inte. Frågorna
blev bara fler, och mycket snart började jag få förslag på vad som borde finnas
med i boken.
Så när Skrivboken nu kommit ut i sin sjätte upplaga (2010a) har den vuxit
från första upplagans blygsamma 170 sidor till närmare 270. Mycket av det
som har tillkommit under åren är studentstyrt. Och studentstyrt är i hög grad
också innehållet i femte upplagan av Uppsatshandboken. Råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser (2010b) Boken var
ursprungligen ett beställningsarbete. Språkvetenskapliga sektionen vid Uppsala
universitet ville mot slutet av 90-talet ha enhetliga regler för uppsatsskrivandet
vid sektionens olika institutioner och jag kunde naturligtvis inte säga nej till
uppdraget. Skrivprocessen måste få sin plats även i det vetenskapliga skrivandet.

Arbets- och problemlösningsprocess
Vad är det då som gör skrivprocessen så speciell? Vad har skribenter och
skrivhandledare att hämta i en processinriktad syn på skrivandet? Vad är
skrivprocessen?
Att se på skrivandet som en process innebär att man accepterar påståendet att
allt skrivarbete omfattar ett antal olika stadier och moment som den som skriver
har att beakta och arbeta sig igenom. Man brukar tala om det förberedande
stadiet, formuleringsstadiet och efterstadiet. I det första stadiet ingår momenten
analys av skrivuppgiften, stoffsamling, bearbetning av stoffet (materialet sovras
och organiseras; fokus preciseras) och strukturering. I formuleringsstadiet ska
tankar och idéer, det bearbetade stoffet, få en språklig, en skriftspråklig, utformning. Och i det tredje stadiet, det så kallade efterstadiet, ska texten bearbetas,
skrivas ut, kanske korrekturläsas och till sist publiceras.
Jag brukar presentera arbetsprocessen rent visuellt så här för studenter och
skrivkursdeltagare:
Förstadiet:
Analys
Stoffsamling
Stoffbearbetning
Strukturering/planering
Skrivstadiet:
Formulering

Siv Strömquist: Skrivprocessen – fortsatt aktuell!?

35

Efterstadiet:
Bearbetning
Utskrift
Korrekturläsning
Publicering, ev. tryckning

Artiga som de är, anser oftast alla skrivkursdeltagare att denna modell över
skrivandet stämmer bra. På min fråga om det verkligen går till så här svarar
alltid någon att visst gör det det. Men då handlar det naturligtvis nästan alltid
om en längre skrivuppgift, ett examensarbete eller en magisteruppsats. Det
är först på min uppmaning att alla måste vara skeptiska till modellen som
ifrågasättandet kommer i gång och efter en stund har vi kommit fram till att
skrivarbete ingalunda är så fyrkantigt och statiskt, inte så linjärt, som den här
modellen indikerar. Tvärtom.
Som skribent går man oftast runt, runt i den här modellen. Inte sparar man
bearbetning till sist, man bearbetar kontinuerligt, och inte är det säkert att
stoffsamlingen görs allra först. Med all säkerhet görs den dessutom etappvis.
Detta, och alla nya tankar och idéer som dyker upp under skrivandets gång,
gör också att den struktur som man planerat med stor säkerhet måste revideras.
Kanske inte bara en gång, utan flera. Forskarna talar om skrivandets rekursivitet.
Att skrivande går till på det sättet vet alla som skriver – om de tänker efter
– och det har också bekräftats av forskning om skrivande som har bedrivits
från 1980-talet och framåt. Med hjälp av samtal med skribenter, videoinspelningar och datorloggning har man försökt närma sig skrivandets gåta. Flower
& Hayes är ikoner på amerikansk botten. Med artiklar som ”The dynamics of
composing: Making plans and juggling constraints” (1980) och ”A cognitive
process theory of writing” (1981) lade de grunden till en intensiv forskning på
området, oftast med didaktiska eller kognitionspsykologiska förtecken. Tidigt
ute var Robert Bracewell (1980), och två andra forskare som var betydelsefulla
i sammanhanget var Charles Cooper och Ann Matsuhashi (1983).
I Sverige är det framför allt språkvetare som ägnat sig åt skrivprocessforskning. Artiklar som Kerstin Severinson-Eklundhs ”Skrivmönster med ordbehandlare” (1995) och Patric Hadenius ”Klara, färdiga, skriv! Tidsaspekter på
skrivande” (1997) har bidragit till den forskning som visar att skrivarbete är en
mycket komplicerad mental process, cyklisk och inte linjär, och med tydliga
drag av avancerad problemlösning. Skrivprocessen är egentligen en problemlösningsprocess.
När man skriver ska man lösa problem på alla de olika nivåer som skrivprocessmodellen omfattar. Ofta ska detta ske samtidigt på flera olika nivåer. Det är
inte konstigt att så många tycker att det är svårt, eller åtminstone besvärligt, att
skriva. Det är inte bara det att det tar tid, något som förklaras av alla de olika
arbetsmoment som ingår, det är ju också oerhört mentalt krävande.
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Arv från retoriken
Nu kan man fråga sig vad det är som gör att skrivpedagoger håller fast vid den
här fyrkantiga modellen och envist presenterar skrivandet som en arbetsprocess,
när vi vet, inte bara genom erfarenhetskunskap, att det rör sig om en cyklisk
och komplicerad problemlösningsprocess.
Jag tror att ett svar kan vara: traditionen. Om vi påminner oss hur retorikens textbildningsmodell ser ut, är vi svaret på spåren. Om retorikens fem
klassiska partes: inventio ’stoffsamling’, dispositio ’strukturering’, elocutio
’formulering’, memoria ’memorering’, och actio ’framförande’, kompletteras
med två arbetspass som tydligt lyfts fram i de gamla handböckerna: intellectio
’analys av kommunikationssituationen’ och emendatio ’bearbetning’ så har vi
bilden klar framför oss. Det är bara att lyfta ut de två arbetsmoment som är
applicerbara enbart på den talade kommunikationen, nämligen memoreringen
och framförandet, så ligger modellen för skrivprocessen där:
Intellectio
Inventio
Dispositio
Elocutio
Memoria
Actio
Emendatio

analys
innehåll
struktur
språkdräkt
memorering
framförande
bearbetning

Retorikens textbildningsmodell är alltså – och var då allt började i USA – en
obestridlig förutsättning för det processorienterade tänkandet.
Om man vill försvara modellen utan att hänga upp den på retoriken så kan
man säga att den på ett tydligt sätt visar vad som ingår i allt skrivarbete men
inte hur man beter sig. Jag brukar säga till studenterna att det är valfritt hur
man rör sig i modellen. Ja, det är förstås klokt att börja med analysen, där man
ställer ett antal olika faktorer (syfte, mottagare, kanal, omfång) i relation till
ämnet, och så naturligtvis se till att publiceringen kommer sist, men för övrigt
är det fritt fram att variera – beroende på skribent och skrivuppgift. Vi arbetar
oftast inte likadant när vi skriver en längre text som när vi skriver något kort.
Men, vi arbetar trots allt med alla momenten även i en kort text, oftast samtidigt
och oftast omedvetet.
Här kommer ofelbart protester: ett privat brev till exempel. Inte behöver
man aktivera samtliga moment i processen för att skriva ett sådant. Inte samlar
man stoff, till exempel. Mitt svar blir att man inte kan skriva om man inte
har något att skriva om. Stoff till det privata brevet samlar man helt enkelt
genom att leva.
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Jag håller alltså fast vid modellen, men inte enbart av nostalgiska skäl. Inte enbart som en hyllning till retoriken. Den traditionella modellen med dess tydligt
urskiljbara arbetsmoment utgör nämligen ett utmärkt underlag för diskussioner
kring texter, textproduktion och inte minst den problemlösning på olika plan
som vi är involverade i när vi skriver.
Det är för övrigt viktigt att komma ihåg att skrivprocessen inte bara är något som romanförfattare och poeter ägnar sig åt eller skolelever, studenter och
skrivkursdeltagare utsätts för av ambitiösa skrivhandledare. Skrivprocessen
utövas av alla som skriver.
När vi skriver i vår yrkesverksamhet, när vi författar pm, rapporter, utredningar, kallelser, formella brev och andra skrivelser av olika slag är vi alla
underkastade skrivprocessens ramar och regelverk. Allt skrivande, oavsett
skrivandets art, är kreativt. Allt skrivande innebär skapande. Och allt skrivande
förutsätter stoff, bearbetning av stoff, formulering och bearbetning av färdig text.

Kollektiv process
I det formella skrivandet framträder dock ett av skrivprocessens kännetecken
på ett tydligare sätt än i det personliga, kanske skönlitterära skrivandet. Nämligen skrivprocessens drag av kollektivt arbete. Självklart utnyttjar mången
skönlitterär författare till exempel samtalet med andra i sin stoffsamlings- eller
stoffbearbetningsfas, men oftast sker nog detta utan att deltagarna i samtalet
är medvetna om att de hjälper till med att bygga upp en text. I det formella
skrivandet är sådant textarbete oftast formaliserat.
Samtalets betydelse för skrivandet kan inte överdrivas. I yrkeslivets skrivande används det systematiskt både i stoffsamlingssyfte och för bearbetning av
redan insamlat material, något som varenda forskare eller annan yrkesmässigt
engagerad skribent kan intyga.
På en tidningsredaktion är det kollektiva textarbetet eftersträvansvärt, om
än inte alltid en realitet (Clark & Fry 1992; Amnestål 2005). Och att processen är kollektiv även på arbetsplatser som inte i första hand förknippas med
skrivande har Britt-Louise Gunnarsson (1997) visat i sina undersökningar av
hur skrivandet bedrivs i en mellansvensk kommundelsnämnd.
Här framgår också att skrivprocessens bearbetningsfas i stor utsträckning är
kollektiv. Något som är självklart för alla som yrkesmässigt producerar texter,
inte minst forskare. Sällan lämnar någon ifrån sig en text till tryckning utan att
någon annan har läst igenom den och kommit med synpunkter.
Skrivprocessen förutsätter samarbete – åtminstone om resultatet ska bli
optimalt. Och sådant samarbete gynnas av att skribenterna har ett medvetet
förhållningssätt till den problemlösning som de är engagerade i – och av att den
traditionella skrivprocessmodellen erbjuder funktionella ramar för diskussioner
om text och problemlösning.
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Strategierna – skrivarbetets springande punkt
All problemlösning kräver kunskap, kännedom om de förutsättningar som krävs
för att ett problem ska kunna lösas. Man kan exempelvis inte lösa ett matematiskt problem utan kunskap om de förutsättningar som gäller. Skrivandet utgör
inget undantag. Kunskap om vad som krävs för att utföra de olika momenten är
nödvändig. Jag har valt att kalla den kunskapen, eller förutsättningarna för att
skrivandet ska gå att utföra, för strategier, skrivstrategier. Med utgångspunkt i
skrivprocessmodellens olika stadier och moment kan jag då säga till studenterna
att skrivandet kräver tillgång till strategier för analysen, stoffsamlingen, bearbetningen av stoffet och struktureringen. Skribenten måste också ha strategier för
att komma i gång, för att översätta tankarna till skrift, det vill säga formulera
texten, och för att bearbeta. Jag brukar illustrera det så här:
Strategier behövs för att
analysera
samla/utveckla stoff
bearbeta stoffet (sovra, organisera, fokusera, strukturera)
komma igång
översätta tankarna till skrift
bearbeta

Strategierna är av olika slag. En del, som de som behövs i formuleringsstadiet,
är ju helt enkelt regler. Skriftspråkets regler. Sådant som vi kan slå upp i skrivregelsamlingar eller handböcker i typografi och layout. Här kan det vara på sin
plats att påminna om att en viktig övergripande strategi är att man alltid ska vara
beredd att ta reda på vilka regler som gäller. Man ska slå upp, läsa på och fråga.
Alla strategier är emellertid inte regler. Många är, som framgår av genomgången nedan, goda råd, kanske konkreta knep.

Analysera
Strategierna för analysmomentet är inte bindande som regler för stavning och
interpunktion. Här handlar det om goda råd. Ett sådant kan vara att man alltid
bör göra en analys av skrivsituationen innan man börjar skriva. Självklart, kan
man tycka, men tyvärr tänker inte alla så.
Ett konkretare tips, en handfast strategi, är att man ställer sig ett antal frågor
innan man skrider till verket: Vad ska jag skriva? I vilket syfte? För vem? Var
ska det publiceras? Hur långt får det vara?
För att den text som man står i färd med att skapa ska bli så funktionell som
möjligt måste nämligen ämnet sättas i relation inte bara till syftet med texten utan
också till mottagarna, målgruppen. Och man måste naturligtvis också beakta vilken kanal som kommer att bli aktuell för överföringen av texten till mottagarna,
samt vilket omfång den får ha. De här aspekterna är viktiga för slutresultatet.
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Samla och bearbeta stoff
När det gäller strategier för att samla stoff och utveckla det, för att komma åt
innehållet, är många gamla inventiometoder från den klassiska retoriken lika
användbara nu som då. Associationsövningar och tankekartor fungerar ofta
bra, liksom knepet att skriva sig in i ett ämne med hjälp av olika infallsvinklar.
Genom att till exempel göra en beskrivande, jämförande, analyserande och
argumenterande korttext med samma ämne som utgångspunkt skaffar man sig
stoff till fortsatt skrivande (jfr Skrivboken s. 56–57).
En ofta förbisedd stoffsamlingsstrategi är samtalet. Genom att tala om det
man ska skriva om upptäcker man ofta användbart stoff. Det kan röra sig om
detaljer men också nya infallsvinklar.
I bearbetningen av stoffet ingår också oftast en nödvändig sovring. När man
arbetat ett tag med ett ämnesområde tenderar materialet att svälla och bli alltför
omfångsrikt. Då gäller det att sovra.
Fokuseringen är också en del av bearbetningen av stoffet. Här brukar jag
tipsa studenterna om att de för att komma åt det som ska vara fokus, kärnan i
texten, ska ställa sig frågan: Vad vill jag att mina läsare ska komma ihåg när de
har läst min text? Svaret är sannolikt det som ska utgöra textens fokus.

Strukturera
Vad struktureringen beträffar är naturligtvis de klassiska dispositionsprinciperna
användbara. Man kan välja mellan berättande, logisk, emfatisk (det intressanta
först), associativ och kontrastiv disposition.
Den berättande dispositionsprincipen passar bra för framställningar som till
exempel återger ett händelseförlopp. Den logiska principen är det självklara
valet om man ska skriva pm eller andra formella texter. För nyhetsartikeln är
den emfatiska principen given, men även utanför journalistiken kan den vara rätt
val. Vid populärvetenskapligt skrivande till exempel. Den associativa principen,
som innebär att textskaparen låter texten växa fram utifrån de associationer
som ämnet väcker, är naturligtvis knappast att rekommendera i formella sammanhang. Det är däremot den kontrastiva principen som är särskilt användbar
vid skapandet av argumenterande texter.
Textens helhetsstruktur följer i allmänhet någon av de här principerna. Men
det är inte otänkbart att kombinera de olika modellerna. Klassisk retorisk textbildning stipulerade egentligen en enda, övergripande strukturmodell: inledning,
huvudtext och avslutning. Inom denna ram kunde olika dispositionsprinciper
komma till användning. Och så kan man naturligtvis göra även i dag.
Men viktigast av allt är kanske att man är medveten om att en disposition
alltid måste betraktas som preliminär. Nya tankar och idéer under skrivandets
gång (man tänker så bra när man skriver!) medför nämligen oftast att en inledningsvis utarbetad disposition måste revideras. Det är dock en klok strategi att
trots allt göra en preliminär disposition. Den ger överblick över den text som
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man håller på att skapa, något som skapar bättre förutsättningar för en logisk
och klar framställning.

Komma igång
Strategierna kan således vara mer eller mindre handfasta, mer eller mindre
tvingande. När det gäller att komma igång rör det sig naturligtvis oftast om
högst individuella knep och tillvägagångssätt. Alla vet vi ju att det kan vara
oerhört svårt att komma igång med en skrivuppgift. Man kan verkligen behöva
få tips som underlättar. Men tyvärr är många av de tips man möter i litteraturen
knappast användbara. Eller vad sägs om nybryggt te, rena vita papper, välvässade pennor, bra dator, lågmäld bakgrundsmusik alternativt musik på högsta
volym, en viss sorts choklad, en god märkeswhisky etc. Listan kan göras hur
lång som helst. Själv äter jag gärna Dumlekola.
En strategi som jag brukar tipsa studenterna om är att de helt enkelt ska börja
skriva. Börja var som helst i den planerade texten, helst med det som känns
roligast eller det de kan bäst. Oftast sammanfaller detta, och det som framför allt
är viktigt är att man frigör sig från den gamla regeln om att man ska börja från
början. Regeln som säger att om man bara skriver första meningen, så ”kommer
resten av sig självt”. Erfarenheten säger mig att det är en tveksam strategi. Det
kan generellt sett vara förödande att börja från början – oftast resulterar det i
att man får skriva om hela inledningen. Enda gången den regeln är bindande
är om man skriver en text med associativ disposition och upptakten är central
för texten i sin helhet.
En komma igång-strategi är sämre än alla andra. Tidspressen. Att komma
igång med kniven på strupen, när man vet att det är lämning i morgon – eller
kanske om några timmar. Den strategin är vanlig, tro mig, men den saboterar
mycket, framför allt alla möjligheter till avslutande arbete med texten, till bearbetning. Jag återkommer till detta moment.

Formulera
Den viktigaste uppsättningen strategier är den som krävs för att vi över huvud
taget ska kunna översätta våra tankar och idéer till skrift: reglerna och normerna
som gör vårt skriftspråk till ett smidigt verktyg inte bara för tanke och inlärning
utan också för kommunikation.
Skriftspråkets regler ska underlätta i kommunikationen. Både för läsare och
skribent. Om den som skriver konsekvent följer reglerna blir resultatet inte bara
att texten blir lättare att läsa; den blir också lättare att framställa. Den skribent
som har tillgång till den allmänt accepterade regeluppsättningen behöver ju inte
ägna tid åt att fundera över formen, utan kan i stället satsa kraft och kreativitet
på innehållet.
Dessvärre har kraven på skribenterna ökat avsevärt under de senaste åren.
Det datorstödda skrivandet kräver att vi ska ta ansvar för sådant som tidigare
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var typografernas och sättarnas ansvarsområde. Vi måste i dag lära oss – eller
åtminstone lära oss leta upp – regler också för layout och typografi, faktorer
nog så viktiga för en texts läsbarhet.
Strategierna för själva textutformningen, för formuleringen, är således
många – och viktiga. Tänk bara på skiljeteckensanvändningen eller på antalet
olika typsnitt som står till vårt förfogande. På den här nivån i skrivprocessen gäller det att hela tiden göra medvetna val så att den text man skriver
verkligen blir funktionell, det vill säga läsbar och övertygande. Man får inte
glömma bort att form och innehåll samspelar. Ett nog så viktigt och intressant
innehåll kan lätt spolieras av mindre lyckade val när det gäller strategier för
textens utformning.

Bearbeta
Även om man bearbetat kontinuerligt under textens tillkomst, så är det alltid
avslutningsvis bra med tid för puts och eftertanke, tid för utvärdering av texten.
Och, förstås, den bästa bearbetningsstrategin är ju att låta någon annan läsa
texten. Det är studenterna alltid överens om. Men då krävs det tid. Bäst alltså
att söka sig fram till någon annan komma igång-strategi än den ovan nämnda
tidspressen.
Även den näst bästa bearbetningsstrategin kräver tid. Den innebär att man
låter texten vila ett tag, gärna minst en natt. När man då tar itu med den igen
upptäcker man mycket lättare både tankevurpor och skrivfel.
Utöver dessa övergripande strategier kan förstås också nämnas mer handfasta. Som komplement till den datorstödda kontrollen, stavningskontroll,
språkstödsfunktioner och mallar, kan man göra sig privata checklistor för att
med hjälp av dem kontrollera sådant som man vet är viktigt eller som brukar
bli fel. Exempel på sådana listor finns i Skrivboken s. 137–138.
En utomordentlig bearbetningsstrategi är att läsa texten högt. Då hör man
ofelbart om den språkliga utformningen fungerar. Rytm och flyt i framställningen gör texten lätt att läsa.
En annan handfast bearbetningsstrategi innebär att man avslutningsvis gör
en disposition över den färdiga texten. På så sätt kan man avgöra om texten är
logisk och överskådlig.

Didaktiska konsekvenser – Arbeta med hela processen
Strategitanken är själva kärnan i min skrivprocessfilosofi. Insikten om att man
som skribent ständigt kan tillägna sig nya och funktionella strategier för den
problemlösning som skrivandet innebär är för många oerhört viktig. För att
underlätta för den som söker användbara strategier har jag utökat just den delen
i den senaste upplagan av Skrivboken (2010a). Där finns nu drygt 100 sidor
strategier att botanisera bland för den som önskar fylla på sitt förråd.
Strategitanken är också utgångspunkten för de didaktiska konsekvenserna.
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Alla har vi en uppsättning strategier att stödja oss mot i vårt skrivande. Uppsättningen ser olika ut från individ till individ. Det lilla barnet som håller på
att lära sig skriva har sin, en akademisk forskare sin. Och för lärarens del blir
det alltså fråga om att förse barnet, eleven, studenten, skrivkursdeltagaren med
nya strategier. Att fylla på förrådet.
För att detta arbete ska bli framgångsrikt måste man som skrivhandledare
arbeta med hela processen. Det är den första och kanske viktigaste didaktiska
konsekvensen av ett processorienterat synsätt. Den andra är att man måste
precisera skrivuppgifterna och den tredje att man ska tala om skrivarbetet med
dem som man handleder.
Att arbeta med hela processen är alltså centralt i en processorienterad
skrivundervisning. För att eleverna ska få strategier för sitt skrivande, måste de
naturligtvis skriva. Men skrivtillfällen är inte allt. Man måste som lärare/skrivhandledare se till att processens alla stadier och moment får den uppmärksamhet som behövs för att arbetet ska generera nya strategier för den som skriver.
Det här var ett problem under skrivprocessens första år i den svenska skolan.
Många lärare och lärarutbildare valde att ensidigt fokusera på delar i processen.
Att eleverna skulle ges så många skrivtillfällen som möjligt, till exempel,
översattes till ett fritt skrivande utan uppföljning. Det var inte nödvändigt med
uppföljning, sa man. Huvudsaken var att eleverna skrev. Kommentarer och
rättelser kunde hämma deras kreativitet, menade man.
Och att bearbetningen lyftes fram speglas i uttrycket kamratbearbetning som
fick en enorm genomslagskraft. Det tråkiga var att kamratbearbetningen ofta
blev den i stort sett enda bearbetningsmodellen. Och att bearbetningen även
fortsättningsvis blev ett slags felsökeri. Felsökeri inte av läraren längre utan av
elever som oftast själva inte kände till reglerna.
Men det här är historia. I dag bedrivs inte, hoppas jag, sådan ”processinriktad undervisning”. I dag vet vi att det är helheten som gäller om man vill bidra
till att eleverna blir bättre skribenter, till att de får möjlighet att tillägna sig så
många skrivstrategier som möjligt. Helhetssynen är central om man vill bidra
till ett framgångsrikt skrivande i utbildningssammanhang.
I ”Från tanke till text” i denna artikel beskriver jag hur undervisning på
universitetsnivå kan se ut om man anammar detta synsätt.
Utan stoff, ingen text
För en framgångsrik skrivundervisning måste läraren underlätta i skrivandet, till
exempel genom att hjälpa till med stoffsamlingen, med igångsättandet. Detta
gäller all skrivträning, oavsett nivå, som jag ser det. Jag har aldrig skickat hem
en grupp studenter med en skrivuppgift utan att vi har ägnat oss åt gemensam
stoffsamling. Associationsövningar, samtal, kortskrivning, kanske samtal igen.
Här tillhandahåller retoriken som sagt mängder med användbara övningar och
tillvägagångssätt.
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Det här arbetssättet uppskattas av studenterna. Med ett stoff att utgå ifrån blir
skrivuppgiften genast mer överkomlig. Nu kan energin satsas på själva textbildningen, på formuleringen. Man har ju redan gjort en del av arbetet. Man
har kommit igång.
Bearbetning på olika nivåer
Att arbeta med hela processen innebär också att man ger tid för bearbetning
av texten. Något som också alltid uppskattas – när studenterna vant sig. Här
handlar det inte i första hand om 1980-talets processorienterade ”kamratbearbetning”, då felsökeriet som nämnts trots allt fortfarande svävade som en skugga
över skrivundervisningen. Här handlar det om att lyssna, läsa, analysera och
diskutera texterna – och förstås hjälpa till med mindre lyckade konstruktioner.
Textens läsbarhet ska stå i centrum.
Dagens studenter praktiskt taget kräver att få korrigera och lämna in nya versioner av sina texter, men det är inte allt. Vi bearbetar också innan texten är färdig,
det vill säga de läser textutkasten högt för varandra, samtalar om dem och skriver
nya versioner. Ibland är de nya versionerna nya utkast, ibland är de färdiga texter.
Allt det här arbetet är i dag självklart – på 1980-talet var det fortfarande
ganska orealistiskt, även om man insåg att det var så det borde gå till. Med
ordbehandlingsprogrammens hjälp har bearbetningen blivit ett pedagogiskt
verktyg utan motstycke. Och vi är långt från 1980-talets ”avslutande bearbetning” och felsökeri.
Responssamtal och miniföreläsningar
Skrivandet ska alltså leda till erfarenhet och kunskap, till en utökad uppsättning
strategier för skribenten, oavsett nivå. Som skribent blir man aldrig fullärd. Det
finns ständigt nya aspekter på textproduktion att ta till sig, och som lärare och
skrivhandledare har man en viktig uppgift i att aktivt verka för att studenterna/
skrivkursdeltagarna ska få kännedom om så många strategier som möjligt. Det
kan, som jag nämnt, röra sig om regler men också om råd och tips om funktionella tillvägagångssätt i skrivprocessens alla olika moment.
En viktig del i efterarbetet är därför lärarens/skrivhandledarens avslutande
granskning. Den granskningen bör alltid följas upp med ett responssamtal
mellan skribenten och läraren. Det är oerhört viktigt. När man lämnar tillbaka språkgranskade och kommenterade texter kan man i individuella samtal
diskutera problem och lösningar med de enskilda skribenterna. Och då får
strategierna sin chans.
Det får de också i de miniföreläsningar som bör ges i anslutning till återlämnandet av granskade texter. Det är en mycket effektiv metod att kommunicera
lämpliga skrivstrategier – inte minst från tidssynpunkt. En sådan föreläsning
utgår från problem som är gemensamma för flera av de inlämnade texterna.
Det kan röra allt från övergripande struktur till kommatering.
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Miniföreläsningarna brukar vara populära. Motivationen hos åhörarna är på
topp eftersom många sitter med problemet framför sig i den nyss återlämnade
texten. De sitter där och väntar på att få en förklaring till ett ändringsförslag
eller kanske på ett förslag till korrigeringsstrategi.

Specificerade skrivuppgifter
Att arbeta med hela processen är alltså viktigt, men man ska som lärare och
skrivhandledare också tänka på att ge preciserade skrivuppgifter. För att eleverna/studenterna ska kunna producera optimala texter måste de känna till förutsättningarna för den inledande analysen. Man måste tänka på att ge uppgift om
syfte, mottagare, omfång och kanal. Skribenterna måste kort sagt få kännedom
om den blivande textens genretillhörighet.
Värdet av genrekunskap har under 2000-talet aktualiserats av den australiska
genreskolan (exv. Knapp & Watkins 2005) och det förefaller som om detta gett
ny skjuts åt den processorienterade skrivundervisningens krav på preciserad
skrivsituation. Säkert är att båda de didaktiska inriktningarna hämtat rot och
näring från samma plantskola: den klassiska retoriken (jfr Strömquist 2007).
För en väl fungerande genrekunskap räcker det emellertid inte med precision
av analysfaktorerna; det krävs också att man arbetar med mönstertexter. Det är
inte lätt att skriva en text för vilken man inte har en förebild. All skrivundervisning måste därför inkludera textanalys.
När jag ser tillbaka på ett par terminers skrivkurser (2x7,5 poäng på masternivå, Översättarprogrammet) kan jag konstatera att textgenrerna representerade
i kursernas skrivuppgifter var varierande, men också att vi hela tiden läste och
analyserade texter av just det slag som studenterna sedan fick i uppdrag att skriva.
Skrivuppgifterna omfattade så vitt skilda texter som novell (se avsnittet ”Från
tanke till text” i denna artikel) lektörsutlåtande, formellt brev, referat, recension,
debattartikel, essä, språkspalt och så förstås det obligatoriska pm-skrivandet.
Bilagorna 1 och 2 ger två exempel på hur jag explicitgjorde förutsättningarna
för den inledande analysen när det gällde pm-uppgifterna. Skrivuppgifterna
var preciserade.

Tala om skrivprocessen
Den tredje didaktiska konsekvensen, att man ska tala med studenter och skrivkursdeltagare om skrivarbetet, om skrivprocessen, är egentligen självklar och
inte mycket att orda om, men det kan vara nog så viktigt, särskilt för skribenter
som misströstar om sitt eget skrivande.
Om man tycker att det är svårt och besvärligt att skriva är det så klart skönt att
höra att skrivandet är en komplicerad och arbetskrävande process. Att det tar tid.
Det är också trösterikt att höra att det rör sig om avancerad problemlösning.
Problemlösning på många olika nivåer, ofta samtidigt. Klart att det då kan kännas komplicerar och besvärligt.
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Och sist men inte minst – nog kan det vara en lättnad att höra att man genom
att tillägna sig strategier för problemlösningen både kan underlätta skrivandet
och förbättra det.

Från tanke till text– ett konkret undervisningsexempel
Jag vet inte hur många noveller skrivna av blivande översättare som jag har
läst under det senaste decenniet. Noveller som alla har ett barndomsminne
som utgångspunkt. Noveller som är resultatet av ett processinriktat arbetssätt.
Upptakten till de här novellerna är en stoffsamlingsövning som jag utförligt
beskriver i Skrivprocessen 2007 (s. 52–57). Studenterna uppmanas inledningsvis att tänka på sin tidiga barndom. På tre minuter ska de sedan punkta ned tre
episoder som de kommer ihåg från den tiden.
Tre minuter kan tyckas vara snålt tilltaget, men som så ofta i didaktiskt
skrivprocessammanhang arbetar vi här under tidspress. Tidspress i stoffsamlingsarbetet är ofta gynnsamt för kreativiteten.
Nästa steg i arbetet blir att studenterna två och två berättar för varandra om
sina minnen. Det momentet får ta tio minuter och är alltid ett mycket uppskattat
inslag. Här kommer samtalets betydelse för stoffsamling fram på ett mycket
påtagligt sätt. Alla minns efter dessa tio minuter överraskande mycket mer från
sin barndom än de gjorde initialt. Detaljer klarnar; nya minnesbilder dyker upp.
Efter tio minuters samtal är det så dags för skrivande. Först får de i uppgift
att under någon minut med sin samtalspartner diskutera de olika minnenas
lämplighet för fortsatt arbete. Vilken episod av de tre är mest utvecklingsbar?
Vilken lämpar sig bäst för skriften som medium? Sedan skriver vi.
Instruktionen för denna del av arbetet är att de på tio minuter ska försöka att
på papper få ned det minne de valt ut. Det är innehållet som gäller; skrivregler
och tanken på skriftspråkliga, tjusiga formuleringar kan de för stunden lämna
därhän.
Efter tio minuters skrivande är det så dags för nya samtal. I grupper om
fyra får de nu läsa upp sitt textutkast, alternativt läsberätta, för varandra. Vad
händer? Jo, åhörarnas frågor och kommentarer leder till fördjupning i ämnet.
Stoffet utvidgas än en gång.
Efter cirka 23 minuters effektivt arbete med att tänka, tala och skriva har nu
samtliga ett stoff att utgå från för nästa veckas inlämningsuppgift. Uppgiften
är att de ska skriva en kortnovell, max 2 500 tecken med1 ½ radavstånd. Utom
eget exemplar ska de ha med ett till mig och ett för arbete i grupp (par) med
kamraterna.
Innan vi skils åt ägnar vi en stund åt att försöka ringa in vad som karaktäriserar en novell, varpå alla bryter upp – faktiskt med något av entusiasm i
blicken. Det här är en utmaning.
När vi ses nästa gång är det dags för responssamtal i grupp. Två och två
läser de nu sina texter högt för varandra och samtalar om dem, om innehåll,
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struktur och genreanpassning. Känns det som en novell? Vad kan behöva läggas
till eller strykas? Finns där någon formulering som bör ändras? Allt för att det
ska bli en så bra text som möjligt.
Medan detta pågår ögnar jag igenom de exemplar av texterna som jag fått
så att jag innan vi skils åt kan ta upp en del formalia, nämligen sådant som
jag vid denna snabba genomläsning ser vållar problem. Reglerna för hur man
handskas med replikstreck är givna i det här sammanhanget. Annat brukar vara
stycketecken (indrag i skönlitteratur!) och hur man handskas med rubriker.
Vi talar också mer om vad som kan göras för att transformera en berättelse
till en novell. Kanske byta till tredje person. Starta in medias res. Koncentrera.
Utnyttja sinnena – skapa stämning. Utnyttja överraskningsmoment etc., etc. Vi
noterar att repliker ger framställningen liv men också att tankar och funderingar,
direkt återgivna, har samma effekt.
Vid nästa undervisningstillfälle ska en bearbetad, ”färdig” version lämnas
in till mig för läsning och språkgranskning.
Det är alltid intressant att jämföra den text jag då får med den första versionen. Jämförelsen visar ofta tydligt att responsarbetet och min snabbgenomgång
av formalia gett goda resultat.
När denna andra version återlämnas till studenterna är arbetsgången följande.
De läser var och en sin språkgranskade novell och får en stund på sig att fundera
över mina kommentarer och ändringsförslag Sedan följer en miniföreläsning,
i vilken jag tar upp sådant som är av allmänt intresse. Det kan gälla allt från
struktur och textbindning till interpunktion.
När alla sedan fått något att sysselsätta sig med (analys- eller skrivuppgift
av något slag) sätter jag mig i korridoren för individuella samtal med var och
en av novellförfattarna.
Vid dessa samtal får jag tillfälle att lyfta fram sådant som ska berömmas,
och jag kan närmare förklara vissa ändringsförslag. Men viktigast av allt är att
skribenterna själva får möjlighet att ta upp sådant som de funderat över under
sitt skrivande.
Nu talar vi alltså om en färdig text, men processen är inte riktigt slut. Studenterna tar nu hem sina språkgranskade och med mig diskuterade texter, korrigerar
dem och kommer tillbaka med dem vid nästa lektionstillfälle. Och nu återstår
bara en liten, enkel arbetsinsats från min sida: att utforma en titelsida, kopiera
texterna och sätta samman dem till gruppens egen novellsamling.
När novellsamlingen delas ut är det högtidsstund. Alla är stolta. Inte minst
jag. Men jag kommer alltid ihåg att sända en tacksamhetens tanke till det
processinriktade arbetssättet. Det som möjliggör detta resultat på ett, trots allt,
ganska smidigt sätt.
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Skrivprocessen fortsatt aktuell
Jag är medveten om att den bild jag här har gett av mina 30 år med skrivprocessen är fragmentarisk och allt annat än uttömmande. Inte heller har jag kunnat göra process, strategier och didaktiska konsekvenser full rättvisa. Jag har
”snabbspolat”, skulle mina barnbarn säga. Men jag hoppas att det har framgått
att jag fortfarande brinner för skrivprocessen. Skrivprocessen som verktyg för
skrivundervisningen. Skrivprocessen som stöd och hjälp i det egna skrivandet.
Jag hoppas att min beskrivning av det processinriktade arbetssätt som jag
under åren arbetat fram och använt mig av i all min undervisning har blivit
övertygande. Med rötter i retoriken och näring från modern forskning borde
skrivprocesstankarna ha förutsättningar att fortsätta att växa och frodas. Individuell eller kollektiv, är skrivprocessen fortsatt betjänt av ett medvetet förhållningssätt, ett förhållningssätt som förutsätter kunskap om alla de enskilda
arbetsmoment som tillsammans utgör processen i sin helhet.
Frågan i den här artikelns huvudrubrik ska definitivt betraktas som retorisk.
Skrivprocessen är fortsatt aktuell.
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BILAGA 1

UPPSALA UNIVERSITET
Institutionen för nordiska språk
Siv Strömquist

HEMTENTAMEN
Höstterminen 2007

Textanalys med skriftliga stilövningar, 7,5 hp. Hemtentamen
Du skall skriva en pm i vilken du redovisar din analys av Jonas Karlssons novell ”Lotten” (i
Det andra målet, 2007). Under kursens gång har du fått möta flera olika sätt att analysera
litteratur. Välj den analysmodell eller det perspektiv som du tror är mest givande i just det här
sammanhanget och komplettera med så många olika infallsvinklar som möjligt. Använd
kurslitteraturen i så stor utsträckning som möjligt. Tänk på att din analys bör ge en
heltäckande bild av novellen.
Kommunikationssituationen ser ut så här:
Ämne
Syfte
Mottagare
Kanal
Omfång

analys av skönlitterär text
redovisning av textanalysen
blivande översättare och andra språk- och litteraturintresserade
pm
max 5 textsidor (12 punkter, radavstånd 1,5)

Glöm inte titelsida och litteraturförteckning.

Siv Strömquist

Inlämningsdatum: 13 november 2007
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BILAGA 2

UPPSALA UNIVERSITET
Institutionen för nordiska språk
Siv Strömquist

HEMTENTAMEN
Vårterminen 2009

Normativ stilistik med skriftliga tillämpningar, 7,5 hp. Hemtentamen
Du är ombedd av SFF (Sveriges Författarförbund) att skriva en utredande/resonerande pm om
översättarens ansvar för språket. Syftet är att informera och medvetandegöra kollegerna i
översättarsektionen så att de inser vikten av att en översättare håller sig à jour med allt som
rör språk, språkpolitik och språkvård.
I din pm skall det finnas hänvisningar till alla titlar på kurslitteraturlistan, och självklart får du
stödja dina resonemang även på annan litteratur.
Kommunikationssituationen ser ut så här:
Ämne
Syfte
Mottagare
Kanal
Omfång

översättarens ansvar för språket
informera, påverka
översättare med svenska som målspråk
pm
max 10 000 tecken (12 punkter, radavstånd 1,5)

Rubrikförslag: Översättaren och språket
Glöm inte titelsida, innehållsförteckning och referenslista.

Siv Strömquist

Inlämningsdatum: 1 april 2009

Inte bara objektsskifte
– om placering av pronominella komplement i svenska och
danska.
Maia Andréasson

Introduktion
Pronominellt objektsskifte, eng. object shift, har sedan Holmberg (1986) varit
ett forskningsområde som utmanat många, inte minst forskare inom generativ
syntax (se t.ex. Holmberg 1986, 1999; Hellan och Platzack 1995; Josefsson
1992, 2003; Pedersen 1993, Sells 2001, Svenonius 2002; Vikner 1994, 1997,
2005; Andréasson 2008, 2009 och många andra).
I denna artikel redovisar jag resultat från en korpusundersökning av objektsplacering i svenska och danska och ifrågasätter den tidigare forskning som
söker de underliggande orsakerna till objektsskifte enbart genom att undersöka
positioner i mittfältet.

Vad är pronominellt objektsskifte?
Pronominellt objektsskifte kan i korthet beskrivas som möjligheten för pronominella objekt att stå före satsadverbial i fa-satsers1 mittfält, i det följande
skiftad. Den i satsscheman ordinarie objektspositionen efter satsadverbial
kallas i det följande in situ.
Det finns flera strukturella begränsningar på när ett objekt kan skiftas, vilket
illustreras i (1) och (2).
(1)

Agnes köpte {den inte/*boken inte}.
Agnes købte {den ikke/*bogen ikke}.

Exempel (1) visar att det är grammatiskt att placera det pronominella objektet
den men inte det substantiviska objektet boken före satsadverbialet inte. Samma
sak gäller för danska. Objektsskifte är dock över huvud taget inte grammatiskt
när predikatet är delat, vilket illustreras i (2).
(2)

1

*Agnes hade den inte köpt.
*Agnes havde den ikke købt.

Beteckningen fa-sats kommer från Svenska Akademiens grammatik och syftar på ledföljden mellan det finita verbet – f – och satsadverbialet – a – som är vanlig i huvudsatser
(se t.ex. SAG IV:7ff.).
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Det finns även pragmatiska restriktioner på vilka objekt som kan förekomma i
den skiftade positionen. Så snart ett objekt har en kontrastbetydelse – och i tal
kontrastbetoning – är det ogrammatiskt före satsadverbial, se (3). Obetonade
objekt, dvs. objekt utan kontrast, anses ogrammatiska in situ i standarddanska,
se (4) (se t.ex. Pedersen 1993).
(3)

Agnes såg ’’David, men han såg {inte ’’henne/*’’henne inte}.
Agnes så ’’David, men han så {ikke ‹›hende/*››hende ikke}.

(4)

Agnes såg boken, men hon köpte {0den inte/inte 0den}.
Agnes så bogen, men hun købte {0den ikke/*ikke 0den}.

I svenska är det inte ogrammatiskt att placera obetonade pronominella objekt
in situ, även om Svenska Akademiens grammatik skriver att den skiftade positionen är vanligast för obetonade objekt (SAG 3:306). Det finns variationer i
de nordiska språken vad gäller vilka typer av objekt som kan förekomma i den
skiftade positionen; för en översikt, se Vikner (2005).2
Tidigare forskning om objektsskifte har i första hand utgått från eliciterade
data och det som undersökts är placering av pronominella objekt med nominalfraskorrelat, som i (3), där korrelatet för pronomenet henne är Agnes, subjekt i
den föregående satsen. Objekt med NP-korrelat kallas i det följande pronp. Andréasson (2008, 2009) utgör ett undantag till tidigare forskning och noterar att det
finns en distributionell skillnad mellan pronp och objektspronomen med sats- eller
verbfraskorrelat, och att de underliggande orsakerna till objektsskifte kan spåras
genom undersökning av dessa skillnader i distribution. I denna artikel redogörs
kort för resultaten i Andréasson (2008, 2009) som inte tidigare presenterats på
svenska och därefter redovisas nya resultat som indikerar att fenomenet objektsskifte inte kan undersökas isolerat från objektsplacering i stort.

Objektspronomen och korrelat
Som nämndes i föregående avsnitt kan obetonade objekt förekomma in situ i
svenska. Tabell 1 visar resultatet av en mindre undersökning av placering av
pronp i skriven svenska och danska.
Tabell 1. Distribution för objektspronomen med NP-korrelat, pronp, i svenska och danska
(Andréasson 2008).3
svenska

skiftat

in situ

honom/henne

115 (91%)

12 (9%)

325 (93%)

24 (7%)

danska

ham/hende
2

3

Det har under senare år tillkommit forskning om variation inom nordiska språk; Garbacz
(2010) noterar t.ex. att objektsskifte inte är grammatiskt i älvdalska.
Samtliga resultat som redovisas är från satser där objektsskifte är grammatiskt möjligt.
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Av tabell 1 (Andréasson 2008) kan vi utläsa att distributionen av pronp är snarlik
i svenska och danska. En skillnad är dock att samtliga de danska exemplen med
objektspronomen in situ har kontrastbetydelse, medan bara drygt hälften av de
svenska pronp i denna position uttrycker kontrast. Tabellen visar dock att det
är mycket ovanligt att icke-kontrasterade pronp förekommer in situ i det undersökta materialet, vilket tyder på att detta mönster inte är särskilt dominerande
i svenskt skriftspråk.
Pronominella objekt kan också ha verbfraser och satser som korrelat, se
(5) och (6) nedan.
(5)

Agnes ville [köpa boken]i, men hon gjorde deti inte.
Agnes ville [købe bogen]i, men hun gjorde deti ikke.

(6)

[– Köpte Agnes boken]i? – Deti tror jag inte.
[– Købte Agnes bogen]i? – Deti tror jeg ikke.

I (5) är verbfrasen köpa boken och i (6) är hela den föregående satsen Köpte
Agnes boken? korrelat till objektspronomenet det.
Denna typ av objektspronomen diskuteras inte i tidigare litteratur om objektsskifte och Andréasson (2008, 2009) visar att pronomen med satser och
verbfraser som korrelat är betydligt mer frekventa in situ än pronp.
I det följande redovisar jag distributionen för objektspronomen med satskorrelat, fortsättningsvis kallade dets,4 och visar hur en analys av denna kan ge
ledtrådar till de bakomliggande orsakerna till objektsskifte. Nästa avsnitt inleds
med en beskrivning av material och metod.

Material och metod
Resultaten som presenteras här bygger på en korpusundersökning av svenska och
danska skriftspråksdata, där två morfologiskt taggade korpusar har granskats.
För svenska har Språkbankens PAROLE-korpus använts. Denna korpus består
av ungefär 19,4 miljoner ord från blandade skriftliga källor skrivna 1976–1997.
För danska användes KorpusDK, som består av ungefär 56 miljoner ord, också
de från blandade skriftliga källor, skrivna 1990–2000. Referenser till korpusarna
finns i litteraturförteckningen.
Undersökningen i Andréasson (2008) följer tidigare studier och undersöker
endast positionerna skiftad och in situ. I den undersökning som redovisas här
granskas dock alla objektspositioner och det visade sig då praktiskt omöjligt att
inkludera den mycket frekventa ordformen det i själva söksträngarna. Istället
sökte jag efter fyra högfrekventa verb som tar verbfraser som komplement i
4

Preliminära resultat gällande distributionen för objektspronomen med verbfraskorrelat
visar att även denna skiljer sig från distributionen för pronp. Här diskuteras dock enbart
resultat för dets.

54

Svenskans beskrivning 31

kombination med en efterföljande negation, se söksträngar för verbet förstå/
forstå i (7) nedan, och excerperade sedan manuellt de relevanta exemplen.
(7)

a. Korpus Dk: [word=”forstår|forstod”][]{0,10}
[lemma=”ikke”]
b. PAROLE: [word=”förstår|förstod”][]{0,10}
[word=”inte”]

Söksträngarna i (7) letar fram alla förekomster av verbet förstå/forstå i presens
och preteritum följt av negationen inte /ikke med 0–10 ords mellanrum. Efter
sökning excerperas alla relevanta exempel manuellt. Denna typ av sökning ger
resultat för samtliga objektspositioner, och producerar dessutom, intressant nog,
alla satser där ett objektspronomen är utelämnat. De verb som undersökts är
de icke-faktiva tro och tycka/synes, och de faktiva veta/vide och förstå/forstå.

Distribution för dets – två positioner
Som nämnts tidigare vill jag lägga fokus på att det inte räcker att undersöka de
två positionerna skiftad och in situ för att kunna förklara vad som ligger bakom
objektsskifte. I detta avsnitt presenteras data för svenska och danska dets i just
dessa båda positioner. Detta ska tjäna som jämförelse till de data för samtliga
objektspositioner som redovisas senare. Siffror för olika satstyper är hämtade
från Andréasson (2008), medan samtliga data för faktiva och icke faktiva verb
är hämtade från undersökningen som ligger till grund för denna artikel.5
Tabell 2, nedan visar hur fördelningen ser ut för dets i deklarativa och
icke-deklarativa satser i de två positioner som undersöks i Andréasson (2008),
skiftad och in situ.
Tabell 2. Distribution för objektspronomen med satskorrelat, dets, i svenska och danska.
Deklarativa och icke-deklarativa satser (Andréasson 2008)
svenska

skiftat

in situ

deklarativa

75%

25%

icke-deklarativa

24%

76%

deklarativa

94%

6%

icke-deklarativa

19%

81%

danska

När vi bara undersöker två positioner visar sig två saker. Dels att fördelningen
mellan de två positionerna i svenska och danska icke-deklarativa satser är snar5

Undersökningen i Andréasson (2008) omfattar alla verb i korpusarna som tar sats- och
VP-komplement och ger därför ett giltigt underlag för statistisk analys av satstyper.
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lik. Dels att fördelningen i deklarativa satser inte är likadan i de båda språken.
Såväl i svenska som i danska dominerar in situ positionen stort i frågor och
uppmaningar, för danska med 81% och för svenska med 76%. Det är också värt
att notera att dessa dets in situ inte – som samtliga pronp i danska – är kontrasterade. Såväl svenska som danska informanter menar att dets inte är helt obetonat
in situ men att det inte är kontrastbetoning det rör sig om, och det finns heller
inte en kontrastbetydelse på objektet i dessa satser.
När det gäller deklarativa satser är situationen inte densamma. Här är det
bara i svenskan som andelen objektspronomen in situ är högre för dets, 25%,
än för pronp, 9%. I danskan verkar inga sådana skillnader finnas: 6% för dets
och 7% för pronp (se tabell 1). Undersökningen av samtliga objektspositioner
som redovisas senare visar dock att denna fördelning mellan skiftad och in
situ inte är riktigt korrekt.
Andréasson (2008) konstaterade också att det inte bara finns en fördelningsskillnad mellan deklarativa och icke-deklarativa satser; det finns också olikheter
i distribution för dets i satser med faktiva och icke-faktiva matrisverb. Denna
skillnad i distribution visas i tabell (3).
Tabell 3. Distribution för objektspronomen med satskorrelat, dets, i svenska och danska.
Deklarativa satser, faktiva och icke-faktiva matrisverb.
svenska

skiftat

in situ

faktiva matrisverb

34 (60%)

23 (40%)

icke-faktiva matrisverb

13 (25%)

38 (75%)

danska

skiftat

in situ

faktiva matrisverb

319 (99%)

2 (1%)

icke-faktiva matrisverb

68 (100%)

0 (0%)

I tabell (3) kan vi se att den skiftade positionen dominerar för satser med faktiva
matrisverb i danska, 99% och – om än i mindre grad – i svenska, 60%.6 För
satser med icke-faktiva matrisverb finns det dock en väsentlig skillnad mellan
språken. Här är in situ positionen vanligast i svenskan, 75%, medan danskan
även här förefaller föredra den skiftade positionen. Också när det gäller dessa
siffror visar undersökningen av samtliga positioner en helt annan procentuell
fördelning, vilket vi återkommer till nedan.
Skillnaden i distribution mellan objektspronomen med faktiva och ickefaktiva matrisverb kan förklaras med att referenterna till dessa pronomen har
6

De båda danska satser där komplementet till ett faktivt matrisverb står in situ har båda en
icke-deklarativ satsfunktion. I det ena fallet handlar det om deklarativ ordföljd med frågefunktion, i det andra om expressiv funktion. I båda fallen är pronomina inte obetonade.
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olika tillgänglighet, eller kognitiv status. I följande avsnitt presenteras begreppen
tillgänglighet och faktivitet och deras relevans för objektsplacering.

Tillgänglighet
En förklaring till att objektspronomen med olika typer av matrisverb placeras
på olika ställen, trots att ingen kontrast är inblandad, är att referenterna till dessa
pronomen kan antas ha olika tillgänglighet.
När vi som talare eller skribenter använder ett pronomen signalerar vi att vi
anser att lyssnaren eller läsaren i någon mån bör veta vem eller vad vi talar om.
Informationen antas vara känd eller tillgänglig. Det finns dock olika grader av
tillgänglighet, och för att uttrycka dem språkligt använder vi oss t.ex. av olika
nominala uttryck. Gundel, Hedberg och Zacharski (1993) formaliserar detta
som en tillgänglighetshierarki, givenness hierarchy, se figur 1 nedan.

in focus

activated

familiar

identifiable

referential

it

this/that/
this N

that N

the N

indefinite
this N

type
identifiable
aN

Figur 1. The givenness hierarchy (Gundel, Hedberg och Zacharski 1993).

Tillgänglighetshierarkin (Gundel m.fl. 1993) är en modell över hur olika
nivåer av tillgänglighet motsvaras av olika nominala uttryck i engelskan.
Ju mer tillgänglig eller ”känd” en talare antar en referent vara i lyssnarens
medvetande, desto längre till vänster på denna skala kan hon välja refererande uttryck. För en helt okänd referent är det lämpligt att välja en obestämd
nominalfras, a N, och det skulle bli svårbegripligt för lyssnaren om talaren
valde ett av de språkliga uttryck som ligger längre till vänster på skalan. Är
referenten redan omnämnd i den omedelbart föregående kontexten fungerar
det oftast bra med det personliga pronomen som ligger längst till vänster på
skalan, i engelskan it.
Gundel, Hegarty och Borthen (2003) visar att engelskan väljer olika pronominella uttryck när korrelatet är en nominalfras, som i (8a) och när korrelatet
är en sats, som i (8b).
(8)

a. There was [a snake]i on my desk. Iti scared me.
b. [There was a snake on my desk]i. Thati scared me.

Exempel (8) visar att det engelska pronomenet it har nominalfrasen the snake
som korrelat, medan pronomenet that tolkas som samreferentiellt med hela
den föregående satsen. Denna skillnad i pronomenval analyseras av Gundel
m.fl. (2003) som att nominalfrasen och satsen har olika grad av tillgänglighet;
satsen är något mindre tillgänglig för lyssnaren/läsaren än vad nominal-frasen är.
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I svenskan finns en motsvarande skillnad mellan pronomen som har nominalfraskorrelat och de som har satskorrelat. Här handlar det dock inte om olika
ordformer utan om en skillnad i betoning av en och samma ordform, pronomenet
det (jfr Gundel, Borthen & Fretheim 1999 för norska).7 Exempel (9) illustrerar
denna prosodiska skillnad.
(9)

a. – Agnes har tydligen köpt [ett nytt dataspel]i.
– Ja, jag har faktiskt sett 0det i.
b. – [Agnes har tydligen köpt ett nytt dataspel]i.
– Ja, jag har faktiskt sett ’det i.

Den obetonade varianten av det i (9a) tolkas som att den har nominalfrasen ett
nytt dataspel som korrelat, medan den variant av det som har normal ordbetoning, (9b), är samreferentiell med hela den föregående satsen.
Denna skillnad i betoning i svenska (och norska) signalerar alltså inte kontrast, utan samma typ av gradskillnad i tillgänglighet som i engelskan leder till
ett val mellan it och that. Man kan göra antagandet att pronomen vars referenter
förmodas vara fullt tillgängliga, in focus på den skala som används av Gundels
m.fl. (1993), är tillåtna i den skiftade positionen i skriven svenska och danska.
Denna höga tillgänglighet tillskrivs enligt Gundel m.fl. (2003) pronomen med
substantiviska korrelat och pronomen vars referenter har en faktiv betydelse, och
detta kan förklara att såväl pronp och dets med faktiva matrisverb är frekventa i
den skiftade positionen.
Nominala uttryck vars referenter inte har högsta grad av tillgänglighet är dock
normalt inte tillåtna i den skiftade positionen, oavsett om det gäller ett pronomen,
som dets med icke-faktivt matrisverb, eller om det gäller substantiviska objekt.
Hur kommer det sig då att olika överordnade verb kan signalera denna skillnad i tillgänglighet hos sina komplement? Faktiva verb framkallar hos lyssnaren
en presupposition om den underordnade satsens sanningsvärde, att utsagan som
satsen uttrycker är sann eller falsk. Exempel (10) har det faktiva verbet förstå
som matrisverb och presuppositionen att den underordnade satsens utsaga
gäller kvarstår, oavsett om matrissatsen negeras eller inte, se (10a) och (10b).
(10) a. Jag förstod att hon såg mig.
presupposition: Hon såg mig.
b. Jag förstod inte att hon såg mig.
presupposition: Hon såg mig.

7

Hellberg (1984:53f.) har framfört tanken att ett objektspronomen som är samreferentiellt
med en NP i den närmast föregående meningen uppfattas som nyligen introducerat tema
(här: mindre tillgängligt, activated) och att dessa pronomen företrädesvis realiseras in
situ. Detta är en intressant teori, som dock mig veterligen ännu inte prövats.
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Icke-faktiva verb framkallar inga presuppositioner. Exempel (11) har det ickefaktiva tro som matrisverb, och illustrerar att när matrisverbet är icke-faktivt
kan den underordnade satsens utsaga antingen bekräftas, (11a), eller förnekas,
(11b). Dess sanningsvärde är inte presupponerat.
(11) Jag trodde att hon såg mig,
a .…och det gjorde hon.
b .…men det gjorde hon inte.

Att en utsaga med presupponerat sanningsvärde har högre nivå av tillgänglighet
ligger naturligtvis nära till hands, precis som att en utsaga där sanningsvärdet
inte är presupponerat är mindre tillgänglig. Denna hypotes stämmer också väl
med fördelningen av pronominella objekt i svenska deklarativa satser, eftersom
pronp och dets med faktiva matrisverb skiftas, medan in situ-positionen dominerar
för dets med icke-faktiva matrisverb.
Resultaten antyder dock att även dets som inte har högsta grad av tillgänglighet skiftas i danska, vilket skulle tala emot hypotesen att objektsskifte är
relaterat till tillgänglighet. I nästa avsnitt redovisas dock data för dets i samtliga
objektspositioner, som visar att den skiftade positionen i realiteten inte dominerar för dets med icke-faktiva matrisverb i danska heller.

Distribution för dets – samtliga positioner
Tidigare undersökningar har, som nämnts, framför allt byggts på eliciterade
data. I januari 2008 utfördes ett fältarbete i den danska regionen Vestjylland i
regi av NORMS.8 Jag ställde då informanter inför valet mellan skiftad och in
situ-placering av pronominellt objekt tillsammans med icke-faktivt matrisverb,
som i (12a) och (12b).
(12) a. Jeg tror det ikke.
b. Jeg tror ikke det.
c. Det tror jeg ikke.

Intressant nog var de danska informanterna eniga om att ingen av dessa ledföljder var optimal. Istället hävdade de att den enda rimliga placeringen av
dets i dessa satser är initialt, som fundament, se (12c). Just denna position, den
initiala, är dock enbart möjlig för objekt i satser med fa-ledföljd, men är inte
tillgänglig i frågesatser. Detta att de danska informanterna vill placera dets
initialt kan förklara att in situ positionen dominerar i frågesatser både i danska
och i svenska, se tabell 2 ovan.
Tabell 4 nedan, visar hur fördelningen i de undersökta korpusarna ser ut för
dets i de tre positioner där pronominella objekt till de båda undersökta ickefaktiva matrisverben förekommer, fundament, skiftad och in situ.
8

Nordic Center of Excellence in Microcomparative Syntax, http://norms.uit.no/.
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Tabell 4. Distribution för objektspronomen med satskorrelat, dets, i svenska och danska.
Icke-faktiva matrisverb
svenska

fundament

skiftat

in situ

icke-faktiva

135 (73%)

13 (7%)

38 (20%)

257 (79%)

68 (21%)

0 (0%)

danska

icke-faktiva

Av tabell (4) kan vi utläsa att svenska och danska verkar ha olika strategier för
att placera objektspronomen med icke-faktiva matrisverb. Såväl i svenska som
i danska placeras mer än 70% av dessa dets initialt, som fundament. Fördelningen mellan den skiftade och in situ-positionen i de båda språken indikerar
däremot att svenska och danska placerar objektspronomen med olika grad av
tillgänglighet som fundament. Danskan uppvisar 21% skiftade dets, i en position
där endast obetonade pronomen är möjliga. Svenskan däremot har 20% dets in
situ. Det är således troligt att danskan realiserar dets med lägre tillgänglighet
(icke-faktiva matrisverb) initialt om denna möjlighet finns, medan svenskan
också har möjlighet att realisera dessa objektspronomen in situ.9
Tabell 5 nedan, visar fördelningen för dets med faktiva matrisverb i de tre
positionerna fundament, skiftad och in situ. Dessutom finns för faktiva verb
ett antal satser där ett objekt är utelämnat, ellips t.ex. Han vet/förstår inte, även
dessa redovisas i samma tabell.
Tabell 5. Distribution för objektspronomen med satskorrelat, dets, i svenska och danska.
Faktiva matrisverb.
svenska

ellips

fundament

skiftat

in situ

faktiva

629 (66%)

268 (28%)

34 (4%)

23 (2%)

33 (4,5%)

340 (49%)

319 (46%)

2 (0,5%)

danska

faktiva

Av tabell 5 kan vi utläsa att inte heller för satser med faktiva matrisverb har
svenska och danska helt likartade strategier. I svenska placeras pronominella
objekt till dessa faktiva verb som fundament i 28% av fallen, men det vanligaste
är att man helt utelämnar dets, 66%. I danska är det den skiftade positionen, 46%,
som är huvudalternativet till att placera pronomenet initialt, 49%. Resultatet
9

En noggrannare undersökning visar dessutom att det i båda språken verkar vara andra
orsaker än tillgänglighet som påverkar placeringen av en stor del av alla skiftade objektspronomen till icke-faktiva matrisverb. Se Andréasson (2008) för en diskussion av
alternativa orsaker till detta.
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indikerar alltså att svenskan över huvud taget inte förefaller göra mycket bruk
av de postfinita positionerna för pronominella objekt med faktiva matrisverb.
Danskan däremot verkar välja att realisera dessa pronomen i den skiftade positionen hellre än att utelämna dem helt.

Sammanfattning
I denna artikel har redovisats resultat från en korpusundersökning av objektsplacering i svenskt och danskt skriftspråk. Det som undersökts är samtliga
pronominella objekt med satskorrelat för fyra högfrekventa matrisverb i vardera
språket, två som tar faktiva och två som tar icke-faktiva komplement.
Undersökningen visar att tillgängligheten hos komplementets referent påverkar objektets placering och att svenska och danska har olika strategier för
var komplement med olika grad av tillgänglighet placeras. En undersökning
av enbart de två post-finita positionerna, skiftad och in situ hade felaktigt givit intrycket att också element med lägre grad av tillgänglighet placeras i den
skiftade positionen i danska. Korpusundersökningen i denna artikel visar dock
att dessa led normalt placeras initialt, så snart denna position är ledig.
En tvåpositionsundersökning hade vidare givit vid handen att komplement
till faktiva matrisverb i svenskan är mer frekventa in situ än vad pronominella
objekt med substantiviska korrelat är. Även detta visar sig också vara felaktigt. Undersökningen i denna artikel visar att svenskan oftast utelämnar dessa
komplement helt, åtminstone för de undersökta verben.
En vidare undersökning av de underliggande orsakerna till objektsskifte
kräver alltså att samtliga fyra placeringar beaktas.
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Snö är liksom vit massa
och du kan göra vad du vill av det
Elevers sätt att förklara begrepp i ämnesspecifika uppsatser
Marina Bergström

Inledning
År 2005 insamlades vid Vasa universitet ett omfattande skriftligt material
bland finskspråkiga elever som deltar i svenskt språkbad (för en beskrivning
av språkbadsprogrammet, se t.ex. Laurén 1999). Materialet hör till projektet
Begreppsvärldar i svenskt språkbad (BeVis) där målet är att belysa hur språkbadselevers ämnesspecifika kompetens växer fram under grundskolans gång
och hur dessa elever (som får en stor del av sin ämnesundervisning på sitt
andraspråk) i olika åldrar hanterar ämnesrelaterad kunskap på sitt andraspråk
svenska. Det skriftliga materialet består av uppsatser där elever i åk 3, 6 och
9 blivit ombedda att berätta för en språkbadselev i Australien om vad som
händer när det blir vinter i Finland (se även Nissilä & Pilke 2011). Materialet
kompletterades med ett motsvarande jämförelsematerial skrivet av enspråkigt
svenska elever hösten 2009.
I sina uppsatser har skribenterna ofta valt att närmare förklara vissa begrepp
för den tänkta mottagaren. Texterna tyder således på att eleverna utvecklat sin
medvetenhet om att mottagaren inte delar samma kunskap om det omdiskuterade fenomenet som de själva. Att kunna sätta sig in i en tilltänkt läsares
situation är en färdighet som förutsätter en viss kognitiv mognad av skribenten
(Dysthe 1996). Det kunde därför förväntas att begreppsförklaringar förekommer i större utsträckning i de äldre elevernas texter än i texter producerade av
de yngre eleverna.
Hur eleverna förklarar begrepp kan i sin tur ge mer detaljerad information
om elevernas tankestrukturer och begreppsuppfattning. Studier visar nämligen
att eleverna förklarar fenomen på olika sätt i olika åldrar (Andersson, Eliasson & Waern 1982). Uttryckt med Piagets termer befinner sig barn i början av
grundskolan i det konkreta operationsstadiet då tänkandet oftast inriktas på det
konkreta och påtagliga. Eleverna utvecklar dock successivt nya tankemönster
och nya sätt att resonera kring fenomen och tankeoperationerna blir gradvis
mer abstrakta (det formella operationsstadiet) (Andersson et al. 1982). Vidare
kan det tänkas att tänkandet till en början är influerat av vardagsföreställningar
medan eleverna via skolundervisningen utvecklar sitt vetenskapliga tänkande
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inom de olika skolämnena. Språkligt tar sig denna utveckling uttryck i en
övergång från vardagligt språkbruk till ett för ämnet typiskt vetenskapligt
språkbruk (Andersson et al. 2003). Vygotskij (hos Bråten 1998) skiljer i sin
tur mellan spontant och akademiskt språk varav det första syftar på informella
samtal medan det senare är det språk som eleverna möter t.ex. i läroböcker.
Begreppsbildningen är dock ett resultat av varje elevs personliga sinnesupplevelser och observationer som tolkas mot egna tidigare erfarenheter. Detta gör
att olika elever kan betrakta olika saker som kännetecknande för ett och samma
fenomen och att varje individ utformar sitt eget unika begreppsinnehåll för olika
begrepp (Elfström, Nilsson, Sterner &Wehner-Godée 2008).
I ett tidigt fullständigt språkbadsprogram får eleverna en betydande del av
sin undervisning på sitt andraspråk. Detta innebär att språkbadseleverna stiftar
bekantskap med många begrepp på sitt andraspråk. Utanför skolan lever dessa
elever dock ofta i en starkt finsk miljö. Förståelsen av en del begrepp stöds därmed
genom erfarenheter på både första- och andraspråket medan en del skolrelaterade
begrepp befästs på andraspråket. Denna utgångspunkt är intressant med tanke på
det faktum att barns begreppsutveckling i allmänhet betraktas som nära kopplad
till språkutvecklingen och att förståelsen av begrepp anses stärkas genom att
barn får tillfälle att i ord uttrycka sina begreppsuppfattningar. Att eleverna i ett
språkbadsprogram erbjuds rikligt med tillfällen att resonera kring begrepp både på
sitt första- och på sitt andraspråk kan därför tänkas stöda befästandet av begrepp.
Samtidigt kan det finnas många faktorer som påverkar speciellt andraspråksskribenters beteende i den ovanbeskrivna skrivuppgiften. Även om skribenterna
är medvetna om att mottagaren inte delar samma kunskap om förhållandena i
Finland som skribenten och även om eleven har en förklaring till ett begrepp som
kunde vara värt att förklara, kan eleven uppleva språklig osäkerhet ifall begreppet
primärt har upplevts på förstaspråket utanför skolan. Det faktum att man skriver
på ett andraspråk kan också påverka sättet att redogöra för begreppet. Trots alla
dessa påverkande faktorer kan elevers begreppsförklaringar ge intressant information om hur eleverna i olika åldrar uppfattar fenomen.
I min artikel tar jag mig en närmare titt på vilka begrepp eleverna väljer
att förklara, vilka strategier de utnyttjar och vilka typer av definitioner som
förekommer i begreppsförklaringarna. Analysen kan på så sätt ge en inblick
i elevernas aktuella uppfattningar om de definierade företeelserna och i den
inverkan som åldern och den kognitiva utvecklingen eventuellt har på elevernas
sätt att redogöra för begrepp. Det är vidare av intresse att studera hur eleverna
språkligt föredrar att formulera förklaringarna i olika skeden av grundskolan och
vilka skillnader som uppstår mellan språkbadselever och de elever som skriver
på sitt förstaspråk svenska. I min artikel presenteras resultaten från årskurserna
3 och 6. I materialet ingår uppsatser av ca 200 finska språkbadselever och av
ett mindre antal finlandssvenska elever (ca 50).

64

Svenskans beskrivning 31

Begrepp som förklaras för den tänkta mottagaren
Uppsatserna visar att eleverna i en viss ålder oberoende av sitt modersmål väljer
att ta upp samma fakta när de berättar om vintern i Finland. Detta syns även vid
en granskning av de begrepp som förklaras närmare för den tänkta mottagaren.
I årskurs 3 har således både de finska språkbadseleverna och de finlandssvenska
eleverna ofta valt att förklara begreppet ’snögubbe’ för den tänkta mottagaren. I
åk 6 har det däremot varit populärt att förklara för mottagaren vad det betyder
att vissa djur går eller ligger i ide på vintern. I samtliga texter utgör dock ’snö’
ett centralt begrepp utan vilket vintern uppenbarligen inte går att belysa. ’Snö’
är därför det begrepp som oftast förklaras av eleverna både i åk 3 och i åk 6.
Det finns således mycket gemensamt i de undersökta elevernas sätt att tackla
uppgiften. Även om eleverna redan i åk 3 via skolundervisningen fått en bild
av årstidernas variation och olika organismers sätt att anpassa sig till vintern
i Finland, har de något oftare än eleverna i åk 6 valt att närma sig temat från
en mer konkret synvinkel och förklara vissa för dem viktiga företeelser och
vintersysslor (såsom t.ex. jul, snögubbe, snöbollskrig, skrinna). Det intressanta är dock att även dessa elever (i åk 3) ofta nämner vad som händer med
djuren och växterna på vintern, men de nöjer sig med att göra det i förbigående
medan eleverna i åk 6 i sin tur oftare stannar upp för att förklara de främmande
begreppen (såsom t.ex. ’ide’).

Strategier vid begreppsförklaringar
I sina texter väljer eleverna ibland att ge en sådan förklaring till ett begrepp
som liknar någon av de definitioner som tas upp i terminologisk litteratur (se
t.ex. Nistrup Madsen 1999). Eftersom förklaringarna dock sällan fyller de krav
som terminologerna ställer på en godtagbar definition (se t.ex. Nuopponen &
Pilke 2010:49–57) har jag valt att tala om begreppsförklaringar i stället för
om definitioner och tar fasta på de strategier som eleverna utnyttjar i dessa
förklaringar. Eleverna förklarar gärna begrepp med hjälp av t.ex. illustrationer.
Bland terminologerna rekommenderas inte detta sätt att definiera begrepp, men
metoden konstateras fungera väl som ett komplement i synnerhet inom vissa
ämnesområden (teknik). Bilder och allt det visuella har dock en central roll i
mindre barns uttrycksvärld då barnet inte ännu förmår uttrycka allt det avsedda
med skriftspråkliga medel.
Jag har delat in strategierna i följande tio kategorier. Nedan belyses dessa
strategier med hjälp av exempel. Exemplen ges i sin ursprungliga form. Senare
i artikeln diskuteras strategierna kvantitativt.
Strategier vid begreppsförklaringar
1. synonymi (syn)
2. parafras (para)
3. jämförelse (jämf)
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.		

kännetecken (känn)
över- eller underbegrepp (und)
ursprung eller tillkomst (urspr)
illustration (ill)
funktion eller användning (funk)
uttryck på ett annat språk (an.spr)
en kombination av flera förklaringsstrategier (komb)

I den första kategorin (synonymi) ingår förklaringar där eleverna t.ex. inom
parentes gett ett synonymt uttryck för det förklarade begreppet. I min analys
omfattar kategorin alla de fall där eleven gett ett annat ord som har ungefär
samma betydelse som det ord som förklaras (se ex. 1 och 2). Ofta handlar det
alltså inte om synonymi i strikt bemärkelse utan om ett närliggande ord eller
om en association. I ett barns föreställningsvärld kan tomtarna vara julbockens barn (se ex. 2) eller sedan kan denna förklaring betraktas som metaforisk
(julbockens barn ger en bild av små julbocksliknande figurer).
(1)

dvala (vintersömn) (sv, åk 6)

(2)

tomtarna (som är julbockens barn) (sb, åk 6)

Ett annat sätt att förklara ett begrepp är parafras där eleven omskrivit eller förklarat begreppet kort med egna ord. Detta signaleras t.ex. med ordet betyder,
såsom den svenskspråkiga eleven gjort i exempel 4. Språkbadseleven använder
i exempel 3 i sin tur signalordet menar som elever med finsk bakgrund ofta
använder i stället för betyder:
(3)

skida slalom. Det menar att man går i en berg uppifrån ner med skidor.
(sb, åk 6)

(4)

Djuren går i ide det betyder att man äter jätte mycket sen sover man över hela
långa vintern. (sv, åk 6)

Att parafrasera är någonting som språkbadseleverna tidigt blir vana vid i
skolan där läraren, som använder elevernas andraspråk, medvetet förklarar
fenomen på många olika sätt för att stöda elevernas förståelse. Språkbadseleverna stöder sig ofta också själva på parafrasering när de använder andraspråket i skolsammanhang då ordförrådet inte alltid räcker till för att ge det
exakta uttycket för det de vill säga. Att uttrycka sig med synonymer kunde
däremot tänkas vara den strategi som modersmålstalare har bättre möjlighet
att utnyttja.
Ofta väljer eleverna dock också att jämföra det begrepp som kan tänkas
vara främmande för mottagaren med något som är mer bekant. Språkligt signaleras detta i materialet med t.ex. som, liksom. I ex. 5 förklarar en svenskspråkig elev snön genom att jämföra den med is. I ex. 6 jämför en språk-
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badselev i sin tur jackan med en skjorta som skribenten förmodligen anser
vara bekant för den australiensiska eleven.
(5)

snö är nästan likadan som is bara att ”snön” är mjukare. (sv, åk 6)

(6)

människan skulle inte kunna leva här utan jakka jakka nästän som en skjurtta
men tjockare mycket tjockare. (sb, åk 6)

Till kategori 4 har jag hänfört de förklaringar där skribenterna angett begreppets
väsentliga kännetecken (färg, form, material osv). Dessa förklaringar liknar på
så sätt beskrivningarna i de s.k. innehållsdefinitionerna (se t.ex. Nistrup Madsen
1999:76). En typisk förklaring till begreppet ’snö’, där begreppets väsentliga
kännetecken tas upp, ges av en språkbadselev i åk 3 i exempel 7. Kännetecken
som eleverna oftast räknar upp är att snön är vit och kall. I exempel 7 har eleven
dessutom betraktat det som viktigt att nämna något om konsistensen, dvs. att
snön smälter när man tar upp den från marken. Vad som får snön att smälta när
man tar upp den från marken förblir dock oklart.
(7)

Snö e vit och kallt om man tar det fron market smelter det. (sb, åk 3)

I kategori 5 har jag tagit med de fall där eleverna angett begreppets överbegrepp
eller räknat upp begreppets underbegrepp eller beståndsdelar. I kategorin ingår
även de förklaringar där begreppet belysts med hjälp av exemplifiering eftersom
det i exemplen ofta är begreppets underbegrepp som nämns. Att kunna diskutera
överbegrepp eller ett begrepps underbegrepp kan tänkas kräva en viss kognitiv
mognad på samma sätt som kognitiv mognad krävs för att övergå från konkreta
till mer abstrakta begrepp. I båda de följande två exemplen utgår eleverna ifrån
klassifikationstänkande i sina definitioner. I exempel 8 klassificerar eleven snön
i två undergrupper på ett sätt som påminner om lärobokstext. I exempel 9 har
eleven valt att ge ett mer abstrakt överbegrepp för de uppräknade, konkreta
vintersysselsättningarna.
(8)

Det finns olika sorts snö, slasksnö och pudersnö. (sv, åk 6)

(9)

Människorna okar pulka och slalom och så vidare på vinter. Dom kallas ”vintersporter”. (sb, åk 6)

I många förklaringar diskuterar eleverna vidare begreppets ursprung, vilket förefaller naturligt t.ex. i fråga om begreppet ’snö’. I exemplen 10, 11 och 12 återfinns
några för materialet typiska förklaringar som grundar sig på begreppets ursprung.
(10) Snön är jort av vaten och is. (sv, åk 3)
(11) Snö är vatten droppar som har frysit ”på vägen till os”. (sb, åk 6)
(12) Snö bildas (kommer) när det blir kallt det är regn som fryser så det blir snö. (sv,
åk 6)

Marina Bergström���������������������������������������������������������������
: �������������������������������������������������������������
Snö är liksom vit massa och du kan göra vad du vill av det���
67

I de ovan presenterade exemplen tar eleverna innehållsmässigt upp ungefär
samma saker. De språkliga formuleringarna varierar dock såtillvida att eleverna
i åk 6 närmar sig det vetenskapliga språkbruket. Den kortaste förklaringen ges
av en svenskspråkig elev i åk 3 som konstaterar att snön är gjord av vatten och
is. Språkbadseleven i åk 6 förklarar fenomenet mera ingående genom att belysa
att snön ursprungligen är vatten som ändrar form, dvs. fryser, ”på vägen till
oss”. Den svenskspråkiga eleven i åk 6 uppnår en ännu högre grad av precision
i sin förklaring genom att använda det för ämnesområdet typiska verbet bilda.
En intressant detalj är att denna elev förklarar detta verb för mottagaren genom
att sätta ut ett synonymt, vardagligare verb komma inom parentes.
Alla de ovan presenterade exemplen ur elevtexterna är sådana där eleven
förklarar ett begrepp med hjälp av en strategi. Det är dock mycket vanligt att
begrepp belyses från många olika synvinklar och att förklaringarna således har
inslag av flera olika strategier. Detta är typiskt speciellt för den äldre elevgruppen (åk 6). I det följande exemplet (13) ger en språkbadselev en utförlig förklaring till begreppet ’bastu’. Eleven tar upp begreppets ursprung, kännetecken,
användning/funktion, beståndsdel och använder sig av uttryck på andra språk
än svenska. Att utnyttja ett annat språk vid begreppsförklaringarna är mycket
ovanligt i materialet, vilket tyder på att även de elever som skriver på sitt andraspråk blivit vana vid att fylla sina kommunikativa luckor med hjälp av andra
strategier än genom att stöda sig på modersmålet. Eleverna är uppenbarligen
också medvetna om att ett uttryck på ett annat språk inte nödvändigtvis befrämjar förståelsen hos mottagaren. I exempel 13 har eleven genom ett uttryck på
engelska dock velat ge ett autentiskt exempel på hur man säger i Finland, men
i stället för att ge uttrycket på finska har eleven översatt uttrycket till engelska
(man tar lite ”frech air”). Han avslutar dock sin begreppsförklaring med att
dessutom ge den finska motsvarigheten till ordet bastu. Trots att förklaringen är
mångsidig och informativ är språkbruket vardagligt. En naturlig förklaring till
detta kan vara att själva begreppet sannolikt inte blivit diskuterat eller definierat
i skolan. Med tanke på att mottagaren är en jämnårig elev i Australien kan det
också betraktas som en lämpligare lösning att ge en vardagsspråklig förklaring
till begreppet än en alltför vetenskaplig sådan.
(13) Jag tror att du vet inte vad är bastu För den har gört här i Finland. Det är en varm
plats var man kastar vatten i en sten låda, som är metall, och då kommer det gätte
varmt och det käns gätte bra. Sen går man ut och tar lite ”frech air” som man
säger här. Så den var bastun som är på finska ”sauna”. (sb, åk 6)

Ett annat exempel på en kreativ förklaring där en kombination av flera förklaringsstrategier tillämpas finns i exempel 14. Begreppet som förklaras är ’snö’ och
språkbadseleven ifråga inleder sin förklaring med att ge vissa kännetecken på
begreppet (vit, kommer från himlen) och med att jämföra snön med vatten och
vit massa. Därefter diskuterar eleven hur snön kan användas (du kan göra vad du
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vill av det. Du kan bilda snölyktor…). Dessa strategier varvas med ytterligare
kommentarer om kännetecken (Om du tar snö, det känns som du skulle inte ha
någonting, …kallt och vått) och förklaringen kompletteras med en illustration
av snö på långt håll och med en mera detaljerad närbild. För den som är ovan
vid snö ges ytterligare en varning för att snön inte bör ätas.
(14) Vet du inte vad är snö? Men det vet jag, det klart.
Det är en vit sak som kommer från himlen, eller det är ju många saker. Liksom
när det regnar vatten, men det bara regnar snö. Men man kan inte saga att det
regnar snö, utan man säger, att det snöar. Snö är liksom vit massa, och du kan
göra vad du vill av det. Du kan bilda snölyktor eller snögubbar, eller så, om du
vill, du kan göra också slotter. Om du tar snö, det känns som du skulle inte ha
någonting. Men snart kommer det att känna. Det är kallt och vått. När det kommer snö ser de ut så här: [teckning av snöflingor som *] och närmare: [en större
teckning] hehhee... Obs: du ska icke äta snö för du kan bli sjuk. (sb, åk 6)

Även i detta exempel uttrycker sig eleven med hjälp av vardagsspråk genom
att utgå från konkreta personliga erfarenheter. Förklaringen innehåller vissa
för andraspråksskribenter typiska drag såsom något vaga uttryck (en vit sak).
Eleven väljer dock att explicit diskutera skillnaden mellan det finska och det
svenska uttrycket för snöa, vilket ytterligare förstärker känslan av att skribenten
för en dialog med mottagaren.

Strategier i ett jämförande perspektiv
En kvantitativ genomgång av materialet visar att begreppsförklaringar förekommer relativt sparsamt i texter skrivna av eleverna i åk 3. I de ofta korta texterna
nöjer sig många elever därmed med att lista moment som hör till vintern. En
del texter saknar således tydliga signaler om skribenternas strävan till att beakta mottagaren och dessa texter liknar i stället vilka skoluppsatser som helst.
Medan eleverna i åk 3 i genomsnitt förklarar ca ett begrepp per uppsats (de
svenskspråkiga förklarar 1,2 begrepp/uppsats, språkbadseleverna 0,6 begrepp/
uppsats) har de svenskspråkiga eleverna i åk 6 förklarat ca fem begrepp per
uppsats (språkbadseleverna ca ett begrepp/uppsats). Förklaringarna blir också
längre med elevernas stigande ålder.
Av figur 1 framgår vilka strategier eleverna i språkbadsgruppen (sb) och i
den finlandssvenska gruppen (sv) i åk 3 utnyttjar i sina begreppsförklaringar.
Figuren visar hur förklaringsstrategierna fördelar sig procentuellt mellan de tio
kategorier som presenterats tidigare i denna artikel.
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Förklaringsstrategier i åk 3
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Figur 1. Fördelningen av förklaringsstrategierna i åk 3

Såsom figur 1 visar redogör eleverna i åk 3 gärna med hjälp av en illustration för de begrepp som kan vara främmande för mottagaren. Ofta har dessa
elever valt att förklara begreppet ’snögubbe’ med hjälp av en illustration. De
finlandssvenska eleverna väljer något oftare än språkbadseleverna att ta upp
begreppets ursprung, kännetecken eller funktion i sina förklaringar. Däremot
föredrar språkbadseleverna att förklara begrepp med hjälp av underbegrepp eller
exemplifiering, jämförelse eller genom att kombinera flera av dessa strategier.
I figur 2 illustreras hur förklaringsstrategierna fördelas i åk 6.

Förklaringsstrategier i åk 6
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Figur 2. Fördelningen av förklaringsstrategierna i åk 6

I åk 6 har eleverna ofta använt sig av en kombination av förklaringar vilket kan
vara väntat med tanke på att eleverna med stigande ålder skapar sig en mångsidigare förståelse för fenomen och kan även språkligt uttrycka mer invecklade
begreppsförhållanden. Det är också intressant att notera att det i åk 6 endast är
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språkbadselever som förklarar vissa begrepp med illustrationer. Detta resultat
kan tolkas på olika sätt. En möjlig förklaring till resultatet kan vara att visuell
framställning överlag har en viktigare funktion i språkbadsundervisning där
kommunikationen och elevernas förståelse av andraspråket behöver stödas med
bl.a. visuellt material. Eleverna kan därför tänkas vara vana vid att utnyttja bilder
även i sin egen kommunikation medan eleverna i mer traditionell enspråkig
undervisning kanske blivit vana vid att hålla isär bild och text.
De finlandssvenska eleverna ser ut att utnyttja bl.a. parafras i större utsträckning än språkbadseleverna. Det är intressant att se att de finlandssvenska
eleverna i detta skede oftare än språkbadseleverna också förklarar begrepp med
hjälp av jämförelse eller genom att ta upp underbegrepp medan situationen var
den motsatta i åk 3.

Diskussion
En granskning av språkbadselevers och finlandssvenska elevers uppsatser visar
att elever i samma ålder ofta, oberoende av språklig bakgrund, tar upp samma
fakta när de berättar om vintern i Finland. Vidare tenderar eleverna oavsett
språklig bakgrund att förklara samma begrepp för den tänkta mottagaren. Detta
kan åtminstone delvis bero på att de finländska barnens erfarenheter i stora drag
liknar varandra i viss ålder samtidigt som de också blir undervisade i samma
innehåll oberoende av om de går i en språkbadsskola eller i en enspråkig skola.
När man analyserar texter producerade av elever i de två olika årskurserna kan
man däremot se en klar skillnad mellan dessa elevgruppers sätt att utföra uppgiften. Eleverna i åk 3 har sällan förklarat begrepp för den tänkta mottagaren
medan detta är ett mycket ofta förekommande inslag i texter producerade av de
äldre eleverna. Vidare relaterar eleverna i åk 3 ofta temat vinter till sina egna
personliga erfarenheter. Däremot tar eleverna i åk 6 mera distans till temat och
diskuterar vintern ur olika synvinklar. Dessa resultat kan betraktas som väntade
med tanke på det som många forskare skrivit om barns sätt att utveckla sin
begreppsuppfattning. I båda gruppernas texter tar eleverna också upp viss ämnesspecifik kunskap som de utvecklat genom skolundervisningen. Det är dock
framför allt eleverna i åk 6 som visar tecken på det fackspecifika tänkande och
det språkbruk som är kännetecknande för det aktuella ämnesområdet (se även
Laurén 2006). De språkliga formuleringarna av förklaringarna liksom graden
av vetenskaplighet i dem varierar också något beroende på elevernas språkliga
bakgrund och det begrepp som förklaras. Själva uppgiften går emellertid inte
ut på att eleverna ska komma med en vetenskaplig förklaring utan i många fall
kan en vardagsspråklig förklaring betraktas som ett mer lämpligt alternativ
med tanke på mottagaren.
Anmärkningsvärt är vidare att språkbadseleverna oftare än de enspråkigt
svenskspråkiga eleverna utnyttjar illustrationer som strategi vid begreppsförklaringar. Språkbadseleverna ger också ofta kreativa och mångsidiga förkla-
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ringar där flera olika strategier tillämpas. Detta resultat är inte helt oväntat om
man beaktar t.ex. de arbetssätt som används i språkbadsundervisningen. Att
de svenskspråkiga eleverna i åk 6 i större utsträckning utnyttjar synonymi och
parafrasering än språkbadseleverna kan också anses vara väntat med tanke
på att alternativa uttryckssätt sannolikt finns lättare till förfogande för förstaspråksskribenter än för andraspråksskribenter. Att språkbadseleverna skriver på
sitt andraspråk syns vidare i att dessa elever ibland relaterar det begrepp som
förklaras till ett mer generellt överbegrepp (t.ex. sak) eller använder annars
inexakta uttryck vid parafrasering. Kvantitativt har de också betydligt färre
begreppsförklaringar i sina texter än förstaspråksskribenterna. Detta skulle tyda
på att många andraspråksskribenters energi ännu i de undersökta årskurserna
riktas mot andra områden i uppgiften medan förstaspråksskribenterna har bättre
möjligheter att beakta mottagarens kunskaper.
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Musikaliteten i Gustaf Frödings diktning
Björn Bihl

Språklig musikalitet
I boken Gustaf Fröding skriver litteraturhistorikern Staffan Bergsten (2002:94)
i kapitlet Verskonstnären på följande sätt om musikaliteten i Frödings diktning:
Aldrig har svensk vers klingat så rent som hos Fröding. Aldrig har som hos honom den högsta konstfärdighet förenats med osökt naturlighet. [– – –] Det finns
inget i Frödings vers som skymmer utsikten, grumlar uppfattningen eller hejdar
läsningen. Det djärvaste rim faller helt naturligt på plats, varje ord känns lika
självklart som överraskande friskt. Det är samma renhet som hos en exakt ansatt
ton, utan minsta svävning men ändå rik på övertoner. Därmed är också sagt att
det enastående i Frödings vers har med dess musikalitet att göra. Den ljuder som
sång samtidigt som den har det talade ordets rytm.

Att Fröding var medveten om detta ideal och arbetade hårt för att uppnå denna
estetik bekräftas av Bergsten (a.a.:95): ”Fröding gjorde ingen hemlighet av den
tid och möda han lade ner på den tekniska utformningen av sina dikter”. I sammanhanget ska dessutom påpekas att det finns mycket gott om tonsättningar av
dikterna, något som framgår av Ingvald Rosenblads förteckning i boken Fröding
och musiken. Att Fröding dessutom skrev sina dikter med ambitionen att bli
tonsatt har han själv berättat (Michanek & Rosenblad 1981:265).
Det är givet att en sådan musikalitet har många dimensioner. Därför har av
avgränsningsskäl denna studie bantats ned till det som brukar behandlas inom
metriken. Generellt kan då följande sägas om Frödings metrik: ”Som regel
undviker Fröding givna versmått och konstruerar i stället egna. Beståndsdelarna är ganska få och enkla, kombinationerna desto fler och mer varierade”
(Bergsten 2002:97).
Syftet med föreliggande arbete är att ta reda på hur Fröding arbetar med
metriken för att ge sina dikter en språklig musikalitet. I mitt syfte ligger också
en ambition att se vilken betydelse hans ändringar och kommentarer vad gäller
metriken har för nämnda språkliga musikalitet.
För att avgränsa och därmed precisera mitt syfte tar jag stöd i ett antal
metriska utgångspunkter. Dessa har hämtats ur Svensk metrik av Eva Lilja
(2006). Den första rör samspelet mellan diktens innehåll och form, i detta fall
representerad av rytmen: ”Hur man tolkar diktens innebörd påverkar dess rytmisering. Men rytmiken påverkar också förståelsen av dikten. Diktläsning är
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en process, där diktens betydelse växer fram i ett växelspel mellan ljudbilden
och ordens betydelser” (a.a.:35).
Den andra utgångspunkten behandlar förhållandet mellan tre inom metriken
centrala begrepp, nämligen rytm, meter och takt: ”All dikt kännetecknas av
rytm, men bara ett av de svenska verssystemen1 kännetecknas av meter, dvs.
regelbunden puls. En näraliggande företeelse är takt. Takten kan beskrivas som
meterns konkreta manifestation” (a.a.:65). I sammanhanget bör man dock notera
skillnaden mellan denna metriska definition av takt och den som förekommer i
musiken och som är synonym med begreppet taktart (jfr a.a. s. 396 ff.).
Det dynamiska förhållandet mellan metern som taktfasthet och rytmen
framgår av följande utgångspunkt: ”Rytmen består av olika element, vilka
grupperas och hierarkiseras av den mänskliga perceptionen. Meter, ordaccenter,
pausmönster, rim osv. utgör olika rytmiska nivåer i en dikt. När meter föreligger tenderar den att styra de övriga nivåerna – den har ett starkare genomslag”
(Cureton 1992:126 ff. refererad i Lilja 2006:73). Trots att metern inte alltid går
att härleda ur versmåttet, bekräftar ändå versmåttet metern.
Ibland kan dock metern vara mindre framträdande: ”Metern, liksom rytmen, är ett perceptionsfenomen där texten levererar partituret. Detta innebär
att läsaren i tveksamma fall avgör om metern får genomslag. Vissa texter kan
läsas såväl med meter som utan, beroende på läsarens tycke och smak” (a.st.).

Frödings användning av rytm
Som exempel på hur man kan resonera efter ovanstående syftesbeskrivning
anförs två utdrag ur dikter av Fröding. Det första är från ”Beväringa” och det
andra från ”Det var dans bort i vägen”:
Se beväringa där i sin krigsmansprakt,
hon är grann, hon är gul, hon är blå!
Hon har supit sig full och hon dansar i takt,
hon kan hoppa, men kan inte gå.
Det var dans bort i vägen på lördagsnatten,
över nejden gick låten av spelet och skratten,
det var tjoh! det var hopp! det var hej!
De två dikternas versmått påminner om varandra genom att Fröding i båda fallen
rad för rad lägger tre anapester efter varandra. Man kan notera att rad 2 och 4 i
den förra dikten och rad 3 i den senare är identiska ifråga om versmåttet. Ändå
kan man musikaliskt sett tydligt uppfatta en marschtakt i den förra dikten och
en polkatakt i den senare, något som bekräftas av de tonsättningar som gjorts
1

De tre svenska verssystemen enligt Lilja (2006:28 f.) är accentvers, metrisk vers och fri
vers. Det är endast metrisk vers som kännetecknas av meter.
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av dikterna, t.ex. på albumet Sven-Ingvars i Frödingland (1991). Det är främst
två förhållanden som bidrar till detta. Det ena rör innehållet. Den första dikten
handlar ju om beväringar och den andra om dans. Det ligger då nära till hands
att i det förra fallet markera varje betonad stavelse, medan man i det andra fallet bara markerar varannan betonad stavelse. Det andra förhållandet handlar
om versmåtten som faktiskt inte är helt lika. I den förra dikten använder Fröding i princip omväxlande fyra resp. tre anapester per rad. I den senare växlar
Fröding mellan tre anapester plus en amfibrack ( – x – ), tre anapester plus en
peon ( – – x – ) resp. tre anapester per rad. Det senare versmåttet ger förstås ett
livligare intryck än det förra.
Metriskt sett är det enligt stilforskaren Nils Svanberg (1934:193) främst
ett drag som kännetecknar musikaliteten hos Frödings stil, nämligen hans användande av en musikalisk fyrtaktig marschrytm och en tretaktig polskerytm.
Förutom ”Beväringa” kan den förra typen även exemplifieras med ”Jonte och
Brunte”, om drängen och hästen som strävsamt knegar framåt på sin väg,
”Korperal Storm”, om soldaten som med frenesi marscherar mellan olika
socialklasser, och ”Fredlös”, om luffaren som vandrar desillusionerad och
desorienterad genom tillvaron.
Den tretaktiga polskerytmen kan illustreras med ”Elin i Hagen” med sitt
folkvisemotiv:
Den dära stugan vid ån är Hagen, / där gamle Anders i Hagen bor
Ytterligare exempel på musikalisk tretakt finner man i diktcykeln ”Balen”. Men
här är det snarare andra dansarter som beskrivs än polska. Så t.ex. är det vals
som dansas i den femte delen:
Och pratet pladdrade / comme il faut, / och valsen fladdrade kring på tå2
I den sjätte delen av diktcykeln har man bytt till polka, dvs. musikalisk
tvåtakt (jfr ovan ”Det var dans bort i vägen”):
Emot blygheten morskt jag förstockade mig / när jag stod framför fröken
och bockade mig, / och en polka jag tiggde och fick
I alla dessa exempel samspelar på ett tydligt sätt form och innehåll. Detsamma
gäller för ”Tre trallande jäntor”. Det musikaliskt sett intressanta med den dikten
är att den samtidigt består av både fyrtaktig marschrytm och tretaktig valsrytm
beroende på accentuering. Detta förhållande markeras innehållsligt av Fröding
i början av den tredje strofen:
Och gingo i takt som soldater / och sedan så valsade de
2

Fröding anför kommentaren: ”kanske ej riktig valsrytm”. Det är dock tveklöst musikalisk
tretakt.
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Ändringar och egna kommentarer
Fröding drog sig inte för att göra omarbetningar av sina dikter. Ibland blev
ändringarna omfattande. Dessa försåg han ofta med egna kommentarer. Både
ändringar och anmärkningar tillsammans med dateringar finns sammanställda
i Samlade skrifter av Gustaf Fröding (nedan förkortad SS), utgivna av Ruben
G:son Berg under åren 1917–1922.
Ett verkligt illustrerande exempel på Frödings revideringskonst finns i dikten
”Fågelkvitter”, som ursprungligen hette ”Fåglalåt”. I detta fall har han skrivit om
större delar av den. Revideringen bör därför ses som extrem men är icke desto
mindre talande för hur Frödings arbetsprocess mot slutgiltig dikt såg ut. Nedan
följer lejonparten av ”Fåglalåt” med ändringar. Det som saknas är åtta rader av
den andra strofen. Utdraget torde ändå ge en rättvis bild av sakförhållandena.
Det är tydligt av ändringarna att döma att Fröding eftersträvat en ljudimiterande framställning, där mörka vokaler bytts ut mot ljusa. T.ex. har titeln ändrats
i den andan och klok skiftats till vis.

Figur 1. Huvuddelen av Frödings ändringar av ”Fåglalåt” till ”Fågelkvitter”.
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”Fåglalåt” publicerades första gången i Karlstadstidningen den 3 juni 1893.
Sedan trycktes dikten om till en skolutgåva 1905. Det var till utgivningen i
Efterskörd 1910 som Fröding arbetade om dikten radikalt. Av den anmärkning
som han fogade till den nya versionen framgår att han påverkats till den omfattande revideringen av den tyska översättningen av dikten. Vid en jämförelse
med den tyska versionen hade han nämligen upptäckt: ”hur klumpigt jag betett
mig vid försöket att återgiva fåglars beteende” (SS VII:218 f.). I en recension
av ”Fågelkvitter” konstaterar man att Fröding gjort om dikten: ”– och gjort den
till vad man trodde den var förut: ett mästerverk. [– – –] Nu först låter det som
ett ivrigt, viskande kvitter, så ljust, så lätt, så snabbt” (a.a.:221).
Det är främst två förhållanden som man kan se utifrån dessa ändringar och
kommentarer. För det första har förändringen skett till det bättre. Vad som är
bra lyrik kan alltid diskuteras, men det är otvetydigt så att dikten ”Fågelkvitter”
bättre speglar fåglarnas beteende än ”Fåglalåt”, något som också låg i Frödings
ambition att åstadkomma. För det andra har Fröding haft gott om tid att utföra
förändringen. Men det är knappast därför som ändringarna är så omfattande.
Dessutom ansåg recensenten att redan ”Fåglalåt” var ett mästerverk. Istället får
man se den genomgripande revideringen som ett uttryck för Frödings stränga
estetik och beslutsamhet att nå sin stilistiska vision.
Många av Frödings dikter publicerades första gången i Karlstadstidningen,
innan de sedan placerades i någon diktsamling. Vissa av tidningsdikterna hade
kort tillkomsttid, något som ibland skymtar fram som i sammanhanget estetiska
tillkortakommanden orsakade av tidsbrist. Sådant har Fröding i stor utsträckning
korrigerat till senare publiceringar. Det betyder i sin tur att dikterna ändrats i
olika hög grad: från inget till mycket. Därutöver har han emellanåt arbetet vidare
på vissa av dikterna, något som processen från ”Fåglalåt” till ”Fågelkvitter”
enligt ovan illustrerar så förnämligt.

Att hålla och inte hålla metern
Det finns flera sätt att förhålla sig till det versmått som man valt att skriva efter.
Ett är att hålla sig till metern, dvs. se till att versmåttet efterlevs. Är man kort
på stavelser får man ordna så att antalet utökas. Detta tillvägagångssätt kallar
jag förlängning. Två sådana fall återfinns hos Fröding. Båda två utgörs av den
längre prepositionsformen uppå (”Beväringa” och ”Skojare”) för den kortare på.
Det ena fallet har Fröding kommenterat med ”uppå är framkallat av meternöd”
(SS II:192) och det andra ”meternöd” (a.a.:193).
Har man för många stavelser måste antalet minskas. Denna procedur kallar
jag förkortning. Inte heller sådana fall är så vanliga hos Fröding. Ett är uttrycket
äta dig (”En tysk flickunge”), som han kommenterar med ”äta upp dig, men då
fördärvas versmåttet” (a.a.:240). Ett annat finns genom formuleringen liv i lek
(”Blixten”), som ges kommentaren ”tvunget uttryck (heter ’liv i leken’, men
versmåttet stympade bort ändelsen)” (SS III:145). I sammanhanget bortses från
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etablerade former som mänska, sen, nånsin och gyllne. Dessa finns upptagna
i SAOL 1889 (den skriftspråkliga norm som gällde när Fröding åstadkom
huvuddelen av sin produktion) men då försedda med bruklighetsmarkeringen
”sammandragen form” eller ”i vers”.
Ett annat sätt är att inte hålla metern. Detta är dock någonting mycket ovanligt hos Fröding. I dikten ”Jag ville, jag vore” är den tionde raden en versfot
för lång (en anapest). Frödings kommentar till detta är ”metern!” (SS II:223):
om jakter och strider och parningsval (korresponderar inte metriskt med rad 5:
drömts fram vid en helig älv). Ett annat exempel är hämtat från ”Ur Anabasis”.
I rad 28 har ordet kunna satts inom parentes och försetts med kommentaren:
”metern” (a.a.:234). Denna anmärkning ska dock jämföras med Frödings kommentar till rad 11 som lyder: ”metern förkortad, ej riktigt bra” (a.st.) och G:son
Bergs övergripande uttalande: ”diktens strofer äro i själva verket inbördes ytterst oregelbundna, både med hänsyn till stavelseantalet i var vers, som växlar
mellan lägst 10 och högst 19, och till huvudtonstavelserna och versfötterna”
(a.st.). Det är svårt att veta hur Fröding menade att han skulle förhålla sig till
ett sådant fritt versmått. Visst är dock att han reflekterade över detta.
Ett sätt att hålla metern är att använda dialektala drag. Ett sådant grepp är
vanligt hos Fröding. Exempel på förlängning är postelin (’porslin’), baresta
(eg. bareste ’bara’) och hyttade (eg. hytte ’hötte’). Belägg för förkortning finns
genom formerna lell (’likväl’), titt (’titta’) och klapp’na (’klappa henne’, eg.
klappa hana). I anslutning till dessa former förekommer inga kommentarer
avseende det metriska. Av det får man förstå att de redovisade dialektala dragen
främst fyller en stilistisk funktion. Visserligen fyller de även en metrisk funktion. Men Fröding har inte tillgripit dem för att rädda metern.
Med tanke på alla ändringar Fröding gjorde i sina dikter för att uppnå sina
högt ställda metriska krav och med tanke på de få anmärkningar han gjorde
på det metriska planet kan man med fog påstå att metriken i dikterna, såsom
de föreligger i slutgiltigt skick, med något undantag var tillfyllest för Fröding.

Att modulera metern
Nils Svanberg (1934:184) skriver om Frödings skicklighet att utveckla användningen av metriken:
Den nya verskonst[en] […] utmärkes av en förmåga att låta stavelseantalet inom
takten växla och likväl behålla en musikaliskt noggrann takt. Skiftningarna
inom en dikt med enhetlig taktform bli talrika. Den sångartat markerade rytmiken medför, att större prosodiska kvantiteter dras in under en huvudaccent.

En beskrivning av det nya metriska bruket tillämpat på ”Ett gammalt bergtroll”
ser enligt Svanberg (a.a.:189 f.) ut på följande sätt:
Förmågan att finna de prosodiska kombinationer, som framtvinga en sällsynt
men fullt och tydligt bestämd rytm, har sitt mest eklatanta bevis i Ett gammalt
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bergtroll […]. De första stroferna inprägla den tydliga tretakten. Senare användas just de eftertänksamma följderna av enstaviga ord till allt djärvare kadenser,
som fordra ett slags föredrag ad libitum, men hela tiden bevara som grundval
tretakten. [– – –] Man kan sammanfatta det nya i Frödings rytmik, sådan den ter
sig främst i S. F. [Stänk och flikar], så, att den ger oanat stor växling åt stavelsens
taktvärde inom ett versschema.

Nedan följer en metrisk analys av ”Ett gammalt bergtroll” såsom jag uppfattar
betoningsmönstret. Betonad stavelse har markerats med X, obetonad stavelse
med – och taktgräns med I. Det senare kan vara svårt att avgöra, då mönstret
för betoningen varierar i så stor utsträckning. Någon gång kan jag tänka mig
alternativa tolkningar av hur dikten ska läsas med avseende på betonade och
obetonad stavelser. Vid sådana val har jag låtit den naturliga ordbetoningen
fälla avgörandet. Med tanke på hur den metriska aspekten av Frödings stilkonst
karakteriseras torde en sådan strategi vara väl motiverad.

Ett gammalt bergtroll
1. Det lider allt emot kvälls nu,
och det är allt mörk svart natt snart,
jag skulle allt dra till fjälls nu,
men här i daln är det allt bra rart.

–x I –x I ––x I –
–x I –x I ––x I –
–x I –x I ––x– I
–––x I ––x I –x I

2. På fjällets vidd där all storm snor
är det så ödsligt och tomt och kallt,
det är så trevsamt där folk bor,
och i en dal är så skönt grönt allt.

–x I –x I ––x– I
–––x I ––x I –x I
–x I –x I ––x– I
–––x I ––x I zx I

I nästan alla de udda raderna återfinns den rytmiska figuren I – x I – x I – –
x I – . Endast två udda rader bryter det mönstret. Det är den första och den
tredje raden i den åttonde strofen, som innehållsligt domineras av trollet, som
längre in i dikten beskrivs som en ovig ”klumpkloss” (se nedan). Men nämnda
rytmiska figur förekommer även i vissa jämna rader. På så sätt etableras redan
från början diktens grundläggande betoningsmönster.
De jämna raderna svarar de udda som ett eko; de två första raderna är identiska metriskt sett, medan den fjärde, sjätte och åttonde raden är en betonad
stavelse längre. På så sätt skapas en fortsättning mellan den andra och tredje
raden i den första strofen men även så mellan den första och andra resp. den
tredje och fjärde raden i den andra strofen genom att dessa rader delar på en
versfot. Däremot blir rimställningen försvagad eftersom rimordet i den första
strofens andra rad samt den andra strofens första och tredje rad utgör en obetonad taktdel. Inledningen som den gestaltas genom den första strofen, men
även den andra, blir därigenom lite trevande, något som understryks av att allt
förekommer en gång per rad och dessutom i betonad ställning.
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3. Och tänk den fagra prinsessan,
som gick förbi här i jåns (nyss)
och hade lengult om hjässan,
hon vore allt mat för måns

–x
–x
–x
–x

79

I
I
I
I

–x I ––x
–x I ––x
–x I ––x
––x I –x

I–
I
I–
I

I den tredje strofen är de jämna raderna en versfot kortare än motsvarande rader
i den andra strofen. Förutom följden mellan de två sista versfötterna i de jämna
raderna (jamb och anapest resp. anapest och jamb) är raderna metriskt sett lika.
Metern i den tredje strofen är enligt mig den smidigaste och vackraste i hela
dikten. Innehållsligt domineras strofen mycket riktigt av prinsessan.
4. Det andra småbyket viker
och pekar finger från långt tryggt håll,
det flyr ur vägen och skriker:
tvi vale för stort styggt troll!

–x I –x I ––x– I
–––x I ––x I –x I
–x I –x I ––x I –
–x I ––x I –x I

De två första raderna i den fjärde strofen sammanfaller metriskt med rad 3 och
4 resp. 7 och 8. Detta ger metrisk stabilitet åt dikten. De två senare raderna är
metriskt identiska med de två sista raderna i den föregående strofen. På så sätt
knyter den senare strofen an till den förra.
5. Men hon var vänögd och mildögd
och såg milt på mig, gamle klumpkloss.
fast jag är ondögd och vildögd
och allt vänt flyktar bort från oss.

–x I –x I ––x I –
–x I ––x I ––x I –
–x I –x I ––x– I
–––x I –x I –x I

Det förra rimordet i den andra rimställningen är obetonat. Man kan dessutom
lägga märke till att metern är smidig och lätt löpande fram till det oviga klumpkloss, dvs. innehållsligt sett från prinsessan till trollet. Den något avvikande
metern, som återspeglar det klumpiga trollet, dyker upp igen i den fjärde raden
genom att en jamb ersatt anapesten i den andra versfoten.
6. Jag ville klapp’na och kyss’na,
fast jag har allt en för ful trut,
jag ville vagg’na och vyss’na
och säga: tu lu, lilla sötsnut!

–x
–x
–x
–x

I
I
I
I

–x I ––x I –
–x I ––x I –
–x I ––x I –
––x I ––x I –

7. Och i en säck vill jag stopp’na
och ta’na med hem till julmat
och se’n så äter jag opp’na,
fint lagad på guldfat.

–x I –x I ––x I –
–x I ––x I –x I –
–x I –x I ––x I –
x I x–– I x– I
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Den sjätte och sjunde strofen företer stora likheter metriskt sett. Samstämmigheten med inledningsstrofen är också slående. Genom den stora förekomsten av
den grundläggande rytmiska figuren upprätthålls diktens grundpuls. Den stora
metriska avvikelsen återfinns i den sjunde strofens fjärde rad, där Fröding vänder
på betoningsmönstret från stigande till fallande (jfr strax nedan). Därigenom
betonas trollets klumpighet. Till det intrycket bidrar även det faktum att rimorden i den senare rimställningen i resp. strof är obetonade. Men de obetonade
radsluten skapar dessutom en fortsättning som leder berättelsen vidare mellan
versraderna och mellan stroferna ända tills det tar stopp genom det Men som
inleder strofen som följer (jfr strof 1 och 2).
8. Men hum, hum, jag är allt bra dum,
vem skulle sen titta milt och gott,
en tocken dumjöns jag är, hum, hum,
ett tocke dumt huvud jag fått.

–––x I –x I –x I
x–– I x–– I ––x I
–x I –x I ––x I ––
–x I ––x I ––x I

Den åttonde strofen är trollets strof. Det är dessutom den metriskt mest komplicerade och tungfotade delen av dikten. Som ovan nämnts sticker den av redan
i de udda raderna till skillnad från de övriga stroferna. Metriskt påfallande är
att Fröding återigen vänder på versmåttet från stigande till fallande i den andra
versraden, något som ändras tillbaka i samma versrad. Dessutom återfinns även
i denna strof ett rim i obetonad ställning.
9. Det kristenbarnet får vara,
för vi troll, vi är troll, vi,
och äta opp’na, den rara,
kan en väl knappt låta bli.

–x I –x I ––x I –
x I –x I ––x I –
–x I –x I ––x I –
x I ––x I ––x I

Med den nionde strofen är diktens grundrytm tillbaka igen. Rimordet i den andra
raden är obetonat och får därmed underordnad betydelse; samtidigt inbjuder de
delade versfötterna till en fortsättning av dikten. Den något avvikande metern
i den andra och fjärde raden leder metriskt till trollet igen.
10. Men nog så vill en väl gråta,
–x I –x I ––x– I
när en är ensam och ond och dum,
–––x I ––x I –x I
fast litet lär det väl båta,
–x I –x I ––x– I
jag får väl allt drumla hem nu, hum, hum. – – – x I – – x I – – x I
I den tionde strofen är grundrytmen riktigt återetablerad. Metriskt uppvisar
raderna nämligen stora likheter med dem i framför allt den första och andra
strofen. Endast några smärre skillnader föreligger.
Sammanfattningsvis kan sägas att genom den rytmiska samstämmigheten
i framför allt de udda raderna skapas och bibehålls en grundpuls i dikten. Till
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viss del kan detta tillskrivas även de jämna raderna, men här är variationen
mycket större. Den variation i metern som ibland kan erfaras är stilistiskt väl
motiverad och stör inte denna grundpuls nämnvärt.

Från språklig musikalitet till melodi
Som avslutning ska här berättas något om hur det kan te sig när den språkliga
musikaliteten omtolkas i melodisk gestaltning. Nedan följer ett referat från
texthäftet till samlingsboxen Mäster Cees memoar er (1993), där Cornelis
Vreeswijk med egna ord berättar om inspelningen av ”Ett gammalt bergtroll”.
Den som vill ta del av själva resultatet hänvisas till albumet Poem, ballader
och lite blues (1970) eller nämnda samlingsbox.
Melodin till ”Ett gammalt bergtroll” i Vreeswijks tappning är en typisk
blues, som bygger på ett Rolling Stones-riff. Vid denna tid arbetade han med
jazzgruppen Made in Sweden, där gitarristen Jojje Wadenius introducerade
riffet för honom. Vreeswijk tänkte att han skulle skriva någonting utifrån detta
riff, men det ville sig inte. Så råkade han på Frödings dikt och tänkte: ”Jävlar
det är ju en blues! Det är skrivet i 16-delstakt!” (Mosskin 1993:29). Detta citat
bör dock tas med en nypa salt. När en blues noteras är praxis att den skrivs i
4/4-takt eller (vanligast) i 6/8-, alternativt 12/8-takt, inte i 16-delstakt. I det
aktuella fallet är det mest naturliga att uppfatta den musikaliska rytmen som
12/8-takt, vilket är praxis i framförallt långsam blues, även om Vreeswijk väl
närmast försökte ange det som 6/8-takt. Rytmen kan matematiskt reduceras till
en musikalisk tretakt, något som passar utomordentligt väl överens med den
ovan beskrivna metriska tretakten (Olsson 2011).
Men ”Ett gammalt bergtroll” är inte bara blues. Den musikaliska bredd som
den språkliga musikaliteten ger upphov till påvisas genom två andra tonsättningar av dikten, nämligen ett verk för manskör (Lundkvist 1951) och en ny
melodi i vistraditionen (Byström & Zackrisson 2009). Men körverk och visor
i all ära: Det kongeniala ligger trots allt i mötet mellan Frödings målande metrik med stundtals ganska varierade inslag men med en allestädes närvarande
grundpuls och Vreeswijks tunga Chicagoblues. Med hänsyn till vad dikten
förmedlar kan man med fog påstå att dess sentiment förvaltas och understöds
på ett närmast fulländat sätt genom detta möte.
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Över, under eller mitt emellan?
Om finlandssvenska och sverigesvenska elevers sätt att uttrycka
relationen mellan olika verb i skrift
Siv Björklund

Bakgrund
Inom forskningsprojektet Svenskan i Finland. Syntaktiska drag i ett jämförande
perspektiv 2004–2006 (SLS 2010) har jag i min egen delstudie undersökt verb
och verbförbindelser ur olika syntaktiska synvinklar med hjälp av texter, skrivna
av elever i Finland och i Sverige. Mitt val föll på verb och utvidgade verbfraser,
eftersom man i olika studier av språkutveckling har kunnat konstatera att det
finns en stor variation i fråga om både de syntaktiska och semantiska villkor som
omger enskilda verb. Den semantiska komplexiteten gör att samma verb kan
användas i många olika kontexter men med olika betydelsenyanser. Samtidigt
som verb alltså kan sägas vara relativt icke-kontextspecifika är de å andra sidan i
hög grad språkspecifika (se t.ex. Viberg 2008). Denna aspekt är intressant också
i min studie, eftersom jag kombinerar ett språkutvecklingsperspektiv med en
socio- och kontaktlingvistisk aspekt. De elever som ingår i studien har redan
hunnit långt i sin språkutveckling (15-årsåldern) och det är sannolikt att deras
språkbruk påverkas även av den omedelbara språkomgivningen. I synnerhet
en del av de finlandssvenska eleverna i studien lever dessutom i miljöer som
starkt präglas av tvåspråkighet (svenska-finska) där en riklig och varierad input
i talad och skriven svenska kan tänkas vara begränsad i närmiljön.
I delstudien uppmärksammar jag speciellt olika utvidgade verbfraser som
dels kan bestå av ett huvudverb och olika tilläggsled (t.ex. reflexiva element
och partiklar), dels verbkedjor. Verbkedjorna har jag analyserat genom att se på
tvåverbskedjor där förstaverbet har en hjälpverbsliknande karaktär. I analysen
var jag främst intresserad av att ta reda på hur frekvensen fördelades mellan
två olika möjliga varianter, dvs. utelämning eller användning av infinitivmärke
(typen jag började fiska/jag började att fiska). Samtidigt noterade jag dock ett
antal belägg som inte följde de här två förväntade typmönstren (Björklund 2005;
Björklund 2009). I det avvikande mönstret använde skribenterna konjunktionen
och för att binda samman ett hjälpverb och ett infinit verb (typen jag började
och fiska) i stället för utelämnat eller utskrivet infinitivmärke. Det avvikande
mönstret ledde mig in på temat för denna artikel. I den här presentationen förflyttar jag dock analysen så att jag studerar ett likartat sammanfall (typen jag går
och fiska) där också konjunktionen och används i stället för att. Användningen
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av det första verbet signalerar dock att skribenten egentligen strävar efter att
använda en pseudosamordning (typen jag går och fiskar).

Om hierarkiska relationer i verbkedjor och
individuell språkkänsla
När jag analyserar de aktuella verbkedjorna i materialet utgår jag från att det
finns två olika mönster som ligger bakom det aktuella sammanfallet (typen jag
går och fiska), å ena sidan mönstret V1 + (ATT) + INF (typen jag fortsätter [att]
fiska), å andra sidan mönstret V1 + OCH + V2 (typen jag går och fiskar), där
bindekonjunktionen och förutsätter ett samordnat förhållande mellan verben.
Ett finit verb kan alltså inte länkas samman med ett infinit verb på det sätt som
skribenterna gjort i de belägg på sammanfall (V1FIN + och V2INF) som finns i
undersökningsmaterialet. Jag använder ordet mönster eftersom jag baserar min
analys på kognitivt inriktad forskning inom konstruktionsgrammatik (se t.ex.
Tomasello 2003; Goldberg 1995; Goldberg 2006). I en artikel med utgångspunkt i konstruktionsgrammatiken introducerar Andersson (2005) begreppet
mönsterminne. Utgångspunkten i Anderssons artikel är att en viss språkkänsla
kännetecknar en språkgemenskap. Språkkänslan är till största delen kollektiv
men är även i viss mån individuell. Den individuella språkkänslan sätts på prov
bl.a. i situationer där det finns stora olikheter i fråga om hur ofta ett språkligt
uttryck förekommer. I valet av det slutliga språkliga uttrycket är det individens
förråd av språkliga mönster, dvs. mönsterminnet som träder i funktion.
Det förefaller alltså som om olika språkliga uttrycks frekvens är viktig när
individens mönsterminne aktiveras. De två aktuella mönstren i mitt material kan
sägas vara frekventa, och även sammanfallen har uppmärksammats. Bergroth
konstaterar redan i sin handledning för undvikande av provinsialismer i finlandssvenskan (1928) att
en grupp av i vardagsspråket mycket ofta återkommande uttryck, i vilka å (=att)
och avsiktsbetecknande infinitiv i finlandssvenskan motsvaras av å (=och) med
efterföljande finit form [...] i högsvenskan. Vårt språk står härvidlag delvis kvar
på en äldre ståndpunkt. [...] Vi säga (resp. skriva): hon ä å (att) höra på [...] På
högsvenska skulle dessa meningar alltid lyda: hon ä å (och) hör på [....] Samma
förhållande eger rum vid verbet gå (och andra rörelsebetecknande verb), särskilt
i presens och imperativ; alltså heter det på högsvenska alltid : jag går hem å
(och) äter nu (l. jag går hem för att äta); (Bergroth 1928:110).

Åttio år senare konstaterar Kvist Darnell i sin doktorsavhandling:
Inte minst i språkvårdssammanhang har många funnit det angeläget att visa på
likheter och skillnader just mellan pseudosamordningar och [V1 att INF] för
att motverka förväxling dem emellan. En sådan befarad förväxling motiveras
med det fonetiska sammanfallet mellan och och att i /å/. Jämförelsen är inte helt
opåkallad, de båda konstruktionerna påminner om varandra både strukturellt (i
talspråk) och semantiskt/pragmatiskt (Kvist Darnell 2008:62).
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Det är alltså i språkvårdssammanhang som denna typ av sammanfall aktualiserats, vilket är intressant med tanke på att Andersson (2005) definierar den
individuella språkkänslan som en spontan känsla som leder till individens val
av uttryck. Det förefaller alltså som om den individuella språkkänslan bör
kompletteras med ett inlärt beteende (språkvård) vid val av vissa enskilda
språkliga uttryck.
Det finns ett antal olika orsaker till att den spontana språkkänslan kan leda
till ett sammanfall mellan de två mönstren (V1 + (ATT) + INF samt V1 +
OCH + V2). I mönstret med infinitivfras (typen jag fortsätter [att] fiska) är
hjälpverbet överordnat den infinita verbfrasen och detta förhållande markeras
alltså genom att man använder eller utelämnar infinitivmärket före det infinita
verbet. Förhållandet är mer syntaktiskt betingat; semantiskt väger det infinita
verbet mest genom att det förmedlar det viktigaste innehållet. Det infinita verbet
får följaktligen också mest uppmärksamhet av språkbrukaren på bekostnad av
hjälpverbet och infinitivmärket. En ytterligare bidragande orsak är uttalet av
konjunktionen och och infinitivmärket att som i ledigt talspråk sammanfaller
(å) (jfr citatet ur Kvist Darnells avhandling). Det är alltså inte självklart att
språkbrukaren alltid klarar av att hålla isär olika kontexter och upptäcka de
ordningsförhållanden som råder mellan olika led.

Studiens material och metod
En jämförelse av utvidgade verbfraser som mönster kräver ett stort material
eftersom de språkliga elementen kring enskilda verb är mycket olika till sin natur.
Då en jämförelse dessutom kräver att vissa mönster ska uppträda flera gånger i
materialet ställer detta också krav på omfånget. I min delstudie ingår texter av
530 elever, som representerar både finlandssvenska och sverigesvenska elever.
Elevmaterialet har ytterligare indelats regionalt så att de finlandssvenska texterna
är skrivna av elever i Helsingforsområdet och i Österbotten. De sverigesvenska
elevtexterna är skrivna av elever i Stockholmsområdet och i Norrland. Som
region avviker Norrland avsevärt från de övriga, eftersom landskapet omfattar
ett mycket större område än de andra regionerna. Den ursprungliga avsikten
att få tillgång till elevtexter enbart från Umeåtrakten lyckades inte eftersom
det insamlade materialet från det nationella provet under de aktuella åren var
geografiskt splittrat. För att få ett lika stort antal texter som i de övriga regionerna ingår elevtexter från ett flertal olika orter i Norrland i materialet. Den
totala textmassan består av drygt 250 000 ord (tabell 1).
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Tabell 1. Studiens elevmaterial.
FiSv elever
Helsingfors
Österbotten
SvSv elever
Stockholm
Norrland
TOTALT

Antal elever
331
171
160
200
100
100
531

Antal ord
130 095
67 057
63 038
123 473
65 665
57 808
253 568

Med hjälp av begränsade söksträngar som modifierats utifrån de mönster jag
funnit i elevmaterialet analyserar jag även ett sekundärt material. Detta vuxenmaterial består av den finlandssvenska språkbankens finlandssvenska textsamling, som totalt omfattar ca 34 miljoner löpord samt den finlandssvenska
språkbankens sverigesvenska textsamling, som uppgår till drygt 19 miljoner
löpord (CSC 2010).
I analysen kommer jag inte att redogöra för diskussionen om gränsen mellan
pseudosamordning och äkta samordning (för detta, se t.ex. Kvist Darnell 2008).
Jag nöjer mig med att konstatera att det är vanligt att verb såsom sitta, stå, ligga,
vara och rörelseverb såsom komma och gå (jfr SAG 3:335–336) fungerar som
första verb i en pseudosamordning. Det är också dessa förstaverb och dessutom
verbet fara som eleverna i materialet använder i sammanfallen. Sammanfallen
förekommer dessutom fler än en gång. I materialet finns även ett tiotal belägg
på sammanfall där verbet oftast utgör ett rörelseverb (t. ex. sticka, rusa, dra ut),
men eftersom valet av verb är unikt (dvs. förekommer endast en gång) ingår de
inte i analysen. Jag har inte heller räknat förekomsten av mönstret V1 + OCH +
V2, där samordningen är konsekvent. Dessa förekommer naturligtvis rätt ofta
i materialet men ingår alltså inte i analysen.

Resultat av analys; antal sammanfall samt typiska drag
hos sammanfallen
Resultaten av frekvensanalysen på basis av det använda förstaverbet visar att förflyttningsverbet gå är vanligast (18 belägg), följt av ett annat förflyttningsverb,
fara, (12 belägg). Övriga förstaverb är förhållandevis ovanliga. Positionsverbet
sitta finns i fyra belägg, förflyttningsverbet komma (med bleknad betydelse, se
Kvist Darnell 2008) i tre och befintlighetsverbet vara i två belägg. I exempelförteckningen nedan presenterar jag ett urval belägg på de olika sammanfallen
enligt använt förstaverb.
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(1)

GÅ OCH INF
Skillnaden är att inga ungdomar går och titta på pjäser utan det är för det mästa
vuxna som går och titta på dem. (FiSv; Hfors)
På eftermiddagen gick vi och shoppa och jag fotograferade massor! (FiSv; Hfors)
Vi gick i skogen och laga mat där, det var inte så jätteroligt, och [...] (FiSv; Hfors)
Redan som ung pojke tog man hagelbössan på mårgonen och gick och jaga. (FiSv;
Öbotten)
(Totalt 18 exempel)

(2)

FARA OCH INF
Det kan nog bli ganska dyrt om man varje vecka far och se på någon film eller
teater än att bara gå till biblioteket och låna en bok, därför är en bok bättre. (FiSv;
Hfors)
Sedan for de lite och gå på stranden, och de laga [...] (FiSv; Hfors)
Sen slutade vi med BMX och for o. paddla. (FiSv; Hfors)
På kvällen for vi och sova, för att vi [...] (FiSv; Hfors)
(Totalt 12 exempel)

(3)

SITTA OCH INF
De hade just kommit fram, nu satt de och sola sig i den varma solen. (FiSv; Hfors)
En tidig morgon år 1985 satt Bill Gates och hans kamrater och programera ett
nytt operativsystem till alla hemdatorer. (SvSv; Nland)
(Totalt 4 exempel)

(4)

KOMMA OCH INF
De har kommit och ta sol på stranden och äta fruckost. (FiSv; Hfors)
Då kom mamma och trösta mig och då sa mamma till läkaren att vi vill aldrig se
dig någon mer gång, och då [...] (SvSv; Nland)
(Totalt 3 exempel)

(5)

VARA OCH INF
Det var en varm och solig dag när Kalle och Peter var på stranden och sola sig.
(FiSv; Hfors)
Vi var och se på många olika saker bla Riksdagshuset. (FiSv; Vasa)
(Totalt 2 exempel)

Det totala antalet sammanfall där förstaverbet förekommer mer än en gång är
39 stycken belägg i materialet. I nästan alla belägg är förstaverbet i imperfekt,
där uttalet av böjningarna av verben i preteritum och i infinitiv i talspråket
sammanfaller. Det är endast i tre exempel (går och titta, far och se samt har
kommit och ta sol) fråga om sammanfall där förstaverbet böjs i presens eller
i perfekt. En alternativ tolkning kunde i detta fall ha varit att med hänvisning
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till talspråkliga drag tolka de flesta beläggen som pseudosamordningar men i
texterna saknas en konsekvens i återgivningen av talspråkliga drag som lett till
att jag tolkar dem som sammanfall.
Ett annat typiskt drag för sammanfallen är att rörelseverben som förstaverb i
sammanfallen dominerar stort. Jag hade förväntat mig att det skulle finnas fler
sammanfall än bara fyra belägg med sitta som förstaverb, eftersom positionsverben (sitta, ligga, stå) var de överlägset vanligaste typerna av pseudosamordning i Kvist Darnells (2008) undersökning. Kanske det förhåller sig tvärtemot,
dvs. att eleverna har klarat av att tillämpa mönstret korrekt när positionsverben
utgör förstaverb eftersom mönstret är så vanligt.
Att elever från Helsingforstrakten är rikligt representerade i urvalet av
exempel är inte en slump. De sammanfall som excerperats består till övervägande del av exempel ur Helsingforsmaterialet. Av de totalt 39 beläggen finns
34 av dem i elevtexterna från Helsingfors. De österbottniska eleverna står för
tre av de övriga beläggen, medan två belägg finns i elevtexterna från Norrland.
Det förefaller alltså generellt inte vara svårt för eleverna i studien att tillämpa
mönstret V1 + OCH + V2 korrekt, men bland Helsingforseleverna finns relativt
fler sammanfall trots att de skrivit samma typ av text som eleverna i Vasa.
En annan intressant aspekt i fråga om Helsingforsmaterialet är att alla excerperade 12 belägg med förstaverbet fara är koncentrerade till enbart detta
material. Som framgår av de presenterade exemplen är sammanfallen med
förstaverben fara och gå mycket snarlika. Man kan byta ut förstaverbet fara
mot förstaverbet gå i de flesta exemplen utan att betydelsen nämnvärt förändras.
Följaktligen kan man fråga sig om det inte är något av en överanvändning av
verbet fara i elevmaterialet från Helsingfors.

Resultat av analys; jämförelse med vuxenmaterial
Sammanfall av den typ som jag i det föregående diskuterat i fråga om elevmaterialet är mycket atypiska för det vuxenspråk som finns representerat i språkbanksmaterialet. Jag har koncentrerat mig på elevmaterialet och har nöjt mig
med att i språkbanksmaterialet söka efter motsvarande sammanfall med samma
förstaverb som i elevmaterialet. Det innebär samtidigt att jag satt en begränsning
på andraverbet som bör böjas i infinitiv, medan första verbet är finit. Jag har
dessutom uteslutit alla slags mellanled eller bestämningar mellan förstaverb,
konjunktion och andraverb. Med dessa begränsningar hittade jag två exempel
(ett i det finlandssvenska och ett i det sverigesvenska materialet) som enligt
samma tolkning som jag använt för elevmaterialet kan ses som sammanfall.
(6)

Kanske samlas man i ett gäng hos en kompis och bara sitter och skvallra och har
roligt. (FiSv språkbanken)

(7)

Det är inget jag går och fundera på just nu. (SvSv språkbanken)
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en begränsade söksträng som jag använde mig av i språkbanksmaterialet visade klart att sammanfall av den typ jag analyserat i elevmaterialet inte längre
finns representerat i vuxenmaterialet. Därför prövade jag även mönstret för
vissa pseudosamordningar där förstaverbet är det samma som i de sammanfall
som jag analyserat i elevmaterialet. Jag var bl.a. nyfiken på den eventuella
överanvändning av förstaverbet fara som jag noterat i Helsingforsmaterialet.
Jag begränsade söksträngen till att omfatta enbart det valda förstaverbet i infinit
form, konjunktionen och och andraverbet i infinit form och gjorde en grov frekvensanalys. Jag gick inte manuellt in och kontrollerade den omgivande texten
i alla exempel vilket innebär att något enstaka exempel som inte representerar
pseudosamordning kan ha slunkit med, men trots detta torde frekvensen stämma
i det stora hela (tabell 2).
Tabell 2. Antal förekomster av pseudosamordningar med ett urval olika förstaverb i
språkbanksmaterialet.
Söksträng

Fara (INF)+och+INF
Gå (INF)+och+INF
Komma (INF)+och+INF
Sitta (INF)+och+INF
Stå (INF)+och+INF
Ligga (INF)+och+INF

Finlandssvenskt
material
Antal belägg (ca)
  7
240
230
170
125
40

Sverigesvenskt
material
Antal belägg (ca)
  5
410
290
290
155
80

Resultaten visar tydligt att det inte är vanligt att använda fara som förstaverb i
pseudosamordning. Den kvantitativa jämförelsen tyder alltså på att den relativt
frekventa användningen av fara som förstaverb i Helsingforselevernas texter
avviker både från de övriga elevernas val och vuxnas val. Eventuellt kan det
ligga en kontaktlingvistisk förklaring bakom användningen. I elevmaterialet
från Helsingfors finns många tvåspråkiga elever.
En annan intressant iakttagelse är att i alla de övriga beläggen förutom med
förstaverbet fara är antalet absoluta belägg större i det sverigesvenska materialet än i det finlandssvenska materialet trots den stora skillnaden i antalet ord
mellan materialen (32 miljoner ord resp. 19,4 miljoner ord). För söksträngen
GÅ + OCH + INF är antalet belägg i det sverigesvenska materialet 410 och
drygt 240 i det finlandssvenska materialet, medan strängen KOMMA + OCH
+ INF finns i nästan 290 exempel i det sverigesvenska materialet och i nästan
230 exempel i det finlandssvenska materialet. Samma linje gäller för positionsverben i pseudosamordningar; söksträngen SITTA + OCH + INF ger nästan
290 exempel medan de finlandssvenska exemplen är knappt 170 stycken. Med
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positionsverbet stå ger söksträngen STÅ + OCH + INF ca 155 exempel i det
sverigesvenska och ca 125 exempel i det finlandssvenska materialet, medan
motsvarande antal för positionsverbet ligga i söksträngen LIGGA + OCH +
INF ger 80 i det sverigesvenska och 40 i det finlandssvenska materialet. Kvist
Darnell (2008) konstaterar i en jämförelse om användningen av pseudosamordning mellan olika språk att åtminstone pseudosamordningar där förstaverbet är
ett positionsverb förekommer framför allt i europeiska språk och i synnerhet i
fastlandsskandinaviska språk.

Slutdiskussion
Analysen av elevtexterna i min studie visar att det inte finns många sammanfall
mellan mönstren V1 + (ATT) + INF och V1 + OCH + V2. Antalet belägg uppgick
till 39 stycken och beläggen koncentrerades starkt till elevtexter som var skrivna
av elever i Helsingfors. Helsingforseleverna stod för drygt 85 % av exemplen
på sammanfall. Att sammanfallen förekom mest inom ett regionalt avgränsat
område och nästan inte alls i de övriga regionala områdena där elevtexterna
insamlats utesluter en kognitiv åldersmässig begränsning som huvudorsak till
att mönsterminnet inte fungerar. En sådan kognitiv begränsning skulle ha gett
en jämn fördelning av exempel på sammanfall i alla de olika regionala elevtexterna. I jämförelse med vuxenmaterialet (den finlandssvenska språkbankens
materialsamling) kan man konstatera att språkutvecklingen hunnit lika långt
hos de 15-åriga eleverna som hos vuxna. Den stora majoriteten både bland
eleverna och bland vuxna blandar inte samman de två olika mönstren i skrift.
Den finlandssvenska språkbankens finlandssvenska och sverigesvenska
textsamling ger heller inget stöd för att det i fråga om sammanfallet skulle
finnas en skillnad mellan finlandssvenska och sverigesvenska. Eftersom exempel på sammanfall (med hjälp av begränsade söksträngar) endast ger ett
belägg i vardera samlingen finns det heller inget som tyder på att ”den äldre
ståndpunkt”, som Bergroth (1928) omnämner för avsiktsbetecknande verbuttryck i finlandssvenskan, skulle fortleva starkare i finlandssvenskan. Däremot
antyder förekomsten av förstaverbet fara i elevernas sammanfall och i antalet
pseudosamordningar i den finlandssvenska textsamlingen att fara förefaller
överanvändas i finlandssvenskan som förstaverb i verbkedjor av denna typ. I
detta fall kunde påverkan av språkanvändningen i omgivningen (finska mönster)
alltså vara en möjlig förklaring till överanvändningen. Överhuvud antyder en
frekvensanalys av pseudosamordning med olika typer av rörelse- och positionsverb som förstaverb att pseudosamordning skulle förekomma mera frekvent
i sverigesvenska texter än i finlandssvenska texter. Antalet absoluta belägg är
större i det sverigesvenska materialet än i det finlandssvenska materialet trots
att den finlandssvenska textsamlingen är avsevärt större till omfånget än den
sverigesvenska textsamlingen. Det är dock möjligt att också valet av texttyper
i de olika textsamlingarna kan påverka förekomsten.
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De bakomliggande orsakerna till den stora koncentrationen av sammanfall i
texter skrivna av elever i Helsingfors innefattar möjligen också samma typ
av kontaktlingvistisk påverkan från finska. Vidare är det också sannolikt att
frekvensen kan påverka mönsterminnet. Det är trots allt fråga om två typer
av mönster som bygger på att de generella reglerna för respektive mönster
ska vara definierade innan det är möjligt att uppfatta dem som skilda mönster. Mönstren är lättare att definiera i skrift, medan många element ur båda
mönstren sammanfaller i tal. Om svenska används förhållandevis mest i talspråkssituationer finns det alltså färre möjligheter att identifiera de två olika
mönstren och mönsterminnet matas samtidigt med talspråksbaserade mönster.
Den spontana språkkänslan verkar i fråga om sammanfall av dessa två mönster
behöva hjälp av det mer inlärda beteendet (språkvårdssynpunkter) för att det
ska bli lättare att uppmärksamma de två olika mönstren. Också rikligt med
möten med skriven svenska torde underlätta identifieringsprocessen hos den
enskilda eleven.
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Skärmbaserad multimodal texthantering
i årskurs 1 och i hemmet
Rekontextualiseringsprocesser och lärande
Charlotte Engblom

Inledning
I denna studie undersöks skärmbaserad multimodal texthantering under en
lektion i skolan och vid ett tillfälle i hemmet. Deltagarna är tre sjuåriga flickor
som går i årskurs 1, men bara en av flickorna, kallad Amanda, finns med
vid båda tillfällena. Tillfällena är valda eftersom de visar hur en multimodal
och skärmbaserad uppgift i skolan på två av flickornas initiativ ingår i en
rekontextualiseringsprocess, dvs. återskapas, i hemmet. För lärare är barns
texthantering utanför skolan ofta osynlig och för vårdnadshavare kan det vara
svårt att uppmärksamma på vilka sätt skolans meningsskapande plockas in i
textskapande i hemmet (Pahl 2001). Även för studier som är utformade för
att fånga kopplingar mellan skol- och hemkontexter, såsom denna är, finns
problem med att både se och hävda sådana kopplingar utifrån de mångfasetterade och komplexa sociala aktiviteter som barn deltar i varje dag (Haas
Dyson 2010:8). Studien utgör alltså trots detta ett försök att uppmärksamma
en domänöverskridande texthantering som ett exempel på en rekontextualiseringsprocess.
Syftet är att beskriva och jämföra flickornas texthantering i skol- och
hemmiljö utifrån en inriktning mot både multimodalt textskapande och barns
rekontextualisering av pedagogiska verktyg och kunskaper i sin hemmiljö.
De aktuella frågeställningarna för studien utifrån skolsituationen är: Vad
karakteriserar arbetsprocessen för barnen i klassrummet när det gäller interaktionen mellan barn och lärare och mellan barnen? Vad karakteriserar textprodukten? Texthantering i hemmiljö pågår under delvis andra förutsättningar
än i skolan och frågeställningen här gäller hur rekontextualiseringsprocessen
kan beskrivas och förstås. På ett generellt plan är yngre barns kunskaper
om och intressen för multimodal och skärmbaserad text viktiga att studera,
eftersom skärmar medierar en stor del av textmängden i samhället, och barn,
liksom andra åldersgrupper, omges av texter där olika modaliteter som bilder,
skrift, rörelse och ljud samspelar, t.ex. via teve, datorn, mobilen och olika
spelkonsoler.
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Analys av multimodal texthantering
Multimodal texthantering kan definieras som kommunikation via olika semiotiska modaliteter i kombination. Semiotisk modalitet definieras i Björkvall
(2009:13–14) som ”en organiserad uppsättning semiotiska resurser”, och vidare
”med semiotiska resurser menas det ’byggmaterial’ som finns tillgängligt vid
skapandet av betydelser och texter”. Kommunikation och meningsskapande
är nästan undantagslöst multimodala aktiviteter oavsett medium. Skärmen och
samtida teknik har dock ökat möjligheterna för hantering av bilder, rörelse
och ljud tillsammans och gjort skriften mer visuell (Bearne 2009:156, Kress
1997:120). Texthantering är ett begrepp som inkluderar både konsumtion av
text, dvs. läsning eller tolkning, och produktion av text, dvs. skrivande eller
skapande.
Den sociosemiotiska teoribildningen (van Leeuwen 2005, Kress & van
Leeuwen 2006) har utvecklat analysredskap för andra modaliteter än skrift. I
analyser av samspel mellan modaliteterna skrift och bild kan visuell framskjutenhet (Björkvall 2009:87), t.ex. via storleksrelationer, placering av textelement
och skriftens funktion i förhållande till bilden studeras. Skriften kan komplettera eller dubblera det som bilden visar, men också vara motstridig (Barthes
1977, Björkvall 2009). Bilder och skrift kan analyseras utifrån deras respektive
koppling till ett övergripande tema, uttryck för identitet och förmåga till engagemang hos betraktaren. För skriften kan ordval, stavning, meningsbyggnad,
skiljetecken, versaler och typsnitt vara variabler.
En analys av skrift och bild som färdig produkt besvarar dock delvis andra
frågor om texter än en analys av en individs texthantering i en specifik situation. I autentiska sammanhang kan t.ex. möjligheten att använda semiotiska
resurser vara begränsad av olika anledningar och därmed påverka textskapandet
och produkten.
För skolans del innebär det nya textlandskapet att frågor om olika modaliteters möjligheter och begräsningar för att förmedla ett visst kommunikativt
innehåll kan utgöra en del av undervisningsinnehållet (Macken-Horarik 2004).
Den samtida teknologin inbjuder också till resonemang och överväganden
om skriftens funktion utifrån delvis nya perspektiv. Ytterligare konsekvenser
för skolan är att barns läsande och skrivande behöver ses och bedömas i en
utvidgad form. Progression inom texthanteringens område kan således inte
bara gälla skriftens konventioner såsom stavning, ordval, styckemarkering
och innehållsligt sammanhang, utan bör också utvidgas mot kunskap om hur
ett budskap komponeras (Burke & Hammett 2009, Kress 2010). Modaliteters
möjligheter, begränsningar och samspel i meningsskapande framstår utifrån
ovanstående resonemang som väsentliga att förstå för framgångsrik tolkning
och produktion av texter.
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Material och sociosemiotisk etnografi
I den aktuella studien ingår texter som består av skrift och bild och muntlig
interaktion från en specifik klassrumsaktivitet under en lektion i svenska och
från ett besök i ett barns hem. Materialet är insamlat i maj 2009.1 I klassrummet
filmas och fotograferas sju�������������������������������������������������
åriga Amandas
�������������������������������������������
och Sagas arbete med en bildpresentation i programmet Photo story.2 Amanda har också filmats och fotograferats
i sitt hem medan hon och en annan flicka, kallad Vilma, umgås en eftermiddag
efter skolan några dagar efter inspelningen i klassrummet. I hemsituationen
befinner sig flickorna framför Amandas dator. De söker och sparar bilder från
Internet och planerar att göra en bildpresentation liknande den som gjordes i
klassrummet några dagar tidigare.
Materialinsamlingen är i första hand gjord med filmkamera och fotokamera
och har en etnografisk ansats. Via detta material fångas barnens, lärarens och
föräldrars interaktion. Även själva skrivandet och textens framväxt på skärmen
dokumenteras och kan analyseras via film och foton. Utöver den etnografiska
ansatsen med inriktning på texthantering i autentiska situationer analyseras också
de resurser som barnen använder och den produkt som skapas. Valet av metod,
den sociosemiotiska etnografin (Björkvall & Engblom 2010), förväntas belysa
texthanteringen ur ett brett perspektiv då såväl programmets möjligheter, lärarens
instruktioner, barnens produkt som interaktion runt meningsskapandet fokuseras.

Ett exempel på skärmbaserad komposition i klassrummet
För yngre barn har framför allt hemmiljön tidigare erbjudit texter via Internet,
datorprogram och teve (Fast 2007), men på senare tid har skärmbaserad texthantering också börjat ta plats inom skolan. Det betyder dels att skolan kan
utgå från och bygga vidare på den praktiska kunskap och de erfarenheter som
många barn besitter hemifrån, dels att skolans skärmbaserade texthantering
kan vidga barnens lärande.
Datorer används ofta i den klass som studeras här. Klassens två lärare
(klassläraren och en specialpedagog) är intresserade av datorn som hjälpmedel
i läs- och skrivundervisningen och de har deltagit i föreläsningar i metoden
”Att skriva sig till läsning – IKT i förskoleklass och skola” (Trageton 2005),
som är ett arbetssätt som premierar datorn framför pennan och skrivande före
eller samtidigt som läsning. Skolan har på dessa två lärares initiativ köpt in ett
antal bärbara datorer som används i stort sett dagligen för officiella aktiviteter
som skrivande och arbete med matematik. Datorerna används också i mer inof1

2

Studien ingår i projektet ”Skilda världar? Texthantering hemma som resurs för lärande i
skolan” som är ett samarbete mellan författaren, Högskolan i Gävle, och Anders Björkvall,
Stockholms universitet, finansierat av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté.
Alla namn är pseudonymer.
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ficiella aktiviteter, t.ex. under de stunder då barnen är färdiga med en uppgift
och tillbringar tid fram till nästa, och dessa kan exemplifieras av nätbaserade
spel, filmklippssajter, teveprogram och bildhämtning (se Björkvall & Engblom
2010). Under lektionstid uppmuntras eleverna att använda datorerna framför
allt för skrivande, men det förekommer också lärarinitierade aktiviteter där
datorprogram som utnyttjar fler modaliteter används.
Klassen arbetar t.ex. med programvaran Photo story 3 som är ett gratis nedladdningsbart program för Windows (Microsoft 2010), utvecklat för det man
kan kalla bildberättelser eller bildpresentationer. Produkterna består av bilder
(foton eller andra typer av bilder) som följer på varandra i en serie på skärmen.
Bilderna kan manipuleras på olika sätt, t.ex. roteras, göras svartvita eller i färg,
beskäras eller ändras t.ex. från foto till teckningsutseende. Man kan också skapa
panorering eller zoomning i de bilder man visar. Till bilderna kan man lägga
språk i form av tal eller skrift och musik eller annat ljud. Skriften kan varieras
utifrån typsnitt, storlek på texten, färg på bokstäver och placering av textelement
på skärmen. Den programversion som används är på engelska, vilket gör att de
flesta barn i klassrummet inte kan läsa sig till vilken knapp på skärmen de ska
trycka på för att komma vidare. Amanda kommenterar att programmet är på
engelska vid ett tillfälle. Hon säger ”för jag förstår inte engelska så bra direkt”
och syftar på att hon inte vet hur de ska komma vidare. I programmet väljs
bilden temporalt sett före skriften, talet eller musiken, vilket placerar bilden i
en mer framträdande position än då bilden läggs till skrift som en illustration.

Produkten
Arbetet med bildpresentationen omgärdas av en del instruktioner från läraren.
Presentationen ska bestå av fem bilder och den ska ha rubriken ”Mina/Våra favoritdjur”. Övriga bilder ska förses med en mening vardera. Efter en inledande
bild tagen från en samling av fyra exempelbilder med rubrik och namn på eleven/
eleverna får barnen fritt välja fyra bilder på djur. Bilderna ska tas från Googles
bildsökningsmotor. Som sista steg erbjuder programmet möjlighet att lägga musik
till presentationen och detta ska också göras. Instruktionerna för hur presentationen ska se ut innebär ett slutresultat med likartade presentationer från klassens
barn när det gäller formen, men barnen väljer olika djur och kopplar skriften till
bilden på olika sätt. Lärarens instruktioner berör inte genre eller skriftens funktion,
vilket gör att barnens tolkningsutrymme är förhållandevis stort. Vissa använder
tredje person för att beskriva bilden eller något karakteristiskt drag för djuret på
bilden. Andra låter djuren prata i första person. Temat ”favoritdjur” främjar inte
i första hand sammanhang mellan bilderna eller textbindning i skrift.
Amanda och Saga arbetar med en gemensam bildpresentation. I tabell 1
beskrivs de valda bilderna och den skrift som läggs till bilderna.3 Deras färdiga
3

Djurbilderna valdes vid ett tidigare lektionstillfälle.
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produkt följer lärarens instruktioner och består av fem bilder, en mening till varje
bild och musik. Djuren hund, katt, kanin och häst finns med på de valda bilderna,
dvs. tama husdjur. De har inte utnyttjat möjligheterna att variera skriften med
färg, typsnitt eller storlek. Vissa ord skrivs med versaler (”Våra favorit djur AV
Amanda och Saga”, ”Jag är den värsta GULLIGA hunden!”, ”Jag TVÄTTAR
min kompis!”), vilket gör dessa visuellt framskjutna och avgränsade från de
övriga orden. I ”Jag är den värsta GULLIGA hunden!” framhävs gulliga troligen för att det är ett viktigt ord för Amandas och Sagas beskrivning av bilden.
Ordet kan signalera poängen med att välja just den bilden i stället för en annan.
I ”Jag TVÄTTAR min kompis!” framhävs ordet tvättar eventuellt för att det är
ett viktigt ord för att beskriva vad som händer på bilden. När av i ”Våra favorit
djur AV Amanda och Saga” skrivs med versaler blir ordet framskjutet på ett
sätt som är ovanligt för prepositioner. En effekt, som möjligen är oavsiktlig,
blir att bildpresentationens producenter fokuseras.
Flickornas fyra meningar är formulerade i första person och ger röst åt de
djur som finns på bilden (se tabell 1 nedan). Kopplingen mellan bild och skrift
är därför snarast att jämföra med serier, planscher eller reklambilder, och inte
med faktatexter om djur.
I flickornas skrift finns positivt värderande adjektiv, t.ex. sötaste, coola, gulliga, värsta. Adjektiven förstärker intrycket av att texten är subjektiv snarare än
objektiv och engagerad snarare än distanserad. Det finns också utropstecken och
ett fall av possessivt pronomen (”Jag TVÄTTAR min kompis!”) som ger texten
ett engagerat uttryck. Flickornas bildpresentation visar djur i människoliknande
skepnad (porträttet av hunden med tröja) eller i vänskapliga och omhändertagande situationer (hästen och fölet samt katten och hunden). Kaninen bryter
av genom att vara cool.
Tabell 1. Beskrivning av bilder och skrift i Amandas och Sagas bildpresentation
Bild
Rosa- och orangefärgad solnedgång över
hav
Vit kanin med solglasögon som sitter i
en bur
Ljust föl och brun häst i en hage
Vit hund med ljusblå stickad tröja, rosa
bakgrund
Gulaktig katt och brun och vit hund
utomhus

Skrift
Våra favorit djur AV Amanda och Saga
Jag är coola kaninen.
Vi är sötaste hästarna.
Jag är den värsta GULLIGA hunden!
Jag TVÄTTAR min kompis!

98

Svenskans beskrivning 31

Skriften placeras längst ned på alla bilder förutom på flickornas förstasida då den
är i mitten. Denna komposition ger ett visst företräde för bilden då den befinner
sig högre upp än skriften. Bilderna är också stora i relation till skriftelementen.

Figur 1. En av bilderna i Amandas och Sagas bildpresentation; Vit kanin med solglasögon som sitter i en bur och skriften ”Jag är coola kaninen.”.

Processen
I sitt arbete med bildpresentationen ställs Amanda och Saga inför flera val kring
komposition. Dessa utgör tillfällen då barnens perspektiv på kommunikativ
effekt och andra semiotiska beaktanden blir synliga via deras interaktion. I
exempel (1) bestämmer de sig för en förstabild.
(1) Val av förstabild
Amanda:
Saga:

ska vi ha den där som Hanna en jättefin såhär
soluppgång
solnedgång

Amanda föreslår att de tar samma bild som klasskamraten bredvid med hänvisning till att den innehöll en ”jättefin såhär soluppgång”. Saga bekräftar Amandas
förslag genom att upprepa motivvalet, men väljer att kalla det solnedgång.
Haas Dyson (2010:18) beskriver hur de kollegiala samtal och aktiviteter som
pågår i klassrum kan leda till deliberate coordination, dvs. textmässigt avsiktlig
koordination i syfte att bygga relationer och visa tillhörighet. Amanda skriver
sedan: ”Våra favorit djur AV Amanda och Saga” utan att detta diskuteras dem
emellan. Placeringen av skriftelementet diskuteras emellertid, och de har olika
åsikter om huruvida skriften på förstabilden ska placeras högst upp eller i mitten
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av bilden. Amanda säger ”där” samtidigt som hon pekar på skärmen vid två
tillfällen. Först pekar hon i mitten och därefter pekar hon längst upp. Amandas
”där som vi hade” betyder i mitten.
(2) Placering av skrift på förstabilden
Saga:
den ska du väl ha däruppe
Amanda:
vaddå däruppe där eller där
Saga:
ja nej jag tycker däruppe
Amanda:
nej jag tycker där som vi hade
Saga:
men då kommer det att gå nedåt såhär
Amanda:
ja det blev finare
Paus 5 sekunder
Saga:
tycker du att vi ska ha det sådär

Sagas argument för att skriftelementet på två rader hamnar för långt ner om
det placeras i mitten av bilden berör symmetrin och kompositionen av bilden.
Amanda, som sköter tangentbordet, menar att placeringen i mitten ”blev finare”.
Amandas estetiska bedömning kan eventuellt också i första hand gälla symmetrin, men uttrycks mer allmänt.
När Amanda och Saga väljer musik till presentationen skickar de hörlurarna
mellan sig och lyssnar omväxlingsvis.
(3) Val av musik
Amanda:
Saga:
Amanda:
Saga:

hur låter det
lyssna på den
den där vi skrattade åt vilken var det
inte vet jag jag kommer inte ihåg kolla nedåt då

Amanda föreslår att de ska ta den musik som fick dem att skratta. Argumentet
gäller en underhållande dimension utan hänvisning till det som skriften och
bilderna kommunicerar.
Vid några tillfällen under lektionen pratar läraren med Amanda och Saga.
Då detta sker gäller samtalen riktlinjer för bildpresentationen och hanteringen
av programmet. Programmet Photo story ligger inte på Amandas och Sagas
dator när de ska sätta igång att arbeta. Därför ägnar läraren några minuter åt
att installera det.
(4) Installation av programmet
Läraren: nu måste jag logga ut er här för att jag ska
		
kunna installera det

I (5) nedan meddelar läraren att Amanda och Saga ska leta efter en förstabild
bland exempelbilderna på datorns hårddisk i stället för på Internet där de befinner sig vid detta tillfälle.
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(5) Riktlinjer för bildpresentationen
Läraren: men var är du någonstans nu då musikförlag vänta
		
nu vänta nu stopp i lagens namn var är ni
någonstans
Amanda:
det är faktiskt Saga som har gjort det
Läraren: här ska ni vara och så vill ni ha en förstabild
är det så

I (6) får Amanda och Saga hjälp med att försätta programmet i visningsläge
när bildpresentationen är klar, men något blir ändå fel och presentationen hakar
upp sig efter två bilder.
(6) Hantering av programmet för att se den färdiga presentationen
Läraren: nu kan du klicka där och titta hur det blev

Exemplen från Amandas och Sagas interaktion under texthanteringen visar att de
diskuterar val av bild, placering av skrift och val av musik. Lärarens interaktion
med barnen är inriktad på praktiska frågor som regler för bildpresentationens
utseende och hanteringen av datorn eller programmet Photo story.

Rekontextualisering av klassrummets texthantering i hemmiljön
En dag i anslutning till arbetet med Photo story i klassrummet följer klasskompisen Vilma med Amanda hem efter skoldagens slut. Vilma vill visa Amanda
några fina rävbilder och de går in på Googles bildsök. Efter en stunds tittande
säger Amanda: ”Jag har Photo story” och Vilma säger med entusiasm: ”Har
du”. Amanda fortsätter ”Ja jag har sett det på en dator någonstans” och vidare
”ska vi såhär lägga in bilder där”. De väljer ut bilder på rävar som de sparar.
Vilma har använt en bild på rävar i sin Photo- storypresentation i skolan.
I hemmiljön, där initiativet till texthanteringen den här gången kommer från
barnen själva, finns inga restriktioner kring tema för bildpresentationen. Det
är ändå tydligt att deras möte med programmet i skolan och de instruktioner
som läraren gav inspirerar och ger ramar för rekontextualiseringen. De väljer
t.ex. att använda bilder på djur, men plockar inte fyra olika utan använder flera
bilder på djuret räv, vilket potentiellt skulle kunna främja bildpresentationens
kontinuitet och fördjupning på ett annat sätt än skolans upplägg. Arbetet med
bildpresentationen färdigställs dock inte. Amanda hittar inte programmet på
sin dator, och hon får efter förfrågan inte tillåtelse att använda förälderns
dator där programmet ligger. En förklaring till det kan vara så enkel som att
föräldern vill skydda sin dator. Amanda får dock i andra sammanhang låna
den, t.ex. när hon använder Skype för att prata med släktingar. En konkurrerande eller åtminstone kompletterande förklaring till förälderns hållning
skulle därför kunna vara att ett arbete med en bildpresentation inte ses som
en potentiell lärandesituation utan mer som förströelse, underhållning och
lek (jfr Pahl 2002).
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Poängen med att diskutera Amandas och Vilmas rekontextualisering är dels att
göra själva processen synlig, dels att skapa utrymme för reflektion om varför
denna typ av texthantering är intressant för dem att fortsätta utforska. Det kan
t.ex. handla om att de semiotiska resurserna i programmet, bilderna, musiken
och skriftmöjligheten utgör effektfulla meningsskapande verktyg eller att det
helt enkelt är spännande att söka efter djurbilder på Internet. Ytterligare en
drivkraft kan gälla hanteringen av programmet. Amanda och Saga fick aldrig
se hela sin bildpresentation under lektionen, eftersom den hakade upp sig. Här
finns en förnyad chans för Amanda att skapa en fungerande presentation.

Avslutning
I denna artikel har två situationer, en i klassrummet och en i hemmet, där tre
sjuåriga flickor är engagerade i multimodal och skärmbaserad texthantering
beskrivits och diskuterats. En grundläggande slutsats är att 2000-talets multimodala textlandskap omger barnen i studien såväl i skolan, eftersom datorn är
ett ofta använt verktyg och uppgiften av sådan art att skriften inte premieras
över bilden, som i hemmiljö då Amanda och kamraten Vilma rekontextualiserar skolans uppgift. Förutsättningarna i hemmiljön gör att skolans aktivitet
både återanvänds och nyskapas. Skoluppgiften kopieras inte utan återskapas
utifrån situationella förutsättningar som bl.a. gäller kamraten Vilmas intresse
för rävbilder.
Under texthanteringen i skolan gäller barnens interaktion bildpresentationens komposition utifrån estetiska och underhållande argument. När läraren
involveras i interaktion diskuteras hanteringen av datorprogrammet och instruktionerna runt uppgiften. En didaktisk fråga som följer av detta resultat är
vilka begrepp och vilket metaspråk som skulle kunna öka Amandas och Sagas
medvetenhet om kompositionens kommunikativa effekt och om hur betydelser
samspelar och fördelas mellan modaliteter. Via ett sådant metaspråk skulle
deras estetiska och underhållande argument för olika val kunna utmanas och
problematiseras. Ur lärarperspektiv behövs begrepp som ökar förståelsen för
tecken på progression i barnens texthantering.
Inblicken i Amandas texthantering visar henne som aktiv och drivande i sitt
lärande om text, vilket bäddar för kontinuitet mellan skola och hem. Samtidigt
är hon ensam bärare av textpraktiker från skolan till hemmet, och det, måste
vi anta, är den vanliga situationen för barn, eftersom vårdnadshavare sällan är
i skolan och lärare aldrig i barnens hem. Pahl (2001) menar att utan ganska
ingående kunskaper om barns texthantering i olika miljöer kan den dialogiska
processen mellan kontexter förbli osynlig och otydlig för vårdnadshavare
och lärare. En ökad förståelse för processer vid och produkter av multimodal
texthantering, och en ökad problematisering av barn som ensamma bärare av
textpraktiker mellan skolan och hemmet skulle därför troligen vara gynnsam
för såväl Amandas som andra barns lärande om text.
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Avsikt och resultat i svensk EU-debatt
Om bruket av finalt för att/så att i svenska debatter
i Europa-parlamentet
Carina Gossas

Introduktion
Ett grundelement i politiska debatter är att argumentera för eller emot förverkligandet av olika processer som motiveras av viljan att uppnå politiska
mål. Detta harmonierar med grundstrukturen för den argumentativa relationen
finalitet. Syftet med denna artikel är att redogöra för bruket av språkliga uttryck som används i svensk parlamentarisk debatt för att ange mål och syfte.
Analysen avgränsas till för att och så att, vilka hypotaktiskt sammanbinder
två predikat i en final relation. Dessa uttryck är mångtydiga och den finala
betydelsen kontextberoende. Mer specifikt är syftet att i en specifik diskurstyp
redogöra för vilket av uttrycken som dominerar och i vilka konstruktioner de
förekommer. Hypotesen är att valet mellan de båda uttrycken inte är en fråga
om register, vilket hävdas i till exempel SAG (4:636, 2:738), utan kan förklaras
genom semantisk och pragmatisk motivation. Hypotesen vilar på antagandet att
subjunktioner inte ensamma kodar den semantiska relation som sammanbinder
komplexa meningar, utan att denna uppstår i samverkan mellan subjunktion och
kontext (Gross & Prandi 2004:20ff). I heuristiskt syfte kommer uttrycken att
jämföras med franska översättningar. Franskans finala uttryck uppvisar liknande
polysemi som svenskans, men bruket av modus etablerar en skarp gräns mellan
agentneutral följd (icke final betydelse) och följd som föremål för önskan hos
ett mänskligt subjekt (final betydelse).

Konceptuell struktur och språklig kodning
Finalitet har sin konceptuella bas i följande schema : en mänsklig agent1 utför
på basis av ett medvetet beslut en handling i avsikt att uppnå ett resultat han
eller hon uppfattar som önskvärt. Den finala relationen uttrycks genom att två
predikat sammanlänkas genom till exempel underordning. Det första predikatet
kallas här efter Gross & Prandi (2004) process [P], det andra mål [M]; de uttryck
som kodar den finala relationen mellan [P] och [M] kallas relator fr. relateur
[R]. Denna term gör det möjligt att beskriva den finala relationen oberoende av
1

När den mänskliga agenten inte är uttryckt kan den rekonstrueras.
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grammatisk kategoritillhörighet hos uttrycket i fråga. Tidsmässigt är den finala
relationen tydligt framtidsorienterad och modalt är den önskad samt neutral med
avseende på fakticitet2. Exempel (1) är prototypiskt, dvs innehåller alla dessa
komponenter: [P: vi, köpa] är agentivt och agenten är ett mänskligt subjekt, [M:
de, ha roligt/stimuleras] betecknar ett önskat resultat av [P] vilket dessutom
fungerar som motiv för agenten att genomföra [P]:
(1)

[Vi köper leksaker till våra barn]P för attR [de ska ha roligt och stimuleras i sin
utveckling]M. Schlyter 070925

Att det finala satsinnehållet framstår som önskvärt uttrycks genom [R] eller
genom kontextuell samverkan mellan [R] och innehållet i [P] och/eller [M]. Det
föreligger således en mental state relation mellan de båda predikaten - innehållet i [M] är föremål för ett mentalt tillstånd hos agenten i [P]-, vilket särskiljer
den finala relationen från flera andra adverbiella relationer (Schmidtke-Bode
2009:164, Verstraete 2008). I vissa fall implicerar matrissatsens predikat ett
syfte. Den finala satsen liknar då ett komplement. Den finala relationen kan
sammanfattas schematisk som i Figur 1.
Önskan/motivation

Orsaksamband

Agent

Process

T1

Mål

T2

Figur 1. Konceptuellt schema för finalitet.

Innehållet i (1) kan naturligtvis uttryckas med hjälp av olika typer av [R]: Vi
köper leksaker för att roa och stimulera våra barn./Vi köper leksaker till våra
barn. Syftet är att roa och stimulera dem./Vi köper leksaker till våra barn. Vi
vill ju att de ska r oas och stimuleras. Oberoende av uttryckstyp aktualiseras
samma konceptuella schema. I enlighet med kognitiv och funktionell semantik
utgår analysen från att olika uttryck fokuserar olika aspekter av det oberoende
konceptuella schemat och således bidrar till att presentera detta ur ett unikt
2

Så kallad negativ finalitet innebär att [P] motiveras av en önskan att undvika [M]. I
svenskan uttrycks detta genom att [M] negeras.
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perspektiv. Vissa komponenter är kodade, andra förmedlas genom implikaturer eller inferens. I (1) kodas den finala relationen exakt av för att + ska . I
konstruktioner med rörelseverb förmedlas en final relation, på svenska och
många andra språk, ofta implicit genom samordning med och (hon gick fram
till fönstret oc h tittade ut ) (Eriksson 1997:128 Schmidtke-Bode 2009:106).
Inferensen vilar här på en vanlig erfarenhetsbaserad koppling mellan rörelse
mot ett mål och syfte att nå målet samt tanken att två handlingar som följer
på varandra är kausalt/finalt relaterade. Gross & Prandi talar härvidlag om underkodning vars motpol är överkodning. Vid överkodning bidrar det språkliga
uttrycket med mer information än vad som finns i det underliggande schemat
(Vi köper leksaker med förhoppning en att vår a barn ska ha r oligt). Enligt
Schmidtke-Bode (ibid) är inferens vanligt när man uttrycker relationen mellan
satser, inte minst därför att de konjunktionella uttrycken ofta kodar mer än en
adverbiell relation. Finalitetsuttryck kodar också ofta konsekutivitet, kausalitet,
konditionalitet, och temporal följd, vilka är konceptuellt beroende av varandra
(Gross & Prandi 2004: 78-96). Finalitet avser önskad följd beroende av agens
medan konsekutivitet är neutral till agentiv önskan. Finalitet och kausalitet är
båda motiv, men finaliteten är framtidsorienterad, kausaliteten dåtidsorienterad.
Vidare är ett villkor är typiskt en icke faktisk orsak och relationerna orsak, syfte
och konsekvens förutsätter alla en viss temporal relation.

Korpus och material
Analysen bygger på en korpus bestående av samtliga inlägg gjorda direkt på
svenska av de 19 svenska ledamöterna i Europaparlamentet mellan april 2006
och mars 2008, sammanlagt 380 debattinlägg. Materialet utgör den svenska delen av den fransk-svenska jämförbara korpusen C-ParLeur - Corpus du discours
du Parlement Européen etablerad av Coco Norén (Andersson & Norén 2010).
Ledamöternas antal ger materialet ett begränsat omfång räknat i ord (111 400),
trots att det spänner över en period av två år. Givet att samtliga inlägg tagits
med bör det ändå vara representativt för svensk debatt i Europaparlament. Då
debatterna kan tänkas skilja sig från debatter på nationell nivå kan representativiteten inte a priori utsträckas till parlamentsdebatter generellt. Parlamentsdebatt utgör en central underkategori inom den vidare parlamentsdiskursen och
täcker en specifik språkvarietet som genom sin framtidsorientering kan ge en
värdefull belysning av finalitetsuttryckens diskursiva användning. Debatterna
utgör en blandtyp mellan skrift och tal. Talaren framför mer eller mindre fritt
ett skriftligt förberett tal. Korpusen består av de officiella transkriptionerna
samt videoupptagningar. Artikeln bygger endast på transkriptionerna, som i
stickprov kontrollerats mot inspelningarna. Materialet har kompletterats med
de officiella översättningarna till franska, även de tillgängliga via Europaparlamentets hemsida.
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Konjunktionella finalitetsuttryck i debatt
Svenskans mest typiska och högfrekventa men också mångtydiga finala subjunktioner är för att (med sin talspråkliga variant bara för att) samt så att, traditionellt
kategoriserad som konsekutiv subjunktion. Så att används enligt SAG i ”ledigt
språk” (4:636) eller i ”ledigt tal- och skriftspråk” (2:738) för att uttrycka finalitet.
Härtill kommer ett par halvt lexikaliserade flerordssubjunktioner, i/med avsikt/
syfte att, vilka enligt SAG (2:738) är skriftspråkliga och konstruerade utifrån
nominala predikat (Gross & Prandi 2004:68) vars semantik bidrar till en mer
specifik kodning. Det nominala innehållet leder till starkare restriktioner på
de sammanlänkade predikaten. Uttrycken kräver agentivitet och används inte
i överförd betydelse. Enligt SAG konstrueras de främst med infinitivmärket
att. I korpusen ser fördelningen ut som följer (endast finala tolkningar): för att
(40), för + att + infinitiv (322), så att (76). Flerordssubjunktionen i/med syfte/
avsikt att förekommer inte alls, kanske på grund av materialets storlek eller
talspråklighet. Varianten med sikte på att förekommer en gång3.

Konstruktionen ’för att + ska’
För att kodar inte ensamt den finala relationen. En final tolkning kräver att
bisatsen innehåller hjälpverbet ska(ll). Det modala hjälpverbet uttrycker den
finala relationens temporala och modala riktning, det vill säga att bisatsens
satsinnehåll hör till framtiden, är önskat och ej realiserat. Det fyller samma
funktion som konjunktiv i andra språk.
I C-ParLeur inleder för att en mindre del av de finala satserna. Det är snarare
regel än undantag att matrissatsen inte innehåller direkt uttryckt agent eller
agentiv handling. Exempel (2), vars matrissats anger såväl agens (en majoritet
i denna kammare) och har ett agentivt predikat (vill dölja sanningar), är alltså
atypiskt för debatterna. Här tillskrivs målet inte heller talaren själv.
(2)

En majoritet i denna kammare tycks vilja dölja obehagliga sanningar om EU
för medborgarna]P för att [inte organisationen skall bli ännu mer impopulär]M.
Lundgren 060426

Exempel (3) och (4) uppvisar agentivt predikat (återintegrera arbetare; studera)
men agenten är implicit (rimligen vi i parlamentet) liksom (5) som har agentivt
nominalt predikat (övervakning).
(3)

3

[Detta handlar om att återintegrera arbetare]P ... för att [de så snabbt som möjligt
skall komma in på arbetsmarknaden igen]M. Andersson 061212

... våra erfarenheter av utvidgningen ... ställer krav på att [Finland ... för frågan om en
fortsatt utvidgning framåt med tydliga krav men också ett tydligt mål]P, bland annat med
sikte på att [Turkiet ska kunna bli medlem]M. Hökmark 060705
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(4)

Handel och genus har en mängd kopplingar till varandra [som är nödvändiga att
studera] P för att [vi skall förstå hur människor ... påverkas av handelsavtalen]M.
Svensson 060927

(5)

[Det krävs en systematisk övervakning av den fria marknaden]P för att [vi ska
få tjänstemarknaden att blomma]M. Cederschiöld 080219

Exempel (6) och (7) anger varken agentivt predikat eller agent, utan beskriver
snarast ett tillstånd som implicerar dessa (EU, lagstifta om god arbetsrätt; vi,
behandla miljö oc h sociala villkor tillsammans ). Här spelar de axiologiska
predikaten god och hållbar genom sin värderande funktion också en roll.
(6)

[En god arbetsrätt behövs i Europa]P för att [löntagarna skall känna trygghet]
070710

M. Andersson

(7)

En hållbar utveckling handlar inte bara om miljön, utan [miljön och sociala villkor
hänger ihop]P för att [vi skall få en hållbar utveckling]M. Schlyter 060614

Som framgår av exemplen är det dessutom snarast regel att även matrissatsen
innehåller uttryck för nödvändighet/önskvärdhet som måste, behövs, ska.
Dessa kan ingå i opersonliga konstruktioner som i (5) (det krävs), eller passiva
konstruktioner som i (6) (en god arbetsrätt behövs) men kan också vara mer
indirekta som i (3) (det handlar om).
Dessa omständigheter beror troligen på diskurstypen och behöver inte vara
representativa för den finala bisatsens användning i andra texttyper. Bruket av
modala, främst deontiska, uttryck harmonierar med det faktum att [P] i den politiska debatten ligger i framtiden. Man talar sällan om processer som redan är för
handen. Den rika förekomsten av opersonliga uttryck och frånvaron av explicit
agent, särskilt i första person, leder till en mer indirekt argumentation för mål
som talaren tillskriver sig själv och där [P] erinrar om en indirekt uppmaning.
Enligt SAG (4:637) och Gross & Prandi (2004:220) förbleknar den intentionella betydelsen hos finala uttryck när matrissatsen innehåller uttryck för
nödvändighet. Detta skulle kunna förklaras genom att det generella orsaksamband som gör den finala relationen logiskt möjlig fokuseras, precis som den
temporala sekvensen fokuseras vid en temporal tolkning. Detta förefaller dock
särskilt vara fallet om [P] också är icke-agentiv. En ren villkorsbetydelse utan
desiderativ modalitet kan dock inte realiseras om kontexten innehåller axiologiskt markerade uttryck som visar på önskvärdhet. För att är med andra ord
inte, eller endast i kontexter som inte förekommer i korpusen, likvärdig med
ett neutralt villkorligt om.
Till franska översätts för att + ska föredträdelsevis med final konjunktion +
konjunktiv, så även när matrissatsen innehåller ett nödvändighetsuttryck. I vissa
fall förekommer då villkorliga si-satser, men dessa följs av viljeverb (vouloir).
Översättningen uttrycker då villkor och intention i två former. Detta kan illus-

108

Svenskans beskrivning 31

treras med översättningen av exempel (6) och (4): Un droit du travail solide
est nécessaire en Europe si l’on veut que les employés se sentent en sécurité.
(’en solid arbetsrätt är nödvändig i Europa om man vill att de anställda ska
känna sig trygga’); Le commerce et le g enre sont liés de bien des manièr es,
qu’il nous faut examiner soigneusementsi nous voulons comprendre comment
les accords commerciaux affectent les personnes ... (’Handel och genus är sammanlänkade på flertalet sätt, som vi måste undersöka noggrant om vi vill förstå
hur handelsavtal påverkar människor’).

Reducerad konstruktion ’för att + infinitiv’
Den finala satsen reduceras i högre grad än andra, dvs subjektet utelämnas i
en infinit konstruktion (Cristofaro 2003). Det är därför signifikativt att konstruktionen för att + infinitiv är mycket vanligare i materialet än subjunktionen.
Funktionellt är de båda likvärdiga och skiljer sig endast åt med avseende på det
högra ledets form. Här analyseras för att som ett flerordigt finalt infinitivmärke.
Distributionen av för att + infinitiv är i materialet relativt jämnt fördelad mellan adverbiell och attributiv funktion. Den adverbiella infinita konstruktionen
korrelerar ofta även den med ett nödvändighetsuttryck i [P], som också ofta
har uttryckt agent och därför framstår som mer prototypisk. Det överordnade
verbet förutsätter inte sällan en finalitet (agera/användas/kämpa/arbeta), vilket
leder till en nära bindning till det underordnade ledet. Exempel (9) visar att
satserna inte alltid har en given subjektskoreferens.
(8)

Att det framför allt är de mest utsatta grupperna i samhället som drabbas av hiv
och smittspridningen visar att [vi måste jobba på nya sätt]P för att [verkligen nå
alla grupper i samhället] M. Westlund 070424

(9)

För att [minimera djurförsöken]M [kräver vi också satsningar på helt nya djurfria
metoder med ”toxygenomics”]P. Holm 061211

(10) Denna koordinering borde dock ske på FN-nivå, där [givare från hela världen
... arbetar tillsammans]P för att [få ett ef fektivt bistånd som de facto leder till
fattigdomsminskning]M. Goudin 060406

Den reducerade infinitivsatsen kan inte öppet uttrycka agenten och den erbjuder
en tätare ”agent-binding” mellan meningens båda satser. Den saknar också uttryck för tid och modalitet, vilket bidrar till att framställa förverkligandet av
den intentionella handlingen som mer säkert/mindre hypotetiskt. Det verkar
således finnas såväl syntaktisk som pragmatisk motivation bakom den höga
graden av reducerade konstruktioner vid finala uttryck. Vid översättning till
franska behålls vanligen den reducerade konstruktionen som inleds av en final
preposition (pour, en vue de, afin de). När [P] innehåller ett deontiskt uttryck
förekommer även översättningar med si + vouloir.
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Som bestämning till substantiv är den reducerade finala satsen lik relativsatsen
och kan parafraseras med som syftar till/vars syfte är att. Substantiven har även
de ofta en semantik som mer eller mindre förutsätter ett mål4: ansträngning/arbete/kamp/insats/instrument/samarbete/plan/åtgärd som i (11). Konstruktionen
är genom sin kondenserade form slagkraftig och kan i debatterna användas för
att ironiskt framställa mål som talaren anser vara orealistiska vilket illustreras
i (12,13). Tillsammans med substantiv relaterade till rörelse som väg, steg,
milstolpe uppstår metaforer som förekommer flera gånger i materialet (14).
(11) Om jag ska uttrycka ett önskemål, skulle det vara en mer sammanhållen strategisk
[plan]P för att [konkurrera på 2000-talet] M. Ek 061114
(12) Handelspolitiska skyddsinstrument –, namnet är ganska avslöjande, [ett instrument]P för att [skydda sig mot handel]M. Men att skydda sig mot handel är både
dyrt och dumt och därför finns det få ekonomer som brukar stöda användandet
av detta instrument. Fjellner 070314
(13) [Invandring]P för att [föryngra vår e gen befolkning]M är nästan dödfött enligt
forskningen. Lundgren 070926
(14) Ökad medvetenhet, kunskap och utbildning är [vägen]P för att [bygga ett rättvist
samhälle för alla, oavsett kön, klass och etnicitet]M. Svensson 070131

Den ”relativa” användningen av finala prepositioner är inte lika framträdande
på franska. En formellt avvikande översättning som bibehåller den finala relationen är participkonstruktioner som visant à/destiné à (syftande till, avsedd
att). Exempel (12) översätts så med: ... des instruments destinés à nous défendre contre le commerce (‘instrument avsedda att skydda oss mot handel’).
Ett stödsubstantiv kan också skjutas in som moyen ‘medel’, vilket är fallet i
översättningen av (13): L’immigration comme moyen de rajeunir nos propres
populations .... (‘Invandring som medel för att föryngra vår egen befolkning’).
Konstruktionen tappar då något av sin slagkraft.

Konstruktionen ’modalt uttryck + så att’
Så att används prototypiskt utan krav på agentivitet för att markera en konsekutiv relation mellan satser. När bisatsens innehåll är framtidsorienterat och
föremål för matrissubjektets vilja eller intention upplöses dock skillnaden mellan
konsekutivitet och finalitet Det är med andra ord inte möjligt att med utgångspunkt från valet av subjunktion för att/så att särskilja finalitet och konsekvens
i kontexter där det konceptuella schemat för finalitet aktualiseras. Bruket av
så att som inledare till finala bisatser är således inte en fråga om register utan
ett resultat av konjunktionernas semantiska vaghet eller otillräckliga kodnings4

Artefakter förstås vanligen utifrån den funktion de har givits av människor.
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förmåga och generella kontextberoende. Debatternas framtidsorientering och
talrika deontiska konstruktioner förklarar troligen varför mycket få så att-satser
i materialet ger en konsekutiv tolkning5. (15) är ett av få undantag och kan sägas
vara hämtat från erfarenhetsvärlden utanför parlamentet:
(15) När jag gick i skola fick jag lära mig att människorna i Afrika svalt på grund av
att [de hade huggit ner träden där de bodde,] så att [ingenting längre kunde växa
där]. Westlund 070619

Så att-konstruktionen särskiljer sig formellt genom att inte kunna följas av en
reducerad sats och genom att inte kräva ska(ll) i bisatsen. I materialet finns bara
två förekomster av så att + ska, vilket illustreras av följande exempel.
(16) [Samhället har ansvar för att bygga ut barnomsorg och övrig omsorg]P så att
[alla föräldrar som efterfrågar omsorg ... ska ha tillgång till högkvalitativ och
pedagogisk bra omsorg för sina barn]M. Svensson 070619

Det modala uttrycket placeras i stället i matrissatsen. I debatterna dominerar
uttryck för nödvändighet (måste, ska, bör, borde, behöver, det är av nöden, det
är tid att, det är viktigt). Så att-satsen utan ska särskiljer sig också genom att
inte kunna ge en villkorstolkning i dessa kontexter. I (17) framgår det att matrissatsens predikat (P: vi, hjälpas åt) är nödvändig för förverkligandet av (M:
kvinnor, få förutsättningar) vars önskvärdhet samtidigt framgår av det positiva
axiologiska värdet i både hjälpas åt och få förutsättningar. Den finala relation
är alltså resultatet av samverkan mellan flera instanser.
(17) [Vi måste hjälpas åt] P så att [kvinnor också får förutsättningar att delta i den
politiska processen] M. Hedh 061109

I debatterna har så att-konstruktionerna vanligen explicit agent i matrissatsen,
ofta första person plural som inbegriper såväl talaren som åhörarna i parlamentet. I (18) återfinns detta vi tidigare i samma mening. Opersonliga konstruktioner
som i (19) förekommer men dominerar inte som bland för att-konstruktionerna.
(18) Vi behöver fokusera våra insatser på olika politikområden och [biståndet måste
ändras] P så att [det också blir klimatvänligt]M. Ek 071114
(19) Nu är det tid att [denna blockering upphör]P, så att [vi får en överenskommelse och ett ramverk kring bemanningsföretagen] M. Där kan det finländska
ordförandeskapet göra en insats. Andersson 060705

Det är rimligt att anta att bruket av så att motiveras av uttryckets semantik
och att detta förklarar varför så att-konstruktionen har högre frekvens än för
5

Förekomster av så att där så framstår som betonat liksom bruk av så utan att har inte
excerperats.
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att-konstruktionen i debatterna. Med så att är det möjligt att fokusera sättet.
Sättsbetydelsen ligger nära till hands som i (18) där bisatsen samtidigt svarar på
frågan ”Varför måste det ändras?” och ”Hur måste det ändras?” Det dominerande
bruket av framtidssyftande presens gör att det önskade resultatet framstår som
mer säkert och realistiskt än med ska + infinitiv. Detta skulle kunna förklara
den höga användningsgraden särskilt i politisk debatt. I översättning till franska
behandlas de båda konstruktionerna i princip på samma sätt. De översätts företrädelsevis med final markör + konjunktiv. De franska uttrycken kan i båda fallen
morfologiskt ange sätt (de sorte que, de manière que ’på+sätt+att’) men tolkas
finalt vid bruk av konjunktiv. Exempel (18) översätts så med il faut modifier
le type d’assistance en fonction du climat, pour qu’elle lui soit favorable ‘det
är nödvändigt att ändra typen av bistånd i förhållande till klimatet, för att det
ska vara gynnsamt för det’. Översättningen av exempel (19) lyder: L’heure est
venue de débloquer la proposition, de manière à ce que nous puissions obtenir
un accord et un cadre concernant ces agences (‘tiden är kommen att upplösa
blockaden av propositionen, så att vi ska kunna nå en överenskommelse och
ett ramverk rörande dessa företag’).

Slutsats
Syftet med denna artikel har varit att belysa bruket av finalt för att/så att i
parlamentsdebatt, en argumentativ och framtidsorienterad texttyp där finalitet
antas vara framträdande. Utgångspunkten var två specifika frågor: vilket uttryck
dominerar; vilka semantiska/pragmatiska faktorer kan förklara deras konkurrerande användning. Av subjunktionerna dominerar så att. Mest högfrekvent är
dock för att som finalt infinitivmärke. Det är således inte bara de mer semantiskt
specifika i syfte/avsikt som främst följs av infintiv. Analysen stödjer därmed
typologisk forskning som visat att den finala relationen i hög grad uttrycks
genom reducerade konstruktioner, vilket förklaras av en stark agent-bindning.
I svenskan fungerar infinitivfrasen även som attribut till substantiv. I debatterna
används dessa som slagkraftiga redskap att ironisera över mål som talaren
tillskriver andra. Infinitiven anger inte öppet satsens temporala och modala riktning och anger därför en högre grad av säkerhet beträffande den intentionella
processens förverkligande. Detta kan förklara den höga frekvensen i debatterna
som är tämligen realpolitiska till karaktären. Tempus och modalitet kan också
bidra till att förklara bruket av så att i final kontext. Utgångspunkten har varit
att valet mellan för att och så att är semantiskt/pragmatiskt motiverat och inte
registerberoende. Subjunktionerna är flertydiga och deras tolkning beroende
av kontexten. Slutsatsen är att de båda tillsammans med uttryck för intentionalitet och nödvändighet används för att markera den finala relationen, men att
de i egenskap av prototypiskt final respektive prototypiskt konsekutiv markör
fokuserar olika delar av den finala grundstrukturen. För att + ska(ll) fokuserar
alltid intentionen/motivet och understryker därigenom det modala värdet ”ej
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realiserad/möjlig/önskad”. Så att , vars matrissats innehåller ett modalt/axiologiskt uttryck, fokuserar den önskvärda följden samtidigt som matrissaten
genom lexikala och icke-grammatiska medel uttrycker önskvärdhet. Så att konstruktionens dominans i debatterna skulle kunna förklaras av en dominans
för fokusering av följden som faktisk, trots att den inte är realiserad. Svenskan
framstår som särskilt tänjbar tack vare möjligheten att använda lexikala former
istället för grammatiska. I debatterna är det legio att bägge konstruktionerna
korrelerar med ett deontiskt/desiderativt uttryck i matrissatsen. Analysen har
visat att en argumentativ relation inte utesluter en annan. I för att-konstruktionen
överlagras i stället villkor och finalitet.
Översättningarna till franska understryker den semantiska likheten mellan
konstruktioner med för att och så att, samt indikerar överlagring av konditional
och final tolkning i de fall då för att + ska har deontiskt uttryck i matrissatsen.
De visar också unika drag för svenskan i relation till franskan: kondenserade
finala nominalbestämningar och uppluckring mellan finalitet och konsekutivitet.
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Handlingsutrymme som betydelsenyans
i språkande om tänkande
Inga-Lill Grahn

I den här artikeln presenteras iakttagelser från en pågående studie om användning och förståelse av verbet tänka och substantivet tanke i ett samtal. Utifrån
materialet urskiljs vad man grovt kan beskriva som två olika slags tänkande,
dels ett kontrollerat där den tänkande tar ansvar för och visar intentionalitet i sitt
tänkande, dels ett okontrollerat där den tänkande snarare frånsäger sig ansvaret
för och är utsatt för sitt eget tänkande. Mot bakgrund av den västerländska föreställningen om tänkandet som verktyg för den rationella människan, är dessa
iakttagelser värda att reflektera över. Bredden och variationen i användningen
av orden tänka och tanke ses i det följande som ett sätt att meningsfullt hantera
en komplex erfarenhet, nämligen den vi kallar för att tänka.
Orden tänka och tanke används i materialet både för ett tänkande som traditionellt kan beskrivas som rationalitet och för ett tänkande som närmast beskrivs
som det motsatta, det vill säga irrationalitet eller vad vi vardagligt skulle kalla
känslor. Beroende på vilka språkliga konstruktioner de ingår i används orden
tänka och tanke för till synes motstridiga företeelser. Undersökningens fokus
ligger i att se variationen och motstridigheterna som nycklar till hur människan
meningsfullt kan använda och förstå ord med sådan bred användningspotential.
Förståelse uppstår alltså tack vare, snarare än trots, variationen, vilket jag i det
följande vill belysa.

Dynamik och dialog
Människan har genom historien satt ett högt värde på att kunna tala om sig själv
som tänkande. Hon har, kan man säga, konstruerat sig som tänkande genom att
språka om sig själv just så. Och eftersom hon språkar om sig själv som tänkande
finner hon mening i det. Ambitionen i denna studie är inte att svara på frågan om
vad tänkande är, utan att belysa hur verbet tänka och substantivet tanke används
i materialet och på vilket sätt användningen är meningsbärande i situationen.
En viktig teoretisk utgångspunkt i mitt arbete utgörs av vad Linell (2009)
benämner dialogism. Här finns två viktiga antaganden vilka vid en första anblick kan verka motsägande. Det första slår fast att varje människa i sig är ett
meningsskapande system och det andra att det autonoma subjektet inte existerar
(Linell 2009:12f.). Antagandena bör dock inte ses som motstridiga utan snarare
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som kompletterande eller till och med avhängiga varandra; människan skapar
mening för sig själv men hon gör det oundvikligen tillsammans med andra.
Dialogen, på olika plan och med olika ”andra”, är alltså en förutsättning för
meningsskapande och strävan efter mening kan vara en drivkraft till dialog.
Det är alltså viktigt att ha i åtanke att en dialog fortgår ständigt mellan och
inom människor och att den ibland tar sig konkreta uttryck – i specifika samtal.
Dialogismen erbjuder en viktig dynamisk aspekt på betydelse, som också
följer av ett meningsskapande i dialog. Den relativt stabila ordbetydelse i form
av fasta definitioner som konstrueras exempelvis i ordböcker ifrågasätts här.
Linell skriver (2009:252): ”Mind, language and knowledges of the world are
evolving and dynamic, never finished products. In a nutshell, in dialogism
dynamics is basic.” (Kursivering i original.) Om vi nämligen skapar mening i
dialog och i interaktion med andra, följer att betydelse och mening är dynamiska
processer. Individen styr alltså inte ensam över sin meningsskapande process
och inte heller styrs processen uteslutande av en tänkt relation mellan ord och
verklighet. Meningen är snarare ständigt under förhandling.
I Nationalencyklopedins ordbok1 återges tre betydelser till verbet tänka vilka
alla anknyter till tänkandet som rationellt. Att tänka är att ”låta sin (omedelbara)
intellektuella verksamhet vara inriktad (på) visst problem, kunskapsstoff, förh.
e.d”, att ”ha för avsikt att handla på ngt sätt som framgår av sammanhanget”
och att ”ha som sin uppfattning”. Nationalencyklopedins (här förkortade) definitioner speglar en föreställning om tänkandet som en rationell mental process
som individen styr över. Den här studien tyder dock på att ordet tänka har en
mer varierad användning än den som beskrivs ovan.
Att definiera betydelsen av ord som refererar till abstrakta företeelser, som
exempelvis tänka och tanke, är svårt. Man kan dock konstatera att vi har en
tillräckligt stor gemensam förståelse av orden för att kunna föra meningsfulla
samtal med hjälp av dem. Teoretiskt är betydelsevariationerna oändliga, men
i praktiken och vid varje enskilt tillfälle är de ändliga eftersom vi annars inte
skulle förstå varandra. Dynamiken i betydelsen måste alltså ske inom sådana
ramar där vi upplever att vi pratar om samma sak.
Just när vi talar om abstrakta begrepp – som tänkande – är det fruktbart att försöka skilja mellan, eller åtminstone problematisera, synen på världen som antingen
befintlig eller konstruerad och att se på världen som varande i ständig process:
If, despite this, objects and entities seem to be fundamental in our understanding
of the world, they should be thought of as contextualized phenomena supported
by a typically literate culture that is constantly involved in the phenomenal world,
many abstract phenomena have become (like) objects, have been made to appear
as entities, through processes of objectification (Linell 2009:252).
1

tänka. http://www.ne.se.ezproxy.ub.gu.se/sve/tänka, Nationalencyklopedin, hämtad
2011-06-29.
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Citatet underbyggs av föreliggande studie som just visar på hur en reifiering
av tänkandet (språkligt synlig tydligast i nominalformer) tillför meningsfulla
aspekter av detsamma.
I ett dialogiskt perspektiv är språket inte en representation av världen. Istäl������
let är ”meanings […] (largely) intersubjective, linguistically and pragmatically
established and sustained in and through interactions within cultural communities” (Linell 2009:360). För att närma sig en betydelse som är intersubjektiv
och som skapas och upprätthålls i interaktion är det språkets användning som
står till buds. Därför studeras här orden tänka och tanke i bruk. Angreppssättet
är också inspirerat av Wittgenstein som talar om att ”[…] återför[a] orden från
deras metafysiska till deras vardagliga användning” (Wittgenstein 1953:§116).
Hållningen förutsätter att såväl tänkandet som språkandet är dynamiskt.
För att dialogismen ska ha ett förklaringsvärde är det viktigt att ha i åtanke
att den dialog som ordet härrör ur inte är synonym med samtalet. Dialogen avser
meningsskapande tillsammans, vilket kan ske på många olika sätt, mellan olika
världsdelar och århundraden och också i samtal. Dialogismen har alltså bäring
inte bara på samtal utan på en mer teoretisk dialog.

Material
Materialet till studien utgörs av ett samtal från radioprogrammet Radiopsykologen som sänts i Sveriges Radio P1.2 Avgörande för valet av det här samtalet har
varit att orden tänka och tanke används frekvent. I denna programform deltar
främst två personer, nämligen rådgivaren (som är psykolog) och en inringare.
Dessutom finns en programledare vars deltagande till största delen är inskränkt
till samtalens öppningar och avslut.
Samtalet utspinner sig i den i förväg bestämda programformen, mot vilken
samtalsdeltagarna orienterar sig. Programledaren inleder genom att hälsa inringaren välkommen och be den lägga fram sitt ärende. Därefter samtalar främst
inringaren och rådgivaren kring ärendet och kring potentiella lösningar. Parterna
är införstådda med att samtalet ska mynna ut i att rådgivaren tillhandahåller
om inte en lösning så åtminstone råd och stöd i den fråga inringaren tagit upp.
I det aktuella samtalet beskriver inringaren sitt problem relativt specifikt,
vilket kan ses som en orientering mot programformen. Inringaren är en kvinna
på strax under 30 år, hon är arbetslös sedan en tid tillbaka och har börjat uppleva situationen som alltmer tärande. Hon vill ha hjälp att hantera sin vardag
som den nu ter sig. Samtalstonen är, trots ämnet, lättsam. Det vill säga att trots
ämnets tunga och personliga karaktär behandlas det med viss distans, och inte
sällan skrattar samtalarna tillsammans.
Samtalet som utspinner sig handlar mycket om hur inringaren tänker eller
skulle kunna tänka kring den aktuella situationen, vilket kan förklaras med
2

Sveriges Radio P1, Radiopsykologen 21 maj 2009.
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att själva arbetslösheten inte är något som rådgivaren kan bidra till att lösa.
Inringaren tycker att hon hamnar i grubblerier som hon inte kan ta sig ur. Rådgivaren bekräftar hennes oro och ger henne råd om hur hon ska tänka för att
hantera den. Som vi ska se avslutas också samtalet med att inringaren godtar
att lösningen finns i hur hon tänker.
Ett samtalsmaterial utgör en ”färdig” kontext i den meningen att samtalet
är avslutat. För detta specifika samtal finns ytterligare en större kontext i den
meningen att det är ett av många samtal i en viss programform. Samtidigt ska
samtalet ses som bidragande till, och därmed avgörande för, kontexten. Det
vill säga att samtalet utgör en kontext i tillblivande och att detta tillblivande
kan skönjas även när samtalet en gång för alla blivit till.

Iakttagelser i materialet
Samtalarna använder alltså verbet tänka och substantivet tanke på sätt som
tycks differentiera mellan olika slags tänkande. Detta kan utläsas såväl i ordens
omedelbara närhet som i den större kontexten. Många språkliga resurser har
i den här studien visat sig vara relevanta i det här avseendet, som till exempel
vilka adjektiv och adverb som används, vilka sammansättningar som orden
ingår i, huruvida det är möjligt att uppmana till att tänka, vilka pronomen som
används om den tänkande och hur metaforiken ser ut. I den här artikeln fokuserar
jag dock på ett antal verb som förekommer i den språkliga omgivningen kring
verbet tänka och kring substantivet tanke och på hur de används.
Olika konstruktioner med verbet tänka respektive med substantivet tanke
kompletterar varandra och nyanserar de två ordens betydelse. Här först ett samtalsutdrag som följer på att inringaren presenterat sin arbetslöshetssituation och
berättat hur hon fördriver sina dagar. Det är rådgivaren (rg) som tar till orda. (I
utdragen är de verb som ingår i analysen fetstilade.)
1		

Radiopsykologen 210509, Josefin rad 73f3

rg

>men sen varu inne påre här me< tankar (.) berätta hur
tä↑nker du vad ha↑r du för tankar

Rådgivaren hänvisar här tillbaka i samtalet där inringaren pratar om hur hon
upplever sin situation. Sedan uppmanar rådgivaren (med en imperativ) inringaren att berätta om sina tankar och hon specificerar sin uppmaning med
två frågor, eller möjligen med en variation på samma fråga. Genom att både
uppmana och ställa två frågor öppnar rådgivaren upp för olika responser från
inringaren. Det vill säga att inringaren ges flera olika möjligheter att svara på
ett vad man inom samtalsanalysen kallar prefererat sätt (se exempelvis Sidnell
2010:77ff. för begreppet preferens).
3

Utdragen i artikeln är hämtade från det avsnitt av Radiopsykologen som sändes 210509
och från ett samtal med inringaren Josefin. Radhänvisningen avser min transkription.
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Omformuleringen av frågan betraktas här som meningsbärande. I den första
frågan talas om en verbprocess (tänker) och i den andra snarare om ett tillstånd
(ha tankar). När substantivet används blir det möjligt att framställa tankarna
som objekt och som någonting som går att äga. Det finns en skillnad i dessa
två frågor när det gäller den tänkandes egen inblandning i sitt tänkande. I frågan hur tänker du är subjektet du (här inringaren) en aktör med intention och
handlingskraft. I den andra frågan vad har du för tankar är subjektet du istället
den som har eller äger någonting, nämligen tankarna. Tänkandet framställs mer
som ett tillstånd än en process (se exv. Halliday 1998).
Utdrag 1 ovan visar det fenomen jag nedan ska beskriva närmare, nämligen
hur samtalarnas användning av nominalformen tanke ger möjlighet att använda
andra verb (än tänka) vilka tycks nyansera i språkandet om tänkandet – i fallet
ovan verbet ha. Detta innebär att tänkandet omtalas ömsom som process och
tillstånd, som önskvärt och icke önskvärt, som något som tänkaren kontrollerar
och något som kontrollerar tänkaren – och så vidare.
I utdrag 2 nedan följer rådgivaren upp inringarens (ir) berättelse och fokuserar
just på det problematiska måendet. Rådgivaren använder i den första turen här
nominalformen tankar och i och med det dyker andra verb upp. I utdrag 2 och
3 nedan är det verben få, vara, lägga, värja sig, göra och få bort.
2		

Radiopsykologen 210509, Jos. rad 221f

rg

du säger du känner dej mer å mer isolera↑d du får
väldigt mycke negativa tankar som e väldigt döma↑nde
(0.4) som [du lägger i: andras: (0.5)=
[mm
=ögo↓n (.) på de↓j
mm

ir
rg
ir		

Som nämnts fokuserar jag i denna artikel på verbanvändning i konstruktioner
kring orden tänka och tanke, men det är värt att påpeka hur nominalformen
tankar i rådgivarens första tur ovan också möjliggör både en värdering och en
kvantifiering. Tankarna är negativa och förekommer i riklig mängd (väldigt
mycke). Detta är en viktig aspekt när det gäller möjligheterna till betydelsenyans
som dock inte vidare analyseras här.
När det gäller verben har i formuleringen du får […] tankar själva tänkaren
(här inringaren) en passiv roll eftersom det är en givare som är aktiv i processen. I den aktuella konstruktionen är givaren inte uttalad, men den som får är
ändå i någon mån passiv och nästan utsatt för någonting (här tankar). Vidare
ser vi i den första relativa bisatsen tankar som e väldigt dömande att verbet vara
används för att beskriva tankarna. Genom att tankarna i det här fallet omtalas
som väldigt dömande (och tidigare i turen väldigt mycke negativa) undviker
rådgivaren att omtala inringaren som dömande och negativ och därmed att
riskera att denna förlorar ansiktet.
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Ytterligare en relativsats är knuten till nominalformen, nämligen tankar […]
som du lägger i andras ögon på dej. Här blir inringaren (här du) istället aktiv
som subjekt till verbet lägger. Rådgivaren talar om att inringaren är den som
lägger [tankar] i andras ögon. I och med att verbet lägger implicerar både
intention och aktivt handlande pekar rådgivaren här på ett slags utrymme att
handla. Genom att inringaren får veta att det är hon som lägger tankarna, antyds samtidigt att hon själv skulle kunna lyfta bort dem från där hon lagt dem.
Utdrag 3 nedan följer direkt på utdrag 2.
3		

Radiopsykologen 210509, Jos. rad 226f

rg

.hh du har svårt å värja dej mot de här åsså: när du
blir förnuftig så tänk- så så känner du att nej men
så↑ ere naturligtvis inte så ser dom ju inte på mej
men ändå så tä↑r de här (0.7) å du frågar mej också
såhär va >hur kan man göra för å tänka mer positivt<
>hur kan man göra för å få bort dom här tankarna< å så

Här fortsätter rådgivaren beskrivningen av inringarens situation och hon talar
fortfarande om tänkandet. I rådgivarens formulering du har svårt å värja dej
mot de här syftar de här tillbaka på negativa tankar. De beskrivs som snarast
offensiva och den som tänker (inringaren) hamnar i försvarsposition. Även
formuleringen ha svårt att passar in i ett mönster där rådgivaren undviker att
kritisera inringaren. Att tala om vad en person har är i allmänhet mindre utpekande än att tala om hur någon är (jfr du har svårt att med till exempel du är
dålig på att). Detta kan i sin tur hänföras till att ens personlighet uppfattas mer
som permanent och därmed svårare att åtgärda; man är den man är men man
kan göra sig av med något man har och man kan höra upp med något man gör.
Sist i utdrag 3 ställer rådgivaren två frågor, vilka till formen liknar de två
frågorna i utdrag 1. De är ett slags upprepningar med variation av samma fråga.
Tilläggas bör att frågorna här ser ut som direktcitat, det vill säga att rådgivaren
upprepar inringarens ord, men när man har tillgång till hela samtalet ser man
att så inte är fallet. De två direkta anföringarna är istället rådgivarens egna ord,
som genom citatformen ser ut att vara inringarens.
I den första frågan i utdrag 3, hur kan man göra för å tänka mer positivt ,
används verbalformen tänka. Den andra frågan, hur kan man göra för å få bort
dom här tankarna, innehåller istället nominalformen tankarna. Att tänka mer
positivt är i det här samtalet ett mål och en lösning på inringarens problem.
Samtidigt är båda samtalarna medvetna om att man knappast bara kan bestämma
sig för att tänka positivt och att därmed problemet är ur världen. Mot bakgrund
av detta kan man notera att rådgivaren i bägge frågorna använder verbet göra,
vilket implicerar att det faktiskt finns någonting man kan göra för att tänka mer
positivt. Även i den andra frågan används verbet göra och här i kombination med
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få bort. Dessa två verb pekar subtilt på att det finns ett utrymme för inringaren
att vara handlande i det egna tänkandet, vilket också förstärks i det att tankarna
utgör föremål möjliga att nästan fysiskt hantera. Som frågorna ställs är det ingen
tvekan om att det är möjligt att tänka mer positivt eller få bort tankarna. Istället
är det en fråga om hur man gör, vilket är en viktig distinktion.
Utdrag 4 nedan följer på en passus där inringaren beskrivit oro och ”panik
nästan” över framtiden, över försörjning och över möjligheterna att en dag
bilda familj. Vi ser att rådgivaren nu omtalar hennes oro som katastroftankar
och hur inringaren uppmanas att handla.
4		

Radiopsykologen 210509, Jos. rad 305f

rg

<men att> inte låta dom typen av katastroftankar fara
iväg merej hur långt som helst he↑ller

Här riskerar inringaren att bli bortförd av katastroftankarna, potentiellt hur
långt som helst. Återigen är tänkaren närmast utsatt för sina egna tankar. Men
bilden av katastroftankar som far iväg med en människa är också bilden av
tankarna som någonting som ligger utanför tänkaren, och denna distans ger i
sin tur utrymme för handling. Tankarna är föremål utanför inringaren och de
kan därmed hanteras. I det här fallet pekar rådgivaren på att det är inringaren
som har möjlighet att hejda skeendet i formuleringen att inte låta . Förleden
katastrof-, verbet fara iväg och adverbialet hur långt som helst beskriver någonting okontrollerat men inringaren har möjlighet att agera.
Det sista utdraget nedan är hämtat från slutet av samtalet där programledaren
kommer in och frågar inringaren vad hon nu kommer att ta med sig av samtalet.
Inringaren svarar med att prata om tänkande, det vill säga att tänkandet utgör
en lösning på hennes situation. Hon använder nominalformen tanke och verbet
kontrollera.
5		

Radiopsykologen 210509, Jos. rad 317f

ir		

eh: ja men ja↑ tyckte de var bra↓ att ja ska sär försöka: kontrollera mina tanka:↑r me:r än va ja gör ida
[…]

Som vi ser är tankarna här någonting som man kan kontrollera, eller åtminstone
som man kan försöka kontrollera. Med verbet kontrollera kan man säga att inringaren sammanfattar flera verb som rådgivaren använt under samtalets gång,
som lägga, värja sig, göra, få bort, inte låta. Dessa verb har rådgivaren använt
för att beskriva hur inringaren ska förhålla sig till tankarna och samtliga ger associationer till handling och intention. Verbet kontrollera fångar andemeningen
i dessa verb och inringaren visar att hon förstått rådgivarens budskap. I vilken
mån den som tänker upplever handlingskraft och intentionalitet är en viktig
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betydelseskiljande faktor. Det vill säga att när man agerar och vill någonting
så har man, eller har möjlighet att skaffa sig, kontroll – till och med över något
så abstrakt som tänkande.

Mönster bland iakttagelserna
Kontroll visar sig vara ett viktigt begrepp i språkandet om tänkande i det här
samtalet, även om detta ofta kommer fram implicit. Vissa sidor av tänkandet
omtalas i termer av brist på kontroll hos den som tänker och dessa beskrivs också
som negativa. Inte sällan är det tankarna som utgör aktörer i dessa språkliga
formuleringar. Det negativa i tänkandet är alltså inte nödvändigtvis tankarnas
innehåll, utan snarare det faktum att man som tänkare inte har kontroll.
För att fånga det som varierar med bland annat verbanvändningarna, använder
jag begreppet handlingsutrymme. Viktiga aspekter i begreppet är att där ingår någon som handlar i tänkandet men också att utrymmet kan ligga hos olika aktörer,
till exempel hos tanken, och förekomma i olika hög grad. Handlingsutrymmet
är också något som iscensätts interaktionellt genom att språkhandlingar modifieras (se Holmberg & Karlsson 2006:58ff.). Det finns kopplingar till begreppet
agentivitet vilket dock används för att beskriva egenskaper hos själva verbet
och dess semantiska valens i form av roller (se SAG 2:506ff.). Det har därför
varit svåranvänt för studiens syfte eftersom handlingskraften i tänkandet inte
alltid ligger hos den som tänker. Den kan, som vi sett ovan, exempelvis ligga
hos tankarna. Man skulle kunna nöja sig med att slå fast att verbet tänka har ett
slags flexibel agentivitet. Dock har detta inget stort förklaringsvärde eftersom
frågan då kvarstår vad i språket det är som gör att denna agentivitet fluktuerar.
Att döma av mina iakttagelser kan ordet handlingsutrymme fånga en mängd
olika fenomen i språkandet om tänkande. Genom samtalet går att skönja hur
rådgivaren med olika språkliga resurser pekar på att inringaren har ett utrymme
att handla i sitt eget tänkande. I den här studien har jag fokuserat på verbanvändning i anslutning till konstruktioner med orden tänka och tanke. I den specifika
samtalskontexten får dessa också betydelse interaktionellt. Här har bland annat
uppmaningen (inte nödvändigtvis i form av imperativ) en intressant funktion,
nämligen att den tycks tillföra ett slags handlingsutrymme till den uppmanade.
Det vill säga att när man blir uppmanad till någonting så tror man också att det
är möjligt att agera i enlighet med uppmaningen. Att uppmanaren är övertygad
om att kunna påverka lyssnaren är också enligt SAG (4:714) en förutsättning
för en lyckad uppmaning. Detta och flera andra spår återstår ännu att följa upp.
Språkandet om tänkande i det här samtalet kan delas in i tre steg. Först
skiljs ett negativt tänkande från ett positivt vilket då också definierar vilket
tänkande som är önskvärt och inte (se t.ex. utdrag 2: du får väldigt mycke
negativa tankar som e väldigt dömande). Därefter förklaras vad som utmärker
ett negativt tänkande, nämligen en brist på kontroll. Detta blir tydligt genom att
de negativa tankarna på en gång omtalas som offensiva och otyglade (se t.ex.

Inga-Lill Grahn: Handlingsutrymme som betydelsenyans...

121

utdrag 3: du har svårt å värja dej mot de här; hur kan man göra för att få bort
dom här tankarna). Som ett tredje steg tillhandahålls en lösning som gör det
möjligt för inringaren att ta del av det önskvärda tänkandet, nämligen genom
att inse att hon har handlingsutrymme och därmed möjlighet att ta kontroll (se
t.ex. utdrag 4: att inte låta dom typen av katastr oftankar fara iväg merej hur
långt som helst). Den som tänker beskrivs först som utsatt för tankar och sedan
som den som kan göra något och agera emot exempelvis katastroftankarna.
Dessa dubbla roller omfattas av ordet handlingsutrymme som beskriver såväl
möjligheten att skaffa sig som risken att mista kontroll.

Slutord
Bilden av tänkandet som en rationell inre mental process styrd av ett autonomt
subjekt beskrivs, för att problematiseras, i bland annat Mäkitalo & Säljö 2004
och Linell 2009. Min studie visar också empiriskt att den rationalistiska idétraditionen inte fullt ut har täckning i användning av orden tänka och tanke i
materialet. Det rationella och autonoma subjektet tampas om utrymmet med
andra aktörer (till exempel tanken), med irrationalitet, stillastående och brist på
kontroll. Vad vi talar om när vi talar om att tänka är alltså långt ifrån entydigt.
Jag nämnde inledningsvis att förståelse av abstrakta begrepp kan ske tack
vare, snarare än trots, variation i språkandet om desamma. I den här artikeln
har jag exemplifierat hur verbet tänka används omväxlande med substantivet
tanke i ett samtal, och hur ytterligare verb förs in i samband med att substantivet
används. Dessa verb (bland annat lägga, värja sig, göra, få bort, inte låta) bidrar
till att peka på att den som tänker har utrymme att vara aktiv i sitt tänkande
och därmed också har en möjlighet till kontroll. Detta är en aspekt som går
att fånga utifrån olika typer av språklig variation i och kring användningar av
orden tänka och tanke.
Att använda konstruktioner som att någon tänker eller exempelvis att någon
har, lägger eller värjer sig mot tankar ger olika information om i vilken mån
tänkaren själv agerar i eller styr sitt eget tänkande. Ett verb som ha i uttryck
som att ha tankar associeras till ett tillstånd i vilket tänkaren spelar en tillbakadragen roll. Med verbet lägga som i att lägga tankar har däremot tänkaren
distans och ett nästan fysiskt handlingsutrymme. Vidare, i formuleringar som
att värja sig mot tankar, är det snarast tankarna som är aktörer och den tänkande
som har en defensiv roll.
När tanken träder in som en näst intill personifierad deltagare uppstår en
interaktion mellan tanken och den som tänker, vilken är synlig i de språkliga
konstruktionerna. Interaktion med såväl verkliga som konstruerade andra är
grundläggande för vår föreställning om att tänka och en dialogisk syn på språk
och tänkande blir påtaglig i studier av hur vi talar om att tänka. Föreliggande
studie utgör en liten del av ett större arbete om språkande om tänkande där
iakttagelserna i den här artikeln utvecklas (Grahn, kommande). Genom en
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fördjupad analys av fler språkliga resurser och ett större material undersöks
ytterligare hur ett komplext språkbruk är meningsbärande i den komplexa
upplevelsen av att tänka.
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Transkriptionsnyckel
Nedanstående tecken har använts vid transkription av samtalsmaterialet.
rg		
beteckning för samtalaren rådgivare
ir		
beteckning för samtalaren inringare
ord
emfas (vanligen märkt på vokal i betonad stavelse)
>ord< snabbare tal än i omgivande tal
<ord> långsammare tal än i omgivande tal
.h/.hh inandning (kortare/längre)
[		
överlappning inleds
=		
turen fortsätter på annan rad/turer hakas på varandra utan hörbar paus
-		
avbrott i sats eller ord
:		
förlängt ljud
(.)		
mikropaus
(0.8)
paus uttryckt i sekunder
↑		
tydligt stigande ton
↓		
tydligt fallande ton
ord
i analysen fokuserad språklig företeelse
[…]
utelämnad del av en tur

Språkklyftan – 30 år senare
Anna Gustafsson & David Håkansson

Inledning
Under 1970- och 1980-talen genomfördes en rad studier av ordförståelse i
Sverige (Frick & Malmström 1976, Cassirer 1977, Josephson 1982). Tyvärr
blev resultatet av undersökningarna ganska nedslående: i Frick & Malmströms
klassiska studie Språkklyftan (1976) trodde t.ex. 90 % av dem som tillfrågades
att ordet borgenär betydde ’person som gått i borgen’. Det framstod också som
problematiskt att informanterna ofta överskattade sin egen förmåga. Så var
t.ex. fallet med mandat där mer än varannan tillfrågad trodde sig förstå ordets
innebörd, men i själva verket feltolkade betydelsen. De uppseendeväckande
resultaten kom under det följande decenniet att ge upphov till en tämligen
ingående diskussion dels av språkklyftan i samhället, dels av metodiska och
teoretiska frågeställningar (se vidare Cassirer 1977 och Josephson 1982).
De 30 år som har förflutit sedan de tidigare undersökningarna om ordförståelse gjordes har inneburit stora förändringar i samhället. Även om de
sociala och ekonomiska klyftorna i flera bemärkelser har ökat (se vidare OECD
2008) har det också skett en stor satsning på utbildning genom t.ex. gymnasiereformer och breddad rekrytering till universitet och högskolor. Därför framstår
det som motiverat att på nytt ta upp diskussionen om ordförståelse för att se
om dessa förändringar av samhällsstrukturen också lett till en minskning av
språkklyftan.
För att i någon mån kunna ge ett svar på denna fråga har vi under 2010 genomfört en mindre undersökning av ordförståelse. På samma sätt som i tidigare
studier har vi utgått från sådana ord som frekvent förekommer i samhällslivets
texter i dag. En del av de ord som vi har undersökt ingick också i undersökningarna från 1970-talet vilket har gett oss möjlighet att göra direkta jämförelser
med tidigare studier och därmed i förlängningen också säga någonting om hur
ordförståelsen har utvecklats över tid. I denna artikel ska vi redovisa några
preliminära resultat från vår undersökning.

Bakgrund
Som framgick av inledningen genomfördes de stora undersökningarna om
ordförståelse i Sverige under 1970-talet och början av 1980-talet. Därefter
har det såvitt vi vet inte gjorts några liknande studier av motsvarande omfattning. Under 2005 lät dock Skatteverket TNS Gallup göra en undersökning av
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förståelsen av sådana ord som frekvent förekom i texter från Skatteverket och
Kronofogdemyndigheten (se vidare Levin 2005; Domeij & Josephsson 2006).
Genom att en del av de ord som ingick också förekom i Språkklyftan gav
Skatteverkets undersökning också möjlighet till en jämförelse över tid. I figur
1 nedan redovisas en sådan jämförelse av de svåraste orden. Staplarna anger
procentandelen felaktiga svar.

Figur 1. Procentandel felaktiga svar i Skatteverkets undersökning från 2005 i jämförelse med Frick & Malmströms studie från 1976

I sin diskussion av Skatteverkets undersökning konstaterar Domeij & Josephson
(2006:5) att det verkar ”troligt att språkklyftan faktiskt minskat i det svenska
samhället”. Som framgår av figur 1 framstår många ord som avsevärt mycket
lättare i dag än för 30 år sedan: det gäller t.ex. för verifikation, obestånd och
fysisk person. Domeij & Josephson (2006:5) menar att detta resultat inte är
förvånande: ”Jämfört med 1976 tar fler svenskar i dag ett självständigt ekonomiskt ansvar på olika områden och är därför mer bekanta med den terminologi
som är aktuell.” De lyfter också fram den generellt ökade utbildningsnivån i
samhället som en orsak till förändringen.
Samtidigt konstaterar Domeij & Josephson (2006:5) att många ord fortfarande framstår som mycket svåra. Inte minst gäller detta borgenär och juridisk
person. Också dessa ord är hämtade från den ekonomiska sfären, och förklaringen att gemene man är mer bekant med sådana ord i dag än för 30 år sedan
är därför problematisk.
Skatteverkets undersökning är inte heller direkt jämförbar med Språkklyftan.
Frick & Malmström (1976) hämtade sina informanter från olika arbetsmarknads-

Anna Gustafsson & David Håkansson: Språkklyftan – 30 år senare

125

utbildningar runt om i landet, vilket fick till följd att personer med högre utbildning kom att bli starkt underrepresenterade i undersökningen. I Skatteverkets
undersökning rekryterades per telefon 390 personer boende i Stockholm, Norrköping och Luleå med omnejd. Dessa personer ombads att infinna sig i särskilda
lokaler i de tre städerna för att delta i intervjuer. Bortfallet blev emellertid stort,
och endast 102 intervjuer genomfördes totalt. Eftersom ingen direkt ersättning
utgick (utöver 4 trisslotter) finns det skäl att anta att de personer som bestämde
sig att delta i undersökningen verkligen var genuint intresserade. Rimligen är
också andelen personer med högre utbildning högre än i Frick & Malmströms
undersökning.1 Sammantaget är alltså inte förutsättningarna de allra bästa för att
jämföra resultatet av Frick & Malmströms studie med Skatteverkets.

Metod
För att i någon mån öka jämförbarheten med Frick & Malmströms studie har vi
genomfört en mindre undersökning av ordförståelsen i dagens samhälle, där vi
har strävat efter att efterlikna de tidigare förutsättningarna i så hög utsträckning
som möjligt. Vi är väl medvetna om de metodologiska problem som en studie
av ordförståelse aktualiserar (se vidare särskilt Josephson 1982:34–77), men
för att kunna göra en jämförelse över tid väljer vi att se bort från dem här, och
istället försöka följa Frick & Malmströms uppläggning. I detta avsnitt presenterar vi först urvalet av informanter och därefter utformningen av själva testet.

Urval av informanter
Våra informanter har vi – precis som Frick & Malmström – hämtat bland deltagare i arbetsmarknadsåtgärder: det rör sig i vårt fall antingen om informationsträffar anordnade av Arbetsförmedlingen eller om kurser anordnade av Adecco
utbildning på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Vi har genomfört undersökningen
på två platser i Skåne: dels i Lund, dels i Trelleborg. Sammanlagt omfattar vår
studie 46 informanter – det är alltså fråga om en högst begränsad studie, och
resultaten måste också bedömas utifrån detta.
Frick & Malmströms studie omfattade endast personer med svenska som
modersmål. Det var möjligen en rimlig hållning under 1970-talet, men i dag
när språksamhället är betydligt mindre homogent är en sådan hållning svårare
att försvara. För att göra jämförelsen med Frick och Malmströms undersökning
möjlig har vi i de resultat vi redovisar här dock valt att bortse från svaren från
de informanter som angett att de inte har svenska som modersmål. Genom detta
förfarande reduceras också antalet testdeltagare till 40 personer.
I de informationsträffar och kurser som vi besökte för att rekrytera testdeltagare deltog i första hand personer med grundskola (eller motsvarande) eller
1

Tack till Sara Olin, Skatteverket, som har ställt uppgifter om undersökningen till vårt
förfogade.
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gymnasium som högsta utbildningsnivå. I Frick & Malmströms undersökning
var personer med högre utbildning starkt underrepresenterade, och detsamma
gäller alltså för våra informanter. I tabell 1 redovisas testdeltagarnas högsta
utbildningsnivå.
Tabell 1. Deltagarnas högsta utbildningsnivå
Utbildningsnivå
Grundskola eller motsvarande
Gymnasieskola
Högskola
Totalt

Antal
7
26
7
40

Procentandel
18 %
65 %
18 %
100 %

Som framgår av tabell 1 har enbart 18 % av våra informanter eftergymnasial
utbildning vilket kan jämföras med 2009 års befolkning i stort där 29 % av
populationen över 16 år hade eftergymnasial utbildning (SCB 2010).

Utformning av testet
Själva testet utformades så att 50 ord presenterades för var och en av deltagarna.
Dessa ord, de s.k. bjudorden, var insatta i korta meningar, dvs. bjudmeningar.
Ungefär hälften av bjudorden var hämtade från Språkklyftan och presenterades
i samma bjudmeningar, medan ungefär hälften av bjudorden excerperades från
samhällsinformerande broschyrer. För varje ord skulle informanterna ta ställning
till om de säkert ansåg sig förstå ordet, om de trodde sig förstå ordet eller om de
inte ansåg sig förstå ordet. Testdeltagarna ombads också ge en kort ordförklaring. De flesta enkäterna har fyllts i på ca 30–40 minuter, men deltagarna har
fått ta så mycket tid på sig som de själva ansåg sig behöva.
I vår bedömning av de olika svaren har vi följt den matris som Frick &
Malmström (1976) redovisar i Språkklyftan.

Resultat
I detta avsnitt kommer vi att redovisa några av resultaten från vår undersökning. Vi redovisar först de övergripande resultaten, därefter ställer vi de yngre
informanterna i vår undersökning i relation till de äldre för att slutligen diskutera
informanternas självrapporterade uppfattning om ordförståelse i relation till
den observerade faktiska förståelsen.

Övergripande resultat
Vi ska i denna artikel koncentrera oss på 14 bjudord. Dessa är: avdragsgill,
avisera, behörig, debitera, inkubationstid, jämka, komplettera, korrigera, mandat, preliminär, profit, provisorisk, påföra och utbud. Samtliga dessa bjudord
förekom också i Frick & Malmströms studie och tre av dem, debitera, preliminär
och påföra ingick också i Skatteverkets undersökning. I figur 2 presenteras re-
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sultatet av vår undersökning. Av figuren framgår också hur våra resultat förhåller
sig till tidigare studier (Språkklyftan respektive Skatteverkets undersökning).

Figur 2. Förståelsen av 14 ord i jämförelse med två tidigare studier. Procentandel
felaktiga svar

Som framgår av figur 2 ger resultatet av vår studie inte anledning att tala om en
minskad språkklyfta i samhället. Visserligen har förståelsen förbättrats för 7 av
de undersökta bjudorden – så är fallet för avisera, behörig, debitera, korrigera,
mandat, profit och utbud – även om förändringen i något fall är så liten att den
knappast kan tillskrivas någon betydelse (som för debitera). Samtidigt finns det lika
många ord där utvecklingen har gått i motsatt riktning. När det gäller bjudorden
avdragsgill, inkubationstid, jämka, komplettera, preliminär, provisorisk och
påföra har förståelsen alltså minskat sett över tid. I flera fall är förändringen också
påfallande: bjudordet avdragsgill missförstås t.ex. i dag av 65 % av de tillfrågade
vilket kan jämföras med 1976 då enbart 20 % av de tillfrågade missförstod ordet.
För bjudorden debiterats, preliminärt och påföra är det också möjligt att
göra jämförelser med Skatteverkets undersökning från 2005. Som framgår av
figur 2 ligger våra resultat genomgående närmare Frick & Malmströms (1976)
än Skatteverkets undersökning.
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Skillnader mellan åldersgrupper
Vi har redan lyft fram informanternas utbildningsbakgrund och motivation som
tänkbara orsaker till att våra resultat skiljer sig från dem som Skatteverket redovisar. Ytterligare en orsak kan vara att påfallande många av våra informanter
är tämligen unga: medianåldern bland informanterna är 30 år. Hur testdeltagarna
fördelar sig åldersmässigt framgår av tabell 2.
Tabell 2. Deltagarnas åldersfördelning
Ålder

Gustafsson & Håkansson
N = 40

Skatteverket
N = 102

≤25 år

38 %

24 %

26–35 år

10 %

15 %

36–45 år

5%

17 %

46–55 år

30 %

12 %

≥56 år

18 %

34 %

Om vi delar upp informanterna i två olika grupper – en grupp med informanter
födda före 1980 och en grupp med informanter födda 1980 eller senare – kan
vi också notera att de yngre informanterna missförstår samtliga bjudord utom
komplettera i högre utsträckning än de äldre informanterna. Exempelvis är
ordet jämka det i särklass svåraste ordet för den yngre gruppen: 89 % av gruppen svarar fel eller säger att de inte förstår ordet. De som ger felaktiga svar ger
förklaringar som ’lirka’, ’att man lyssnar på varandra’ eller ’sura lite grann’.
Hälften svarar helt enkelt att de inte vet. Bland de äldre är det bara 32 % som
svarar fel. Här tror alla att de förstår ordet. De svar som vi har bedömt som
felaktiga utifrån den ovannämnda matrisen är snarast betydelseglidningar av
typen ’lindra’, ’komma överens’ eller ’dela jämnt’. Som framgår av figur 3 är
skillnaden mellan de båda åldersgrupperna även i flera andra fall också mycket
påtaglig.
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Figur 3. Förståelsen av 14 ord uppdelat på äldre respektive yngre informanter i jämförelse med Frick & Malmströms (1976) studie. Procentandel felaktiga svar

Även om de yngre informanterna genomgående har högre utbildningsnivå
än de äldre informanterna kan ändå ett sådant resultat knappast sägas vara
förvånande.2 Våra bjudord hör ju hemma i vuxenlivet. Man stöter på dem under
livets gång i broschyrer och på blanketter, och erfarenheten innebär rimligen
att man får en allt större förståelse för orden.
I figur 3 ställs också de båda informantgruppernas resultat i relation till
Frick & Malmströms. I den äldre informantgruppen missförstås 6 av de 14
bjudorden i högre utsträckning än 1976: det gäller avdragsgill, inkubationstid,
jämka, komplettera, preliminär och påföra (för bjudordet inkubationstid är
skillnaden dock endast 2 procentenheter). I den yngre informantgruppen ökar
däremot språkklyftan för 10 av de undersökta bjudorden (avisera, avdragsgill,
debitera, inkubationstid, jämka, komplettera, korrigera, preliminär, provisorisk
och påföra).

2

Alla i den yngre åldersgruppen har minst gymnasieutbildning, medan det i den äldre
informantgruppen också förekommer personer med enbart grundskola eller motsvarande
som högsta utbildningsnivå.
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Visserligen kan det invändas att en jämförelse med Språkklyftan haltar om enbart
informanterna i vår studie delas upp i två åldersgrupper. En jämförelse mellan
de äldre informanterna i vår studie och samtliga informanter i Språkklyftan blir
missvisande eftersom ordförståelsen sannolikt hade varit ännu bättre 1976 om
vi hade begränsat vår jämförelse till enbart de äldre informanterna. Också för
de äldre informanterna är det alltså troligen så att språkklyftan har ökat ännu
mer än vad våra siffror ger sken av.
På motsvarande sätt blir en jämförelse mellan de yngre informanterna i vår
undersökning och samtliga informanter i Språkklyftan missvisande eftersom
ordförståelsen hos de yngre informanterna sannolikt var något sämre än vad
1976 års totala siffror ger sken av. Det är dock inte sannolikt att detta räcker som
förklaring. Skillnaden mellan 1976 års undersökning (samtliga informanter)
och 2010 års undersökning (yngre informanter) är trots allt så stor att det är
tveksamt om de observerade skillnaderna hade raderats ut helt även om vi hade
kunnat begränsa vår jämförelse till enbart de yngre informanterna i båda undersökningarna. Differenserna är med andra ord förmodligen inte så markanta som
vår undersökning ger sken av, men tendenserna hade säkerligen kvarstått ändå.

Självrapporterad visavi observerad förståelse
Flera sociolingvistiska studier har visat att vi språkbrukare inte är särskilt
vittnesgilla när det gäller att bedöma det egna språkbruket: det är ofta en påfallande stor skillnad mellan hur vi tror att vi talar (dvs. vårt självrapporterade
språkbruk) och vårt sätt att tala (dvs. det observerade språkbruket).3 Att det
är svårt att vara vittnesgill när det kommer till den egna språkförmågan visar
också vår undersökning. Särskilt gäller detta de äldre informanterna, som ofta
överskattar sin förmåga att förstå de olika bjudorden. I självskattningen uppger i medeltal 83 % av de äldre informanterna att de säkert anser sig veta vad
de olika orden betyder. Den faktiska andelen korrekta svar är dock lägre och
uppgår i den äldre åldersgruppen till i medeltal 71 %. Det skiljer med andra ord
12 procentenheter mellan självrapporterad och faktisk förståelse när det gäller
de äldre informanterna. De yngre informanterna framstår däremot som säkrare
bedömare av den egna ordförståelsen: bland dessa informanter finns det på det
hela taget ingen skillnad mellan den självrapporterade och faktiska förståelsen. I
självskattningen är det i medeltal 44 % av ungdomarna som säkert anser sig veta
vad orden betyder, en procentandel som är identisk med medelvärdet av andelen
korrekta svar i denna åldersgrupp. Våra resultat svarar på denna punkt väl mot
dem som Josephson (1982:176 ff.) redovisade i sin undersökning. I den grupp
av försökspersoner som Josephson hämtade från arbetsmarknadsutbildningar
överskattade generellt de äldre informanterna sin förmåga i högre utsträckning,
3

Se vidare Thelander 1981 för en ingående diskussion av skillnader mellan observerat
och självrapporterat språkbruk.
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medan den yngre åldersgruppen hade lägre självförtroende såtillvida att de i
lägre utsträckning säkert ansåg sig förstå de olika bjudorden.

Sammanfattning och slutsatser
I denna artikel har vi redovisat några preliminära resultat av en undersökning
av ordförståelsen i 2010 års Sverige. En undersökning av det här slaget är förknippad med flera metodologiska problem som på olika sätt kan spela roll för
validiteten (för en ingående diskussion, se Josephson 1982). Vår undersökning
är också ganska begränsad till sitt omfång, dels eftersom vi har undersökt ett
specifikt ordförråd, dels eftersom informanterna är få till antalet. Trots detta
tycker vi oss kunna dra några försiktiga slutsatser. Först och främst ställer vi
oss skeptiska till påståendet att samhällets språkklyfta verkligen har minskat
under de senaste 30 åren: snarare pekar våra resultat på att samhällets språkklyfta finns kvar och att den t.o.m. har ökat – åtminstone när det gäller de yngre
informanterna. Ett sådant resultat är förvånande med tanke på den debatt som
de tidigare undersökningarna av ordförståelse kom att ge upphov till.
Frick & Malmström (1976:21 ff.) argumenterade för att språkklyftan måste
överbryggas på två sätt: dels genom undervisning i skolan, dels genom anpassning av samhällets texter. Kopplingen mellan språk och samhälle så som den
kommer till uttryck i kommunikationen mellan myndighet och allmänhet blev
kanske det mest bestående resultatet av 1970- och 1980-talens ordförståelseundersökningar. I klarspråksarbetet har därefter ordvalsfrågan fortsatt att spela
en avgörande roll. Det är däremot mera oklart om debatten om språkklyftan
kom att ge något mera bestående avtryck i skolans svenskundervisning. Ordförståelse är ju bara en del av arbetet med läs- och språkförståelse, och det
finns många andra viktiga aspekter som möjligen får större uppmärksamhet i
dagens skola. Våra resultat antyder dock att det kan finnas skäl att låta arbetet
med ordförståelse ta större plats i den svenska skolan.
Naturligtvis måste det till en mycket mer omfattande studie än den som vi
har redovisat här för att man ska kunna uttala sig mera säkert om språkklyftan.
Även om vi med vår studie bara har kunnat antyda något om hur det är ställt
med ordförståelsen i dagens Sverige står det helt klart att frågan om ordförståelse
är värd att ta på allvar både inom språkvården och inom skolan.
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Skriftburna samtal på en vårdavdelning
Gunilla Jansson

Inledning
Aktivt lyssnande som ger utrymme åt den andres upplevda perspektiv beskrivs
i omvårdnadsteoretisk litteratur (Eide & Eide 1997, Candlin 2008) som en
central färdighet i allt omvårdnadsarbete. Det är också en elementär förmåga
i all mellanmänsklig kommunikation. I sjuksköterskans expertkunnande ingår
färdigheten att spegla känslor och ge empatisk respons på patientens berättelser
om sina upplevelser av sig själv och sin sjukdom. Som hjälpsökande vill vi
bli hörda och sedda. Samtidigt innebär en relationsinriktad kommunikation ett
risktagande både för den som lyssnar och för den som exponerar sina problem.
I den här artikeln studeras en speciell form av omvårdnadskommunikation
på en vårdavdelning, s.k. ankomstsamtal, då patientens vårdbehov bedöms i
samband med inskrivning. Samtalen är skriftburna och styrda av en agenda.
Sjuksköterskan samlar in information om patientens hälsohistoria och hälsotillstånd, som hon antecknar på ett formulär under samtalet. Den engelske
samtalsforskaren Aled Jones (2009) beskriver ankomstsamtalet som problematiskt ur ett patientorienterat perspektiv. Han visar hur informationsupptagningen av patientens hälsohistoria utgör en restriktiv kontext för patientinitierat
deltagande. Vårdgivaren och patienten samkonstruerar en serie av frågor i en
checklista, som inbjuder till enkla och icke elaborerade svar. Detta checklistformat beskrivs på flera ställen i litteraturen som ett generellt mönster i
anamnesfasen i medicinska samtal (t.ex. Boyd & Heritage 2006) och i många
andra institutionella samtal, där institutionsföreträdare intervjuar klienter om
bakgrundsdata. Bruket av skrivna artefakter, i ankomstsamtalet ett formulär
med en sökordslista, som ska fyllas i med bakgrundsinformation, bidrar till
det restriktiva formatet. Linell (1998:251) menar att dessa artefakter ramar in
och definierar verksamheten. Både klient och institutionsföreträdare orienterar
sig mot verksamheten som ett listifyllande. Frågorna och svaren blir en del av
ifyllandet av formuläret.
I Norden är ankomstsamtalet som kommunikativ genre än så länge relativt
outforskat. Dock har Thomassen (2005) i en norsk avhandling undersökt interaktionen i preoperativa inskrivningssamtal genomförda av studenter på en
sjuksköterskeutbildning. Thomassen menar att trots att samtalen har en funktion
i vårdarbetet på avdelningen, är kopplingen till en lärande- och undervisningssituation tydlig.
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Syftet med den här artikeln är att beskriva återkommande praktiker i upptagningen av patientens hälsohistoria i ankomstsamtal genomförda av legitimerade
sjuksköterskor och studenter i praktik på en vårdavdelning. Analysen kretsar
kring spänningen mellan patientens upplevda perspektiv och ett medicinskt perspektiv, det som efter Mishler (1984) ofta benämns ”the voice of the medicine”
och ”the voice of the lifeworld”. Detta kan också beskrivas som ett spänningsförhållande mellan två olika verksamheter, listifyllande och problemupptagning.

Material
Studien i den här artikeln är en del av en större undersökning1 om hur studenter
i praktik på vårdutbildningar tränar på sin kommande yrkesroll (Jansson m.fl.
2010). Undersökningen genomförs som tre delstudier. Två av delstudierna har
fokus på tvåspråkiga studenter med andraspråksbakgrund. I en av dessa delstudier, som är ett avhandlingsarbete, undersöker Olle Poignant ankomstsamtal
genomförda av andraspråkstalande studenter med utländsk sjuksköterskeutbildning. Den delstudie som den här artikeln ingår i fokuserar huvudsakligen
sjuksköterskestudenter och legitimerade sjuksköterskor med modersmålssvensk
bakgrund. Samtliga patienter som deltar i studien är infödda svenskar.
Materialet för den här artikeln utgörs av videoinspelningar av totalt 27
ankomstsamtal genomförda på sju olika vårdavdelningar på två olika sjukhus.
Sexton av dessa samtal är genomförda av legitimerade sjuksköterskor (sex kvinnor och fem män) och elva är genomförda av andraterminsstudenter i praktik
(nio kvinnor och två män). Två av sjuksköterskorna har medverkat i fler än ett
samtal, övriga har bidragit med ett samtal var. Samtliga student-patientsamtal
utom två är genomförda med stöttning av en handledande sjuksköterska, som
sitter bredvid och övervakar samtalet. I data ingår även handledarens efterrespons med studenten och forskarens intervjuer med deltagarna. Dessutom
har journalanteckningarna anonymiserats och samlats in.
Sjuksköterskorna som deltar i undersökningen är mellan 30 och 50 år och
har varierande erfarenhet av både vårdpraktik och handledning av studenter.
De flesta har arbetat mellan tio och tjugo år som legitimerade sjuksköterskor.
Ett mindre antal har arbetat runt fem år efter sin legitimation och en deltagare
är nyutexaminerad. Studenterna är mellan 25 och 30 år och under datainsamlingen befann de sig i början av sin första praktikperiod på en vårdavdelning.

Metod
Metoden i analysen grundar sig på den etnometodologiskt inriktade samtalsanalysen (Conversation Analysis, CA, se Sidnell 2009). En grundläggande princip
1

Projektet ”Tvåspråkighet som resurs i studenters socialisering i flerspråkiga utbildningsmiljöer” är finansierat av Vetenskapsrådet. Projektledare är Gunilla Jansson. Övriga
medarbetare är Helena Bani-Shoraka och Olle Poignant.
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i CA är observationen av deltagarnas metoder. Det innebär att jag grundar
analysen i hur deltagarna själva bygger upp diskursen och hur de orienterar
sig mot olika verksamheter.
För analysen i den här artikeln har jag valt ut exempel från tre preoperativa ankomstsamtal som har spelats in på samma avdelning. Dessa exempel
illustrerar praktiker som är återkommande i de inspelade samtalen. Den analytiska enheten är fråga/svarssekvenser, där vårdgivaren tar upp information
om sökordet ”hälsohistoria” på formuläret, dvs. patientens tidigare sjukdomar
och vårderfarenhet. Tanken är att kunna visa hur samma sökord kan generera
olika verksamheter beroende på den kontext som skapas av deltagarna. Genom att beskriva olika praktiker i en fråga/svarssekvens kan jag fånga centrala
verksamheter, dvs. sociala handlingar (Linell 1998:235), i samtalen. Ägnar sig
deltagarna åt ifyllande av formuläret eller åt problemutredning? När uppstår ett
spänningsfält mellan dessa verksamheter? Ett sätt att avgöra vilket utrymme
patientens upplevda perspektiv ges är att se till frågornas design (jfr Lindholm
2003). Vilken form har frågorna och hur behandlas de i diskursen? Linell &
Gustavsson (1987) gör en indelning av olika frågetyper i olika kategorier med
avseende på frågornas form och funktion. Graden av responsstyrning har betydelse för vilket utrymme patienten ges att fritt brodera ut sitt svar. Frågorna
kan designas på olika sätt: som öppna eller fokuserade frågeordsfrågor, som
ja/nej-frågor, som lucklämnande frågor eller som deklarativa huvudsatser. Hur
responsstyrande frågan är kan inte enbart avgöras utifrån frågans form utan
måste avgöras utifrån kontexten. I analysen tar jag därför hänsyn till vilket
slag av respons som följer efter frågan och hur vårdgivaren bemöter patientens
svar med olika responsgivande praktiker. Får patienten utrymme att elaborera
sitt svar, eller begränsas patientens initiativ genom olika sekvensavslutande
praktiker? En starkt predicerande faktor för hur patienten orienterar sig mot en
fråga är hur formatet på samtalet sätts från början. I analysen studerar jag hur
samtalet ramas in genom inledande öppningsritualer (t.ex. jag har ett formulär
här som ja g ska fylla i) . Även deltagarnas placering i rummet, deltagarnas
orientering mot dokumentationen och hur synligt formuläret är för patienten
har betydelse för inramningen. Alla dessa praktiker har betydelse för vilket
format som kommer att dominera interaktionen och hur deltagarna visar sin
förståelse av vilken verksamhet som pågår.

Listifyllande
Orienteringen mot den pågående verksamheten som ett listifyllande kan iakttas i
delar av så gott som alla samtal. Såväl patient som vårdgivare visar sin förståelse
av samtalet som en institutionell uppgift, som går ut på att fylla i formuläret
och inte att utreda problem. I analysen nedan visar jag hur denna restriktiva
agenda åstadkoms i samarbete mellan patient och intervjuare.
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Utdrag 1 nedan kommer från ett samtal med en legitimerad sjuksköterska, Eva2
(26 år), som har arbetat fyra år på avdelningen. Vid tiden för inspelningen var
hon handledare för två av studenterna som deltar i undersökningen. Patienten
är en kvinna i åttioårsåldern. Hon kommer direkt från ett annat sjukhus, där hon
vårdats för en propp i benet, och nu ska hon skrivas in för byte av pacemaker.
Utdraget följer två minuter in i samtalet. Eva har formuläret på en pärm i knät
och pennan i handen. Hon antecknar uppgifterna på formuläret vartefter som
patienten svarar på hennes frågor. Ibland börjar hon skriva innan patienten hunnit fullborda sitt svar. Formuläret är fullt synligt för patienten, som sitter mitt
emot Eva i en rullstol, mitt på golvet i ett undersökningsrum utan skymmande
skrivbord emellan. Patienten förser Eva med kortfattade, medicinska faktasvar,
som hon skriver ner på formuläret.
Utdrag 1. Sjuksköterska Eva (E) och patient (P).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

E: →
P:

E:
(4)
P:
E:
P:
E:
P:

vad har du för sjukdomar sen tidigare då?
ja dels har ja borelia å dels har ja opererat
här i hjärtat så här (.) å sen (0,5) ja he he
vad har ja för sjukdomar (.) ja de e jo ja har
ju opererat en höftled
m:m
((E skriver))
ja å de där med hjärtat å de med blodtryck å
sånt de e ju [de som följer[med   
[m:
[m:
men ((skakar på huvudet)) ja annars vet ja inte
har du nån diabetes eller så?
nä de har ja inte

Evas fråga på rad 1 är en begäran om specifik information om tidigare sjukdomar. Att frågan följs av ett icke elaborerat svar kan ha att göra med att den
är designad som en fokuserad frågeordsfråga, som begränsar patientens frihet
att variera sitt svar (jfr Linell & Gustavsson 1987). Patienten räknar upp sina
sjukdomar, men yppar ingenting om sina upplevelser. Hennes initiativ på rad
8, ja å de där med hjärtat å de med blodtryck å sånt de e ju de som följer med,
och på rad 11, ja annars vet ja inte, tyder på att hon orienterar sig mot läget
som normalt och icke problematiskt. Detta perspektiv bekräftas av sjuksköterskans lyssnarstöd på rad 10, m:. Såväl frågorna som svaren är alltså formade
för att underlätta genomgången av sökordslistan och ifyllandet av formuläret.

2

Alla namn i undersökningen är fingerade.
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Spänningsförhållande
Gränsen mellan listifyllande och problemutredning är sällan knivskarp. Snarare
är det så att dessa verksamheter flyter ihop i samtalen. Det uppstår ett spänningsfält mellan olika perspektiv, som kan hanteras på olika sätt. Balansen
mellan de olika verksamheterna upprätthålls dels genom patientens, dels genom
intervjuarens praktiker. Analysen nedan illustrerar denna komplexitet i samtalen. Det ena exemplet kommer från ett student-patientsamtal, och det andra
kommer från ett samtal genomfört av en legitimerad sjuksköterska.
Utdrag 2 kommer från ett ankomstsamtal genomfört av studenten Sara (27
år). Vid tiden för inspelningen gjorde hon sin praktik på samma avdelning
som Eva, som också var en av hennes handledare. Patienten (man, 87 år), ska
skrivas in för byte av pacemaker. En annan av Saras handledare, som är utbildningsansvarig på avdelningen, sitter bredvid och övervakar samtalet. Patient
och student sitter mitt emot varandra i ett samtalsrum vid ett litet bord. Sara
har formuläret på bordet framför sig. Utdraget börjar två minuter in i samtalet.
Sara har klarat av de inledande frågorna om kontaktuppgifter och antecknat
svaren på formuläret, och har nu kommit fram till sökordet om hälsohistoria.
Formatet påminner starkt om det vi såg i samtalet med Eva. Skillnaden är att
patienten i det här fallet yppar känslig information om sin livssituation. Till
saken hör att han nyligen har fått diagnos om att han har prostatacancer. Att
hantera denna information utgör en särskild utmaning för studenten, som inte
är tränad att ta upp problem i patientberättelser.
Utdrag 2. Student Sara (S) och patient (P).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

→

S:
(0,8)
S:
P:
S:
P:
P:
S:
P:

(2)
S:
S:
→ P:

hur har du mått förut eller din hälsosituation innan nu?
hur har din hälsosituation sett ut innan?
ja den har varit berg å dalbana
har varit berg å dalbana
ja (.) jag e (.) nittifem e ja opererad för bypass
va
m:
å sen har ja haft besvär med hjärtat hela tiden
efter de
((S nickar, blicken mot P))
m:
((S börjar skriva))
och e:: å sen har ja (1) sen har ja lite andra
grejer (.) de här då med hjärtat å sen har ja
(0,5) prostatacancer har ja fått besked om
för ett par vecker sen
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S:
(5)
P:
S:

m:
((S skriver))
annars ere väl bra
annars ere väl bra

Saras fråga om hälsosituation på rad 1 är en öppen frågeordsfråga, som upprepas
i modifierad form (rad 4), då patientens svar först uteblir. Precis som i förra
samtalet med handledaren (se utdrag 1) levererar patienten korta medicinska
fakta. I jämförelse med handledarens fråga om hälsohistoria är Saras fråga mindre responsstyrande, om man ser till frågetypen. Öppna frågeordsfrågor anses
lämna utrymme åt patienten att komma med en expanderad respons (Mishler
1984, Lindholm 2003). Den öppna frågetypen behandlas dock snarare som en
fokuserad fråga i den diskurs som den inramas av här. Svaret är utformat så att
det ska passa att fylla i listan på formuläret.
I patientens tur på rad 15–18 sker ett skifte från ett medicinskt till ett socialt livsvärldsperspektiv, då patienten berättar om sin cancerdiagnos. Detta
perspektivskifte kommuniceras med hjälp av apokoinou (Norén 2007), en
grammatisk konstruktion som här används som en samtalsresurs. Segmentet
å sen har ja (0,5) pr ostatacancer utgör den andra punkten i en tvåpartslista
(hjärtat + prostatacancer), som patienten ger en förklarande kommentar till i
den verbinledda post-pivån har ja fått besked om för ett par vecker sen utan att
påbörja en ny konstruktion. I det här känsliga läget, i spänningen mellan det
medicinska och det upplevda, tittar studenten ner i formuläret och börjar skriva
(rad 14). Skrivandet sätter punkt för patientens berättelse. Efter skrivpausen
avslutas problemupptagningen, då patienten orienterar sig mot sitt tillstånd
som normalt, annars ere väl bra, som plockas upp av studenten (rad 21–22). I
efterresponsen med handledaren framkommer att studenten upplevde att hon
”körde över” patienten. Hon uttrycker frustration över att hon inte visste hur
hon skulle bemöta patienten, när han berättade om sin cancerdiagnos. Inte bara
Sara, utan även andra studenter i undersökningen uttrycker att de upplever
ankomstsamtalet som formellt och att de känner sig begränsade av formatet.
Skrivandet har en framträdande roll och görs relevant i flera av samtalen i
student-patientsamtalen. I t.ex. samtalet med Lisa (27 år), som inte återges här
på grund av utrymmesskäl, görs studentens skrivande till en fokuserad aktivitet
genom patientens orienteringar. Vid flera tillfällen kommenterar patienten att
studenten måste skriva så mycket, t.ex. jösses va du får skriva m ycke flicka
lilla, de blir mycke å skriva nu och jag tänkte de att du ska få jobba hårt. Dessa
kommentarer utlöser skratt, som neutraliserar patientens problemberättelse, och
även handledaren dras med i spelet. Skrivandet på formuläret blir ett redskap
för alla tre deltagare för att genomföra ett professionellt samtal.
Det restriktiva fråga/svarsformatet, då patientens initiativ begränsas genom
responsstyrande och/eller sekvensavslutande praktiker, kan i vissa sekvenser
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lösas upp. Detta förekommer oftare i samtalen genomförda av sjuksköterskorna
än i student-patientsamtalen. Med hjälp av olika responsgivande praktiker ger
vårdgivaren utrymme åt patienten och visar känslighet för hans/hennes livsvärld.
Även om patienten ges frihet att berätta, rubbas aldrig den sociala ordningen,
dvs. balansen mellan det som är avvikande och det som är normalt. I analysen
av utdrag 3 nedan visar jag hur denna balans upprätthålls, dels genom patientens sätt att producera sin berättelse, dels genom sjuksköterskans speglingar
av patientens skiftande upplevelseperspektiv. Utdraget kommer från ett samtal
med en nyutexaminerad sjuksköterska, Ola (31 år). Ola har vid inspelningstiden
arbetat knappt två månader på samma avdelning som Eva (se utdrag 1) efter sin
legitimation och har ännu inte börjat handleda studenter. Patienten (man, 67 år)
ska skrivas in för insättning av en pacemaker. Ola sitter snett emot patienten
i ett samtalsrum utan bord emellan och har formuläret på en pärm i knät, fullt
synligt för patienten. Han inleder samtalet med att säga jag har ett litet formulär
här som jag brukar gå ig enom med patienterna och patienten svarar instämmande ja:a. Utdraget nedan följer tre minuter in i samtalet.
Utdrag 3. Sjuksköterska Ola (O) och patient (P).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

O: →
P:
O:
P:
O:
P:
O:
P:
O:
P:
O:
P:
O:
P:
O: →
P:
O:
P:
O:
P:

hur ser hälsohistorian ut sen tidigare (.) har du
nåra andra sjukdomar förutom att du behöver en
pacemaker nu?
ja de e ju de här me med min e:: rygg alltså
m:
som e: de kommer ju kombination faktiskt (.) de e  (.) en
spinal (.) e::: en spinal stenos
m: ((nickar och skriver))
men den e åtgärdad här på sjukhuset
åkej
och e:: fast ja går ju fortfarande inte speciellt bra men
de e ju de att ja kan ju inte träna ja orkar ju inte (.)
[s så särskilt mycket tack [vare hjärtat
[nä:e
[nä
så att ja får ju (0,6) men jag måste säja de var ändå bra
att ja fick de dära för att ja har inte ont (0,6) aldrig
ont utav ryggen [mera
((skriver))
[nä
och e:: ja cyklar som en liten djävel he [he he
[ja va bra
ja ((ler))
men de e hjärtat som begränsar inte ryggen då [(  )?
[nä de::
(.) de e hjärtat
m:
men man får ju ut mycket mer effekt utav (.) att cykla än
att gå
m: m: (.) [javisst
          [å då gör de att ja e: (.) ja cyklar ju även
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
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O:
P:
O:
O:
(1,5)
O:
(1)
O: →
(0,4)
P:
O:
P:
(4)
P:
O:
P:
O: →
P:

så hära (.) såna här dagar alltså
m: m: ((nickar))
för kylan kan man (.) men ja vill inte va ute när de e
halt utan [då då tar ja de lugnt
[nä
m:
((O har blicken i formuläret))
precis
((O har blicken i formuläret))
men de e ryggen som
((O vänder blicken mot P))
ryggen e (.) ja de var otur att de skulle komma på sa- att
de skulle följas åt de där för de e ingen de e en dålig
kombination så att säja
m: m: ((nickar))
e:: men
((O har blicken mot P, som tittar bort))
ja jag kan ju (.) ja fotograferar ju (.) ja kan ju komma
ut till mina motiv
ja ((skrivansats))
å de e huvudsaken då har ja ju den sysselsättningen
å de e: (.) ja de e ett stort intresse
då e du ute ganska mycket?
ja försök
((berättelsen fortsätter))

Olas fråga om hälsohistoria har en liknande design som Saras i utdrag 2.
Det är en flerledad fråga, där förstaledet utgörs av en öppen frågeordsfråga.
Andraledet är en fokuserad frågeordsfråga och en begäran om mer specifik
information om sjukdomar. Frågan genererar en lång patientberättelse, då
patienten öppnar ett fönster in mot sin livsvärld. Först berättar han om sina
rygg- och hjärtbesvär, och hur de begränsar hans vardag. Han kan inte träna
längre och han orkar inte så mycket (se rad 11–13). Därefter byter han perspektiv och berättar om sådant han kan göra och som är lustfyllt: cyklingen
(rad 19–33) och fotograferingen (rad 47–53). Denna strategi är en parallell
till den dubbla aspekten i patientberättelsen i samtalet med Sara. Först berättar
patienten om sina upplevelser av sina besvär och sedan orienterar han sig till
sin livssituation som normal. Han producerar sin berättelse om sina problem
i början, och sedan berättar han om sådant han tycker om. På så sätt skapar
han en jämvikt mellan det som är problematiskt och det som är lustfyllt.
Det är ett sätt att skapa en balans mellan vardagsvärldens perspektiv och ett
medicinskt perspektiv (Mishler 1984). I ett etnometodologiskt perspektiv kan
detta beskrivas som en orientering mot läget som normalt och som ett sätt
att reglera känslor. I den sociala världen finns en preferens för att återställa
social ordning (Sacks 1975), när balansen mellan det som är avvikande och
det som är normalt rubbas (Jefferson 1980). Det är detta som händer här, när
patienten förhåller sig till sitt hälsotillstånd, som å ena sidan normalt och som
å andra sidan problematiskt.
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Trots denna parallell till samtalet med Sara finns det en avgörande skillnad, som
är viktig att lyfta fram. Ola är tränad på ett helt annat sätt än Sara att plocka upp
känslor och upplevelser i patientens berättelse. Med hjälp av olika former av
samtalsstöd uppvisar han ett aktivt lyssnarskap. På rad 5, när patienten antyder
att det finns något problematiskt att berätta om, har han blicken mot patienten och
visar med en uppbackning, m:, att det är fritt att fortsätta. Förutom att backa upp
patientens bidrag med korta lyssnarsignaler, använder han en rad andra strategier, som både bekräftar patientens upplevelse och tillåter honom att fortsätta sin
berättelse. Hans responsgivande frågor speglar patientens upplevda perspektiv,
både beträffande det som är problematiskt och det som är lustfyllt, t.ex. men
de e hjärtat som be gränsar inte ryggen då? (rad 22), och då e du ute g anska
mycket? (rad 52). Frågan på rad 39, men de e ryggen som, är designad som en
lucklämnande deklarativ huvudsats, och som sådan inbjuder den patienten att
fylla i med sin berättelse. Den lucklämnande frågeformen ger patienten fullmakt
att fullborda yttrandet. (jfr Linell & Gustavssson 1987:34). Frågan på rad 52, då
e du ute ganska mycket?, är formad med positiv polaritet, där ett positivt svar
som bekräftar god hälsostatus är prefererat (Boyd & Heritage 2006). Patienten
å andra sidan hjälper till att leverera information. Han levererar inte bara torra
faktasvar, utan ger även information om sina upplevelser av sin sjukdom, data
som Ola sedan använder i ankomstbedömningen i patientjournalen, där han
bl.a. skriver att patienten är ”väl insatt i sin livssituation”.

Avslutning
Upptagningen av patientens hälsohistoria har i tidigare studier beskrivits som
en restriktiv kontext för patientens initiativ (t.ex. Jones 2009, Boyd & Heritage
2006). Detta förhållande har också kunnat påvisas i samtalen i den här studien. I både utdrag 1 och 2 håller patienten tillbaka sin problemberättelse och
orienterar sig mot läget som normalt. Samtidigt kastar analyserna nytt ljus över
tidigare forskning genom att beskriva spänningsförhållandet mellan två olika
verksamheter, listifyllande och problemutredning. Att det restriktiva formatet i
viss mån är tänjbart och kan lösas upp ibland framgår framför allt av det sista
analysexemplet. Detta pekar mot att upptagningen av patientens hälsohistoria i
ankomstsamtalet inte är fullt så rutinartad som Jones (2009) gör gällande. Sjuksköterskan kan närhelst under informationsupptagningen lösa upp det restriktiva
formatet och släppa in patienten. Den tydliga uppdelningen mellan anamnes och
diagnos som finns i läkar-patientsamtal (Boyd & Heritage 2006) är inte relevant
på samma sätt i sjuksköterskans samtal. Sjuksköterskans uppgift är inte att ställa
en diagnos, utan att ringa in patientens sociala och medicinska problem. Utifrån
denna problemidentifiering skall hon göra en bedömning av patientens vårdbehov. Som Candlin (2008) påpekar bör sjuksköterskan vara lyhörd för patientens
livssituation fortlöpande under bedömningsprocessen. Att upptagningen av patientens hälsohistoria kan utgöra en rik kontext för identifieringen av patientens
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vårdbehov framgår tydligt av utdrag 3. Genom olika responsgivande drag visar
Ola känslighet för patientens problem, såväl medicinska som sociala. Exemplet
visar också att det medicinska perspektivet och patientens upplevda perspektiv
(Mishler 1984) strängt taget inte går att hålla isär. De vävs samman i patientens
berättelse, och i viss mån även i Olas dokumentation i patientjournalen, när han
skriver att patienten är ”väl insatt i sin livssituation”.
En fråga som inte varit i fokus i den här artikeln, men som skulle behöva
undersökas mer, är hur studenterna anpassar sig till avdelningens bruk av
sökordsformuläret. En student i praktik har inte befogenhet att utföra samma
uppgifter som en legitimerad sjuksköterska. Detta gör henne mindre villig
att ta risker och sämre rustad att hantera patienters problembeskrivningar (jfr
Candlin 2008). En tolkning är att formuläret blir ett redskap som medierar institutionalitet. Skrivandet på formuläret reducerar känslomässiga spänningar och
återställer läget till det normala efter en problemberättelse, så att genomgången
av sökordslistan kan fortsätta. Detta framgår tydligt i analysen av utdrag 2. Att
en student kan känna sig begränsad av skrivandet tyder studenten Saras beskrivning på, när hon säger till sin handledare att hon “körde över” patienten. Mer
reflektion i undervisning och handledning kring hur dokumentationen påverkar
och begränsar interaktionen skulle minska diskrepansen mellan avdelningens
och utbildningens praktiker.
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Transkriptionsnyckel
(1,4)
pauslängd i sekunder
(.)		
mikropaus
[ 		
överlappande tal, endast början markeras
°åkej°
låg volym
(( ))
kommentar eller tolkning av ljud.
=		
sammanlänkande talturer utan hörbart uppehåll
e::		
förlängt ljud, ju fler kolon desto längre ljud
( )
tom parentes markerar ohörbart tal
he he
skratt
→		
yttrandet är centralt i analysen

Språkutveckling i tal och skrift – är det
någon skillnad?
Victoria Johansson

Inledning
När har man egentligen lärt sig att skriva? Är det när man lärt sig forma bokstäver, när man tillägnat sig en repertoar av skriftspråksgenrer eller när man
ändrar textens innehåll och perspektiv så att det bäst passar den tilltänkte läsarens förförståelse? Kellogg (2008) hävdar att skriftspråksutvecklingen inte kan
sägas vara avslutad förrän i 25-årsåldern, och den pågår kanske ännu längre för
expertskribenter, som författare och journalister. Det verkar i alla fall klarlagt
att skriftspråksutvecklingen fortgår långt efter den ålder då den obligatoriska
skolgången avslutas. Men hur utvecklas talspråket under skolåren, och vilket
samspel sker egentligen mellan tal- och skriftutvecklingen?
Den här studien redovisar några resultat från den svenska delen av det s.k.
Spencerprojektet, där sju länder (och lika många språk) undersökte hur tal- och
skrivfärdigheter utvecklades under skolåren – från ca 9–10 års ålder, när barnen
förvärvat de mest grundläggande färdigheterna i skrivandet, till universitetsstudenter i 25-årsåldern. Svensk koordinator var Sven Strömqvist, och koordinator
för hela projektet var Ruth Berman från Israel (Berman & Verhoeven 2002).
Studien finansierades av The Spencer Foundation i Chicago. Resultaten i den
här artikeln har tidigare delvis publicerats i Johansson 2009.

Tal och skrift
I vårt samhälle talar de flesta av oss mer än vi skriver, men vi kommer alla varje
dag i kontakt med skriftspråket på olika sätt (jfr Karlsson 2006). Villkoren för
och möjligheterna att uttrycka sig i skrift skiljer sig mycket från talspråket,
och innebär en stor omställning för den som håller på att lära sig skriva. Det
går mycket långsammare att skriva än att tala, även för den som skriver snabbt
på datorns tangentbord, eller skriver snabbt för hand. Långsamheten ger visserligen tid till eftertanke, men innebär också ett motstånd mot att skriva saker
i onödan. Den mottagare som så småningom ska läsa budskapet är inte närvarande i skrivsituationen, och skribenten blir därför inte hjälpt genom omedelbar
återkoppling på sin text, utan måste själv avgöra hur mycket information som
är nödvändig att ge läsaren för att budskapet ska gå fram. När något skrivits ner
blir språket synligt, och därigenom möjligt att analysera och redigera på ett sätt
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som är omöjligt i tal. Att lära sig skriva innebär att automatisera processer som
att forma bokstäver (eller att hitta tangenterna), att ta vara på tillfället att tänka
ifred innan och medan man skriver, samt att utnyttja möjligheten att redigera
texten innan den överlämnas till läsaren. För att bli en god skribent behöver
man inte endast öva sats- och styckestruktur, utan även lära sig ta hänsyn till
och anpassa sin text till typiska skriftspråksgenrer, som inte har motsvarigheter
i talspråket. Slutligen är läsarens förkunskaper och tolkning en viktig faktor.
Hur ska det jag vill säga bäst anpassas för att budskapet ska gå fram? Ordval
och stilistiska strategier blir viktiga i det här sammanhanget.

Genrer
I den här studien undersöks texter från två genrer: dels personliga/ självupplevda
narrativer som är berättelser om något man själv varit med om, dels det som
i engelskspråkig litteratur kallas expository. Jag har valt att använda termen
utredande text på svenska. Det typiska exemplet på en talad utredande text blir
ett muntligt föredrag, medan den skriftliga motsvarigheten utgörs av en uppsats.
Jag kommer i det följande att kalla både muntliga och skriftliga utsagor för text.
Den narrativa genren är välbekant för och används i tal redan av förskolebarn,
medan barn möter utredande texter först i utpräglade skriftspråkssammanhang,
t.ex. i samband med skolbokstexter. Till övervägande delen använder barn inte
genren själva förrän de börjat skriva.
En personlig narrativ är traditionellt uppbyggd enligt ett temporalt mönster,
där de olika episoderna följer kronologiskt på varandra. Detta fungerar som
en minnesstödjande struktur under berättandet. Den utredande texten är å sin
sida uppbyggd kring olika argument, som inte nödvändigtvis följer på varandra enligt någon logisk, inneboende struktur, utan kan arrangeras på olika sätt
(Longacre 1983). Denna genre tillägnas främst genom skrift, men när den väl
är etablerad kan de kunskaper som förvärvats genom skriften användas för att
strukturera exempelvis ett muntligt föredrag. Den narrativa genren får betraktas
som både mer grundläggande och enklare att producera (jag bortser här ifrån
narrativen som litterär form).

Ett kognitivt perspektiv på skrivutvecklingen
I litteraturen beskrivs ibland paradoxen att skrivande inte verkar bli lättare för
en skribent som lär sig mer (Scardamalia & Berieter 1991; McCutchen 2000
och 2006; Kellogg 2008). När en skribent automatiserar exempelvis skrivandets
motoriska aspekter (i handskrift eller för tangentbordsskrivande), stavning, interpunktion, och har förvärvat genrekunskap och ett ordförråd som borde frigöra
kognitiv kraft för textstruktur och behandling av ämnet, så förbättras ändå inte
skrivflytet i den utsträckning som man kunde förvänta sig; även om mycket i
den färdiga texten kan bli bättre, så verkar mödan och vägen dit förbli konstant.
Förklaringen som ges är att en duktig skribent sätter upp nya retoriska mål med
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sitt skrivande. Från att ha varit fokuserad på vad man själv har att säga om ett
visst ämne (det som Bereiter och Scardamalia (1987) kallar knowledge telling)
utvecklas skribenten till att fokusera på texten och på hur den kan förbättras
(det som Bereiter och Scardamalia benämner knowledge transforming). Kellogg (2008) föreslår ett tredje stadium som han kallar knowledge crafting, där
skribenten dessutom funderar över hur läsaren uppfattar en text, och anpassar
struktur, innehåll och angreppssätt till detta. Det är framför allt expertskribenter
(av olika slag) som förvärvat detta perspektiv. Sammantaget kan man dock säga
att detta sätt att se på skrivutvecklingen poängterar att en skribent som mer eller
mindre automatiserar något i skrivprocessen (exempelvis interpunktion eller
styckeindelning eller tangentbordsskrivande) frigör mer arbetsminne som kan
användas till högre processer: innehåll, organisering av materialet, ordval etc.

Data och metod
Data i den här studien består av talade och skrivna texter från 10-åringar,
13-åringar, 17-åringar och vuxna universitetsstuderande. De vuxna deltagarna
hade alla skrivit minst en kandidatuppsats; många var doktorander och medianåldern var 30 år. Syftet med ålderspridningen var att undersöka tal- och
skriftspråksutvecklingen under hela skolåldern. Ingen av deltagarna hade några
kända läs- och skrivsvårigheter, och alla hade svenska som modersmål. Samtliga deltagare var relativt datorvana. Hälften av deltagarna var flickor/kvinnor.
I varje åldersgrupp deltog 20 personer (förutom i vuxengruppen, där en
deltagare föll bort). Varje deltagare genomförde två skriftliga och två muntliga
uppgifter: en personlig narrativ som utfördes i tal och skrift, samt en utredande
uppsats och ett föredrag på samma tema. Ordningen i vilken de fyra texterna
producerades varierades. Totalt finns det 80 texter från varje åldersgrupp (undantaget vuxengruppen), och 79 texter i varje texttyp. Sammantaget finns således
316 texter i tal och skrift, fördelade på två genrer: narrativ och utredande text,
se Tabell 1 för en översikt.
Samtliga uppgifter eliciterades genom en ordlös videofilm, som återgav
olika scener under en skoldag (t.ex. mobbning, fusk och skadegörelse). I de
utredande uppgifterna ombads deltagarna diskutera händelserna i filmen och ge
förslag på vad de kunde bero på och vad man kunde göra åt dem. I de narrativa
uppgifterna uppmanades deltagarna i stället att berätta om något tillfälle då de
räddades ur en knipa. De muntliga uppgifterna spelades in med videokamera,
och de skrivna uppgifterna genomfördes på dator med tangentbordsloggningsprogrammet ScriptLog (Strömqvist & Malmsten 1998). Detta program
gör det möjligt att i efterhand detaljstudera exempelvis skribentens paus- och
redigeringsmönster under skrivandet. Under skrivsessionen ser programmet ut
som ett enkelt ordbehandlingsprogram. Alla fick skriva i 30 minuter, men fick
möjlighet att avsluta sin text. Den kortaste skrivtiden var knappt 4 min och den
längsta 54 min. Medeltiden låg på knappt 26 min.
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Tabell 1. Åldersgrupper och antal texter av varje typ.
Texttyp
Narrativ (talad)
Narrativ (skriven)
Föredrag
Uppsats
Totalt

10-åringar 13-åringar 17-åringar
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
80
80
80

Vuxna
19
19
19
19
76

Totalt
79
79
79
79
316

Alla texter som producerades var monologiska till sin karaktär, även om försöksledaren fungerade som lyssnare när de talade texterna producerades. Alla texter
transkriberades enligt CHAT-formatet (McWhinney 2000). För samtliga texter
beräknades textlängd (mätt i antal ord, antal satser och antal T-units, samt antal
ord per T-unit och antal satser per T-unit) och lexikala mått (lexikal densitet och
lexikal diversitet). En T-unit definieras (enligt Hunt 1970) som en huvudsats med
tillhörande bisatser, och kan således ungefär ses som motsvarande en mening.
För de skrivna texterna specialstuderades både paus- och redigeringsmönster
med hjälp av skrivprocessdata från ScriptLog.

Statistiska analyser
För de statistiska analyserna har en tvåvägs-ANOVA använts. Inompersonsfaktorer har varit dels skillnaden mellan tal och skrift, det vill säga modalitet, dels
skillnaden mellan genrer, det vill säga mellan narrativ och utredande texter.
Mellangruppsfaktorer har varit ålder, kön, och den ordning i vilken texterna
producerades. Signifikanta interaktioner har följts upp, och post hoc-analyser
har genomförts enligt Tukey’s HSD procedure. De resultat som rapporteras i
denna artikel är alla signifikanta.

Resultat
Textlängd
Det finns många olika sätt att mäta texters längd. I den här studien har textlängden mätts i antal grafiska ord, i antal satser med finit verb samt antal T-units.
Oavsett hur textlängden mäts ser vi en tydlig utvecklingstrend, där texterna
ökar i längd med skribentens ålder. Figur 1 visar hur antalet ord fördelar sig på
texttyp och åldersgrupp. Det stora utvecklingssteget sker mellan 13 och 17 års
ålder. Det finns inte några större statistiska skillnader mellan 17-åringar och
vuxna, mer än att 17-åringar producerar flest T-units av alla grupper. Vi hittar
heller nästan inga skillnader mellan 10-åringar och 13-åringar, men vidare
analyser av processen bakom textproduktionen visar att även om 13-åringarnas
slutliga texter inte är längre än 10-åringarnas, så gör 13-åringarna fler tangentnedslag. De suddar alltså ut en stor del av den text de skriver. Undersöker man
gruppen 13-åringar mer noggrant finner man att det finns stora individuella
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skillnader i hur man redigerar. En del skribenter är fortfarande väldigt linjära
och skriver sin text från början till slut – precis så som språkproduktionen går
till i tal. Andra har en mer omfattande redigeringsfas i slutet av sitt skrivande,
och kan sägas ha kommit längre i sin skrivutveckling.
Om vi studerar processen bakom 17-åringarnas skrivna texter finner vi att
det ligger omfattande redigeringar bakom deras texter. Det ligger alltså betydligt
mer möda bakom de texter, vars ytstruktur är så lik de vuxnas. Det är viktigt
att komma ihåg att texter som ser likadana ut på ytan kan ha tillkommit genom
helt olika processer.
Andra resultat visar att de utredande texterna är längre, vilket kan förklaras
med att personerna inte har någon naturlig slutpunkt på samma sätt som i de
narrativa texterna, där den temporala strukturen avgör när berättelsen är färdig.
Vidare är de muntliga texterna generellt längre, och en förklaring till det är
att det går lättare och snabbare att tala än att skriva. Undersöker man den syntaktiska komplexiteten genom att dela antalet T-units med antalet satser i varje
text (och därigenom få ett mått på hur många underordnade satser en mening
innehåller i genomsnitt) så visar det sig inte förvånande att de skrivna texterna
och de utredande texterna är mer komplexa.

Figur 1. Antal ord i medeltal, fördelat över åldersgrupper och texttyper.

Lexikala mått
I materialet har använts två sätt för att mäta ordförråd och ordvariation i en
text: 1) Lexikal densitet, dvs. andelen innehållsord i texten. Denna beräknades
genom att antalet substantiv, adjektiv, verb, och lexikala adverb delades med
det totala antalet ord i texten (enligt Halliday, 1985). 2) Lexikal diversitet, dvs.
andelen olika ord i en text. Denna beräknades genom måttet VocD, implementerat i CLAN-programmen (McWhinney 2000; Richards & Malvern 1997).
De två måtten mäter delvis olika saker: lexikal densitet minskar exempelvis i
en text med många pronomen, medan lexikal diversitet minskar om (många)
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ord upprepas ofta i en text. De texter som får högst resultat på båda måtten
är alltså texter med rikt varierat ordförråd, och många substantiv i stället för
pronomen – dvs. typiska egenskaper hos en skriven text. I både Figur 2 och
Figur 3 syns tydligt att samtliga åldersgrupper har högre lexikal densitet och
diversitet i sina skrivna texter.
För de lexikala måtten finner vi delvis samma utvecklingstrend som för
textlängden, men bilden blir mer komplex vid närmare analys. Den lexikala
densiteten visar inte riktigt på samma utveckling som diversiteten. Här finns
inga signifikanta åldersskillnader vad gäller de talade narrativerna – 10-åringar
använder alltså lika mycket innehållsord som vuxna. Kanske kan det här förklaras med att genren redan är väletablerad i förskoleåldern och sedan inte
utvecklas så mycket. För de muntliga föredragen ser vi däremot en helt annan
utveckling; här har de vuxna högre densitet än någon annan grupp.

Figur 2. Lexikal densitet, fördelad på åldersgrupper och texttyper.

Figur 3. Lexikal diversitet, fördelad på åldersgrupper och texttyper.
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Studerar man den lexikala diversiteten finns det inga statistiska skillnader i
de skrivna texterna mellan 10-åringar och 13-åringar å ena sidan, eller mellan
17-åringar och de vuxna å den andra. I de talade texterna ökar emellertid ordvariationen med åldern, och de vuxna använder det mest varierande ordförrådet
i de muntliga föredragen.
En förklaring till att de vuxna utmärker sig i föredragen kan vara det som bl.a.
McCutchen (2000, 2006) beskriver, nämligen att när delar av språkproduktionen
har automatiserats och flyter utan störningar frigörs mer arbetsminne för övriga
processer. Här kan man tänka sig att de vuxna genom lång övning i både tal och
skrift har byggt upp en rik repertoar av syntaktiska och semantiska strukturer, och
dessutom besitter en genrekunskap som hjälper dem att strukturera sina muntliga
texter. I stället för att upprepa samma ord (vilket är en vanlig strategi för talare
som funderar över vad de ska säga härnäst, och något som 17-åringarna flitigt
använder sig av) får de vuxna genom sina förvärvade kunskaper mer arbetsminne
över. Detta gör det exempelvis möjligt för dem att variera sitt ordförråd.

Slutsatser
Det finns mycket som tyder på att talspråksutvecklingen och skriftspråksutvecklingen interagerar med varandra, och att en person drar fördel av strategier och
kunskaper som har förvärvats i en modalitet för att underlätta språkproduktionen
i den andra. Exempel på detta är att yngre skribenter skriver väldigt linjärt – från
början till slut, och lämnar sedan ifrån sig texten efter att eventuellt ha rättat
stavfel. Detta är en strategi överförd från talspråket, där man inte kan redigera
sin produkt sedan man ”berättat färdigt”. Ett annat exempel är att de vuxna i
den här studien liknar 17-årsgruppen i skrift, men skiljer sig åt vad gäller de
talade uppgifterna –framför allt föredraget. Här visar de vuxna ett mer varierat
språk, och en tolkning är att de använder sig av kunskaper och strategier som de
förvärvat genom att skriva också när de talar. Deras mer automatiserade kunnande kring ordförråd och genrekunskap, samt syntaktiska och grammatiska
strukturer ger dem kognitivt utrymme att ägna sig åt innehållet i sina texter.
Om en strategi fungerar finns emellertid ingen anledning att byta ut den; det
fungerar således bra för vuxna att använda ungefär samma andel innehållsord
i sitt språk i en vardaglig, personlig narrativ som en 10-åring gör.
Vuxna och 17-åringar liknar i många avseenden varandra i skrift, men undersöker man processen bakom texten upptäcker man att det ligger mycket mer möda
bakom 17-åringarnas texter. De klarar bara av att nå upp till de vuxnas standard
och språkliga komplexitet om de lägger mer tid på texterna och redigerar dem
mer. Störst blir utvecklingsskillnaderna dock för de muntliga föredragen, där de
vuxnas längre erfarenhet av att uttrycka sig i både tal och skrift ger utslag.
Sammanfattningsvis visar den här studien att det är nödvändigt att studera
många genrer och flera modaliteter för att få en helhetsbild av en persons
språkkompetens.
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Vuxna invandrare och deras användning av
svenska språket i Närpes
Hanna Järvi

Inledning
I Finland finns det två officiella språk, finska och svenska. Majoriteten (90,7
%) av de cirka 5 351 500 invånarna i landet har finska som modersmål och 5,4
% av befolkningen har svenska som modersmål (Statistikcentralen 2010a). De
flesta finlandssvenskar bor i Svenskfinland (se SLS 2010) där det finns både
finsk- och svenskdominerade kommuner. I Österbotten, dvs. i kustområdet som
ligger ca 10 mil norrut och söderut från Vasa, bor det i dag tusentals invandrare
med olika modersmål (Statistikcentralen 2010c). Kommunerna i Svenskfinland
har varit aktivare än de finskspråkiga kommunerna med att ta emot flyktingar
(Haapamäki 1995:8), vilket har resulterat i att flerspråkighet kännetecknar Österbotten. Jämsides med flyktingfrågor diskuteras också arbetskraftsinvandring
allt oftare i dagens samhälle (t.ex. Byskata 2009). Enligt Arajärvi (2009:13, 85f.)
har arbetskraftsinvandring blivit en aktuell fråga i hela landet p.g.a. att befolkningen åldras. Därmed blir även invandrares språkfärdigheter en viktig fråga.
Syftet i min sociolingvistiska doktorsavhandling är att undersöka vuxna
invandrares attityd till och färdigheter i svenska språket. Jag vill undersöka både
attityd och språkfärdigheter eftersom attityd och handlingar (t.ex. att studera
språk) enligt forskningsresultat förefaller ha ett inbördes samband (jfr Baker
1992:10f.). Dessutom är vuxna invandrares attityd och språkfärdigheter intressanta undersökningsobjekt eftersom vuxna inte har skolplikt utan de måste själva
vara aktiva för att kunna lära sig svenska. Jag har valt att undersöka invandrare i
den svenskdominerade staden Närpes där andelen invandrare har ökat hela tiden
under de senaste årtiondena. Andelen har ökat speciellt mycket på 2000-talet;
andelen var 1,7 % år 2000 och 6,7 % år 2009 (Statistikcentralen 2010b). Detta
innebär att invandrarna i Närpes är en stor minoritet inom en annan minoritet i
Finland, finlandssvenskarna. En sådan här situation är speciell i Finland.
Undersökningsmaterialet i avhandlingen består av 12 vuxna invandrares
skriftliga och muntliga produktion i form av 60 dagbokstexter och 705 minuter
inspelningar av 12 temaintervjuer. I denna artikel har jag för avsikt att beskriva
informanternas språkliga aktivitet på svenska enligt deras egna dagbokstexter.
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Med svenskanvändning avser jag produktiv (skriva eller tala) och/eller receptiv
(läsa eller lyssna) användning av svenska språket. Invandrarna i Närpes har
mycket sannolikt åtminstone någon kontakt med svenska språket under arbetstiden men dessutom vill jag ta reda på om informanterna använder svenska
även på fritiden. Språklig aktivitet på svenska på fritiden kan tyda på att man
har en positiv attityd till svenska språket och således är denna analys en del av
attitydanalysen i avhandlingen. Innan jag diskuterar informanternas språkliga
aktivitet på svenska redogör jag närmare för teoretiska utgångspunkter, material
och metod för delanalysen.

Teoretiska utgångspunkter
Attityd är ett hypotetiskt begrepp som används för att beskriva en benägenhet
att reagera på ett objekt antingen positivt eller negativt (Baker 1992:10; Ajzen
2005:3). I denna delanalys av informanternas attityd till svenska språket använder jag Colin Bakers modell (1992:45) som utgångspunkt. Komponenter
som enligt Baker (1992:41–46) har konstaterats ha ett samband med utformningen av attityder till språk (language attitude) är kön (gender), ålder (age),
ungdomskultur (youth culture), språklig bakgrund (language background),
skolform (type of school) och språkfärdigheter (language ability). Baker har
testat komponenternas inbördes relationer i två undersökningar i Wales och
enligt hans kvantitativa undersökningsresultat är den ovannämnda indelningen
inte tillräcklig när man undersöker elever. Komponenten ungdomskultur borde
enligt honom delas in i två olika komponenter: populärkultur (popular culture)
och walesiska och litterär kultur (welsh and literary culture). Enligt resultaten
påverkar komponenterna walesiska och litterär kultur samt språklig bakgrund
mest utformningen av informanternas attityder till walesiska och komponenten
populärkultur har en negativ inverkan på attityderna till walesiska bland elever.
Kön och ålder påverkar attityden något medan skolform och språkfärdigheter
inte har så stor inverkan som de andra komponenterna på utformningen av attityder till walesiska hos elever. (Baker 1992:69–70,72–74.)
Baker (1992) har undersökt attityder till walesiska som är ett minoritetsspråk
i Wales, och jag undersöker attityder till svenska som är ett minoritetsspråk i Finland. Eftersom de undersökningar som Baker diskuterar har walesiska skolelever
som målgrupper har jag bearbetat hans modell för att passa vuxna invandrare i
Närpes. Min modell (figur 1) utgörs av komponenterna kön, vistelsetid, ålder,
språklig och kulturell aktivitet, attityd till svenskaoch färdigheter i svenska. Jag
har uteslutit komponenten skolform eftersom jag undersöker vuxna som fritt
får välja om de överhuvudtaget vill studera svenska och använda språket i den
finlandssvenska kulturen (jfr elever–läroplaner). Bakers komponenter språklig
bakgrund och ungdomskultur har slagits ihop till en komponent, språklig och
kulturell aktivitet, eftersom språklig och kulturell bakgrund överlappar i många
situationer och därför kan det vara svårt att skilja dem åt. Attityder är sällan
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stabila utan de ändras med tiden (Baker 1992:97) och därför har jag även en
ny komponent med i modellen, nämligen vistelsetid.
kön
attityd till svenska
vistelsetid
ålder
språklig och
kulturell aktivitet

färdigheter i svenska

Figur 1. Komponenter som eventuellt påverkar attityd till svenska och färdigheter i
svenska bland vuxna invandrare i Närpes.

Komponenten språklig och kulturell aktivitet innebär både individens egen och
andras svenskanvändning, dvs. om svenska används bland familjemedlemmar,
bland vänner, i det lokala samhället, i olika medier på området i fråga osv.
Dessutom innebär denna komponent individens kulturella aktivitet i samhället,
dvs. om man på något sätt visar sitt intresse för samhället i fråga. (jfr Baker
1992:44–45.) Jag undersöker om informanterna t.ex. har deltagit i olika evenemang och i andra aktiviteter i Närpes, om de läser tidningar/böcker/webbsidor
på svenska, om de tittar på svenskspråkiga TV-program eller om de har lärt
känna lokala traditioner. Jag utgår från att komponenten språklig och kulturell
aktivitet är primär i utformningen av attityder till svenska bland vuxna invandrare i Närpes och att komponenterna kön, vistelsetid, ålder och färdigheter i
svenska är sekundära (jfr Baker 1992:73–74).
Då man betraktar modellen i figur 1 märker man att komponenterna kön,
vistelsetid och ålder har både direkt och indirekt (via språklig och kulturell
aktivitet) inverkan på attityd till svenska och komponenten språklig och kulturell
aktivitet har direkt inverkan både på attityd till svenska och på färdigheter i
svenska. Det finns flera undersökningsresultat som talar för att språkfärdigheter
påverkar attityder till språk eller tvärtom, dvs. ju bättre man kan språket i fråga
desto positivare attityd har man till det, eller tvärtom (Baker 1992:44). Därför
påverkas attityd till svenska och färdigheter i svenska inte enbart av de andra
komponenterna i figuren utan de påverkar även varandra.
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Material och metod
Jag undersöker 12 vuxna invandrare som är indelade i två undersökningsgrupper (se tabell 1). Grupp 1 består av 6 invandrare som har bott 2–7 år i Närpes
och grupp 2 består av 6 invandrare som har bott 12–16 år i Närpes. Till båda
grupperna hör 3 män och 3 kvinnor. Indelningen enligt vistelsetidens längd har
jag gjort därför att det är intressant att undersöka skillnader mellan de som har
flyttat till Närpes bland de första invandrargrupperna (flyktingar) och de som
har flyttat dit under de senaste åren (mest arbetskraftsinvandrare). Förutom
gruppindelningarna redogör jag i tabell 1 för informanternas kön och vistelsetid
i Närpes (t.ex. K2 står för en kvinnlig informant som har bott 2 år i Närpes),
fosterland och modersmål. Dessutom presenteras information om deras studier i svenska. M14b och M16 har studerat svenska i grund- och yrkesskolan.
De andra har studerat svenska vid en invandrarlinje på Svenska Österbottens
folkakademi, deltagit i språkkurser på Närpes medborgarinstitut (MI i tabell
1) eller lärt sig svenska självständigt.

Grupp 2

Grupp 1

Tabell 1. Bakgrund om informanterna i denna studie. Informanterna betecknas med K
(kvinna) eller M (man) och siffran efter bokstaven anger antalet år i Närpes.
Informant
K2
K4
K5
M4
M6
M7
K12
K14
K16
M14a
M14b
M16

Född i
Ryssland
Estland
Ryssland
Vitryssland
Kroatien
Estland
Bosnien
Vietnam
Bosnien
Bosnien
Bosnien
Bosnien

Modersmål
ryska
ryska
ryska
ryska
kroatiska
estniska
bosniska
vietnamesiska
bosniska
bosniska
bosniska
bosniska

Studier i svenska
4 månader + MI
4 år på MI
3 år + självstudier
4 år på MI
några år
självstudier
7 månader
ca 4 år
1 år
1 år
14 år
9 år

Undersökningsmaterialet består av 60 dagbokstexter. Varje informant fick som
uppgift att skriva fem dagbokstexter inom en månad och dagbokstexterna skulle
vara minst 10 rader långa (cirka 70–80 ord per text) samt helst handskrivna.
Informanterna fick 15 stimulusfrågor som de kunde använda som hjälp för att
börja skriva, bl.a. om hur de använder svenska i praktiken (Var Du med om
situationer där Du behövde kunna svenska?och Tittade Du på svenskspråkiga
tv-program eller lyssnade Du på svenskspråkiga radioprogram?) och om deras
känslor kring svenska språket (Vad tycker Du om svenska språket i allmänhet
just i dag?). Med hjälp av dagbokstexterna får jag veta t.ex. hur aktiva och kom-
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munikativa informanterna har varit på svenska och om de har upplevt någonting
i praktiken som kan ha påverkat deras känslor för samt tankar om svenska
språket. De flesta informanter skrev minst 10 rader långa dagbokstexter. Kvinnorna skrev 54–469 ord långa texter och männen skrev 12–258 ord långa texter.
Analysen är huvudsakligen kvalitativ. Som hjälpmedel i analysen har jag
använt programmet NVivo 8 som är ett dataprogram avsett för att analysera
kvalitativt material. Först har jag matat in hela undersökningsmaterialet i programmet. Sedan har jag läst igenom dagbokstexterna och kodat innehållet med
tanke på alla möjliga situationer som gäller informanternas språkliga aktivitet,
dvs. deras användning av svenska språket. Samtidigt som jag har kodat materialet har jag också kategoriserat det. Huvudkategorin är användning av svenska
och den har två underkategorier, arbetsplats och fritid; kategorin arbetsplats
innehåller all svenskanvändning under arbetstiden och fritid innehåller all
svenskanvändning på fritiden.

Informanternas svenskanvändning enligt deras
egna dagbokstexter
Vuxna invandrare är själva ansvariga för sin språkinlärning i den nya livsmiljön. I Närpes har invandrare sannolikt åtminstone någon kontakt med svenska
språket under arbetstiden men det som händer efter arbetsdagen beror på dem
själva. Den språkliga aktiviteten på fritiden tyder på att man kan ha en positiv
attityd till svenska språket och därför har jag valt att använda indelningen arbetsplats–fritid i denna delanalys.
Då informanterna fick uppgiften att skriva fem dagbokstexter fick de 15
stimulusfrågor som de inte nödvändigtvis behövde svara på utan de fick skriva
fritt om sina dagar. Således har alla informanter inte diskuterat samma frågor i
sina dagbokstexter men varje informant har skrivit någonting om användning
av svenska. De har t.ex. skrivit om i hurdana situationer, var och med vem de
har använt svenska och vad de tycker om att använda svenska. Alla exempel är
direkta citat ur informanternas dagbokstexter och det innebär att språkfel förekommer i dem.

Arbetsplats
En av informanterna hade just före materialinsamlingen blivit permitterad men
alla andra hade en arbetsplats. Informanterna arbetar inom olika branscher som
ställer olika krav på språkanvändning. I exempel 1–2 citeras två kvinnliga informanter som har olika arbetsuppgifter inom olika branscher. K2 har talat svenska
med sin chef då hon har rapporterat om arbetsdagens förlopp för honom under
en kaffepaus. K14 har använt svenska per telefon då hon har ringt många samtal.
(1)

Idag användade jag svenska på jobet. Under dagens lopp informerade jag min
arbetsgivare var händer på jobet, om det är nogån fel. Vi hade diskotionen medan
vi drack kaffe. (K2)
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Mycket Ringande på telfonen hela veckan. (K14)

K2 har berättat om arbetsdagens förlopp i en ansikte-mot-ansikte -situation
medan K14 har använt svenska per telefon då hon inte har sett sin samtalspartner. Att uttrycka sig på sitt andraspråk är inte alltid lätt eftersom olika slags
kommunikationssituationer ställer olika krav på genomförande av samtal.
Informanterna i exempel 1 och 2 har inte skrivit om hur det gick att använda
svenska just i de här situationerna. Ibland kan man behöva hjälp med att uttrycka
sig på sitt andraspråk. K14 (exempel 3) och K5 (exempel 4) har skrivit om hur
arbetskolleger kan hjälpa dem om de har problem med språket.
(3)

i den här veckan så flera gång då jag använda min svenska så blir det fel men
mina colega hjälpa och rätta om det, man försöka på ett nytt gång. (K14)

(4)

Det är bra att ha språkpraktik i skolan, jag lär mig nya ord och alltid går att fråga
en lärare om jag funderar på någonting. (K5)

I exempel 3 berättar K14 hur hon är medveten om att hon gör fel men hon
försöker tala bättre svenska efter att någon kollega har hjälpt och rättat hennes
fel. K5 arbetar för tillfället i en skola där hon gör sin språkpraktik. Hon är nöjd
med att hon alltid kan be om hjälp av någon lärare om det behövs (exempel 4).
Dessutom lär hon sig nya ord där vilket hon också tycker är bra.
Förutom att användning av andraspråket kan vara svårt kan det också vara
tungt. Både K2 och K16 har skrivit om hur trötta de hade blivit efter att de hade
använt mycket svenska under arbetsdagen (exempel 5–6).
(5)

Jag och min arbetsgivare var på kursen om hur man måste sköta om vexthusen.
Vi lysnade lektionen halv dagen. Jag förstod nästan alt men blev så tröt. (K2)

(6)

Jag jobbade dessutom från kl. 13.00 – 21.00 så nu är jag heeelt slut. Jag har använt
svenska i snart 12 timmar och vill bara sluta. Jag behöver börja tänka lite på mitt
eget modersmål. (K16)

K2 och K16 var inte de enda som skrev om hur mycket de hade använt svenska
på sin arbetsplats. I exempel 7 skriver M4 att han talade svenska mycket litet
med sin chef under dagen i fråga medan M7 hade talat svenska nästan hela
arbetsdagen (exempel 8).
(7)

Jag pratar lite svenska med shefen. Jag fick jobb och pratar inte mera. (M4)

(8)

Nästan hela dag pratade jag bara svenska och lite andra språk också, ca 8 timmar.
(M7)

Hur mycket man använder svenska på arbetsplatser varierar inte enbart mellan
olika branscher utan också inom samma bransch. M4 och M7 arbetar inom
samma bransch. M4 har använt svenska antagligen några minuter under en dag
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(exempel 7) medan M7 har använt svenska hela arbetsdagen, dvs. 8 timmar
(exempel 8). Den stora skillnaden mellan informanternas språkanvändning kan
bero på flera orsaker, t.ex. på olika arbetsuppgifter, språkfärdigheter, attityd
eller motivation.

Fritid
På basis av dagbokstexterna är informanternas fritidsaktiviteter på svenska rätt
så olika. M4 t.ex. brukar besöka en kompis med vilken han diskuterar teknik
på svenska (exempel 9) och när K5 har ledigt försöker hon lyssna på någonting
eller läsa på svenska (exempel 10). K12 hade varit på en svenskspråkig teater
(exempel 11).
(9)

Efter jobbet jag åkte till min kompiss […] vi pratade om tehkniken, jag iteresserar
mycket om den. (M4)

(10) När det är sona lediga dagar, så försöker jag lyssna eller läsa, och det känns trevligt
när klarar man sig utan ordbok. (K5)
(11) Vi såg pjäsen ”Jag ångrar ingenting”. Det var helt ok för den gråa vinterdagen
att vara på teater på en eftermiddag, lyssna på musik och inte behöva anstränga
sig alls. (K12)

Gemensamt för de här ovanstående exemplen är att informanterna var nöjda med
dessa situationer där de använde svenska. M4 diskuterade med en svenskspråkig
närpesbo ett ämne som han är mycket intresserad av. K5 var nöjd med att hon
kan förstå svenska utan ordbok och K12 var nöjd med att hon inte behövde
anstränga sig alls under teaterbesöket. Kontakt med det lokala samhället samt
erfarenheter av målspråkstalare kan ha en betydelsefull inverkan på språkinlärning och samtidigt också på attityder till språket i fråga (Haapamäki 1995:178;
Abrahamsson 2009:207). Därför är sådana här situationer där man trivs viktiga.
Flera informanter skrev också om sådana situationer då de hade använt
svenska i mera offentliga eller officiella situationer. K2 hade diskuterat med en
försäljare i en affär på svenska och dessutom hade hon läst en svenskspråkig
meny på en restaurang (exempel 12). M6 hade fyllt i några blanketter på svenska
(exempel 13) och K12 hade bokat tid till tandläkare per telefon (exempel 14).
(12) Jag frågade om grejer försäljare på svenska och förklarade vad ville jag att ha.
Efteråt vi åt på en restourang, där läste jag meny också på svenska. (K2)
(13) PÅ KVÄLLEN VI HAR FYLT BLANKETER. (M6)
(14) Idag har jag först ringt tandläkaren och beställt tid. (K12)

I sådana här vardagliga situationer som exempel 12–14 handlar om kunde det
vara möjligt att invandrare ber om hjälp av någon (t.ex. tolk eller vän) om de
själva inte vill använda svenska av någon orsak. Språkfärdigheter spelar en stor
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roll i sådana här situationer och för att kunna klara sig självständigt på svenska
gäller det att våga använda språket ända från början av språkinlärningsprocessen. Det har t.ex. K2 gjort (exempel 12).
I Finland är det möjligt att titta både på finlandssvenska och rikssvenska TVkanaler och lyssna på olika radiokanaler från båda länderna. Flera informanter
skrev om hur de tittar på TV eller lyssnar på radio och använder svenska språket
på det sättet. I exempel 15 citeras K12 som brukar lyssna på den finlandssvenska
radiokanalen X3M varje morgon. K14 skriver i exempel 16 att hon lär sig nytt
med hjälp av TV- och radioprogram.
(15) Jag brukar lyssna på radio Extrem och det är min första kontakt med svenska. Det
är bra att veta vad är det som händer såväl i Finland som i övriga världen. (K12)
(16) man lära sig alla dagar mera ny ord och få träna mera svenska då man tittar på
TV och lyssnar på Radio. (K14)

Då K12 skriver om att det är bra att veta vad som händer i Finland och längre
bort lyfter hon fram den kulturella aspekten i fråga om aktiviteter. Då hon lyssnar på nyheter på svenska är hon aktiv både språkligt och kulturellt. TV och
radio är bra kanaler för språklig (och kulturell) aktivitet och sådana är också
tidningar samt böcker.
K2 skriver i exempel 17 att hon har läst litet av en bok och en mattidning på
svenska efter arbetsdagen. Ett par informanter har skrivit att de har läst dagens
tidningar men de har inte nämnt om tidningarna har varit t.ex. de två regionala
finlandssvenska tidningarna Vasabladet och Syd-Österbotten som K14 har
skrivit om i exempel 19. K12 skriver i exempel 18 att hon har läst några sidor
av romanen Illusionisten på svenska under den aktuella dagen.
(17) När jag kom hem jag läste booken om Näringslära flera minuter. Sedan jag fick
en mattidning och hittade ett bra recept. Den var svenska tidning. (K2)
(18) I sängen har jag läst några sidor (Illusionisten – på svenska). (K12)
(19) Jag läser tidningar varanadag Vasabladet och Syd österbotten tidningar, men mest
något intressant. med tidningen lära man sig mycket nya ord och på nytt sätt att
man förstå andra bättre. (K14)

K14 skriver i det sista exemplet hur man lär sig nya ord genom att läsa tidningar
och att det också hjälper en att förstå andra bättre i samhället. Detta citat är inte
det enda av sitt slag i materialet utan det finns även andra citat som innehåller
informantens tanke om att ju mera man kan och vet desto bättre och trevligare.

Sammanfattning
I denna artikel har jag haft för avsikt att beskriva informanternas språkliga aktivitet på svenska utgående från dagbokstexterna som de har skrivit. Förutom den

160

Svenskans beskrivning 31

språkliga aktiviteten på arbetsplatsen har jag velat ta reda på om informanterna
också använder svenska på fritiden eftersom det kan tyda på att man har en positiv
attityd till svenska språket.
Nästan alla informanter skrev någonting om sin svenskanvändning på arbetsplatsen, det var bara två manliga informanter (M6 och M14a) som inte gjorde
det. Det var också tio informanter som skrev om sina fritidsaktiviteter på svenska,
endast en kvinnlig och en manlig informant (K16 och M16) hade inte skrivit någonting om det. Det som var typiskt för beskrivningen av svenskanvändningen på
arbetsplatsen var att många skrev om hur mycket eller hur länge de hade använt
svenska under arbetsdagen i fråga, dvs. de beskrev den språkliga aktiviteten på
arbetsplatsen kvantitativt. Däremot beskrevs svenskanvändningen på fritiden ofta
kvalitativt, dvs. informanterna skrev om vad de hade gjort på svenska. De som har
bott en kortare tid i Närpes (grupp 1) skrev mera om användningen av svenska
på fritiden än de som har bott där en längre tid, dvs. informanterna i grupp 2.
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att informanterna på basis av sina
dagbokstexter använder svenska språket i olika situationer både på arbetsplatsen
och på fritiden. Den språkliga aktiviteten på fritiden kan vara ett tecken på att man
har en positiv attityd till svenska språket men fler delanalyser behövs innan det går
att dra slutsatser om informanternas attityd. Således fortsätter jag attitydanalysen
med att analysera närmare bl.a. informanternas kulturella aktivitet i Närpes.
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Språkkontaktdrag i Haparandaungdomars
muntliga och skriftliga kommunikation
Jaana Kolu

Inledning
Språkbruket bland ungdomar i flerspråkiga miljöer i Sverige har varit föremål
för språkforskarnas intresse under de senaste decennierna. Intresset har dock
nästan enbart riktats mot ungdomar som vuxit upp i invandrartäta områden i
storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö (se t.ex. Fraurud & Bijvoet 2004;
Haglund 2004). Norra Sverige har haft flerspråkiga miljöer med språkliga minoriteter, dvs. samer och Tornedalsfinnar, långt innan den stora invandringen till
Sverige skedde. Tornedalsfinnar blev boende på den svenska sidan när Finland
införlivades med Ryssland 1809 och gränsen drogs mellan Sverige och Finland
(Håkansson 2003:4). Trots detta är Tornedalsungdomarnas språkbruk ett i det
närmaste outforskat område. En orsak till detta kan vara helt enkelt geografisk:
Tornedalen ligger i periferin ur de stora universitetsstädernas perspektiv. En
annan orsak kan vara att Tornedalsfinnarna och finska språket har haft låg status
i Sverige långt in på 1900-talet. I dag är situationen dock annorlunda: år 2000
fick finska språket och meänkieli (tornedalsfinska) status som minoritetsspråk
och omfattas sedan 2009 av Språklagen (SFS 2009:600).
Enligt den senaste statistiken från Statistiska centralbyrån (SCB 2008) har
66 procent av de cirka 10 000 invånarna i Haparanda finsk bakgrund, dvs. minst
en förälder född i Finland och det gör Haparanda till den kommun i Sverige där
det bor flest personer med utländsk bakgrund i proportion till invånarantalet.
Meänkieli, dvs. den finska varietet som talas i Tornedalen, skiljer sig från
standardfinskan just i det att man tydligt kan se svenskans inflytande på finskan där. Men finns det inflytande i den andra riktningen? Lämnar finskan
eller tornedalsfinskan några avtryck på svenskan som talas i området? I storstädernas förorter talar ungdomar med invandrarbakgrund ofta en särskild
form av svenska som präglas av lånord från ungdomarnas eget modersmål
eller från andra invandrarspråk. Kan man se ett motsvarande kontaktfenomen
i Tornedalen? Tar tvåspråkiga ungdomars svenska språk intryck från finskan
och tornedalsfinskan som ungdomarna ofta talar som hemspråk och lånar enspråkigt svenskspråkiga för sin del ord från de finskspråkiga och tvåspråkiga
ungdomarna som de flitigt umgås med? Den undersökning som diskuteras här
bygger på en doktorsavhandling som beräknas bli färdig 2011. Detta bidrag
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kommer att presentera språkkontaktdrag i Haparandaungdomarnas tal och skrift
i socialt samspel med varandra.

Språkkontaktfenomen
Enligt Hyltenstam och Stroud (1991:54) uppstår det olika språkliga fenomen i
situationer där tvåspråkiga individer kommer i kontakt med varandra och blandar
språken. Ett fenomen är kodväxling som innebär att talarna i samma samtal
använder båda språken (ibid.) Det andra språkkontaktfenomenet är lån som
ofta delas in i verkliga och tillfälliga lån. Med begreppet tillfälliga lån menar
Hyltenstam och Stroud (1991:55) lånord som en tvåspråkig talare tillfälligt i
talögonblicket använder och anpassar till det mottagande språket. Verkliga lån
är spridda och allmänt accepterade i det mottagande språket (ibid.).
Kodväxling kan innebära många olika typer av språklig variation. Muysken
(2007) skiljer ut 18 olika typer av kodväxlingsfenomen, t.ex. lån, slangbildningar
och kodväxling inom en mening (insertional code-mixing), kodväxling mellan
meningar (alternational) och kodväxling med diskurspartiklar.
Personer som blandar olika språk har ibland uppfattats som halvspråkiga
(Hansegård 1972). Blandspråk och kodväxling sågs som tecken på bristande
språkkunskaper. Idag har synsättet förändrats: ju mer det bedrivs forskning
kring flerspråkighet och språkkontaktfenomen t.ex. inom sociolingvistik och
språksociologi, desto mer naturligt anses det vara bland dagens globaliserade
människor att kodväxla och låna från andra språk. Kodväxling och lån kan
förekomma både i talat och skrivet språk.

Syfte, material och metod
Det övergripande syftet med föreliggande artikel är att söka svar på följande
frågor:
– Hurdana språkkontaktdrag, dvs. vilka former för finskans inflytande förekommer i Haparandaungdomars vardagliga språkbruk på svenska, i synnerhet slangspråk?
– Vilka funktioner och domäner har de finska inslagen i ungdomars muntliga
och skriftliga kommunikation på svenska?
– Vilka uppfattningar har ungdomarna själva om de finska inslagen i sin
svenska?
Materialet för undersökningen samlades in i två olika skolor, Språkskolan och
Gränsskolan, med hjälp av en enkät vid fem olika tillfällen: 1994 (Gränsskolan), 2005 (Språkskolan), 2007 (Språkskolan), 2008 (Gränsskolan) och 2010
(Gränsskolan). Det var olika elever som deltog i enkätundersökningen vid de
olika materialinsamlingstillfällena. De var i årskurs 7–9 och mellan 12–16 år
gamla. Ovannämnda skolor valdes till undersökningen på grund av att de är
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de enda högstadieskolor som ligger i Haparanda centrum. Dessutom är Språkskolan en tvåspråkig grundskola, där den ena hälften av eleverna kommer från
Finland och den andra hälften från Sverige. De elever som svarade på frågorna
i enkäten hade dock bra språkkunskaper i svenska och deltog i svenskspråkig
undervisning, men hade också grannspråksundervisning i finska. Språkskolans
strävan är att eleverna utvecklar aktiv tvåspråkighet.
Informanternas antal är sammanlagt 244. Av 194 informanter (2005–2010)
har 23 har angett att de har finska som modersmål och 45 är tvåspråkiga. 124
informanter har uppgett att de har svenska som modersmål. Föräldrarnas modersmål visar också den språkliga mångfalden i informanternas bakgrund: Endast 32 informanter har angett att båda föräldrarna har svenska som modersmål,
annars förekommer det finska, svenska och andra språk (engelska, estniska och
persiska) i olika kombinationer. Cirka 60 % av de 50 informanter som deltog i
enkätundersökningen i Gränsskolan 1994 och som vi saknar närmare uppgifter
om språklig bakgrund för har varit berättigade till hemspråksundervisning.
Hemspråket är i de flesta fall finska.
I enkätundersökningen 1994–2008 ombads informanterna skriva ned
slangmotsvarigheter för svenska standardord, dvs. bjudord. 32 av bjudorden
är desamma i enkäten 1994–2008. De representerar olika livsområden där
slangord är vanliga, t.ex. benämningar för personer (flicka, pojke), kroppsdelar
(ansikte, manligt och kvinnligt könsorgan), negativt värderande egenskaper
(dum, galen), verb (göra bort sig), kärleksliv (sällskapa, vara kär i någon). Vid
materialinsamlingstillfällena 2007–2008 togs nya bjudord med, bl.a. inom området sociala medier (mobiltelefon, skicka textmeddelanden, spela på datorn)
och utrop (håll tyst!, gå din väg!).
I tabell 1 presenteras antalet olika slangvarianter och antalet ordbelägg i
respektive material, samt antalet finska slangvarianter och ordbelägg i varje
material. Finskans procentandel av alla de olika slangordsvarianterna är 6 %
1994, 12 % 2005, och 19 % 2007 och 9% 2008. De engelska ordens motsvarande procentandel av alla slangordsvarianterna rör sig mellan 10 % (1994)
och 16 % (2007).
Tabell 1. Ordmaterialet som framkom i enkäten 1994–2008.
År

Skola

Informanter

Antal olika finska
slangord /totalantal
olika slangord (%)

Antal finska ordbelägg/totalantal
ordbelägg (%)

1994

Gränsskolan

50

21/337 (6 %)

43/1807 (2 %)

2005

Språkskolan

46

47/387 (12 %)

117/1962 (6 %)

2007

Språkskolan

36

59/314 (19 %)

171/1603 (11%)

2008

Gränsskolan

71

36/423 (9 %)

109/2391 (5 %)
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Under åren 2005–2010 kompletterades materialet med inspelningar. Det inspelade materialet omfattar cirka fem timmar. De tvåspråkiga eleverna i Språkskolan
och i Gränsskolan fick själva spela in sina samtal med en minidiscspelare under
rasterna i skolkorridorerna och i matsalen. Dessa samtal har grovtranskriberats
och de utdrag där det förekommer finska inslag har analyserats. Diskussionen
mellan ungdomarna pågår i det stora hela på svenska, men det förekommer
kodväxling mellan svenska och finska i samtalen. Eleverna hade inte fått instruktioner om vilket språk de skulle använda. Inspelningarna har visat sig vara
en mer belysande metod än enkätundersökningen, när det gäller att nå de finska
inslagen i Haparandaungdomarnas svenska. Det förekommer rikligt med finska
inslag i informanternas svenska i de inspelade samtalen, med inslagen innebär
också mycket annat än bara slangord.
2010 genomfördes en enkätundersökning om finskans inflytande på Haparandaungdomarnas skriftliga kommunikation i vardagliga sammanhang, t.ex.
när de använder sociala medier. Sammanlagt 41 13-16-åriga elever deltog i
undersökningen. 23 av dem uppgav att de är tvåspråkiga (finska och svenska)
och 18 uppgav sig ha svenska som modersmål. Enkätundersökningen innehöll
frågor om elevernas vardagliga skrivvanor och om svenskans och finskans
funktioner i samband med sociala medier.

Haparandaungdomarnas egna uppfattningar om de finska
inslagen i sin talade svenska
Enkätundersökningen 2005–2009 innehöll också öppna svar, där de 153 informanterna fick svara på frågan om de har finska inslag, t.ex. finska ord i sin
svenska, när de talar med andra ungdomar. Av de 93 som svarat på frågan säger
96 informanter att de har finska ord i sin svenska. Många av dem uppgav att det
handlar om så många finska ord att de har svårt att precisera vilka ord de använder.
Språkbrukarna är inte heller själva alltid medvetna om sitt språkbruk. Här följer
ett exempel: ”Många olika (ord). Kommer inte ihåg, för man tänker inte på det.”
En informant säger att de finska orden kommer naturligt: ”Ibland använder jag
finska ord, men vet inte vilka ord jag använder. Det kommer naturligt.”
Några informanter har också försökt precisera vad de finska inslagen kan
vara i deras svenska. Av enkätsvaren framgår det att det är fråga om finska
småord, substantiv eller utrop som kan blandas med svenska: ”Små, enstaka
ord, oftast substantiv som man kan blanda med svenska.”
22 informanter säger att de inte blandar språken: ”Pratar jag svenska pratar jag
svenska!” ”Nej, jag talar ren svenska.” 5 informanter har skrivit att de inte vet om
de har finska ord i sin svenska och 30 informanter har inte alls svarat på frågan.

Slang – en viktig domän för finskan i svenska
I enkätens öppna frågor har Haparandaungdomarna angett att de finska inslagen
i svenska kan upplevas som slang i Haparanda. ”Slang är ofta blandat eller nya
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ord, finsk slang är ofta svenska ord som är förfinskade, svensk slang är ofta finska
ord här i happis [=Haparanda] eller nåt.” Informanterna har också uppgett att
de finska ord de använder kan vara slang: ”Jag använder då och då finska ord.
Men väldigt sällan och kanske enkla ord eller slang.” De finska orden kan ha
en ”slangifierande” effekt i svenskan.
Det finskinfluerade slangordförrådet som samlades in med hjälp av frågeformuläret omfattar t.ex. personbeteckningar, skällsord och ord som har att göra
med ’att dricka alkohol eller öl’. De mest belagda finska slangorden i hela materialet från enkätundersökningens slangordsdel (1994–2008) är följande: vittu
29 ’kvinnligt könsorgan’, ukko 14 ’gubbe’, lesbo 13 ’lesbisk’, pillu 13 ’kvinnligt
könsorgan’, mummo 11 ’gumma’, frendi 10 ’vän’, ämmä 10, akka 9 ’gumma’
och bileet 9 ’fest’. I materialet finns inga exempel på ord från meänkieli.
Även i de inspelade samtalen förekommer sådana finska ord som informanterna angett som slangord i enkäten. Det finska ordet kännissä är det näst
populäraste ordet för ’att vara onykter/berusad’ i Språkskolan 2007. Samma
ord förekommer flera gånger även i de inspelade samtalen. Detsamma gäller
dess finska synonym päissään. Det finska ordet kan få svenska bestämningar
som lite eller helt päissään. Följande samtal har spelats in i skolans matsal där
en större grupp ungdomar retas med varandra:
Utdrag 1. I skolans matsal (Språkskolan 2007)
		 01 Jens:
lotta e lite päissään
		 02 Lotta:
de e du som e helt päissään
		 03 Jessica: jag tror att han blir full på luft

Språkkontaktdrag i Haparandaungdomarnas muntliga
kommunikation
De inspelade samtalen bekräftar det som också ungdomarna själva uppger i
sina öppna enkätsvar, nämligen att det förekommer mycket finskt inflytande
i den svenska som de använder med varandra i vardagliga sammanhang. Det
handlar oftast om enstaka finska ord och utrop, t.ex. slangord, svordomar eller
diskurspartiklar, men det förekommer också kodväxling där en eller flera talare
tillfälligt byter till finska, även om samtalsdeltagarna annars talar svenska med
varandra.
I det följande presenteras två utdrag som innehåller finska inslag. I utdrag 2
diskuterar tre tvåspråkiga flickor, Jenny, Elin och Karo från årskurs 9, på rasten
i Språkskolan (2007). I början av samtalet, vilket inte syns i utdraget nedan,
kommer det första finska inslaget, när Jenny berättar hur hon har talat om hemkomsttider med sin mor och styvfar. Hon citerar sin mor på finska och säger att
”mamma sade att tuu ihmisten aikoihin kotiin”, vilket ungefär betyder att ’kom
hem i kristlig tid!’. Det är typiskt för tvåspråkiga personer att de kodväxlar till
källspråket när de citerar någon (Berglund 2008). Uppenbarligen har Jennys
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moder sagt sin uppmaning om hemkomsttiden på finska. Därefter berättar Jenny
att hon föregående kväll varit hos pojkvännen och Elin undrar vad de har gjort.
Först vägrar Jenny svara på frågan och hänvisar till bandspelaren, men senare
återkommer hon själv till frågan och detta utdrag presenteras nedan:
Utdrag 2. På rasten (Språkskolan 2007)
01 Jenny: vänta om du så gärna vill veta vad vi gjorde så kan ja säga de
02
efter de att ja ha
03 Elin:
dom kollade på simpsons
04 Jenny: nä: nå i alla fall klockan tie kollade vi på sportnytt som va så
05
jävla tråkigt så
06 Karo:
usch va tråkit
07 Jenny: men de va bara femton tie minuter
08 Elin:
marcus vill kolla på sportnytt han e sportfani eller han älskar
09
ju sport
10 Jenny: vet du va han sa ((viskar)) den där maskinen är på ((ohörbart,
11
viskar))
12 Karo:
va
13 Elin:
hermione
14 Jenny: hermione den där tjejen ((viskar))
15
så han ba han sa asså han sa ((viskar)) inte lika snygg som du
16 Karo:
niinkö kan han tycka att hon är snygg
17 Jenny: vet du vem ja menar
18 Karo:
jo hermione
19 Jenny: vem e de ja vet inte ens själv vem de e
20 Karo:
hon e kompis med Harry Potter

Ordet sportfani är ett s.k. hybridord. Det sammansatta ordet består av det svenska
förledet sport och det engelskfinska efterledet fani. Elin säger ordet tydligt med
ett i. Fani är ett helt vanligt lånord i finskan. Senare i samtalet berättar Jenny
att hennes pojkvän har liknat henne vid Harry Potters vän Hermione och sagt
att Hermione inte är lika snygg som Jenny. På rad 16 börjar Karos undrande
respons med finskans niinkö som ungefär betyder detsamma som ’verkligen?’
på svenska. Därefter byter hon tillbaka till svenska och undrar om pojkvännen
verkligen kan tycka att Hermione är snygg. Niinkö verkar snarare ha en expressiv funktion och uttrycka förvåning än att vara menat som en riktig fråga.
Följande samtal som pågår mellan de tvåspråkiga Anna och Micke (årskurs
9) spelades in i Språkskolans matsal 2007. I utdrag 3 initierar Anna en självreparation med finskans reparationsmarkör eikö:
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Utdrag 3. På lunchrasten (Språkskolan 2007)
01 Anna: asså ja tycker int att ris passar me /eikö potatis
02
passar me korvstroganoff
03 Micke: (de gör de)
04 Anna: nä: de ska va ris me [korvstr05 Micke: [potatismos
06 Anna: nä: det ska va: ris

Det talspråkliga eikö har bildats av finskans ei kun som på svenska närmast
motsvaras av ’nej, utan’. Efter reparationsmarkören eikö byter Anna ut ordet
ris mot ordet potatis. Efter kodväxlingen till finska byter Anna tillbaka till
svenska och upprepar sekvensen ”passar me” som förekommer just före det
finska ordet eikö.
Även av informanternas enkätsvar att döma använder Haparandaungdomarna
finskans reparationsmarkörer som t.ex. eikö ’nej, utan’ och niinku ’liksom’ när de
vill rätta något som de just har sagt. Fem informanter har nämnt eikö i sina svar:
”Om jag råkar säga fel så säger jag eikö (’nej, utan’) och rättar sedan det jag har
sagt fel.” ”Jap, det har jag (finska ord i svenskan)…Och om jag säger något fel
så rättar jag med att säga ”niinku” eller ”eikö” osv. i stället för jag menade osv.”

Kontaktdrag i Haparandaungdomarnas skriftliga kommunikation
Av enkätundersökningen som genomfördes 2010 framgår det att det vanligaste sättet att hålla kontakt med vännerna bland informanterna är att träffas i
verkligheten. Att chatta är det näst vanligaste sättet och det tredje vanligaste är
att skriva sms med mobiltelefon. Det har blivit allt vanligare att ungdomarna
kommunicerar med varandra med nya medier, dvs. dator och mobiltelefon. 18
av samtliga 41 informanter som svarade på enkätfrågorna om sina skrivvanor
uppgav sig blanda språken när de skriver till varandra i vardagliga sammanhang:
”Jag blandar ofta, t.ex. Jo, kyllä.”
Informanterna blandar in finska ord i svenskan t.ex. när de chattar, skriver sms
eller facebook: ”När jag skriver sms eller på facebook och msn så blandar jag in
finska ord i svenskan, men man skriver mest på svenska.” ”Svenska dominerar
men vissa enstaka ord kan komma med ibland när man smsar/chattar med vänner.”
Också här anger informanterna att de finska inslagen kan vara några enstaka ord, partiklar eller svordomar. Svenska är ändå det dominerande språket
i ungdomarnas skriftliga kommunikation. Det är dock inte bara de tvåspråkiga
ungdomarna som blandar språken, utan det finns också svenskspråkiga ungdomar som vill lära sig finska som kan blanda lite finska i svenskan, när de skriver:
”Vill lära mig finska så ibland slinker ett och annat ord ner i svenska meningar.”
I enkäten har informanterna också fått skriva ner textmeddelanden som de
skickat till sina kamrater. Här följer fyra exempel på sms-språk där det förekommer finskt inflytande på svenskan:
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(1)

Vi träffas vid penkki ‘Vi träffas vid bänken’

(2)

Moi, hänkkar du på? ‘Hej, hänger du med?’

(3)

No voi ei, så du kommer inte? ‘Å nej, så du kommer inte’

(4)

Perkele Emma! Svara! ‘Fan, Emma! Svara!’

Föregående exempel bekräftar att de finska inslagen i svenskan kan innebära
substantiv (exempel 1), hälsningsord (exempel 2), interjektioner och svordomar
(exempel 3 & 4). Informanterna har också skickat utdrag ur sina chattsamtal.
Även de innehåller motsvarande finska inslag, t.ex. interjektioner och hälsningsord, även om samtalet annars pågår på svenska:
(5)

Victoria säger: jepp, Haista!!:) ‘Japp, ta dig i häcken!’

(6)

Johan säger: Moro! ‘tjena’

Slutord
På basis av både enkätmaterialet och det inspelade materialet kan de finska
inslagen i Haparandaungdomarnas svenska oftast uppfattas som både tillfälliga
och etablerade lån i form av slangord eller kodväxling. Här innebär etablerade
lån sådana lån som etablerats i ungdomsspråket i Haparanda, de lokala slangorden. De finska inslagen kan vara allt ifrån direkt anförda citat och slangord till
diskurspartiklar, interjektioner och svordomar. Ungdomarna tycks kodväxla med
de finska element som är syntaktiskt enkla att blanda in i svenskan. I materialet
finns inga tydliga exempel på ord eller kodväxling på meänkieli, men troligen
kan samma ord fungera bra både i finska och i meänkieli.
Varför använder Haparandaungdomarna finska ord i sin svenska? I vilka
domäner förekommer de finska inslagen i deras samtal? Vilka funktioner kan
dessa inslag ha? Enligt enkätsvaren använder ungdomarna finska inslag i sin
svenska, eftersom det blir roligare: ”Ibland använder jag finska ord för att det
låter roligare.” Några ord kan också låta bättre på finska: ”Det finns sådana ord
som är bättre på finska.”
Det faktum att Haparandaungdomarna använder finska i svenskan i synnerhet när de skojar eller svär visar att de har kvar en levande och nära relation
till finskan och att språket fungerar som ett känslospråk. Finska är ofta ett
hemspråk och ett informellt språk som ungdomarna använder oftare i muntlig
än i skriftlig kommunikation. Diskursmarkörer, slanguttryck och svordomar,
som allt som oftast lånas från finskan, uttrycker talarens förhållningssätt till
själva yttrandet. Diskursmarkörer utgör en viktig del av ungdomars språk och
interaktion: de fungerar som samtalsreglerande signaler.
De tvåspråkiga ungdomarna i Haparanda tycks ha finska som en extra resurs
som de kan utnyttja vid behov i sina svenska samtal med varandra utan risk för
att kommunikationen skulle bli lidande för det. De flesta ungdomar har finsk
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bakgrund och de förstår varandra trots att det blandas in finska i svenska samtal.
De finska elementen, såsom slangord, diskurspartiklar och svordomar, verkar ofta
bära det känslomässiga budskapet i yttranden i Haparandaungdomarnas samtal.
De finska inslagen i svenskan kan också ha betydelse som identitetsmarkörer. Med sitt språkbruk markerar ungdomarna sin tvåspråkiga identitet och
grupptillhörighet med varandra.
Av Haparandaungdomarnas språkbruk att döma lämnar finskan sitt spår efter
sig i svenskan, i synnerhet när det gäller det språk de tvåspråkiga ungdomarna
använder i socialt samspel med varandra. I dag kan också ungdomarna se sin
tvåspråkighet som en rikedom: ”Jag tycker det är bra om man lär sig båda
språken, dels för att det blir lättare att bo på ett ställe som är tvåspråkigt och
dels för att det blir lättare att få jobb om man kan flera språk.”
Litteratur
Berglund, Raija 2008. Ett barns inter aktion på två språk. En studie i språkval oc h
kodväxling. (Acta Wasaensia. Nr 190. Språkvetenskap 37.) Vasa: Vasa universitet.
Fraurud, Kari & Bijvoet, Ellen 2004. Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter
av svenska i flerspråkiga miljöer. I: Kenneth Hyltenstam & Inger Lindberg (red.),
Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle. Lund:
�����������������
Studentlitteratur. S. 389–418.
Haglund, Charlotte 2004. Flerspråkighet och identitet. I: Kenneth Hyltenstam & Inger
Lindberg (red.), Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle.
Lund: Studentlitteratur. S. 359–387.
Håkansson, Gisela 2003. Tvåspråkighet hos barn i Sverige. Lund: Studentlitteratur.
Hansegård, Nils-Erik 1972. Tvåspråkighet eller halvspråkighet. Stockholm: Aldusserien Bonniers.
Hyltenstam, Kenneth & Stroud, Christopher 1991. Språkbyte och språkbevarande. Om
samiskan och andra minoritetsspråk. Lund: Studentlitteratur.
Muysken, Pieter 2007. Code-switching and grammatical theory. I: Li Wei (red.) The
Bilingualism Reader. London: Routledge.
SFS 2009:600. Språklagen.
SCB = Statistiska centralbyrån 2008. http://www.scb.se/
Transkriptionsnyckel
men
emfas
:
förlängd vokal
(men)
transkriptionen är osäker
(
)
ohörbart
(( viskar)) transkriberarens kommentarer
?
stigande ton
men
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markerar var överlappande tal börjar
]
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markerar ett tvärt avbrott i talflödet

På två språk eller tvåspråkigt? Svenskan i tal
och skrift inom regionförvaltningen i Finland
Merja Koskela & Nina Pilke

Inledning
I ett nyligen startat forskningsprojekt studeras vilken slags verksamhetskultur
och vilka slags verksamhetsbetingelser som bäst stöder tvåspråkighet i det
finländska samhället. I fokus står olika tvåspråkiga kommunikationsmiljöer
inom både den offentliga och den privata sektorn: myndigheter, utbildningsorganisationer, föreningar och företag. Projektet Tvåspråkigheten och det mångkulturella Finland – utbyte och utmaningar i ett framtidsperspektiv (TMF) är
ett samarbetsprojekt mellan tre universitet i Finland och det förverkligas inom
ramen för forskargruppen BiLingCo vid Vasa universitet.
I den här artikeln presenteras preliminära resultat från en studie som gäller
en reform av den statliga regionförvaltningen i Finland. Reformen genomfördes från och med 1 januari 2010 och den förde med sig omorganiseringar
av myndigheternas uppgifter mellan regioner, bl.a. så att en del av de tidigare
enspråkiga myndigheterna blev officiellt tvåspråkiga. Den studerade reformen
är mycket omfattande. Bland annat omorganiserades de uppgifter som tidigare
sköttes av tiotals länsstyrelser, arbetskrafts- och näringscentralernas (TE-centraler), miljöcentraler, miljötillståndsverk, vägdistrikt, arbetarskyddsbyråer och
landskapsförbund till 15 närings-, trafik- och miljöcentraler (NTM-centraler).
Tidtabellen var mycket stram och reformens konsekvenser i fråga om svenskspråkig service var delvis oklara ännu ett halvt år senare.
Inom ramen för första fasen i studien kartlades situationen strax före reformen. I andra fasen, ca ett år efter att reformen trätt i kraft, kommer de nya
NTM-centralerna att följas upp som tvåspråkiga fackspråkliga kommunikationsmiljöer.

Tvåspråkighet i organisationskontext
Begreppet ’tvåspråkighet’ är mångfacetterat. Begreppsintensionen kan omfatta
användandet och/eller behärskandet av två språk. Termen tvåspråkig som hänvisar till en glidande skala mellan att kunna och att inte kunna ett språk kan
användas om såväl individer som grupper. (Tandefelt 1988:14; Nationalencyklopedin 2010) Inom den forskning som gäller individuell tvåspråkighet finns
bl.a. den sociokulturellt styrda indelningen i additiv och subtraktiv tvåspråkig-
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het. Distinktionen markerar en skillnad mellan en tvåspråkighet som innebär
att språken kompletterar och berikar varandra (additiv) respektive en atmosfär
där andraspråkstillägnandet sker på bekostnad av förstaspråket (subtraktiv).
(Lambert 1977) Termen funktionell tvåspråkighet, dvs. att man kan använda
andraspråket i olika sammanhang, hör i sin tur ihop med kompetensnivåer och
språkanvändning. (Skutnabb-Kangas 1981:84; Utbildningsstyrelsen 2010)
Med utgångspunkt i den officiella lagstiftningen beträffande tvåspråkighet
i Finland kan man tala om officiell tvåspråkighet (se t.ex. Strömman 1995:31).
Kommunerna i Finland är antingen enspråkiga eller tvåspråkiga enligt kvantitativa kriterier. I en tvåspråkig kommun finns både finskspråkiga och svenskspråkiga invånare och den språkliga minoriteten utgör minst 8 % av invånarna
eller minst 3 000 invånare. I tvåspråkiga kommuner med antingen finsk eller
svensk majoritet bor idag 1,5 miljoner finländare. Statliga regionala myndigheter
är en- eller tvåspråkiga beroende på kommunernas språkliga status i ämbetsdistriktet. Om någon av kommunerna är tvåspråkig eller om kommunerna har
olika språk är myndigheten tvåspråkig. En tvåspråkig myndighet ska i kontakt
med enskilda individer använda deras språk och i sin verksamhet utåt visa att
den använder båda språken (t.ex. i broschyrer och på skyltar). I kontakter med
enspråkiga statliga myndigheter kan de språkliga rättigheterna tillgodoses genom tolknings- eller översättningstjänster. (Språklag 2003; Kommunförbundet
2010; Justitieministeriet 2010; Palmgren 2007:11)
Enligt den finländska språklagen (6.6.2003/424) ”krävs vid tvåspråkiga
myndigheter utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i befolkningsmajoritetens språk inom myndighetens ämbetsdistrikt samt nöjaktiga muntliga och
skriftliga kunskaper i det andra språket”. Detta krav gäller de tjänster som
förutsätter högskoleexamen.
Vår studie handlar om myndighetens officiella tvåspråkighet som regleras
av språklagen. I december 2009 var de studerade arbetsmiljöerna utgående från
språklig kommunstruktur antingen tvåspråkiga eller enspråkiga. Efter reformen
blir de tvåspråkiga och ska därmed i sin service och annan verksamhet utåt
använda både finska och svenska. I studien analyserar vi språkens inbördes
relationer och användning av finska och svenska i olika en- och tvåspråkiga
situationer, dvs. språkval. Tvåspråkigheten kan beroende på kommunikationssituationen förverkligas så att språken kombineras i användningen eller hålls
helt isär alternativt så att de är parallella eller underordnade varandra (jfr
Tandefelt 2003:190).

Syfte, material och metod
Syftet med den nu aktuella delstudien är att kartlägga hur tjänstemännens språkliga vardag vid tvåspråkiga och enspråkiga myndighetsenheter på regionnivå såg
ut före reformen. Undersökningen begränsas till fyra nuvarande regioner som
tidigare hört till det historiska Österbotten där svenskan och finskan alltid varit
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i kontakt med varandra. Vi undersöker den språkliga vardagen genom ett antal
faktorer på makro- och mikronivå. På detta sätt erhålls en bild av den språkliga
vardagen i regionförvaltningen i Österbotten före förvaltningsreformen och
därmed ökad kunskap om de utmaningar som svenskan inom förvaltningen i
Finland möter i dag och i framtiden.
Materialet för undersökningen har samlats in med hjälp av en webbenkät i
december 2009 (10–22 december 2009), dvs. några veckor innan förvaltningsreformen trädde i kraft. Enkäten riktades till organisationer vars arbete gällde
arbetskrafts- och näringslivsfrågor, miljöfrågor, vägfrågor och länsförvaltning
på fyra orter. De fyra serviceenheterna i Seinäjoki och Uleåborg fungerade på
finska och de har fått en finskspråkig enkät. De fem serviceenheterna i Karleby
och Vasa fungerade både på finska och på svenska och de har fått en finsk- och
svenskspråkig enkät. Se figur 1. Efter reformen kommer alla nio enheter enligt
planerna att ingå i tvåspråkiga NTM-centraler.

REGIONFÖRVALTNINGSMYNDIGHET

Vägdistrikt

Miljöcentraler

Länsstyrelser

5 tvåspråkiga
serviceenheter

4 enspråkiga
serviceenheter

4 ORGANISATIONER

TE-centraler

Figur 1. Myndighet, organisationer och serviceenheter i undersökningen.

Enkäten skickades till ca 1000 tjänstemän och den besvarades av 167 anställda.
Enkäten omfattade tre olika frågebatterier som gällde informationsförmedling,
språkfrågor och regionvetenskapliga aspekter. I den här artikeln koncentrerar vi
på den delen av enkäten som gällde språk. Av dem som svarat har 74 % finska
och 26 % svenska som modersmål. Våra tidigare analyser (Koskela & Pilke
2010) av reformens möjligheter och risker visar att de som svarat på enkäten
inte bara är de som har positiv inställning till reformen och till tvåspråkigheten.
I denna artikel analyserar vi svaren på 9 frågor av de sammanlagt 39 frågorna i
enkäten kvantitativt. I analysen jämför vi relevanta aspekter med varandra och
ger några exempel ur materialet.
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Språkval i makro- och mikroperspektiv

MIKRO

MAKRO

Teorier om språkval i flerspråkiga kontexter har koncentrerat sig på antingen
makro- eller mikronivå av språkbruket. Makroperspektivet tenderar att se valet
av språk(varietet) som styrt av samhälleliga och sociala faktorer, medan mikroperspektivet tilldelar individen den avgörande rollen i beslutsfattandet. Bland
annat Fishman (1972:2000) har beskrivit valet av språk i flerspråkiga miljöer ur
ett makroperspektiv. Enligt hans teori är det samhällets och samfundets normer
som bestämmer språkvalet när människor träffas. Fishman (1972:441) utgår
från att det är talarens tysta kunskap om domäner, dvs. ”institutional contexts
and their congruent behavioral co-occurrences” som avgör språkvalet i olika
situationer. Dessa institutionella kontexter och kongruenta beteendemönster
är förenade med språknormer som bestämmer vilket språk som används i
enskilda situationer. Det finns flera påverkande faktorer. Fishman räknar upp
bland annat grupptillhörighet, situation (intimitet-distans, formellt-informellt
och maktförhållanden) och samtalsämne.
Gumperz (1964:139) däremot framhäver mikroperspektivet då han konstaterar
att talarna i en talsituation avgör hur de talar och vilket språk de väljer utgående
från sina kunskaper om grammatiska begränsningar och upplevd social acceptabilitet av språkbruket i kontexten. Dessa sociala faktorer räcker emellertid
ensamma inte till för att förklara språkval, eftersom talarens mål, värderingar,
föreställningar och attityder spelar en viktig roll (Gumperz 1982:27). Även MyersScottons (1988; 1998) markeringsmodell har ett mikroperspektiv. Valet av språk
styrs av samtalsämne och maktförhållanden, men talaren anses vara fri att välja.
Myers-Scottons (1999) modell baserar sig på en studie av tvåspråkighet i
Kenya och ser språkvalet som en förhandling eller optimering. Myers-Scotton
och Bolonyai (2001:12) beskriver beslutsprocessen i form av filter genom vilka
beslutet om val av varietet fattas. För det första finns det situationsbundna och
sociala normer där talarens språkkunskaper är en påverkande faktor. För det
andra finns det talarens tidigare erfarenheter. För det tredje finns det rationalitet
då talaren överväger sina önskemål, värderingar och föreställningar, jämför dem
med de övriga faktorerna och fattar det slutgiltiga beslutet. I vår undersökning
kombineras makro- och mikroperspektiven såsom framgår av figur 2.
1. Samhällets normer
2. Situationsbundna och sociala normer
3. Institutionella kontexter och beteendemönster
4. Språkkunskaper
5. Individuella mål, värderingar, föreställningar och attityder

Figur 2. Makro- och mikroperspektiv i analysen.

Språklagen
Myndighetsarbetets normer
Enhetens praxis
Självskattning
Uttalade åsikter och attityder

174

Svenskans beskrivning 31

Makroperspektivet representeras av samhälleliga och sociala faktorer, men i
synnerhet av den institutionella kontexten i de arbetsmiljöer som studeras. I
detta sammanhang framhäver vi enheternas praxis i fråga om språkbruket i
arbetet, t.ex. formellt–informellt, skriftligt–muntligt, och speciell fokus sätts
på skrivande på två språk. Mikroperspektivet har med individerna att göra, i
synnerhet deras åsikter och föreställningar. Därtill fokuseras informanternas
evaluering av de egna språkkunskaperna samt deras attityder till svenskan.

Tvåspråkighet på makronivå
I enkäten frågades om informanterna i sitt arbete fungerade på ett, två eller
flera språk. Svaren visar att det fanns en klar skillnad mellan de tvåspråkiga
och enspråkiga enheterna. Tabell 1 visar att bara ca en fjärdedel (25 %) av arbetsuppgifterna sköttes på ett språk vid tvåspråkiga enheter, medan 4/5 (83 %)
sköttes på ett språk i enspråkiga enheter. Vid de tvåspråkiga enheterna är också
andelen uppgifter på flera språk större än vid de enspråkiga, 13 % respektive 6 %.
Tabell 1. Andelen använda språk i arbetsuppgifter vid tvåspråkiga och enspråkiga
serviceenheter.
På ett språk
På två språk
På flera språk

Enspråkiga enheter
83 %
11 %
6%

Tvåspråkiga enheter
25 %
62 %
13 %

Utgående från informanternas modersmål skötte de finskspråkiga 48 % av sina
uppgifter på ett språk, 42 % på två språk och 10 % på flera språk. När det gäller
de svenskspråkiga, sköttes 4 % av arbetsuppgifterna på ett språk, 77 % på två
språk och 19 % på flera språk.
Nästan alla anställda vid de tvåspråkiga serviceenheterna hade arbetsuppgifter även på svenska. Vid de enspråkiga enheterna anger 99 % att under 10
% av deras arbetsuppgifter var svenskspråkiga. Vid de tvåspråkiga enheterna
däremot anger 60 % att över 11 % av deras arbetsuppgifter var svenskspråkiga.
Resultaten kan jämföras med Louhiala-Salminens (2002:23, 69) resultat som
visar att endast 2–8 % av de anställda inom industri- och banksektorn i Finland
använder svenska. Våra resultat visar alltså att det inte bara är de svenskspråkiga
vid de tvåspråkiga enheterna som tar hand om de uppgifter som sköts på svenska
utan uppgifterna sköts kollektivt. När en enspråkig myndighetsorganisation
blir tvåspråkig ökar därmed sannolikheten för att en del av arbetsuppgifterna
också ska skötas på svenska. I vissa fall bestäms språkvalet av situationsbundna
normer (jfr figur 2). En informant t.ex. påpekar att han inte får fatta officiella
beslut eller skriva brev på svenska eftersom det hör till den svenska avdelningens
uppgifter, se exempel (1).
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Beslut skriver jag på finska eftersom jag inte får fatta officiella beslut på svenska
eller skriva brev på svenska. Det hör till den svenska avdelningen.

I detta fall står faktorer på makronivå i konflikt med faktorer på mikronivå.
Av allt att döma har tjänstemannen i fråga både kunskaper och vilja att fungera tvåspråkigt men de situationsbundna normerna styr språkvalet. Kleimann
(1993:66) har i sin studie av hur texter revideras vid en statlig myndighet kommit fram till att trots att myndigheten har en stark enhetlig kultur finns det även
subkulturer på de olika avdelningarna vilka påverkar processerna. I projektets
andra fas som gäller situationen efter reformen kommer vi att följa upp hur de
situationsbundna normerna vid de olika enheterna och organisationerna i fråga
om språkbruket har kombinerats och hur de eventuellt har förändrats.

Situationer på makronivå
I enkäten som riktades till tvåspråkiga serviceenheter (121 svar) frågade vi
i vilka situationer de anställda använder finska respektive svenska och vilka
situationer som är tvåspråkiga. I både formella och informella situationer på
arbetsplatsen är informanternas vardag tvåspråkig. I synnerhet i kontakt med
kunder i formella situationer används både svenska och finska. Av informanterna
anger ca 70 % att muntliga kontakter med kunder förutsätter tvåspråkighet
medan 30 % anger att kundkontakterna kan skötas på ett språk.
Möten, arbetsgrupper och förhandlingar sköts likaså till övervägande del på
båda språken. Finskan används något mer bara i formella kontakter med kolleger
(finska 50 %, båda språken 45 %) och vid informationstillfällen (finska 59 %, båda
språken 41 %). Av de svenskspråkiga talar 41 % och av de finskspråkiga talar 29
% båda språken med sina kolleger när de diskuterar arbetet. Av de finskspråkiga
anger 5 % att de talar med sina kolleger om arbete på svenska. En informant
kommenterar detta val som en medveten strävan att utveckla språkkunskaperna:
(2)

Jag har kommit överens med vår svenskspråkiga sekreterare att vi talar bara
svenska. Jag tog initiativet eftersom jag vill utveckla mig själv. Kollegan ställer
gärna upp.

Upprätthållande av kunskaper i och inlärning av svenska främjas av ett aktivt
kommunikativt samspel med både kolleger och kunder som talar svenska (se
t.ex. Einarsson 2009:101). När det gäller de mera informella muntliga situationerna på tvåspråkiga arbetsplatser är språkbruket likadant som i de formella
situationerna. I kafferummet används båda språken av 63 % och på fester av
68 % av informanterna.

Tvåspråkighet när facktexter skrivs
I enkäten ombads informanterna räkna upp de tre vanligaste texterna som de
skriver och ange på vilka språk de gör detta. Som väntat anger de som svarat
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på enkäten att de skriver flera olika textsorter. De mest typiska textsorterna som
skrivs är vanliga myndighetstexter som anvisningar, olika typer av beslut, brev,
förslag, rapporter, utlåtanden och utredningar. Därtill finns det olika typer av
affärsbrev som förfrågningar, anbudsbegäran med bilagor, anbud, offert och
jämförelser av anbud samt texter som har med räkningar och inbetalningar
att göra. Andra typer av textsorter representeras av inlägg, e-brev och e-postmeddelanden. Gunnarsson (1992:59) har i sin studie av skrivverksamheten vid
kommundelskontoret kategoriserat textproduktionen dels i texter som fungerar
som komplement till muntlig verksamhet (t.ex. inbjudan och protokoll), dels
i texter som fungerar som alternativ till muntlig verksamhet eller som direkt
skriftspråksbundna (t.ex. plan och förslag). I Gunnarssons studie är fördelningen
mellan textkategorierna jämn då 48 % av texterna utgör komplement till muntlig
verksamhet och 52 % av texterna kan ses som alternativ till tal eller som bundna
till den skriftliga formen. I vår studie uppger informanterna att de vanligaste
texterna är skriftspråksbundna.
Spilka (1993:75) rapporterar att det på ett statligt departement inom miljöområdet fanns ett starkt samband mellan muntlig och skriftlig kommunikation.
Våra analyser visar att 71 % av informanterna vid tvåspråkiga enheter skriver
både på finska och på svenska vilket antyder att det också vid de studerade
enheterna finns ett samband mellan det muntliga och det skriftliga språkbruket (se ovan). Relativt ofta anger informanterna att de använder båda språken
parallellt när de skriver facktexter (se exempel 3).
(3)

Utlåtanden, brev, beslut på sv och fi

Mottagarens språk är en viktig och synlig faktor som avgör språkvalet, se
exempel (4).
(4)

Båda språken gäller, ibland samma text på båda språken ibland bara det ena efter
behov. Mottagarpartens språk styr

Vissa genrer verkar vara starkt språkbundna. Till exempel PM och e-post i intern
kommunikation skrivs oftast på finska. Svenskans underordnade roll kommer
fram i en del kommentarer:
(5)

Brev, beslut, förslag finska, korta ibland på svenska

De flesta informanterna skriver själva på båda språken men några säger sig ha
tillgång till färdiga malldokument eller översättningstjänst:
(6)

Beslut skrivs ut enligt modersmål

(7)

Översättaren har vid behov fixat texten på svenska
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Behovet av översättning återspeglar de undersökta serviceenheternas språkbruk.
Vid de enspråkiga serviceenheterna säger nästan alla informanter att de inte
anlitade översättare, medan ca hälften av informanterna vid de tvåspråkiga serviceenheterna angav att de anlitar översättare. Med tanke på framtiden tillfrågades
informanterna om de skulle behöva anlita en översättare om de skrev texter på
det andra inhemska språket. Här kommer behovet vid de enspråkiga enheterna
tydligt fram då närmare 70 % av informanterna skulle behöva anlita en översättare. De anställda vid de tvåspråkiga enheterna ser däremot inte någon större
förändring i behovet av översättning jämfört med den nuvarande situationen.

Tvåspråkighet på mikronivå
I fråga om de undersökta organisationerna är befolkningsmajoritetens språk
finska inom de nya myndigheternas ämbetsdistrikt. Således krävs det att tjänstemännen vid de nya tvåspråkiga NTM-centralerna har minst nöjaktiga muntliga
och skriftliga kunskaper i svenska språket. Se figurerna 3 och 4. De finskspråkiga
informanterna har fått bedöma sina muntliga och skriftliga kunskaper i svenska
på skalan kan inte alls – modersmålsnivå (0–5 på den horisontella axeln). Den
vertikala axeln i figurerna visar andelen informanter i procent.
Skriftliga kunskaper i svenska
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Tvåspråkig serviceenhet
Enspråkig serviceenhet

Figur 3. Självskattning av muntliga kunskaper i svenska.

Av informanterna vid enspråkiga serviceenheter anger sig 62 % ha minst nöjaktiga kunskaper i svenska i skrift och drygt hälften, 51 % i tal. Vid de tvåspråkiga
serviceenheterna är motsvarande siffror 80 % (skrift) respektive 79 % (tal).

178

Svenskans beskrivning 31

Muntliga kunskaper i svenska
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Figur 4. Självskattning av muntliga kunskaper i svenska.

Majoriteten av de finskspråkiga informanterna anser att de har nytta av kunskaperna i svenska och att de vill utveckla sina kunskaper. Vid de enspråkiga
serviceenheterna anger 46 % av informanterna och hela 85 % av informanterna
vid de tvåspråkiga serviceenheterna att de har nytta av kunskaperna i svenska.
Vid båda enhetstyperna finns en stark vilja att vidareutveckla språkkunskaperna
eftersom ca 65 % av informanterna ställer sig positivt till att utveckla sina
kunskaper i svenska.
Av enkätsvaren framkommer också på flera olika sätt att de anställda anser
framtiden vara språkligt öppen. Frågan om eventuella förändringar i arbetsuppgifter och språkanvändning får 35 % av informanterna vid de enspråkiga
och 24 % av informanterna vid de tvåspråkiga serviceenheterna att svara att
de inte vet. Se figur 5.

Figur 5. Informanternas syn på reformens förväntade effekt på språkanvändning.
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Intressant är att en fjärdedel av informanterna vid de enspråkiga enheterna anser
att ingenting kommer att förändras i språkanvändningen trots att reformen i
planerad form leder till att organisationen blir tvåspråkig. Dahl (2010:89–90)
som har analyserat samma material ur ett funktionsperspektiv har kommit fram
till att informanterna vid de enspråkiga enheterna har mycket olika tankar om
den tvåspråkiga framtiden eftersom de inte har någon erfarenhet att relatera till.
En övergång från en enspråkig enhet till en tvåspråkig organisation kan dock
antas ändra den språkliga vardagen på ett grundläggande sätt både på makrooch mikronivå (jfr figur 2, tabell 1).

Slutsatser
Tjänstemännens språkliga vardag vid de studerade tvåspråkiga och enspråkiga
regionala myndighetsenheterna styrs av ett antal faktorer på makro- och mikronivå. Genom att betrakta dessa har vi fått en bild av den språkliga vardagen
i regionförvaltningen i Österbotten före en omfattande reform. För att kunna
sammanfatta denna bild har vi valt att operera med de sammanfattande begreppen språkprofil och tvåspråkighetsmönster.
Språkprofil definierar vi som helhetsbild av organisationens språkliga verksamhet (makronivå) och organisationens förmåga att fungera språkligt genom
tjänstemännens språkkunskaper och inställningar till språk (mikronivå).
Våra resultat antyder att språkprofilen vid de tvåspråkiga enheterna var
annorlunda än vid de enspråkiga. På makronivå fungerade de tvåspråkiga enheterna oftast flerspråkigt då 75 % av uppgifterna enligt informanterna sköttes
på två eller flera språk. Nästan hela personalen vid de tvåspråkiga enheterna
mötte även uppgifter som skulle skötas på svenska, dvs. uppgifterna fördelades
i första hand enligt expertis och inte enligt språk. Vid de enspråkiga enheterna
var vardagen närmast enspråkig då 83 % av uppgifterna sköttes på ett språk. På
mikronivå bedömde personalen vid de tvåspråkiga enheterna sina kunskaper i
svenska som bättre än vad personalen vid de enspråkiga gjorde. Trots att våra
resultat baserar sig på självskattning istället för på genom test eller praktik visad
språkkunskap och trots att vi bara har 46 svar från enspråkiga serviceenheter är
skillnaderna i bedömningen klara. Vid båda enhetstyperna såg personalen nyttan
av svenskkunskaper och vill förbättra dem ytterligare. Positiv inställning till
språkkunskaper bidrar till tvåspråkighet och dess bevarande och två modersmål
hos personalen leder till äkta additiv tvåspråkighet genom ett kommunikativt
värde som ges båda språken. När en organisation internt fungerar tvåspråkigt
garanteras svenskspråkig service på enhetsnivå. När en organisation fungerar
på två språk kan svenskspråkig service bero på person.
Med organisationens tvåspråkighetsmönster avser vi arbetsfördelningen
mellan de två språken som står i fokus för intresset i vår studie på makro- och
mikronivå. Både finska och svenska användes vid de tvåspråkiga enheterna på
alla nivåer såväl formellt som informellt. I fråga om skrivande användes båda
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språken parallellt. I synnerhet styrde mottagarens behov språkvalet. Vid de enspråkiga enheterna förväntas översättning bli ett nytt behov när organisationen
blir tvåspråkig. Översättning för externt bruk utgör ett steg på vägen mot äkta
tvåspråkighet men bidrar inte i sig till organisationens tvåspråkighet eftersom
det finns risk att allt fungerar på ett språks villkor.
Resultaten vittnar tydligt om att det behövs åtgärder när de enspråkiga serviceenheterna enligt planerna för reformen blir tvåspråkiga. Med tanke på de
utmaningar som svenskan inom förvaltningen i Finland möter i dag och i framtiden är uppföljningen av tjänstemännens tvåspråkiga vardag viktig. Speciellt
viktigt är att utreda vilka språkkunskaper som behövs i vilka arbetsuppgifter,
dvs. att studera den officiella funktionella tvåspråkigheten.
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Samspel i rådgivningssamtal
Mats Landqvist

Inledning och bakgrund
Medicinsk rådgivning per telefon är en växande verksamhet, där fysiska möten
allt oftare ersätts av teknologiserad och därmed mer kostnadseffektiv rådgivning
(Firth m.fl. 2005, Holmström & Höglund 2007). I den här artikeln undersöks
rekommendationer som ges i samtalen som ett resultat av ett samspel mellan
inringare och sjuksköterska. Materialet är hämtat ur en korpus av samtal till
ett rådgivningsföretag i vårdfrågor i Stockholmsområdet. Ur denna korpus har
de rekommendationerna undersökts och kategoriserats språkligt. Studien ingår
i ett krisforskningsprojekt med syfte att beskriva principer och modeller för
krishanterande samtal.
Syftet med den här studien är att undersöka vilken roll rekommendationerna
har i den relation som utvecklas mellan sjuksköterska och inringare samt i vilken
kontext rekommendationerna ges. Sjuksköterskans upplevelse av att ”nå fram”,
dvs. inringaren visar explicit att hen tagit emot, förstår och avser följa de råd
som ges, kommer att vara vägledande för analysen, särskilt mot bakgrund av
närhetsskapande respektive distanserande strategier som kommer till uttryck
(Norrby 2004). Exakt vilka faktorer som ligger bakom t.ex. upplevelsen av
närhet kan förstås variera, men det konkreta samarbetet med inringaren kan
vara en viktig faktor, något som brukar framkomma av interna diskussioner
och handledningar (Wahlberg 2007).
Sedan decennier har samtalsforskningen om vårdmöten vanligen fokuserat
patientens underordnade position, med utgångspunkt i konkurrerande diskurser
i läkare-patientsamtal (Mishler 1984). Sådant som patientens livsvärld, tankar
och rädslor riskerar att komma till korta till förmån för en biomedicinsk expertdiskurs, som traditionellt företrätts av framför allt läkare. Men det förs också
många vårdsamtal där sjukdomars vardagshantering och därmed patientens
perspektiv står i centrum. Samtal mellan sjuksköterskor och vårdsökande har
på senare tid fått ökad uppmärksamhet från samtalsforskare internationellt
(t.ex. Pilnick m.fl. 2010). I Sverige har även sjuksköterskors bedömningar och
rådgivning över telefon undersökts (t.ex. Leppänen 2002, Wahlberg 2007).
Långt ifrån alla samtal till sjukvårdsrådgivningen kommer från sjuka personer – många samtal förs med föräldrar som undrar hur de ska hantera situationen
med ett sjukt barn. I de samtal som här undersöks är alla från föräldrar, dels
därför att det ger en enhetlig utgångssituation, dels för att dessa samtal brukar
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generera relativt många råd. Det kan vara stor skillnad mellan hur sjuksköterskor interagerar med en sjuk person och hur de talar med en frisk person med
ansvar för ett sjukt barn. En reproduktion av normer om hur en förälder ska
eller bör uppträda i en sjukdomssituation kan förväntas, kanske särskilt med
tanke på de pedagogiska, snarare än terapeutiska, krav som telefonrådgivningen
ställer på sjuksköterskan. Sjuksköterskan kan ju endast uppmana, instruera,
uppmuntra osv. inringaren, snarare än praktiskt ingripa och ge barnet konkret
omvårdnad. Av dessa skäl kan man förvänta sig att samspelet med inringaren
får stor vikt, där deltagarnas uppfattning av varandra, som experter respektive
(goda) föräldrar, blir avgörande.

Rådgivande samtal
Rådgivning som en aktivitetstyp (Levinson 1992) kan förstås som en samling
särskilda samtalsdrag, t.ex. språkhandlingar, som står i ett särskilt pragmatiskt
förhållande till varandra och inkluderar det som deltagarna gör för att realisera
aktiviteten och motsvarande kunskaper som deltagarna har om den (Culpeper
m.fl. 2008:299). Aktivitetstypen är alltså ett medel att beskriva såväl miljön som
situationen, t.ex. en medicinsk konsultation eller ett servicemöte. När det gäller just rådgivningens språkliga realisering kan man konstatera att den varierar
och kan vara svår att kategorisera entydigt. Denna aktivitet kan placeras mellan informationsgivning/utbildning och direkta uppmaningar/förbud (Candlin
& Lucas 1986:22). Längs en dimension mellan information och ordergivning
skulle rådgivning alltså hamna någonstans i mitten och därmed kunna bidra
till att konstruera rollen både som upplysare och som klinisk expert. Språkliga realiseringar av rekommendationer skulle då kunna hämtas från flera håll
(Sarangi 2001). Det innebär att man kan förvänta sig uppmaningar i form av
imperativ (drick mycket!), men även uppmaningars inkongruenta former, t.ex. i
påståenden med deontisk modalitet: ”du ska/bör/behöver dricka mycket”, eller
utan: ”nu dricker du mycket/nu ser du till att dricka mycket”. Även språkliga
realiseringar hämtade från en informationsdiskurs kan förekomma: ”det är
viktigt att man dricker mycket”, där rekommendationen ska uppfattas som en
implicit del av informationen.
Det är viktigt att kontexten ses som dynamiskt konstruerad i situationen
(Culpeper m.fl. 2008:301f.). En typiskt rådgivningssekvens kan då utgöras av
att någon frågar efter ett råd, vilket kan göras i enkel form av fråga-svar, eller
inom en beskrivning av ett problematiskt område, som då kan tas som en begäran
om råd inom aktivitetstypen (Leppänen 2005). Råden kan sedan ges i form av
öppna rekommendationer: ”jag rekommenderar…”, imperativ: ”håll henne mot
bröstet”, påstående om förpliktelse: ”du borde ringa vårdcentralen”. Rådet kan
därefter tas emot på flera sätt, markerat: ”ja just det” eller omarkerat: ”jaha”.
Att söka, ge och ta mot råd anses även vara en känslig aktivitet där det lätt kan
uppstå missförstånd och där institutionella och kulturella normer spelar en stor
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roll för den interpersonella kommunikationen. Personer som ger råd kan t.ex.
utgöra ett potentiellt ansiktshot mot rådsökaren genom att man föreslår en viss
handling, vilket riskerar att resultera i motvilja mot och vägran att efterfölja rådet
(Landqvist 2001:211). I rådgivningssituationer skapas således en asymmetri
mellan deltagarna som behöver förhandlas på en interpersonell nivå (Locher
2010:45). Vanligen sker det genom att rådgivaren använder språkliga mildrande
strategier, t.ex. indirekthet, lexikal hedging, eller inbäddning av råd i annan text
(Goldsmith & MacGeorge 2000). Denna förhandling anses vara skälet till variationen av modus i rådande språkhandlingar. Vidare har institutionens ideologi
ett inflytande på hur de anställda ger råd. Det verkar t.ex. finnas en tydlig trend
mot icke-ordergivning (Sarangi & Clarke 2002), vilket kommer till uttryck genom att råd ges stegvis, inom en intervju eller annat informationsformat, i olika
språkliga realiseringar av själva rådet, olika normer som deltagarna orienterar
sig mot samt olika interaktionella ramar för aktiviteten, t.ex. samkonstruktion
och närhetsstil. Men det kan också finnas andra omständigheter för valet av
språkhandling i telefonrådgivningen, som har att göra med att rådsökaren inte
kan ses eller intervjuas på djupet (Vehviläinen 2003).
I följande analys har ett antal samtal segmenterats i s.k. kommunikativa
projekt (Clark 1996; Linell 1998), där en typ av projekt utgörs av just rekommendationer och deras mottagande. Andra projekt kan vara att utreda symtom
och att ge medicinska upplysningar. Analysen utgår från de uppmaningar som
används i samband med rekommendationer och fortsätter sedan med de samtalsstilar som blir resultatet av rekommendationerna och deras mottagande.

Rekommendationer
I materialet om ca 30 samtal förekommer 157 uppmaningar som ingår i de rekommendationer som sjuksköterskan ger. Ett stort antal av dem är upprepningar
av ett och samma råd, dvs. sjuksköterskan säger samma sak till inringaren flera
gånger. Uppmaningarna tar olika språklig form (se Landqvist 2001:119).
Tabell 1. Konstruktion av uppmaningar
Språklig realisering
Imperativ
Presens utan modalt verb
Presens med modalt verb: ska
Presens med modalt verb: kan
Presens med modalt verb: måste
Presens med modalt verb: behöver
Presens med modalt verb: skulle kunna
Övriga
Summa

Antal förekomster
58
54
18
9
3
2
2
11
157
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Av tabellen kan man utläsa att av 157 uppmaningar realiseras de flesta i presens med eller utan modalt verb, vilket sker i sammanlagt 86 uppmaningar. De
som konstrueras utan modal markör är av typen ”och så ringer ni 112 om ni
får problem”. Av de modala uttrycken dominerar ska, men även kan är ganska
vanligt. Den näst vanligaste kategorin är imperativ (58). En mindre, och ganska
disparat, kategori är övriga (11). Där förekommer yttranden utan finit verb,
t.ex. infinitivfraser, och ellipser, som ”in med er” (syftar på att inringaren ska
åka till sjukhuset med sitt barn) etc.
Vanligt är alltså att rekommendationer ges i presens med någon modal
markör. När en rekommendation upprepas är det vanligt att sjuksköterskan
väljer en annan typ av realisering för den. Vilka som ges när och hur de tas
emot analyseras i det följande i sin kontext, liksom kombinationer av olika
språkhandlingar som används i rekommendationerna.

Olika typer av rekommendation
I det följande kommer några utdrag ur samtal att analyseras mot bakgrund av
uppmaningar och de kontexter där de uppträder. Utdragen är grovt transkriberade
utan t.ex. betoning och satsintonation, som inte använts som analytisk resurs.
Däremot har minimal respons, överlappning och pauser tagits med.
I följande exempel skapar deltagarna ett kommunikativt projekt där rekommendationen är att övervaka det sjuka barnet under natten för att kunna undvika
att ett allvarligt läge utvecklas. Barnet är magsjukt och riskerar att bli uttorkat.
(1)
01  S: och så fortsätter du att ha lite koll vet du så
02     att du lite reaktion från henne att hon inte är
03     alltför trött inte vanligt trött och slö på
04     natten så och sömning då men hon ska inte bli
05     liksom lealös att hon inte reagerar när du tar
06     i henne om man säger så
07  I: ja men jag håller lite koll samtidigt vill jag
08     ju inte störa henne för mycket nu om hon mår
09
illa [
10 S:
[nej
11  I: att jag väcker henne så hon störs av det
12  S: ja men ha lite koll på det här
13  I: ja men precis jag håller koll

Sjuksköterskans råd realiseras med formuleringen ”fortsätter du att ha lite
koll” (rad 1), dvs. presens utan modal markör. Inringaren svarar accepterande
på rådet, med en snarlik formulering. Men hon problematiserar även rådet,
och framför en eventuell invändning. Invändningen är dock inte så allvarlig
att sjuksköterskans råd ifrågasätts. Snarare ska den nog tolkas som en markör
för inringarens kompetens som omvårdande förälder i det att hon påpekar en
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smärre komplikation i sammanhanget. Sjuksköterskan fortsätter sedan med att
använda samma formulering som tidigare, dvs. ”ha koll”, men nu med imperativ
(rad 12). Därmed verkar hon uppfatta att rådet är mottaget och att hon t.ex. inte
behöver motivera det ytterligare. Sedan visar inringaren åter att hon accepterar
rådet och åtar sig att följa det, vilket görs med ungefär samma formulering som
tidigare: ”jag håller koll” (rad 13).
I exempel 1 kan man notera att uppmaningen realiseras med imperativ
först efter det att det har mottagits explicit av inringaren. Det kvalificerar
informationen i tabell 1 och visar att språkvalet är ett inslag i och resultat av
den kontext som utvecklas, i det här fallet den interaktionella ram som skapats
mellan deltagarna. När rådet är formulerat och explicit mottaget kan imperativen få en funktion av bekräftelse eller kvitto på den överenskommelse som
deltagarna nu har ingått i. Man kan också notera att deltagarna koordinerar sig
kring en gemensam formulering, vilket ger ett intryck av samförstånd mellan
deltagarna. Genom den gemensamma formuleringen kan deltagarna enas kring
problemet och hur det ska lösas, vilket skapar förutsättningar för en gemensam
grund (se Clark 1996:92f.). Sett i ett annat perspektiv kan det också vara en
signal på att en positiv social kategorisering av inringaren görs – alltså att hon
konstrueras som en förälder som (nu) förstår vad som är viktigt i en situation
där barnet är magsjukt.
I nästa exempel visas ett utdrag ur ett samtal där rekommendationen är betydligt mer specifik. Situationen är den att det sjuka barnet har svårt att andas
och behöver vård omgående.
(2)
01  S: har ni honom lite högt nu högläge så att han
02     inte ligger plant i sängen?
03  I: ja nej nej det har vi i och för sig inte men
04     men det ska man ha?
05  S: ja gör det ta upp honom nu
06  I: högläge han ska sätta (xxx)
07  S: så att han sitter upp alltså [så att han
08  I:                              [mer sitter
09  S: lättare andas så håll honom mot bröstet liksom
10     och gå lite med honom     

Ett språkligt tecken på situationens allvar kan vara att imperativformen används
tidigt i sekvensen: ”ta upp honom nu” (rad 5), utan att inringaren ännu har accepterat uppmaningen explicit. Imperativformen används här i en kontext där
uppmaningen gäller omedelbart och inte t.ex. när inringaren själv finner det
lämpligt. Även den inledande frågan kan uppfattas som en uppmaning, vilket
också inringaren verka göra när han varar ”det ska man ha? (rad 4). Frågan kan
också vara ett uttryck för en misstanke från sjuksköterskans sida att inringa-
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ren har lagt ner barnet plant (och därmed förvärrat dess andningsproblem).
Samspelet mellan deltagarna tillåter således att olika språkhandlingar kan få
en uppmanande funktion, av olika grad och kraft (Landqvist 2005:230–231).

Närhet och distans
Följande exempel kan illustrera hur den språkliga realiseringen av rekommendationer är betingat av deltagarnas relation och hur språkvalet ingår i och
skapar ett samspel. En närhetsrelation i rådgivningssamtalen kännetecknas
av en relativt hög grad av samförstånd mellan sjuksköterskan och inringaren
kring de råd som ges samt ett direkt tilltal, medan distans kännetecknas av en
monologisk stil och ett generellt tilltal. Det handlar alltså om hur deltagarna
frammanar uppfattningar om varandra som kommer att skapa förutsättningar
för valet av språkhandling. I följande exempel formulerar den inringande föräldern och sjuksköterskan tillsammans den rekommendation som är aktuell.
I exempel 3 har den inringande föräldern upptäckt blod i barnets blöja. Efter
en stunds utredning kring detta får inringaren rådet att ringa till vårdcentralen:
(3)
01  S: (…)ja men då ringer ni till vårdcentralen
02  I: mm
03  S: så får ni (.) och skulle han såklart börja
04     blöda skulle du byta blöjan och det är blod i
05     blöjan men inte nån avföring ja då:
06  I: då är det akuten?
07  S: nej jamen precis det kan jag faktiskt tycka att
08     ni gör (.) ja för han är så pass liten (.) ja
09     det gör ni  

Sjuksköterskan utvecklar rådet att kontakta vårdcentral med undantaget att om
det endast skulle förekomma blod i blöjan, men ingenting annat, för då ska
man istället till akutmottagningen. Uppmaningen konstrueras i presens med
modala uttryck, ”kan jag faktiskt tycka att ni gör” ( rad 7) och sedan i presens
utan modal markör, ”ja det gör ni” (rad 9). Kärnan i rekommendationen att åka
till akuten formuleras dessutom av inringaren som gör det med en antagande
fråga, ”då är det akuten?” (rad 6). Sjuksköterskan besvarar inringarens fråga
och funderar högt fram ett argument till den nya rekommendationen (rad 8).
Man får intrycket att sjuksköterskan tänker högt och får hjälp med att formulera
sig av inringaren.
Det interaktiva samarbetet kring rådet och ”tänka högt”-strategin skapar
eller förstärker samtalets närhet, t.ex. att deltagarna kan dela ansvaret för hur
rådet ska formuleras. Ett sådant samspel är på intet sätt ovanligt i korpusen,
vilket tyder på en norm om att samspel är önskvärt och att man undviker att
uttrycka auktoritetsdiskurser, t.ex. en biomedicinsk expertroll som förmodligen
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skulle ha svårt att rymmas i den här typen av samkonstruktion. Den närhet som
skapas i och med detta samspel visar hur ett s.k. positivt ansikte kan skapas
i ett rådgivningssamtal. För verksamheten finns här en didaktisk vinst med
kommunikativa projekt där båda deltagarna är aktiva, eftersom inringarens
aktiva medverkan och explicit markerade mottagande av rekommendationen
visar att hon förstår den.
I nästa exempel sker något liknande. Här handlar det om en tonårig pojke
med underlivsproblem. Hans mor ringer till rådgivningen och deltagarna diskuterar frågan kort. Därefter övergår sjuksköterskan till sin rekommendation,
ett allmänt formulerat påstående med ”ska”, man ska följa upp besvären.
(4)
01  S: … men du [man ska följa upp det såklart [
02  I:          [ja                            [ja
03  S: vårdcentralen
04  I: det är dit jag ringer?
05 S: ja

Hon formulerar den specifika delen av rådet med ett enda ord, ”vårdcentralen”
(rad 3), och sedan fyller inringaren i med resten, även i detta exempel med en
antagande fråga, där ett ja är prefererat. Sjuksköterskan bekräftar med ett kort
”ja” (rad 5). Man kan möjligen tycka att sjuksköterskan är märkligt kortfattad,
eftersom hon låter inringaren utföra den avgörande delen av den rekommendation som blir resultatet av interaktionen, men det tycks som sagt finnas en
norm om samspelet mellan sjuksköterska och inringare. Många i personalen vid
sjukvårdsrådgivningen menar att den här typen av samarbete är ett kvalitetsdrag,
eftersom en aktiv inringare kan anses vara en garant för att korrekt förståelse
har uppnåtts i samtalet och att inringaren har bibringats en känsla av självkänsla
och autonomi. Man kan tänka sig att just telefonsituationen framkallar den här
typen av kvalitetskrav, då ju sjuksköterskan inte kan se eller inverka konkret på
den sjuke, varför inringaren måste förmås utföra alla nödvändiga åtgärder själv.
I följande två exempel illustreras monologiska drag och distansstil och hur
det kan hota det positiva ansikte som kan behövas om inringaren ska vilja följa
rådet. Samtalet kommer från en andraspråkstalande förälder till ett barn med
öroninflammation. Olika syn på vårdbehovet framträder, liksom i många andra
samtal, men här verkar det bli avgörande för om det önskvärda samspelet ska
uppstå eller inte. För sjuksköterskan är detta möjligen en känslig situation, med
tanke på inringarens härkomst, som kan innebära att synen på barn och vård
avviker från den som anses normal. Vilka synsätt om barn och vård som förekommer i andra kulturer än inom den egna kan vara föremål för föreställningar
kring ”den andre” som en främmande individ – såvida sjuksköterskan inte har
expertkunskaper om kulturella differenser i vården. I exempel 5 försöker den
inringande föräldern klargöra om hon bör uppsöka akut vård för sin dotter. Hon
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ställer frågan optimerat, dvs. ett nej är prefererat (Linell m.fl. 2003), och visar
inga tecken på konfrontation:
(5)
01  I: ok du menar det behövs inte att man åker till
02     akut nu?
03  S: inte på en gång just så här nattetid så här
04     öron brukar vi säga att man tar smärtlindring
05     och näsdroppar har ni det hemma?
06  I: jaä nej vi har tror jag det här näsdroppar men
07     jag tror de har blivit jättegammal
08  S: ja för näsdroppar är också tar att man tar de i
09     näsan det har en avsvällande effekt på den här
10     svullnaden som kan bli runt örat och det är den
11     som trycker på och gör ont oftast [så man ska
12  I:                                   [aha
13  S: ge det i näsan men det har en effekt på öronen
14     [så om du har nässprej eller näsdroppar det kan
15  I: [mm
16  S: man också ge och så ska man ha högläge så att
17     man inte ligger ner plant i sängen [så att man
18  I:                                    [oh
19  S: inte sitter upp då minskar trycket också då gör
20     det mindre ont [och så ska man ge panodil fyra
21  I:                [ja
22  S: till sex timmar emellan ska man ge en dos
23  I: ja okej

Svaret på inringarens fråga om att åka till akutmottagningen besvaras med ett
omedelbart avslag, men också med en övergång till temat näsdroppar. Den
allmänt hållna uppmaningen ”man tar smärtlindring” (rad 4) skiljer sig inte
stort från föregående exempel, men mottagandet och den efterföljande delen av
samtalet gör det. Sjuksköterskan håller ett kort föredrag kring hur man ger näsdroppar, där hon talar om deras funktion och olika fördelar. Hon använder man
genomgående i ganska generellt hållna rekommendationer, som verkar svåra
att ifrågasätta. Hon lämnar heller inget utrymme för inringaren att komplettera
eller bidra på annat sätt. Sjuksköterskans turer är även längre än i de övriga
exemplen, vilket kan ses som en lägre grad av interaktivt samarbete. Inringarens
bidrag inskränker sig till att omarkerat ta emot rekommendationerna (”aha”,
”oh”, ”ja”). I detta kommunikativa projekt framträder bilden av inringaren som
en relativt okunnig förälder som måste få förklarat hur man tar hand om ett
öronsjukt barn, snarare än en förälder som är autonom och redo att ta ansvar.
Samtalet fortsätter med att inringaren åter frågar om hon ska åka till sjukhuset:

190

Svenskans beskrivning 31

(6)

01  I: men om hon inte ska må bättre ska jag åka in
02     med henne till sjukhus?
03  S: alltså oftast är det så här att på
04     akutmottagningen så prioriteras inte det här
05     nattetid så man får sitta och vänta väldigt
06     länge där också [så ibland så tar det lika
07  I:                 [okej
08  S: lång tid att komma in till vårdcentralen på
09     morgonen för det är ofta det är inget farligt
10     det är jättejobbigt och det gör ont [men det
11  I:                                     [ja
12  S: är inte farligt om man inte får hög feber eller
13     sån här kraftig svullnad bakom örat [då ska man
14  I:                                     [aha
15  S: kolla upp det med en gång
16  I: ja okej ja men om
17  S: utan då brukar det vara bra om du ger den här
18     smärtlindringen då
19  I: ja okej men

Inringaren tar alltså med i beräkningen att barnet kanske inte blir bättre av panodil och näsdroppar, och att hon trots allt kan behöva åka till akutmottagningen.
Hon uppvisar en frågande inställning genom resten av samtalet. Frågan leder
till att sjuksköterskan upprepar sin tidigare rekommendation. Hon svarar med
samma attityd som tidigare och förklarar utförligt varför det råd hon ger är det
bästa. Det finns inte heller i det här exemplet några tecken på att sjuksköterskan
inbjuder till samspel, t.ex. dela ansvaret för rekommendationen med inringaren.
Innehållsligt avviker rekommendationerna knappast från dem där samspelet är
stort – det är i stilval och språklig realisering som skillnaderna är betydande.
Rekommendationen realiseras som ett generellt påstående: ”då brukar det vara
bra” (rad 17), vilket ska förstås som en uppmaning, även om den är vag. Inringaren påbörjar då en invändning men kommer inte till tals (rad 18). Eventuellt kan
man tolka hela sjuksköterskans respons som disprefererad, dvs. hon svarar på
inringarens fråga med längre förklaringar – som emellertid inte verkar ge ett
tillfredsställande svar. Men här blir också en annan föreställning relevantgjord.
I diskussioner med de rådgivande sjuksköterskorna visas ibland kännedom om
att det är ovanligt, internationellt sett, att sjuksköterskor samtalar självständigt
med de vårdsökande – läkare brukar ha den rollen. Sjuksköterskans val att inta
en monologisk stil kan kanske ses mot bakgrund av detta, dvs. det finns tecken
på ansiktshot mot henne som expert, trots att inringarens inledande fråga bara
gäller om hon ska åka till akutmottagningen eller inte. Man får intrycket av en
ganska auktoritär röst – snarare än en eftertänksam – som behåller all kontroll
och som insisterar på att behålla sin expertstatus. Sjuksköterskans benägenhet att
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utförligt argumentera för sin rekommendation kan vara ett försök att återskapa
den auktoritet som verkar stå på spel.

Slutsats
Den samtalsstil som blir resultatet av rådgivningen samvarierar med situationens
allvar. Användningen av imperativ ökar när situationen blir kritisk. Kontexten
avgörs dock inte enbart av situationens allvar, även deltagarnas potential och
beredskap för samspel spelar en betydelsefull roll för rådgivningen. Här avgörs
t.ex. graden av närhet mellan sjuksköterska och inringare av inringarens mottagande av den rekommendation som ges. En närhetsstil i samtalet ser ut att ge
didaktiska vinster i rådgivningssituationen, medan en distansstil verkar kunna
utvecklas när inringaren upplevs ”främmande” eller ifrågasättande. Denna kommer då inte lika lätt i åtnjutande av den närhet som skapas med andra inringare.
Telefonsituationen skapar en situation där sjuksköterskan knappast har någon
kontroll över t.ex. ett sjukdomsförlopp. Det gör samtalen känsliga på ett annat
sätt: sjuksköterskan måste förlita sig på den uppfattning hon får av inringaren,
giltigheten i dennas information och förmåga att på egen hand kunna hantera situationen på uppmaning av sjuksköterskan. Det gör att den sociala kategorisering
som förmodligen alltid görs vid den här typen av möten får extra stor betydelse.
Den uppfattning som sjuksköterskan får av inringarens kompetens som förälder
kan i sin tur vara beroende av uppfattningar som hon har sedan tidigare av olika
grupper, även om de kan vara diffusa. Språkvalet kan därför ses som en konsekvens
av sociala förhållanden, av deltagarnas uppfattningar om situationen, samt av det
interaktionsformat som utvecklas, vilket skapar relevans för valet av språkhandlingar, deras realisering och mottagande. Relationen mellan stilval och förståelse
är därmed betingad av hur en social kontext växer fram under samtalet, där förgivettagna uppfattningar skapar förutsättningar för interaktionen och därmed den
framväxande kontexten. De kommunikativa projekt som skapas kan av många
skäl behöva drivas mot en hög grad av samverkan av sjuksköterskan, vilket ser ut
att kräva en särskild samtalsskicklighet och medvetenhet. I telefonrådgivning blir
således individens tidigare erfarenheter och uppfattningar av andra människor en
betydelsefull faktor för verksamhetens innehåll, samspel och kvalitet.
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Adressivitet i text
Språkliga resurser för riktning, respons och relation
Johanna Ledin

Inledning
Ett sätt att förstå begreppet adressivitet är genom att studera hur en text1 formar
en tänkt läsare, en adressat, och en samtidig förväntan om ett svar. Texten anpassas till den tänkta läsarens tidigare kunskaper och erfarenheter, med syftet
att erbjuda en läsning i enlighet med textens avsikter och att nå gemensam och
ömsesidig förståelse kring det texten handlar om (jfr Linell 2009:167).
Den här artikeln handlar om tre aspekter av adressivitet: textens sätt att
rikta sig, frammana respons och potential att skapa en relation. Med exempel
från två sakprosatexter, ett nyhetsbrev och ett påminnelsebrev, frågar jag mig
hur adressivitet språkligt realiseras i texter. Hur åskådliggör texten sin riktning? Hur formar den sin förväntan om respons? Vilka resurser har texten att
språkligt skapa relation?
Jag börjar emellertid med en kort genomgång av några perspektiv på adressivitet och frågan om dialog i skriftspråk.

Bachtin och Vološinov
När man talar om begreppet adressivitet brukar man hänvisa till Michail
Bachtin (Frågan om talg enrer 1997) och Valentin Vološinov (Marxism and
the Philosophy of Language 1973). Bachtin säger bland annat att ”Ett viktigt
(konstituerande) kännetecken på ett yttrande är dess riktning till någon, dess
adressivitet” (1997:234). Yttrandet (texten) kan rikta sig till nästan vem som
helst, till ”chefen, någon lägre, högre, nära, främmande” (1997:234). Adressivitet innebär även att förhålla sig till det svar som yttrandet kan ge: ”Då jag
konstruerar mitt yttrande, försöker jag aktivt bestämma hans svar, samtidigt
som jag försöker föregripa det, och detta föregripna svar påverkar i sin tur
aktivt mitt yttrande” (Bachtin 1997:235; jfr Linell 2009:167). Bachtin lyfter
också fram det ömsesidiga förhållandet mellan genre och adressat, och menar
här att val av genre är ett sätt att visa vem man vänder sig till, samt att ”den
typiska uppfattningen av adressaten” parallellt definierar talkommunikationen
1

När jag talar om ’text’ syftar jag i det här sammanhanget på en skriven text (ett skrivet
yttrande). När jag talar om ’yttrande’ avser jag i enlighet med Bachtin (1997) både skrivna
texter och samtal.
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som genre (jfr Bachtin 1997:235). Här framträder en sida av adressivitet som
omfattar något annat än yttrandets riktning och föreställd respons; det verkar
snarare handla om språkets resurser att forma en adressat.
Vološinov menar även han att ett yttrande riktas till en viss person, eller till
någon som skulle kunna vara den verkliga adressaten: ”The word is oriented
toward an addressee, toward who that addressee might be” (1973:85). Adressivitet omfattar emellertid enligt Vološinov mer än riktning. Att välja ord är ett
sätt att konstruera en relation mellan skribent och adressat och att manifestera
uppfattningar och erfarenheter som delas inom en gemenskap: ”Each and every
word expresses the ’one’ in relation to the ’other’” (Vološinov 1973:86).

Adressivitet och intertextualitet
Bachtin och Vološinov uttrycker här på likartade sätt adressivitet som en komponent i texter som dialogiska och sociala fenomen. Enligt Bachtin är adressivitet en egenskap som karaktäriserar ett yttrande.2 Ett yttrande är som en enhet
i talkommunikationen orienterat mot någon till skillnad från en grammatisk
är vidare en länk i�������������������
en evig talkommusats som saknar riktning. Varje yttrande �������������������������������������
nikationskedja. Det innebär att varje yttrande bär på en historia som påverkar
och på olika sätt manifesteras i framtida yttranden. Att varje yttrande bär på
en historia betyder omvänt att vi delvis kan förutse respons och forma våra
yttranden därefter (Bachtin 1997:234–235).
Ett sätt att snäva in mot adressivitet är därför att tänka i intertextualiteter.
Innebörden av intertextualitet bottnar i Bachtins dialogiska språksyn (1997;
Holquist 1990) men själva begreppet myntades under slutet av 1960-talet av
Julia Kristeva som ett sätt att beskriva det samspel och den interaktion som pågår
mellan texter (Ajagán-Lester, Ledin & Rahm 2003:205). Kristevas tankar om
de krafter som bestämmer en text kan illustreras med Bachtins dubbla dialog
(Ajagán-Lester, Ledin & Rahm 2003:207), enligt vilken en text kan betraktas
som ett centrum mellan en vertikal konventionsaxel och en horisontell interaktionsaxel och där textens adressivitet kan studeras i relationen mellan tidigare
och framtida texter och mellan textens skribent/talare och läsare/lyssnare (se
figur 1 nedan). Intertextualitet kommer till uttryck när ord, fraser och textpartier upprepas från andra texter, samtal och genrer, men även när tankegångar i
texten påminner om sådant som sagts tidigare.

2 Bachtin tar upp tre karaktäriserande och nödvändiga egenskaper för ett yttrande: adressivitet, finalitet och byte av talsubjekt (Bachtin 1997).
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Sociala och textuella normer,
tidigare texter

Skribent
/talare/jag

Text

Läsare/lyssnare
/den andre

Framtida texter

Figur 1. Bachtin och den dubbla dialogen (Ajagán-Lester, Ledin & Rahm 2003:207).

Från skribenthåll är det en resurs att känna till vilka kunskaper och erfarenheter
som delas med läsaren om vad som sagts, skrivits och gjorts tidigare. Det som
i en specifik situation kan förutses vara gemensamt och allmängiltigt behöver
inte alltid explicitgöras: uppfattningar kan i större utsträckning presupponeras,
specifika ordval, mer udda hänvisningar och deiktiska pronomen kan användas
utan närmare presentation och förklaring. Att lämna avtryck från tidigare texter
kan därför vara ett sätt att konstruera en läsare med en viss textkompetens.

Textens läsare
Att studera hur texter interagerar med varandra och följa spår som återkommer i
textkedjor3 är en metod att analysera hur texters adressivitet realiseras. Ett annat
sätt att ringa in textens adressiva aspekter är att studera hur texten formar en
tänkt läsare. Bachtin kallar denna konstruktion för den andre, den som yttrandet
konstrueras för (1997:234). Den andre (eller de andra) är emellertid inte passiv
utan deltar aktivt i kommunikationen: ”Den talande väntar från första början på
svar från dem, på deras aktiva svarande förståelse” (1997:234). Ett liknande sätt
att beskriva textens tänkta läsare är att tala om en modelläsare (Eco 1984:7).
Modelläsaren är den läsare som språkligt modelleras fram i texten och som både
skribent och läsare kan förhålla sig till och identifiera sig med (jfr Björkvall
2003; Nord 2008). Inom appraisal-teorin väljer man att kalla motsvarande tänkta
och utmejslade läsare för the putative addressee (Martin & White 2005:95).

Dialog i text
Oavsett vad man väljer att kalla den läsare som texten konstruerar och orienterar
sig mot, kan man rimligen fråga sig hur dialogicitet formas i skriftspråk: Hur
inkluderar man en tänkt idealisk läsare? Hur formas samarbetet om textens
3

Jfr talkommunikationskedja (Bachtin 1997:233).
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betydelser när skribent och läsare inte delar tid och rum? Vilka är det som
(egentligen) samtalar i en text? Umberto Eco som introducerat begreppet
modelläsare menar till exempel att samarbetet om textens betydelser snarast
är en abstraktion mellan två diskursiva strategier – en modellskribent och en
modelläsare (Frandsen 2000:99).
Enligt ett annat sätt att se skulle dialog i skriven text kunna liknas vid en
dialog mellan å ena sidan den verkliga skribenten och texten, å andra sidan
den verkliga läsaren och texten. Skribenten utgår från vad som förutsätts vara
delad kunskap och erfarenhet med läsaren, och läsaren möter texten med en
förväntan om att den avser att säga något från vad som är känt, allmängiltigt
och gemensamt. Skribenten för närmast en dialog med sig själv och föregriper svar på frågor som läsaren skulle kunna ställa. Läsarens egen erfarenhet,
kunskap om ämnet och generella textkompetens spelar roll för hur dialogen
med texten utvecklas.
Bachtin använder uttrycket apperceptiv f ond när han talar om de
förutsättningar som styr skribentens val av genre, komposition och stil.��������
Den apperceptiva fonden utgörs av den bakgrund som skribenten utgår från att läsaren
har till det som sägs, samt de erfarenheter, kunskaper, åsikter och övertygelser
som man föreställer sig kan påverka läsarens förståelse och betydelseskapande
(Bachtin 1997:235).
Inom litteraturvetenskapen använder man begreppet apellstruktur – ”a
network of response-inviting structures” (Selden, Widdowson & Brooker
2005) – om de litterära och retoriska medel som styr läsaren respons (jfr Agrell
2009:39). Apellstrukturen utgör ett slags dialogisk textstruktur som bereder
väg för läsandet. Texten kan däremot aldrig tvinga den verkliga läsaren in i
en given läsarroll. Skilda förutsättningar i den specifika lässituationen kan
innebära att läsare gör olika tolkningar. Tolkningsprocessen ”hålls igång av
interaktionen mellan explicit och implicit i läsakten: textens tomrum triggar
tolkning” (Agrell 2009:39).
En liknande process menar jag pågår i kommunikationen med sakprosatexter. Även om en sakprosatext i jämförelse med en skönlitterär text generellt är
mer kompositionellt styrd har den ändå samma potential att språkligt ”trigga”
läsaren. Reklam är ett sådant språkligt område där till exempel textens tomrum
kan användas som en resurs i kommunikationen. För att strategin ”att inte
säga allting” ska fungera måste emellertid texten förutsätta en viss språklig
(inkluderat litterär) repertoar hos läsaren. Einar Korpus (2008), som i sin
avhandling undersöker verbala element i reklam, talar om ett samspel mellan
semantiskt väl sammanhållna element, styrda av genrens yttre struktur, och en
språklig fragmentering (Korpus 2008:101).
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Material
I den här artikeln analyserar jag skriftspråket i ett mejlat nyhetsbrev från
kläd- och inredningsbutiken ”Frank form” och ett postat påminnelsebrev från
Dagens Nyheter (figur 2 och 3). Texterna ingår i ett avhandlingsmaterial med
reklamtexter, nyhetsbrev och föreningsmeddelanden där läsarkollektivet är
stort och där varken skribent eller läsare känner varandra, samt veckobrev och
andra vardagsnära texter där läsarkollektivet är mindre och läsarna har något
slags relation till varandra och till skribenten. Gemensamt för texterna är att
de är masskommunicerande och samtidigt explicit adresserade. De delar även
en i de flesta fall komplex sändar- och mottagarbild.

Figur 2. Mejlat nyhetsbrev från Frank form.
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Figur 3. Postat påminnelsebrev från Dagens Nyheter.
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De två sakprosatexter jag analyserar här är alltså direktadresserade reklamtexter
som vänder sig till större okända läsarkollektiv.

Tre aspekter av adressivitet
Utifrån en dialogisk språksyn och resonemanget om intertextualitet gör jag
antagandet att adressivitet omfattar aspekterna riktning och respons. Till dessa
två adderar jag en tredje aspekt, relation: Om riktning har med textens sätt att
vända sig mot en läsare och respons med textens sätt att svara på tidigare texter
samt föregripa och frammana svar från framtida texter, handlar relation om
textens sätt att konstruera intersubjektivitet och manifestera en relation mellan
skribent och läsare.
Mina analyser syftar både till att visa att adressivitet omfattar flera aspekter,
och att två texter med likartade kommunikativa mål kan realisera adressivitet
på olika sätt. Jag föreslår exempelvis att tilltal4 huvudsakligen är en resurs för
att realisera riktning. ”Förstår du?” Att tilltala läsaren med ett du kan signalera
att texten riktar sig till den som läser. Språkhandlingar som kräver något av
läsaren – frågor, uppmaningar och erbjudanden5 – kan i högre grad än påståenden realisera aspekten respons. Aspekten relation menar jag synliggörs genom
bland annat val av modalitet, garderingar, graderingar, ordval och andra mer
subtila språkliga resurser.
Riktning och respons kan enligt den här analysen realiseras på andra sätt.
Riktning genom exempelvis deiktiska tids- och rumspronomen och intertextualitet, och respons genom deontisk modalitet, ironi och presuppositioner. I
exempel 1 nedan har deiktiska tids- och rumsuttryck som igen, fått in och har
inkommit och referensen Abroväskor funktionen att konstruera en läsare som:
1. läst tidigare texter från avsändaren; 2. vet att Frank form är en butik som kan
”få in” produkter; 3. känner till Abroväskor.
Respons realiseras i samma exempel genom det ironiska Ursäkta […] lite
tjatiga, och genom att presupponera läsarens kunskap om allt skoj butiken
erbjuder. Här måste skribenten förutsätta en läsare som i den här situationen
kan addera betydelser till den bokstavliga.
(1)

Hej,
det är Frank igen. Ursäkta att vi är lite tjatiga. Men vi har fått in en hel del nytt
skoj. Fina Abroväskor har inkommit.

Relation kan vidare realiseras genom värderingar, deiktiska pronomen och
deiktiska uttryck, specifika referenser och intertextualitet, resurser med egenskapen att kunna inkludera läsaren till en gemenskap där särskilda kunskaper,
4
5

Tilltal avgränsas här i enlighet med SAG 2 §27.
Erbjudanden är inkongruenta språkhandlingar som kan konstrueras som både påståenden
och frågor (Holmberg & Karlsson 2006:55–57).
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erfarenheter och uppfattningar tas för givna. Graderingen lite och ordvalet
exempel 1 ett sympativädjande sätt att tona ner det faktum att butitjatiga är i���������������������������������������������������������������������
ken mejlar en massa reklam till läsaren och förutsätter en ömsesidig förståelse
mellan skribent och läsare.
Det bör poängteras att aspekterna inte representerar tre avgränsade komponenter av adressivitet utan snarare tre möjliga sätt till interaktion i texter.
Gränserna är således flexibla och delvis överlappande (figur 4).

riktning

respons

relation

Figur 4. Tre aspekter av adressivitet: riktning, respons och relation.
1

I en viss text kan riktning dominera, i en annan respons eller relation, men alla
aspekter förekommer i någon omfattning. (Jfr Linell 2009:179–180 om ”interacts: responses and initiatives”).

Analys
Breven från Frank form och Dagens Nyheter är alltså masskommunicerande
reklamtexter som explicit riktar sig till utvalda läsare. Texterna har kommersiella avsikter; det ligger i den institutionella kontextens och genrernas natur.
Nyhetsbrevet från Frank form marknadsför butikens produkter och ger ett
samtidigt intryck av att vilja erbjuda läsaren underhållning genom sin språkligt
experimenterande och speciella stil. Särpräglad stil kan vara ett sätt att konstruera och inkludera en viss������������������������������������������������������
läsare�����������������������������������������������
. Man skulle kunna säga att Frank-texten är öppen och har en tydlig modelläsare (jfr Eco 1984:9). Påminnelsebrevet från DN
handlar om värdet av att prenumerera på en rikstäckande dagstidning samtidigt
som avsändaren argumenterar för sin service och sina betalningslösningar.
Texterna skiljer sig på många sätt åt avseende hur dess adressivitet realiseras.
DN-texten använder exempelvis inte en avvikande stil för att visa vem läsaren
är. Däremot nyttjar texten genomgående du-tilltal.
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I klarspråkssammanhang där vikten av mottagaranpassning diskuteras är det
brukligt att argumentera för direkt du-tilltal, i synnerhet när det gäller skrivna
texter där texten vänder sig från en opersonlig avsändare till en individ i ett större
läsarkollektiv (jfr Nyström Höög 2006). Man brukar hänvisa till att du-tilltal kan
göra texten mindre formell och mer tillgänglig genom enklare meningsbyggnad,
och att det direkta tilltalet kan engagera läsaren genom sin i vissa situationer
utpekande funktion. En konstruktion som Som DN-läsare får du alltid nyheter
från när och fjärran kan till exempel fungera inkluderande genom att texten
presupponerar att läsaren redan är prenumerant. Potentialen att rikta texten med
du-tilltal utnyttjas frekvent i texten från Dagens Nyheter (exempel 2).
(2)

Såvitt vi kan se har du ännu inte förnyat din prenumeration. Har du gjort det de
senaste dagarna, så kan du naturligtvis bortse från det här brevet. I annat fall
föreslår jag att du betalar redan idag, så du inte missar någonting; det finns så
mycket att se fram mot i DN.

Frank-texten saknar däremot tilltal. Det enda du som (faktiskt) pekar ut
den empiriska läsaren är i slutet av texten där läsaren erbjuds att avsluta
prenumerationen: Om du inte längre vill få Franks nyhetsbrev varje månad,
klicka här. Frank-texten utnyttjar däremot resursen att variera sitt omtal. I
exempel 3 nedan blir omtalet till en lek med sändarrollen. Först talar ”Frank”
direkt till läsaren som en fiktiv skribent Hej, det är Frank igen, sedan får ett
deiktiskt personligt vi representera både företaget och avsändaren. Frank-texten
utnyttjar även resursen att utesluta tilltal och omtal, som i Fina Abroväskor
har inkommit.
(3)

Hej,
det är Frank igen. Ursäkta att vi är lite tjatiga. Men vi har fått in en hel del nytt
skoj. Fina Abroväskor har inkommit.

Som jag nämnt tidigare är det inga strikta gränser mellan aspekterna. Ibland
kan ord och uttryck realisera flera aspekter samtidigt. Jag har ju till exempel
föreslagit att tilltal huvudsakligen realiserar riktning. Emellertid visar exempel 3
ovan att omtal och utelämnande av tilltal kan ha en relationsskapande funktion.
Här förhåller sig skribenten till en läsare som förstår att Frank och vi har samma
referens och som kan sympatisera med ett mer omständligt omtal. Vidare kan
vissa realiseringar av riktning användas för att föregripa respons, alltså som
en strategi att försäkra sig om att läsaren följer med i texten, i enlighet med
Bachtins resonemang om att texter föregriper frågor från läsaren.
Omvänt kan realiseringar av relation indirekt inkludera och peka ut en läsare
och pocka på respons. Adverbet igen i inledningen av Frank-texten (exempel
3 ovan) åskådliggör förhållandet mellan aspekterna genom att fungera som
empatimarkör och svar på läsarens eventuella känsla av tjatighet, och samtidigt
som ironisk kommentar och befästande av en redan etablerad relation.
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Frank-texten utgörs nästan enbart av påståenden utan modalitet. Den enda
krävande språkhandlingen i texten är en uppmaning som i sammanhanget bör
förstås som ironi: Ursäkta att vi är litet tjatig a. Uppmaningen längst ned om
att klicka här om man vill avsluta prenumerationen kan genom det modala
hjälpverbet tolkas som ett erbjudande, men frågan är om detta ska räknas till
brevtexten. På en global textnivå ska däremot hela texten tolkas som ett erbjudande om att kika på alla nya produkter som butiken fått in.
DN-texten innehåller desto fler uppmaningar och erbjudanden, språkhandlingar som generellt brukar framföras som strategier för att göra en text mer
dialogisk och ge läsaren en känsla av delaktighet. I exempel 4 nedan förekommer flera erbjudanden. En läsare som förnyar sin prenumeration får bland
annat nyheter från när och fjärran, och spännande bevakning av kultur, sport
och ekonomi, och massor av helgläsning med b land annat vårt uppskattade
helgmagasin DN.Söndag. Här använder Dagens Nyheter verbfraser som får och
fortsätter att bjuda på för att lyfta fram värdet av en prenumeration.
(4)

Först och främst vill jag önska dig en god fortsättning på det nya året. Som DNläsare får du alltid nyheter från när och fjärran, och spännande bevakning av
kultur, sport och ekonomi. Vi kommer att göra nya, redaktionella satsningar under
året och fortsätter att bjuda på massor av härlig helgläsning med bland annat vårt
uppskattade helgmagasin DN.Söndag.

I förhållande till bilden med tre aspekter av adressivitet (figur 4) kan man säga
att Frank-texten mättas av språkliga realiseringar av relation: graderingar, värderingar, specifika ordval och referenser, text- och normsamspel. Stilblandning
och lek med konventioner är andra resurser för att inkludera en läsare som har
kunskap om design och mode och gillar ett udda sätt att kommunicera inom
en professionell ram.
(5)

Ps2. Konfektionsrealisationen fortsätter å Frank. Ett och annat fynd finns fortfarande att göra. Tjo!

I exempel 5 lånar texten drag från andra håll. De två PS:en anspelar på direktreklamgenrens sätt att lyfta fram något särskilt mot slutet. De förstärker
också bilden av ett hastigt skrivet nattligt mejl från vännen Frank. Uttrycket
ett och annat fynd har man sett i tidigare reklamtexter men i det här fallet
är uttrycket snarare en lek med det konventionella mellan en okonventionell
skribent och läsare. Ett stildrag är det också att lägga in gamla ord och formella uttryck som konfektionsrealisationen, å Frank och frasen finns att göra
i en text som presenterar det senaste inom mode och design. Slutklämmen
Tjo! ger ett intryck av att medvetet bryta av och kontrastera mot den tillfälligt
ålderdomliga stilen.
Tabell 1 sammanfattar de resurser som Frank- och DN-texten använder för
att orientera sig mot sin läsare.
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Tabell 1. Frank-texten och DN-texten avser båda att vårda och stärka relationen till
sin läsare. De använder emellertid olika språkliga resurser för att realisera
adressivitet.
Frank form

tilltal
språkhandlingar

Aspekt som
huvudsakligen
realiseras
knappt
ja: påståenden -

modalitet

nej

Aspekt som
huvudsakligen
realiseras
riktning
respons

ja

ja
ja: uppmaningar,
erbjudanden
ja: villighet, respons
förpliktelse
riktning/relation knappt
riktning/respons ja
riktning/re/relation
spons /relation
relation
nej
-

ja
ja

relation
relation

nej
nej

-

ja

relation

nej

-

ja

relation

nej

-

deixis (tid och rum) ja
intertextualitet
ja
specifika och udda
ordval
graderingar
presupponerade
värderingar
bestämda nominalfraser
specifika och udda
referenser

Dagens
Nyheter

Sammanfattningsvis skiljer sig texterna språkligt åt. DN-texten väljer att
huvudsakligen realisera riktning och respons genom tilltal och krävande
språkhandlingar medan Frank-texten övervägande realiserar aspekten relation.

Slutkommentar
Den här artikeln handlar om sätt att skapa interaktion i skriven text. Med
utgångspunkt i begreppet adressivitet analyserar jag två sakprosatexter inom
området direktadresserad relationsmarknadsföring – ett nyhetsbrev och ett
brev om påminnelse att förnya en prenumeration. Jag utgår från tre aspekter av
adressivitet, riktning, respons och relation och undersöker med vilka strategier
texterna inkluderar sin läsare.
Resultatet visar att två texter med samma yttre brevstruktur och jämförbara
kommunikativa mål tillämpar olika språkliga resurser för att realisera adressivitet. Nyhetsbrevet liknar till sin yttre struktur ett traditionellt brev med datering,
hälsningsfras, text, avslutning och ett PS, men har en experimenterade och
särpräglad stil bidrar till konstruktionen av en viss förväntad och i jämförelse
mer specifik läsare. Texten innehåller en mängd ovanliga ord (i en del fall påhit-
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tade), specifika referenser, underförstådda anspelningar på tidigare texter och
textnormer, graderingar och tids- och rumsdexis som tillsammans inkluderar sin
läsare genom att huvudsakligen realisera aspekten relation. Påminnelsebrevet
däremot använder i mycket högre grad strategier som jag menar realiserar aspekterna riktning och respons, det vill säga du-tilltal och fler responspockande
språkhandlingar (frågor, uppmaningar och erbjudanden).
Det bör slutligen sägas att adressivitet kommer till uttryck i hela texter.
Den omgivande kontexten, valet av genre, syftet, innehållet och strukturen är
adressiva tecken av mer global karaktär.
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Att skapa och översätta en persona
– Nigella i original och översättning
Yvonne Lindqvist

Inledning
Globalt säljs varje dag 1,5 miljoner böcker inom ämnesområdet måltidslitteratur
(Granqvist 2005:4). Och 2005 gav Sverige ut den största mängden kokböcker
per capita i världen, tre gånger fler kokböcker än Tyskland och fyra gånger fler
än Frankrike (Press release 2005:1). Det betyder inte att svenskar lagar mer
mat än andra nationaliteter. Tvärtom visar en nyligen genomförd undersökning
att det läggs mindre än 15 minuter per dag för matlagning i svenska hushåll
(Burstedt m.fl 2006:5). Det så kallade kokboksundret speglar alltså inte att vi
tillbringar mer tid vid våra nysnickrade köksöar, utan snarare kokböckernas
nya funktioner som livsstilslitteratur. En del går så långt som att kalla den här
typen av litteratur för matpornografi (Josephson & Melander 2003:132–133).
Oavsett funktion är måltidslitteraturen en viktig facklitterär genre väl
värd att undersöka närmare. Måltidslitteraturen är dessutom den kvantitativt
viktigaste enskilda kategorin inom svensk sakprosa (Granqvist 2005:4). Och
relativt mycket av den här litteraturen består av översättningar. Ungefär 15 %
av all sakprosa som publiceras i Sverige under perioden 2002–2006 utgjordes
av översättningar (Nationalbibliografin 2007).1 Den svenska sakprosan kan
därför karakteriseras som ett relativt slutet litterärt system. Inom slutna litterära system brukar den acceptansinriktade, d.v.s. den målspråks-anpassade
översättarstrategin utgöra det omarkerade valet för verksamma översättare
(Lindqvist 2002:30–38). Därför kommer översättarna i den följande studien
förmodligen att tillämpa en acceptansinriktad översättningsstrategi (jfr Toury
1994:57, Lindqvist 2002:42–45).

Undersökningens material och syfte
Undersökningen presenterar Nigella Lawsons kokbok Nigella Bites (2001)
på svenska Nigella – Kort och gott (2002). Den är en del i ett mer omfattande
projekt med titeln Sakprosaöversättningens funktion och ställning inom det
svenska kulturella systemet – Översatta kokböcker och den svenska kokboks1

Vilket kan jämföras med motsvarande ungefärliga 40 % för skönlitteraturen under
samma period.
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marknaden. Projektet studerar översättning av sakprosa, specifikt översättning
av kokböcker från engelska till svenska under det senaste decenniet.2 Syftet med
undersökningen som presenteras här är att studera hur text och bild samverkar
för att konstruera personligheten Nigella i kokbokens källtext samt huruvida
denna personlighet förändras i måltexten till följd av översättningsprocessen.
För att på ett övergripande plan strukturera studien kommer jag att utgå från
det jungianska begreppet Persona.
Persona gives authority to a text it would otherwise lack (Hart 1997:213).

Persona kan förenklat definieras som en yttre karaktär som utgör ett slags mask
att hålla framför sig och att tala igenom (Mral 1999:16).

Analysens förutsättningar och uppläggning
Kokböcker är multimodala texter, där både text, bild och design samverkar för
att konstruera kockens persona. I steg ett i analysen undersöks den redaktionella peritexten (Genette 1997:20), specifikt framsidan av kokbokens omslag.
Jag använder då en förenklad tillämpning av några analysverktyg för hur vi
”läser” bilder enligt Kress & van Leeuwen (1996).3 Inom analysen ses omslagens fram- och baksidor som visuella rum, där olika modaliteter i form av en
organiserad uppsättning semiotiska resurser samverkar för att skapa betydelse.
Dels betraktas hela kokboken som ett semiotiskt rum, dels utgör omslag och
uppslag de andra semiotiska rummen analysen arbetar med. Jag inleder med att
analysera de visuella resurserna för att sedan övergå till att undersöka hur bild
och text samverkar, först i originalkokboken, sedan i den översatta kokboken.
Bild- och språkanalyserna bygger på Hallidays (1994) tre metafunktioner: 1)
den interpersonella metafunktionen 2) den ideationella metafunktionen och 3)
den textuella metafunktionen (jfr Kresss & van Leeuwen 1996:40–42).
Varje metafunktions relevanta underkategorier för både bild- och textmodaliteten presenteras löpande i analysen nedan. Jag har försökt att operationalisera analyskategorierna så att de i största möjliga mån återspeglar likartade
betydelser inom båda modaliteterna, trots att ingen direkt överrensstämmelse
kan förväntas. Analyserna som presenteras är s.k. modelläsningar, d.v.s. den
läsning av texten som de visuella och språkliga strukturerna i samspel ”stakar
ut”, och gör inte anspråk på att vara den enda möjliga läsningen av bildernas
betydelser (Eco 1984; Björkvall 2009:25).
2

3

I projektets material ingår också Jamie Olivers Den nakna kocken (2001) samt Kylie
Kwongs kylies kök (2004).
Analysmodellen presenteras kortfattat i Alinder 1999 och mer utvecklat med ett flertal
tillämpningar i Björkvall 2009. Jag följer i allt väsentligt den svenska terminologi
som presenteras av Björkvall 2009. Jfr också Vigsø 2004:79–87, som dock främst
koncentrerar sig på den ideationella metafunktionen i sin analys av valaffischer.
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Omslagets framsida Nigella – kort och gott
Vid jämförelsen av Nigellas omslagsbilder är det första man lägger märke till
att det är exakt samma bilder i källtext (KT) och måltext (MT). En närmare
undersökning visar att format och layout är så gott som identiskt mellan KT
och MT också innanför bokens pärmar.4

Visuella resurser interpersonellt
En första granskning av omslaget till Nigella – Kort och gott förmedlar känslan
av sofistikerad och personlig intimitet. Som betraktare dras man in i omslaget
på grund av omslagsfotot, som är en intim närbild av Nigellas huvud och hals.
Beskärningen av bilden på omslaget spelar alltså på närhet och intimitet. Den
symboliska distans som skapas mellan betraktaren och Nigella på omslaget är
mycket kort. Därför blir bilden också personlig. Vad gäller kameravinkeln ser
betraktaren Nigella uppifrån snett framifrån, vilket gör att bilden blir subjektiv
i motsats till objektiv och inkluderande i stället för exkluderande. Alltså är det
betraktaren som kontrollerar bilden, vilket också understryks av bildhandlingen
att Nigella slår ned ögonen samtidigt som hon vällustigt ska till att tugga på en bit
paprika. Hon blickar ned till höger och möter inte betraktarens blick. Omslaget
blir därför inte påträngande eller uppfordrande. Istället erbjuds betraktaren att
närgånget skärskåda Nigella på tryggt avstånd.

Visuella resurser ideationellt
Nigellas högra franskmanikyrerade hand med bred silverring på ringfingret
upptar framsidans vänstra nedre hörn och för paprikabiten till munnen. Här
fungerar armen som vektor för förändringen som uttrycks i den visuella narrativa processen. Nigella är mål för förändringen och hon är också aktören
i processen. Bilden är centrerad runt Nigellas njutning. Här samspelar den
ideationella metafunktionens mål och aktör med den interpersonellas nedslagna
ögon. Nigella är elegant avslappnad i köket, vilket förmedlas av hennes franska
manikyr och smycken, den vita T-shirten och jeansjackans krage, som skymtar
fram i den nedre delen av fotot. I de här konceptuella visuella processerna fungerar Nigella som bärare av de ovan citerade attributen. De båda modaliteterna
skrift och bild samverkar tydligt på omslaget till Nigellas kokbok. De uttrycker
nästan identiska betydelser i sin totala fokus på Nigellas persona och hennes
inbjudan att delta i hennes intima ätande.

4

Den enda sida som utelämnats i MT är en sida strax före det första kapitlets början
som visar två konverter-ingstabeller – den första för gasugnens graderingar och
grader Celsius, den andra för olika måtts vikt och volym konverterat från ounces
till gram.
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Visuella resurser textuellt
I den extrema närbilden av Nigella på omslaget är det tydligt munnen som utgör
centrum av fotokompositionen. Munnen som sinnesorganet för sensuella upplevelser och njutningar är klart visuellt framskjuten. Munnen är halvöppen och
vi skymtar Nigellas tänder och tunga. Bilden förmedlar Nigellas njutning med
slutna ögon. Att kokboken är helt fokuserad på personan Nigella understryks av
att hennes namn dels nämns i titeln med stora vita bokstäver, dels i sin helhet
med både för- och efternamn längst ned på framsidan med intensivrosa skrift,
men i något mindre grad. I rubriken nämns endast förnamnet, vilket har intimiserande betydelse. Undersöker vi den kompositionella dimensionen hög/låg
vad gäller informationsvärde i betydelsen idealiserad/reell, uttrycker förnamnet
i rubriken Nigellas idealiserade persona, medan den verkliga personen Nigella
Lawson omtalas nederst på omslaget.
Rubriken och Nigellas fullständiga namn längst ned på sidan har samma
slags typsnitt, vilket skapar samband mellan dem, medan underrubriken ”Kort
och gott” är skriven med intimiserande skrivstil också i vitt. Det svenska förlagets namn Forum står på undanskymd plats i små bokstäver strax ovanför
det fullständiga namnet, som ett varumärke på Nigellas vita T-shirt. Färgtonen
på omslaget är grå-vit-rosa. Rubriken, den vita T-shirten och de vita naglarna
bildar ett s.k. visuellt rim i bilden – ytterligare ett skapande av samband – som
dessutom samspelar med den ljusa detaljlösa bakgrunden, där ljuset faller
uppifrån vänster hörn över Nigellas ansikte och hand.

Textuella resurser i samspel med de visuella
Ett av de viktigaste textelementen på framsidan av en bok är bokens titel. Att
översätta titlar är ofta problematiskt, eftersom de är flerfunktionella. De utgör
en specifik typ av paratext, vars främsta funktion är att beteckna och identifiera
verket i fråga. En annan funktion är att tematiskt förmedla vad verket handlar om. Ytterligare en funktion är att tilltala den potentielle läsaren (Genette
1997:76). Förmodligen är det också så att olika översättningsfält premierar
olika titelöversättningspraktiker.5
Nigellas originaltitel Nigella Bites har på svenska fått den fyndiga översättningen Nigella – Kort och gott. Bites har enligt The New Oxford American
Dictionary (2006) flera betydelser som gör den engelska titeln dubbeltydig.
Bite som verb betyder 1) både ’bita i/av något’ 2)’bita någon’ (3) ’nappa på
något’, eller som substantiv: (4)’en tugga’ (5) ’något ätbart’ (6) ’en bit’ (exv.
pizza) (7) eller ’stark smak av’. De visuella resurserna på omslaget samspelar
med betydelsen i titeln i och med att Nigella faktiskt ska till att bita av en bit
paprika på bilden. Kokboken förmedlar bitar, d.v.s. avsnitt av TV-serien. Titeln
alluderar på både matbitar och programbitar och figurativt också på någon/
5

Jfr Lindqvist 2002:92–96.

Yvonne Lindqvist: Att skapa och översätta en persona – Nigella i original...

209

något som ’biter’, alltså som vet vad den vill och som kan övertyga. Nigellas
starka persona konstrueras så av originaltextens titel. De textuella resursernas
betydelser i originaltiteln är i det närmaste identiska med de visuella.
Den svenska översättningens textuella resurser förändrar däremot samspelet
mellan modaliteterna som uttrycktes på originalomslaget. Den svenska översättningens textuella resurs byter ut original-titeln mot en svensk lexikaliserad
fras ’Kort och gott’, som förvisso också är dubbeltydig på svenska: ’uttryckt
i få ord’, ’helt enkelt’ eller ’rakt på sak’, men där själva tuggandet på bitar av
mat som del av njutningen, som är så viktig för konstruktionen av Nigellas
persona, går förlorad i allusionen. ’Gott’ kan förvisso sägas samspela med den
visuella kompositionens centrum munnen, men den svenska översättningens
betydelse är mer begränsad än källtextens. Omslagets betydelserelation mellan
modaliteterna blir istället en förankringsrelation (jfr Barthes 1976:121), där
skriften specificerar bilden.

Innanför pärmarna i Nigella – Kort och gott
Nedan följer en kvantitativt inriktad sammanställning av de visuella resurserna
och deras modelläsning också innanför kokbokens pärmar.6 Inledningsvis analyseras de textuella resurserna i författarens förord. De textuella resursernas
betydelser jämförs sedan med de visuellas och slutligen kommer översättningen
av de textuella resurserna att studeras i sin nya kulturella omgivning.

Visuella resursers betydelse
Nigellas kokbok innehåller 254 sidor och 125 bilder. Den övervägande majoriteten av fotografierna visar lagade rätter (82 st.). Handsekvensbilder, d.v.s.
bilder som visar händer som utför olika tekniska grepp, t.ex. hur man skalar
en kronärtskocka (14 st., 5 utan händer) och bilder på råvaror (12 st.) är också
vanliga. Handsekvenser utan händer fokuserar mer resultat än processen att
lära ut beredningen av maträtten. Minst i bildfokus är inredningsdetaljer (3 st.).
En bild på en tallrik med rester förekommer till och med. En typisk bild av en
lagad rätt i Nigella – Kort och gott är beskuren så att betraktaren bara ser en del
av rätten gärna från fågelperspektiv och med en sked eller gaffel nedstucken.
Bilderna är lite ofokuserade, vilket skapar ett dynamiskt intryck. Beskärningen
av bilderna genererar intim närhet till maten. Det dominerande fågelperspektivet
väcker snarare lusten att äta än att laga mat, vilket understryks av de nedstuckna
besticken, som symboliskt är färdiga att direkt tas i bruk.
Nigella förevigas på 13 fotografier och i de flesta fall på nära medelavstånd.
Två av bilderna är närbilder: en avbildar på medelavstånd och en på symboliskt
intimt avstånd. Kameravinkeln är här oftast också fågelperspektiv. Nigella
fotograferas nästan uteslutande framifrån vilket gör bilderna inkluderande
6

Kvantifieringen tjänar som grund för framtida jämförelser mellan olika kokböcker.
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och engagerande, men inte påträngande. Betraktaren kommer nära, men bjuds
inte på obehagliga överraskningar i form av uppmaningar eller krav. Nigellas
blick är oftast nedslagen eller så ser hon uppåt på betraktaren. Hon avbildas på
10 heluppslag, där bilden är pålagd rosa filter, och tre halvuppslag utan filter.
Påfallande ofta äter Nigella på fotona, gärna med slutna ögon. Nigella visas i
hemmets sfär gärna i morgonrock med papiljotter i håret, men också elegant
klädd vid grillen – den perfekta värdinnan. Nigellas kokbok skimrar i rosa och
är helt fokuserad på personan Nigella.

Textuella resursers betydelse i förordet i käll- och måltext
För att undersöka hur textuella resurser samverkar med de visuella för att skapa
Nigellas persona granskar jag nedan hur de textuella resurserna visar Nigellas förhållningssätt till sina läsare, till matlagning och mat. Jag inleder med
att undersöka den interpersonella metafunktionens textuella utryck för närhet
och intimitet. Sedan analyseras transitiviteten, d.v.s. verbprocesser och förstadeltagare inom den ideationella metafunktionen för att visa på det textuella
fokuset på Nigellas persona. Analysen avslutas med att inom den textuella
metafunktionen undersöka kompositionen i förorden i form av textuell framskjutenhet eller s.k. motiverad prominens (jfr Halliday 1973:111–120; Lindqvist
1999:129)7 och de strykningar som genomförts av översättaren i måltexten.

Textuella resursers betydelse interpersonellt
Den interpersonella metafunktionens textuella utryck för närhet och intimitet
finner vi bl.a. i Nigellas direkta tilltal till läsarna i kokbokens förord. Nedan följer
två exempel på förtrolig och intimiserande stil i inledningen och avslutningen
av Preface/Förord med fetstilta partier som kommenteras.
(1)

To tell the truth, I didn’t intend to write another book so soon. Not that this is
by way of an apology: I am too evangelical about the food I like eating (and
cooking) not to want to present the recipes from the new series of Nigella Bites
to you, […] (Lawson 2001:7).
För att säga som det är så tänkte jag inte skriva någon mer bok så snart. Inte
för att det på något sätt ska tas som en ursäkt: jag brinner alldeles för mycket för
den mat som jag tycker om att äta (och laga) för att inte vilja presentera recepten
från den nya serien Nigella – kort och gott för dig, […](Lawson 2002:7).

Nigella inleder sitt förord med ett direkt förtroligt tilltal till den tänkte läsaren
”To tell the truth”, som översätts adekvansinriktat, d.v.s. källspråksbundet,
”För att säga som det är”, dock med lägre stilnivå på svenska. Den inledande
7

Här tänker jag mig textuell framskjutenhet som en stilistisk kategori, d.v.s. motiverade lexikogrammatiska val som bildar grund för stilintryck.
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frasen följs av ett påstående som fungerar som inledning på ett samtal. Signifikant för konstruktionen av Nigellas personas intimitetssträvanden är hennes
målande språk med den konventionella metaforen ”evangelical” som översätts
med den lika konventionella metaforen på svenska ”brinner” samt ordningen
att nämna ”eat”, d.v.s. ”äta” före ”cooking” eller ”laga” som dessutom skrivs
inom parentes.
(2)

At the end of each chapter, I’ve left a page or two for notes. […](Lawson 2001:9).
I’m not interested in barking instructions: this isn’t meant to be a monologue. As
I’ve said before, I want to be there in the kitchen with you; my words are merely
my side of the conversation, I imagine we might have. The pages for notes, then,
are there for you to make your own response. (Lawson 2001:10).
I slutet av varje kapitel har jag lämnat plats för en eller två sidor anteckningar
(Lawson 2002:9).
Jag är inte intresserad av att stå och ryta ut order: det är inte meningen att det
ska vara en monolog. Som jag redan tidigare har sagt så vill jag vara där i köket
med dig, mina ord är bara min del av konversationen som jag kan förställa mig
att vi har. Anteckningssidorna är alltså där för att du ska kunna skriva ner dina
svar (Lawson 2002:10).

Exempel 2 uppvisar samma mönster som exempel 1, alltså en adekvansinriktad
översättningsstrategi i målspråket vad gäller bildspråket, där hundens konventionella skällande, d.v.s. ”barking”, byts ut mot lejonets dito ”rytande” och där
Nigella också explicit tilltalar läsaren med ”you” respektive ”dig” och ”du”
samt ett inklusivt ”vi”. Hon understryker på så sätt samtalets vikt i köket. Den
här typen av dialog förutsätter att författaren och läsaren är på samma nivå.
Att innesluta anteckningssidor i slutet av varje kapitel i kokboken är en
livaktig angloamerikansk tradition från s.k. Community Cookbooks ”also referred to as the compiled, fundraising or charitable cookbook, […] a collection
of recipies selected by a women or a group usually for raising money” (Fletz
2009:71). Nigella Bites har lånat många av sina konstituerande drag från den
här typen av kokböcker – på svenska kan vi kalla dem välgörenhetskokböcker
– med skillnad att Nigella – Kort och gott naturligtvis är en kommersiell förlagsprodukt. Typiskt för välgörenhetskokboken är:
These cookbooks perpertuate the authentic, intimate ethos of a face-to-face talk
across the kitchen table that was so prevalent in the era before mass media (Fletz
2009:84).

Välgörenhetskokböcker innehåller alltid sidor för egna anteckningar. De har
gärna en intim och samtalsvänlig ton. Tillit är viktigt inom den här genren:
läsarna vet att bidragsgivarna bara ger sitt bästa recept. Samtidigt kan man inte
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hävda för mycket auktoritet, eftersom kockarna inte är professionella. Man
talar heller aldrig mästrande till läsaren eller antar att läsaren inte vet något om
matlagning (Fletz 2009:83).

Textuella resursers betydelse ideationellt
Jag går nu vidare med att inom den ideationella metafunktionen visa hur
fokus på Nigellas persona uttrycks också via de textuella resurserna. Jag undersöker då de processtyper och deltagare som aktualiseras i käll- och måltextens
förord d.v.s. texternas transitivitet. Analysen räknar med fyra olika typer av
processer som i sin tur aktualiserar olika deltagare.
Den första typen av process är den materiella, vanligen ett verb eller en
verbgrupp som uttrycker en handling eller en händelse (Holmberg & Karlsson
2006:80–81). I exempel tre visas de så för Nigellas kokbok viktiga materiella
processerna ”cook” och ”eat” respektive ”lagar” och ”äter”.
(3)

[…] this is the food I cook, the food I eat (Lawson 2001:8).
Det är den mat jag lagar, den mat jag äter (Lawson 2002:9).

En materiell process kan ha både en första- och andradeltagare, men i analysen nedan undersöks enbart förstadeltagaren, den s.k. aktören i de materiella
processerna. I exempel 3 visas första-deltagaren aktörerna ”I” respektive ”jag”.
Nästa typ av process är den relationella. Den beskriver hur saker och ting är
beskaffade, relationen mellan två deltagare eller en deltagares existens. Förstadeltagare är i respektive fall då bärare, utpekad och den existerande (Holmberg
& Karlsson 2006:89). Exempel fyra visar förstadeltagaren bärare ”I”och ”jag”
i både käll- och måltext samt den relationella processen ”to be” som översatts
med den metaforiska relationella processen ”brinner för” på svenska.
(4 ) […] I am to evangelical about […](Lawson 2001:7).
[…] jag brinner alldeles för mycket för […](Lawson 2002:7).

Den tredje typen av process i analysen är den mentala som uttrycker vad
förstadeltagaren upplevare känner, tänker eller tycker (Holmberg & Karlsson
2006:85). I exemplet är ”felt” respektive ”tycker” mentala processer och upplevarna ”I” respektive ”jag”.
(5)

I’ve always felt that […] (Lawson 2001:7).
Jag har alltid tyckt att […] (Lawson 2002:7).

Den verbala processen är den fjärde och sista typen av process i analysen. Här
kallas förstadeltagaren naturligt nog talare (Holmberg & Karlsson 2006:95).
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Den mest typiska verbala processen är verbet ”say” respektive ”säga”, vilka
visas i exempel 6. Talaren är även i detta fall ”I” respektive ”jag” som syftar
på Nigellas persona.
(6)

As I’ve said before, […] (Lawson 2001:10).
Som jag redan tidigare har sagt, så […] (Lawson 2002:10).

Tabell 1 visar fördelningen av processtyper i Nigella Bites förord De materiella
och relationella processerna överväger både i käll- (KT) och måltext (MT). De
materiella och mentala processerna brukar överväga i berättande text (Holmberg
& Karlsson 2006:85), men här är alltså de relationella processerna mer vanligt
förekommande än de mentala. En förklaring till detta kan vara att förorden
Tabell. 1. Tabellen visar fördelningen av processtyper i förordet till Nigella Bites/Nigella
kort och gott.
Processtyp/Antal
Materiell
Relationell
Mental
Verbal
Totalt

Källtexten/engelska
32
30
21
12
95

Måltexten/svenska
29
33
23
12
97

handlar om matlagning och hantering av mat (materiella processer) samt att
Nigella attribuerar och benämner (relationella processer) egenskaper som hennes
persona äger för att framstå som så trovärdig som möjligt i sitt intima samtal
med läsaren. Källtexten visar prov på mer handlings-inriktning än måltexten,
som i sin tur attribuerar mer. Skillnaderna är dock försumbara, vilket visar på
en adekvansinriktad översättningsstrategi.
Tabell 2. Tabellen visar fördelningen av 1:a deltagare i materiell process handling,
d.v.s. aktör, i förordet till Nigella Bites/Nigella kort och gott.
Källtext /engelska
I
15
You
5
They
4
We
3
Total
27

Måltext/ svenska
Jag
Du
Ni
De
Vi
Total

16
2
1
5
1
25
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Tabell 2 ovan visar fördelningen av 1:a deltagare i materiell process (KT och
MT) i förordet till Nigella Bites respektive Nigella – Kort och gott. Tabellen
visar tydligt att även de textuella resurserna i förordet är centrerade runt Nigellas persona, vilket tydligt visas i och med att ”I” respektive ”Jag” uppbär
deltagarfunktionen aktör i mer än hälften av alla möjliga fall, både i källtext (15
ggr.) och måltext (16 ggr.). Tabell 3 nedan över fördelningen av 1:a deltagare i
mental process, upplevare, visar också den på den på de textuella resursernas
fokusering på kokbokens persona. Det är personan Nigella som utgör upplevare
i 2/3 av alla fall i både källtexten (17 ggr.) och måltexten (18 ggr.).
Tabell 3. Tabellen visar fördelningen av 1:a deltagare i mental process, d.v.s. upplevare,
i förordet till Nigella Bites/Nigella kort och gott.
Källtext /engelska

Måltext/ svenska

I
You

17
2

They
Restaurant chefs
Total

1
1
21

Jag
Du
Ni
Vi
Restaurangchefer
Total

16
1
4
1
1
23

Tabellerna har tydligt visat att fokus ligger på Nigellas persona inom de textuella resurserna. Tabellerna visar likaså att texten översatts till svenska med en
adekvansinriktad strategi. Avvikelserna i måltexten är marginella i förhållande
till källtexten.

Textuella resursers betydelse textuellt
Källtexten andas förtrolig samtalsstil. Förutom de direkta tilltalen, som undersöktes inom den interpersonella metafunktionen, förekommer en hel del
s.k. diskursmarkörer i förordet, vilka visas i exempel 7 ”In truth”, i exempel
8 ”Anyway”, i exempel 9 ”so” och ”In the same way”. Markörerna blir i samspel med de direkta tilltalen textuellt framskjutna eller stilbärande i förordet
De diskursmarkörer som markerar förtrolighet utelämnas dock i den svenska
översättningen. Likaså utelämnas modala förtrolighetsmarkörer som ”might
well”. Strykningarna får till följd att intimitets-strävan i källtextens persona
tonas ned på svenska.
(7)

In truth, there isn’t a conflict (Lawson 2001:7).
Där finns ingen motsättning (Lawson 2002:7).

(8)

Anyway, even if themes, the focus of these chapters, are varied, what remains
constant, and so what links them is taste (Lawson 2001:8).
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Även om de teman som finns i bokens olika kapitel är ganska olika, finns det en
gemensam nämnare och det är smak (Lawson 2002:8).
(9)

So, you might well find that certain ingredients crop up repeatedly. In the same
way, when a little bit of stock is needed, I’m not going to instruct you to start
boiling up bones left, right and centre just for the purist sake of it, […](Lawson
2001:8).
Därför kommer du att upptäcka att vissa ingredienser dyker upp regelbundet.
Det samma gäller när det behövs lite buljong. Jag tänker inte instruera dig i hur
du ska sätta igång och koka ben till höger och vänster, bara för att det ska vara
så, […](Lawson 2002:8).

Översättaren arbetar, trots de fåtaliga strykningarna, enligt en övergripande
adekvansinriktad strategi och lägger sig mycket nära källtextens syntaktiska
struktur. Adekvansinriktningen visar sig likaså i att det konventionella bildspråket i källtexten ”crop up” och det idiomatiska uttrycket ”left, right and
centre” översätts med de lika konventionella ”dyker upp” och ”till höger och
vänster” på svenska.

Avslutande diskussion
Avslutningsvis vill jag diskutera några av de konstituerande dragen i Nigellas persona och hur dessa översätts till svenska. Undersökningen har visat att
Nigellas persona konstrueras via särdragen intimitet, sinnlighet, och njutning.
Nigella samtalar intimt med sina likar om hur underbart det är att njuta av mat
som man själv tillagat. Hon omgärdas av ett rosa skimmer i hemmets sfär och
tilltalar en jämnårig matlagningskunnig kvinnlig publik. Personan Nigella vill
dessutom delta i ett samtal, vilket understryks av att varje kapitel avslutas med
plats för anteckningar. Nigella Bites har hämtat mycket av sin form och sitt
specifika tilltal från den angloamerikanska traditionen med s.k. välgörenhetskokböcker (jfr Fletz 2009).
Analyserna visar likaså att översättaren arbetat med att översätta den persona som visuellt och textuellt konstrueras i källtexten. Måltexten är alltså
översatt med en övergripande adekvansinriktad strategi specifikt vad gäller
syntaktisk struktur, bildspråk och idiomatik. Hypotesen om den acceptans
inriktade översättningsstrategin, som härleddes från bedömningen om det
svenska sakprosasystemets relativa slutenhet, verifierades alltså inte i studien.
Dock samspelar de visuella och textuella resurserna inte lika entydigt i MT som
i KT. Den svenska Nigella framstår som nedtonad i de förtroliga och intima
dragen i sin persona, vilket förmodligen kan förklaras med att traditionen med
välgörenhetskokböckers specifika form av tilltal inte är lika livaktig inom den
svenska kulturen. De svenska textuella resursernas betydelser förankrar på så
sätt de visuellas inom en ny kultur.
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Institutionens röst talar?
Verbinledda konditionalsatser i tal och skrift
Jan Lindström

Inledning
Författarna till denna konferensvolym uppmanades att följa vissa riktlinjer för
artikelmanus så att ett enhetligt utseende för volymen kunde säkras. Vidare
hänvisades författarna till en formatmall som hjälp vid textlayouten. Denna
instruktion försågs med följande kommentar som inleds med en villkorssats:
Behöver du lösningar som går utöver vad mallen klarar av lös det på ditt eget sätt
och skriv gärna en kommentar när du skickar in din text.

I den citerade meningen påträffas den konstruktion som står i fokus för den här
studien, nämligen den verbinledda konditionala bisatsen Behöver du lösningar
som går utöver vad mallen klar ar av. Andra benämningar på konstruktionen
är frågeformad eller oinledd konditionalsats. Syntaktiskt liknar dessa konditionalsatser faktiskt rogativa satser (ja/nej-frågor) och semantiskt utgör de ett
alternativ till konditionalsatser som inleds med subjunktionen om.
Syftet med den här studien är att utreda om den verbinledda och den subjunktionsinledda konditionalsatsen verkligen är fullständiga semantisk-funktionella
motsvarigheter till varandra, vilket t.ex. SAG (4:648) menar, eller om konstruktionerna trots allt har någon arbetsfördelning. Denna frågeställning testas genom
en korpusstudie av distributionen av verbinledda och om-konditionaler i olika
genrer samt genom en mer noggrann analys av några typiska användningskontexter för den verbinledda konditionalen.
Konditionalsatser med V1-syntax är en företeelse som är gemensam för de
germanska språken. Satstypen verkar ha haft en större syntaktisk och funktionell
spridning i äldre språkskikt, medan den numera är underordnad en del restriktioner. Till exempel i modern svenska uppträder verbinledda konditionalsatser
ogärna i meningsslut (SAG 4:647):
(1)

Regnar det, tar jag bilen.

(2)

*Jag tar bilen, regnar det.

Modern engelska verkar vara mest restriktiv bland de germanska språken;
konstruktionen är gångbar närmast med en del hjälpverb, t.ex. Had I known, I
would have taken a cab.
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Det råder viss oenighet om ursprunget till den verbinledda konditionalen. Jespersen (1940:374) bland flera andra antar att konstruktionen uppstått som en
konventionalisering av ett dialogiskt mönster, där en fråga och en kvittering av
den andra parten föregått konsekvenssatsen, t.ex. enligt följande tyska exempel
(se van der Nest 2010):
(3)

A: Scheint die Sonne?
B: Ja.
A: So/Dann gehen wir baden.

Den dialogiska sekvensen grammatikaliseras sedan till en syntagm där första
ledet underordnas det senare: Scheint die Sonne, gehen wir baden . Även om
denna förklaringsmodell verkar intuitivt tilltalande är det svårare att verifiera att
utvecklingen följt just det här spåret, inte minst därför att man inte har tillgång
till genuint talspråk från äldre tider.
En annan möjlig utvecklingslinje beskrivs av Wessén (1956:215 ff.). Han
konstaterar att verbinledda satser hade flera funktioner i äldre språkstadier
varav en var att presentera ny information samtidigt som ett rematiskt subjekt
kunde utelämnas (s. 199). Första stadiet i utvecklingen kunde bestå i att en
presenterande sats följs av en annan sats vars innehåll uppfattas som en följd
av det som sägs i den föregående satsen, t.ex.
(4)

Gangär at stiälä bryti ok þräl. bryti skal vppi hängiä ok eigh þräl. (VgL I)

En konsekvensrelation kan förtydligas genom lämpliga adverb (då, så) eller
pronomen (det) i inledningen av den senare satsen:
(5)

Är eig sun. Þa är dotter. (VgL I)

Ett stadium som liknar den verbinledda konditionalen nås när båda satserna
uppträder i en och samma menings- eller satsram, varvid den första satsen
tolkas som bakgrund för den senare och är såväl pragmatiskt som grammatiskt
underordnad den:
(6)

Finns ingen son, (då/så) står dottern i tur.

Syftet med denna studie är dock inte att försöka verifiera den ena eller andra
hypotesen om konstruktionens historiska ursprung. För vissa användningar i
nusvenskan spelar det möjligen en roll att den verbinledda konditionalen kan
associeras med en interrogativ V1-sats. Lika relevant förefaller det vara att
satstypen sedan gammalt har kunnat uttrycka en bakgrund för någon normativ
process som i de ovan anförda exemplen från gammal lagtext.
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Material
Materialet för den här undersökningen är både skriftligt och muntligt. Konstruktionens förekomst i skrift har kontrollerats i Stockholm–Umeå-korpusen
(SUC) med hjälp av sökfunktioner som tillhandahållits av Språkbanken vid
Göteborgs universitet. SUC-korpusen är en genrebalanserad textsamling som
sammanställts enligt den amerikanska Brown-korpusens design (se Källgren
1994). Den omfattar således en miljon ord, vilket i dagens läge är anspråkslöst
för en skriftspråkskorpus. Korpusen lämpar sig dock väl för min undersökning
tack vare den mångsidiga genreuppsättningen och den grammatiska kodningen
som är till nytta vid definition av den språkliga formen för datorsökning.
Den huvudsakliga källan för talat språk utgörs av korpusen Gymnasisters
språk- oc h musikvär ldar (GSM) vid Göteborgs universitet. Fördelen med
denna korpus är att den är rätt omfattande för att vara talat språk (20 timmar,
205 000 ord), transkriberad och representerar en rätt omarkerad argumenterande
samtalsstil (se Wirdenäs 2002:42–51). Det är fråga om 27 gruppintervjuer med
gymnasieelever som under ledning av en moderator fick tala om musikstilar
och musiksmak. Det är också den här korpusen som jag, på grund av dess
hanterbarhet, har använt i kvantitativa jämförelser med SUC. Den kvalitativa
undersökningen har fått stilistisk bredd genom en granskning av det samtalsmaterial som återfinns i korpusen Samtalsspråkets grammatik (GRIS). Den
innehåller såväl vardagliga samtal som institutionella samtal som förts bl.a.
med Giftinformationscentralen, på barnmorskemottagning och i polisförhör.
GRIS-korpusen omfattar sammanlagt 11 timmar inspelningar, ca 120 000 ord.1

Distribution enligt genre och funktion
När man undersöker förekomsten av den verbinledda konditionalen är det relevant att relatera konstruktionen till den subjunktionsinledda varianten, dvs.
om-satser med konditional funktion. En bild av fördelningen får man av Tabell
1 som visar förekomsterna för båda konditionala satstyperna i SUC-korpusen.
Sökningen gjordes elektroniskt och den drog nytta av korpusens morfosyntaktiska taggning som identifierar ordklasser och böjningsformer. Verbinledda
konditionalsatser hittades med kriteriet ’sök grafiska meningar som inleds
med finit verb i modus indikativ och som föregås av ett skiljetecken (punkt,
frågetecken, kolon etc.) och som inte slutar med frågetecken’.2 Sökningen
resulterade i en del brus bestående av påståendesatser med utelämnat fundament och även direkta polära frågesatser som saknade frågetecken; sådana fall
rensades bort manuellt. Sökningen kompletterades med en annan som beaktade
att en konjunktion kan stå framför verbet för att fånga fall som Och åker man
1
2

För en beskrivning av GRIS-korpusen, se http://www.ofti.se/gris/material.html.
Jag tackar Lars Borin vid Språkdata, Göteborgs universitet, som gjorde sökningen åt
mig.
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långfärdsbuss, tar det lång tid. Genom dessa procedurer hittades sammanlagt
368 verbinledda konditionalsatser. Motsvarande sökningar med konditionala
om-satser som mål gjordes, varvid utgångspunkten var meningsinitiala om som
taggats som subjunktion. Denna sökning gav brus i form av rogativa indirekta
frågesatser och postponerade om-satser som bildade en egen grafisk mening,
t.ex. (Polisen kunde hon gå till senare.) Om hon nu skulle göra det alls. Efter
manuell rensning och en sökning där en konjunktion framför om beaktades,
hittades 667 meningsinitiala om-konditionalsatser. Meningsfinala om-satser
var inte med i jämförelsen därför att den finala positionen är mer eller mindre
omöjlig för den verbinledda typen.
Tabell 1. Förekomsten av meningsinitiala konditionalsatser inledda med verb eller
subjunktion i SUC
Korpus
Ordantal
Verbinledda konditionalsatser
/1000 ord
Subjunktionsinledda konditionalsatser
/1000 ord

SUC 2.0
1.03 milj.
368
0,36
667
0,65

Tabell 1 illustrerar det allmänna förhållandet att den subjunktionsinledda konditionalen är nästan dubbelt så vanlig som den verbinledda. Frekvensen för
den senare är dock så pass hög att man kan sluta sig till att den verbinledda
varianten är i ett levande bruk i språket.
SUC är indelad i flera genrer som kan spåras också i excerperingarna.
Tabell 2 presenterar en jämförelse mellan V1- och om-konditionaler utgående
från med vilken frekvens de uppträder i de olika genrerna.3 Den generella
bilden är att vissa genrer kodar konditionala relationer oftare än andra; detta
gäller framför allt administrativa och instruerande texter, medan konditionalsatserna är färre i allmän prosa och skönlitteratur. Man kan också se att
subjunktionsinledda konditionalsatser är den klart vanligaste konditionaltypen
i de flesta genrerna.

3

Frekvenstalen bygger på en första sökning av V1- och om-konditionaler (utförd av Lars
Borin) som inte beaktade en eventuellt förekommande konjunktion framför konstruktionen; genom denna sökning hittades 307 verbinledda och 525 subjunktionsinledda
meningsinitiala konditionalsatser. I mina tilläggssökningar kunde jag tyvärr inte komma
åt genrekodningen.
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Tabell 2. Frekvensen för konditionalsatser inledda med verb eller subjunktion sorterade
enligt genrerna i SUC
Arbete och fritid
Diverse: admin., lag etc.
Populärvetenskap
Press: ledare
Press: reportage
Biografier, essäer
Lärda och vetenskapliga
skrifter
Skönlitteratur
Press: recensioner

Verbinledd/1000 ord
0,57
0,56
0,37
0,29
0,22
0,21
0,19

Subjn. inledd/1000 ord
0,49
1,06
0,86
0,53
0,18
0,39
0,45

0,18
0,11

0,37
0,24

Den verbinledda konditionalen uppvisar dock ett speciellt mönster för distribution i genrerna ”arbete och fritid” och ”diverse”, den senare innehållande
lagtexter och annan administrativ prosa. Konstruktionen är mest frekvent i dessa
genrer och har i praktiken samma frekvens i dem (0,57 resp. 0,56). Subjunktionsinledda konditionalsatser är visserligen dubbelt så vanliga i kategorin ”diverse”
men markant nog färre än verbinledda konditionalsatser i ”arbete och fritid”.
Man kunde tolka fördelningen så att den verbinledda konstruktionen är i en
stabil användning i texter där regelbundna och rutinmässiga processer beskrivs,
såsom i lagar. Vidare är den användbar i andra slags instruerande texter, vilka
här ingår i kategorin ”arbete och fritid” och där om-konditionalen inte är påfallande vanlig. Den verbinledda konstruktionen kan således bidra till att framkalla
associationer till lagenliga processer i texter som har en instruktiv funktion
gemensam; som exempel på sådana texter i kategorin ”arbete och fritid” kan
nämnas handböcker om interiördekoration, trädgårdsskötsel, husdjur, sport, mat
och vin (framför allt recept), motorfordon, datorer och privat ekonomihållning.
Om-konditionalens frekvens i denna kategori (0,49) är ungefär på samma nivå
som i genrerna ledare (0,53) och vetenskap (0,45), vilket tyder på att den är mer
generell och mindre genremarkerad. Den verbinledda konditionalen är däremot
relativt infrekvent i de andra genrerna, men visserligen snäppet vanligare i
reportage än den subjunktionsinledda.
Man kan vidare fråga sig om den verbinledda konditionalen också lever i
det talade språket. Tabell 3, där konstruktionens förekomst i SUC jämförs med
förekomsten i gymnasistdiskussionerna GSM, ger en allmän orientering om
detta. Med tanke på den rätt tydliga associationen till formella instruerande
texter i skrift kan det vara något överraskande att konstruktionen i själva verket
är vanligare i denna muntliga språksamling än i hela SUC; dock är den inte
riktigt lika vanlig som i de instruerande skrivna texterna. Detta resultat visar
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emellertid klart att den verbinledda konditionalen inte begränsar sig till skriftspråket. Här skiljer sig svenskan från tyskan, där verbinledda konditionalsatser
sällan används i fritt talspråk även om de är gångbara i skriven text (Auer &
Lindström 2011).
Tabell 3. Frekvensen för konditionalsatser inledda med verb i korpusarna SUC och GSM
Verbinledda konditionaler
Förekomst
/1000 ord

SUC
368
0,36

GSM
88
0,43

Både i tal och skrift används verbinledda konditionalsatser i tre huvudsakliga semantiska funktioner, vilka är reell (villkoret kan uppfyllas), potentiell
(villkoret kan eventuell uppfyllas i framtiden) och irreell (villkoret kan inte
uppfyllas).4 När betydelsen är reell står konditionalsatsens finita verb i presens
indikativ (7), eller i preteritum om handlingen är förlagd till dåtid (8); en lista
över förekommande genrekoder i SUC finns i slutet av artikeln.
(7)

Går räntorna upp efter det att obligationen köpts sjunker värdet på obligationen.
(SUC-ea)

(8)

Knackade man på detta glas hördes ett stumt skrällande. (SUC-kk)

Potentiell betydelse signaleras med hjälpverbet skulle som i standardsvenska
inte tillåts i konditionalsatser med en annan betydelse5 (jfr *Om jag skulle vara
ung, skulle jag välja annorlunda):
(9)

Skulle jag få chans att välja så vill jag antingen ha ett byggjobb eller bli bilmekaniker. (SUC-ec)

Tempusförskjutning (10) eller alternativt konjunktiv (11) anger att den konditionala bisatsens betydelse är irreell (se SAG 4:645):
(10) Hade jag vetat det skulle jag rakat mig och klätt mig litet hyggligt. (SUC-kk)
(11) Vore jag man skulle du inte ställa den frågan. (SUC-kk)

Tabell 4 visar hur de verbinledda konditionalsatserna fördelar sig enligt semantisk funktion i SUC. Den reella betydelsen är klart vanligast medan irreella och
potentiella betydelser förekommer i begränsad omfattning. Samma förhållanden
4

5

SAG (4:645) opererar med termer som neutral fakticitet (dvs. reell betydelse) och osannolik eller irreell fakticitet (dvs. irreell betydelse). För potentiell betydelse finns ingen
särskild beteckning utan den beskrivs i allmänna termer (SAG 4:646).
Restriktionen gäller inte (talad) finlandssvenska där skulle generaliserats som konditional
markör.
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gäller även i de talspråkssamlingar jag granskat: irreell betydelse förekommer
sporadiskt och förutsätter en berättande kontext, medan potentiell betydelse är
mer specificerad och därför mer begränsad också kvantitativt. Den kvantitativa
distributionen i semantiska subkategorier är praktiskt taget likadan även för
verbinledda konditionalsatser i tyska (Auer & Lindström 2011:235).
Tabell 4. Förekomsten av konditionalsatser inledda med verb enligt semantisk funktion
i SUC
Reell betydelse
Potentiell betydelse
Irreell betydelse
Totalt

326 (88%)
25 (7%)
17 (5%)
368 (100%)

Som fördelningen enligt genrer visar (se Tabell 2) finns det en tendens till att den
verbinledda konditionalen utnyttjas särskilt i texter vars funktion är att instruera.
Användningar i denna funktionella domän analyseras närmare i det följande.

Användningar i instruerande texter
Den mest typiska instruerande texttypen är antagligen lagtext. I lagar och
förordningar bestäms och normeras diverse rättigheter, skyldigheter och
förfaringsprocesser. Synnerligen ofta aktualiseras det i lagspråk ett behov att
formulera villkor eller förutsättningar för en handlingskedja; det är med andra
ord nödvändigt att beskriva hypotetiska fall där tillämpningen av en lag blir
aktuell. Ett exempel på detta, med en serie verbinledda konditionala bisatser,
finns i (12).
(12) Avlämnas inte varan eller avlämnas den för sent och beror det inte på köparen
eller något förhållande på hans sida, får köparen enligt 23–29§§ kräva fullgörelse
eller häva köpet samt dessutom kräva skadestånd. (SUC-ha)

I sammanhanget är det intressant att notera att handboken Svenskt lagspråk i
Finland (Slaf), dvs. Statsrådets (regeringen och ministeriernas) anvisningar om
det svenska lagspråket, konstaterar att det klassiska sättet att skriva villkorssatser
är att använda omvänd ordföljd (t.ex. Vill man hjonelag bygga, då skall han
mö av hennes giftoman begära ...) och att den ofta är praktisk (Slaf:75). Konstruktionen kan vara speciellt nyttig när man vill undvika att ett meningsinitialt
om uppfattas som en preposition. Vidare rekommenderar man verbinledd sats
i meningens början om meningen slutar med en annan, efterställd villkorssats
som då bör vara en om-sats:
(13) Är det uppenbart att hitte godset är vär defullt eller annar s sär skilt viktigt för
ägaren, ska inrättningen utan dröjsmål anmäla fyndet till ägaren, om denne är
känd. (Slaf:76)
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Handbokens formuleringar om villkorssatser andas en viss respekt för hur man
enligt en lång tradition skrivit lagar på svenska. Antagligen går den tillbaka på
fornsvenska lagar där man ser embryon till den verbinledda konditionalsatsen,
jfr (4) och (5) ovan.
Utöver lagspråk är konstruktionen speciellt populär i andra slags instruerande
texter. SUC-kategorin ”arbete och fritid” innehåller bland annat texter där
man formulerar råd åt konsumenter och arbetstagare och där den verbinledda
konditionalen florerar:
(14) Den effektiva räntan är garanterad om spararen behåller obligationen ända tills den
löses in. Men skulle den säljas före den löses in kan räntan bli lägre eller högre.
Allt beroende på hur marknadsräntorna utvecklas under tiden. Går räntorna upp
efter det att obligationen köpts sjunker värdet på obligationen, och skulle räntorna
gå ner ökar värdet på obligationen. (SUC-ea)

En speciell instruerande texttyp där verbinledda konditionalsatser förekommer
rikligt utgörs av matrecept:
(15) Portionsbröd gräddas i varmare ugn, ca 225°, i 10–15 minuter. Låt helst bröden
svalna på ett galler. Får de kallna utan handduk blir brödskorpan knaprig och
samtidigt lite seg. Vill man ha mjukar e yta på brödet är det bättre att linda in
nygräddat bröd i handdukar och låta det svalna så. (SUC-ea)

Recepten beaktar alternativa förlopp som framställs som hypotetiska, vilket då
aktualiserar villkorliga formuleringar. Processerna som beskrivs är lagliknande
i och med att ett visst handlande kommer att leda till ett visst givet resultat, t.ex.
hur livsmedel reagerar på temperaturer. Den innehållsliga associationen till lag
kan även leda till en språklig association till lagtexters konventioner och bidrar
till bruket av verbinledda konditionalsatser.
Excerperingarna i SUC visade att tidningsgenren reportage innehåller påfallande mycket verbinledda konditionalsatser i förhållande till subjunktionsinledda. Detta förklaras antagligen av att ett reportage ofta stöder sig på och refererar regelsamlingar, facktexter och sakkunniga vilkas språk kan speglas i den
rapporterande texten. Den verbinledda konditionalen kan i så fall förekomma
som ett eko från en instruerande text eller texttradition, som möjligen i (16):
(16) Fälls mannen för dråp kan han teoretiskt dömas till fängelse i lägst sex år och
högst tio år. (SUC-aa)

Sammanfattningsvis kan man konstatera ett tämligen tydligt pragmatiskt
samband med instruerande texttyper och användningen av verbinledd konditionalsats. Alla slags konditionalsatser är vanliga i sådana texttyper, men detta
stilistiska genreberoende är speciellt starkt för verbinledda konditionalsatser.
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Användningar i institutionella samtal
Så kallade institutionella samtal, där den ena parten är en expert och den andra
en lekman, består ofta av instruerande aktiviteter. Det är typiskt experten, som
representerar någon samhällelig eller annan institution, som upplyser den andra
parten om något specifikt på ett fackområde, t.ex. vid medicinsk och teknisk
rådgivning, produktupplysning och processbeskrivning. Påminnande om instruerande skrivna texter dyker den verbinledda konditionalen ofta upp i dem;
speciellt påfallande är detta i de institutionella samtal som ingår i korpusen GRIS
(se ovan Material). Då är det institutionens representant som tar uttryckssättet
i sin mun, t.ex. barnmorskan i (17) på en mottagning på barnavårdscentralen
(en transkriptionsnyckel finns i slutet av artikeln):
(17) å e de så att inte ja har mammor här inne, så bruka ja sätta på telefon¿ (GRIS)

Här beskriver barnmorskan vilken praxis hon har med telefon på sina mottagningar, dvs. den är på om hon inte har en konsultation på gång.
I följande utdrag beser en naturrådgivare (N) en lantbrukares (L) hagar och
ängar och förklarar vad man är ute efter i inspektionen. Förklaringen på rad 3
låter som en naturlag och formuleras med verbinledd konditional (exemplet ur
Bergeå m.fl. 2008).
(18) N: vi tittar ju på hur eh (.) närings- (.) hur mycke näring de ä: i marken,
L: aja.
N: äre väldigt näringsrikt så (1,2) >äre ju så att< nåra få: (0,8) växter (0,8) klarar
sej vä:ldigt bra: å konkurrerar ut dom andra.

Konstruktionen har en hög frekvens i en samling av telefonsamtal till Giftinformationscentralen (korpusen GRIS), där det återigen är rådgivaren, jourhavande
apotekaren, som använder konstruktionen.
(19) e:h har de gått m er än sex timmar å ing enting har hänt , då kan man i princip
avskriva de hela, (GRIS)

Som i lagar är det också i medicinska sammanhang relevant att beskriva processer där vissa givna följder realiseras ifall vissa villkor uppfylls, t.ex. reaktionen
på ett giftigt ämne. Konditionalsatser är då vanliga i en sådan diskurs, och möjligen ger den verbinledda konditionalsatsen extra lagliknande tyngd åt det sagda.
Vissa instruktioner fungerar mera som erbjudanden och den verbinledda
konditionalen verkar vara en konvention i en del av dem, t.ex. i (20) där en
polis föreslår att den förhörda hänger av sig sin kappa.
(20) vill du hänga av dej kappan så går de bra de. (GRIS)
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Konventionen är också bekant från offentliga texter där mottagaren informeras
om vem man kan vända sig till vid frågor o.d.
(21) Vill Du veta mer kan Du vända Dig till personalfunktionen, den nybildade omställningsgruppen, Din chef eller Dina fackliga företrädare. (SUC-hb)

Den verbinledda konditionalen verkar i sådana fall signalera att det som erbjuds är en rutinsak, kanske t.o.m. en ”laglig”, dvs. en högst rimlig, rättighet.
Möjligen stöds den erbjudande funktionen också av den formella likheten
mellan verbinledda konditionalsatser och frågor, varvid ett intryck av direkt
tilltal uppstår. Detta kunde förklara konstruktionens popularitet i broschyrer
och reklam i liknande användning som i (21).
Korpusen GSM med diskussioner med gymnasister visar att verbinledda
konditionalsatser är vanliga också utanför den strikt institutionella sfären. I GSM
ser man indikationer på att när verbinledd och subjunktionsinledd konditional
förekommer sida vid sida är det den förra som används för att uttrycka en mer
definit eller slutgiltig ståndpunkt. I (22) formulerar A ett svar med ett yttrande
som inleds med subjunktionsinledd konditionalsats. B sekunderar och uttrycker
en sekventiellt sett starkare formulering, eftersom den följer upp A:s bidrag
och således står i en typisk position för uppgraderande yttranden (jfr Londen
1995:31–32); det sekventiellt sett senare bidraget inleds med en verbinledd
konditionalsats.
(22) M: ä de nåt som ni skulle kunna lyssna på hemma?
A: mm
B: mm
C: aa
A: a om de kommer på radio så stänger ja ju inte av den typ
D: a kommer den på radion så skulle ja ju inte stänga av den nä (GSM)

Med tanke på formuleringen av definitiva ståndpunkter kan det vara betydelsefullt att verbinledda konditionalsatser ingår i ordspråk och att talarna möjligen
orienterar sig mot en sådan muntlig tradition, t.ex. Känner du en, så känner du
alla; Faller man, så reser man sig igen. Samtidigt formulerar ju ordspråken en
typ av lagar, vilket sluter cirkeln här och för oss tillbaka till konstruktionens
typiska hemvist i lagspråk och andra instruerande texttyper.

Sammanfattning
Det finns vissa texttyper och aktiviteter som mer än andra aktualiserar behovet
att formulera villkor för processer, beslut och resultat av olika slag; sådana är
t.ex. lagar, föreskrifter och råd som formuleras i skriven text eller som diskuteras med en expert i ett institutionellt sammanhang. Såväl subjunktionsinledda
som verbinledda konditionalsatser är typiska resurser vid kodning av villkorsrelationer. Den verbinledda varianten är dock speciellt vanlig i instruerande
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texter och kan t.o.m. vara vanligare än den subjunktionsinledda, som generellt
sett förekommer oftare än den verbinledda konditionalen. Den här undersökningen har sålunda kunnat visa att även om båda typerna av konditionalsatser
är semantiskt likvärdiga finns det en viss pragmatisk differentiering mellan
dem. Verbinledda konditionalsatser framstår som ett mer specialicerat uttryck
vad gäller användningskontexter och innehåll som uttrycks med dem, medan
subjunktionsinledda konditionalsatser har ett generellt användningsområde.
För den pragmatiska specialiceringen i instruerande sammanhang bidrar
säkert en gammal genretradition som bl.a. härrör från orsdspråk och lagtexter.
Språkbrukarna kan förhålla sig dynamiskt till dylika kontextuella associationer
och utnyttja konstruktionen speciellt när institutionaliteten i diskursen tas i förgrunden, dvs. när man vill markera sin expert- eller maktposition. Den verbinledda
konditionalsatsen signalerar sålunda att det är institutionens röst som talar.
Litteratur
Auer, Peter & Lindström, Jan 2011. Verb-first conditionals in German and Swedish:
convergence in writing, divergence in speaking. I: P. Auer & S. Pfänder (red.),
Constructions: Emerging and Emergent. Berlin: Mouton de Gruyter. S. 218–262.
Bergeå, Hanna Ljunggren, Martin, Catrin & Sahlström, Fritjof 2008. ”I don’t know
what you’re looking for”: Professional vision in Swedish agricultural extension on
nature conservation management. Journal of Agricultural Education and Extension,
Vol. 14:4. S. 329–345.
Jespersen, Otto 1940. A Modern English Grammar on Historical Principles. P art V:
Syntax, fourth volume. Copenhagen: Munksgaard.
Källgren, Gunnel 1994. Några icke-lingvistiska aspekter på arbetet med SUC. I: A.
Holmberg & K. Larsson (red.), Svenskans beskrivning 20. Lund: Lund University
Press. S. 218–232.
Londen, Anne-Marie 1995. Samtalsforskning: en introduktion. Folkmålsstudier 36 .
S. 11–52.
SAG = Teleman, Ulf, Hellberg, Staffan & Andersson, Erik 1999. Svenska Akademiens
grammatik. Stockholm: Svenska Akademien.
Slaf = Svenskt lagspråk i F inland (Föreskrifter, anvisningar och rekommendationer
från statsrådets kansli 1/2010.) Helsingfors: Statsrådets kansli.
Van der Nest, Daan 2010. Should conditionals be emergent...: Asyndetic subordination
in German and English as a challenge to grammaticalization research. I: K. Davidse,
A. Van Linden & J.-C. Verstraete (red.), Formal Evidence in Grammaticalization
Research. Amsterdam: Benjamins. S. 93–136.
Wessén, Elias 1956. Svensk språkhistoria III. Grundlinjer till en historisk syntax.
Stockholm: Almqvist & Wiksell.
Wirdenäs, Karolina 2002. Ungdomars argumentation. Om ar gumentationstekniker i
gruppsamtal. Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis.

Jan Lindström: Institutionens röst talar? Verbinledda konditionalsatser...

Transkriptionsnyckel
(.)
en mikropaus (mindre än 0,2 sek.)
(1,2)
en paus mätt i sekunder
> <
snabbare tempo än i omgivande tal
punkt
fallande (slut)intonation
¿
stigande (slut)intonation
komma
fortsättningston
kolon
förlängt ljud
understrykning betonad stavelse
avbrott
Genrekoder i SUC (förekommande fall)
aa = allmänpolitiska reportage (tidningstext, reportage)
ea = hobbies, nöjen (arbete och fritid)
ec = yrkes- och fackföreningspress (arbete och fritid)
ha = statliga publikationer (diverse)
hb = kommunala publikationer (diverse)
kk = allmän skönlitteratur (skönlitteratur)

229

Om subjekt med infinitiv, särskilt i passiv
Benjamin Lyngfelt1

Inledning
Subjekt med infinitiv avser fall där subjektet inte fyller någon semantisk roll
i matrissatsen utan i stället fungerar som predikationsbas för en underordnad
infinitivfras. Exempel (1) kan alltså sägas motsvara (2), där samma predikation
i stället uttrycks i en bisats.2
(1)

Korpen verkar vara ett folknöje här ute i Brunnsäng.

(2)

Det verkar som (om/att) Korpen är ett folknöje här ute i Brunnsäng.(P)

Detta fenomen kallas ofta (subjekts-) lyftning, baserat på analysen i (3) där ett
underordat subjekt befordrats till matrissatsen.
(3)

Korpeni verkar [ti vara ett folknöje här ute i Brunnsäng]

Såväl term som analys härrör från transformationsgrammatiken (se t.ex. Postal
1974), men beteckningen lyftning har spritts vidare och används även inom
teorier som förkastar själva flyttningsanalysen, t.ex. konstruktionsgrammatik
(Fillmore & Kay 1995) och Head-Driven Phrase Structure Grammar (HPSG,
Pollard & Sag 1994). Den har bättre täckning än subjekt med infinitiv, eftersom
fenomenet inte enbart berör infinitiver, se (4–7). För denna uppsats vidkommande duger dock den traditionella termen (fortsättningsvis förkortad SMI),
eftersom studien inriktar sig på just infinitivfraser.
(4)

[Tredje världen] verkade dömd till evig fattigdom och underutveckling,

(5)

Det verkade som tredje världen var dömd till evig fattigdom och underutveckling.
(P)

1

2

Den forskning artikeln bygger på finansieras av Svenska Akademien, med ekonomiskt stöd
från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Stort tack till Maia Andréasson för värdefulla
synpunkter på en tidigare version av artikeln och till deltagarna i Grammatikseminariet
i Göteborg och Svenskans beskrivning 31 i Umeå för givande respons på muntliga presentationer av ämnet.
Exemplen är hämtade ur Språkbankens Parole-korpus (http://spraakbanken.gu.se/parole/) om inget annat anges. Konstruerade exempel används endast som parafraser till
korpusexemplen och är märkta (P).
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(6)

Ett garderingskryss känns nödvändigt.

(7)

Det känns som att ett garderingskryss är nödvändigt. (P)

Subjekt med infinitiv (SMI) uppträder med ett fåtal verb i aktiv (t.ex. verka,
tyckas, se ut) samt med betydligt fler verb i passiv (8–9):
(8)

[T]vå personer ses springa från olycksplatsen.

(9)

Förövarna sägs ha varit iklädda officiella militäruniformer.

Trots att den passiva varianten (fortsättningsvis P-SMI) är mer produktiv än
den aktiva har den studerats mindre. Den brukar tas upp kortfattat som en variantform och då härledas ur den besläktade och mer omskrivna konstruktionen
objekt med infinitiv. Jag kommer dock att visa att en sådan härledning inte är
tillämplig på P-SMI generellt och argumentera för att konstruktionen hellre bör
beskrivas på sina egna villkor.

Objekt med infinitiv
I objekt med infinitiv (OMI) är det objektet som inte fyller någon semantisk roll
i matrissatsen utan i en underordnad predikation, såsom illustreras i (10–11).
(10) [M]ånga ansåg honom vara komplett galen.
(11) Många ansåg att han var komplett galen. (P)

Inte heller denna konstruktionstyp är begränsad till infinitiver utan har betydligt
bredare tillämpning, särskilt i kombination med reflexiver (se t.ex. Lyngfelt
2007:108ff.). OMI har uppmärksammats mer i litteraturen än SMI, bl.a. då det
är tämligen kontroversiellt hur konstruktionen ska analyseras. Inte minst har
konstruktionen förknippats med ett stort antal termer.3
OMI brukar betraktas som grunden för P-SMI, som både i svensk och internationell litteratur beskrivs som passivering av OMI (se citaten nedan). Exempelvis kan (8) ovan betraktas som en passiv motsvarighet till parafrasen i (12):
(12) NN ser två personer springa från olycksplatsen. (P)
nexusinfinitiv, satsled som utgörs av infinitivfras utan infinitivmärke och som
utgör bunden bestämning till vissa transitiva verb vars objekt anger infinitivfra3

Vanliga termer som täcker även andra komplement än infinitivfraser är objektslyftning,
småsats och ECM-konstruktion, motsvarande analyserna i (i) respektive (ii). (ECM står
för Exceptional Case Marking, där det exceptionella är att subjektet i den underordnade
predikationen har objektskasus.) En mer strukturneutral term är nexusobjekt (Jespersen
[1924] 1965).
(i) Många ansåg honomi [ti vara komplett galen] (lyftningsanalys)
(ii) Många ansåg [honom vara komplett galen] (småsats-/ECM-analys)
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sens predikationsbas (Vi såg dem åter tala med varandra) eller till samma verb i
passiv varvid subjektet anger infinitivfrasens predikationsbas (De sågs åter tala
med varandra). (SAG I:201)4
Subject Raising is triggered by Subject Raising verbs (e.g. to seem), which have as
a characteristic property that they do not assign an external theta-role, and select
a sentential complement with a case-less subject position. Subject Raising also
occurs with passivized ECM verbs [...] (Lexicon of Linguistics)5

Dessa beskrivningar härleder alltså P-SMI ur OMI och bygger på parafraser
som (8) < (12). Den kopplingen håller dock inte hela vägen. Exempelvis kan
inte (9), här upprepat som (13), parafraseras som (14):
(13) Förövarna sägs ha varit iklädda officiella militäruniformer.
(14) * NN säger förövarna ha varit iklädda officiella militäruniformer. (P)

Vid närmare påseende förefaller således OMI vara en mer begränsad konstruktion än SMI i passiv. Enligt Jörgensen & Svensson (1986:102) är det ”betydligt
fler verb som kan ingå i en subjekt med infinitiv än som kan ingå i en objekt
med infinitiv.” SAG, som tar upp åtskilligt fler OMI-verb än vad som brukar
nämnas, noterar andra typer av restriktioner:
Endast vissa av [verben] tar icke-reflexivt objekt, och endast i formellt skriftspråk och/eller när infinitivfrasen består av vara + predikativ. (SAG III:576)

Utöver sådana begränsningar verkar även den syntaktiska konstruktion som
OMI ingår i spela in. Det är slående att en stor del av SAG:s exempel med
mindre välkända OMI-verb uppträder i relativsatser. Jämför t.ex. (15–16) ur
SAG (III:577) med de mindre gångbara huvudsatsparafraserna i (17–18):
(15) Detta är uppgifter som polisen misstänker vara insamlade på olaglig väg.
(16) Det är namnteckningen på det dokumentet som Lars Johansson påstår vara förfalskad.
(17) ?? Polisen misstänker uppgifterna vara insamlade på olaglig väg. (P)
(18) ?? Lars Johansson påstår namnteckningen vara förfalskad. (P)

4

5

Nexusinfinitiv är SAG:s beteckning på dels objekt med infinitiv, dels subjekt med infinitiv
i passiv, medan aktiva lyftningsverb som verka i stället hänförs till subjektsautonoma
verb generellt (tillsammans med bl.a. temporala och epistemiska hjälpverb).
ECM-verb är en vanlig term för verb som konstrueras med objekt med infinitiv (se not
2).
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Det kan i sammanhanget noteras att OMI med påstå (men kanske inte med
misstänka) skulle fungera även i huvudsats under förutsättning att objektet är
reflexivt: Johansson påstår sig vara oskyldig.
En annan struktur som verkar underlätta OMI är inversion:
(19) Ett problem i branschen bedömer han vara det system med svarta löner som
existerar i okänd omfattning.
(20) * Han bedömer ett problem i branschen vara det system med svarta löner som
existerar i okänd omfattning. (P)
(21) ?? Han bedömer problemet vara det system med svarta löner som existerar i okänd
omfattning. (P)

OMI-konstruktionen i (19) fungerar bra, men den mer ordinära ledföljden i (20)
blir ogrammatisk. Möjligen spelar informationsstrukturella faktorer in här, men
även den justerade varianten i (21) är problematisk.
Det finns inte utrymme här för en närmare analys av dessa begränsningar
på OMI,6 men det är tydligt att motsvarande begränsningar inte gäller subjekt
med infinitiv. P-SMI är en godtagbar parafras i samtliga dessa fall:
(22) Detta är uppgifter som misstänks vara insamlade på olaglig väg. (P)
(23) Uppgifterna misstänks vara insamlade på olaglig väg. (P)
(24) Det är namnteckningen på det dokumentet som påstås vara förfalskad. (P)
(25) Namnteckningen på det dokumentet påstås vara förfalskad. (P)
(26) Ett problem i branschen bedöms vara det system med svarta löner som existerar
i okänd omfattning. (P)

Detta att det verkar råda striktare begränsningar på OMI än på P-SMI tyder på
att den senare konstruktionen inte är ett specialfall av den förra.

6

Ett gemensamt drag hos OMI med inversion och i relativsats är att det "lyfta" ledet inte
står mellan matrisverbet och infinitivkomplementet. I OMI med reflexiv är det mellanliggande ledet ett lätt pronomen, och det är ingalunda unikt för OMI att reflexiver har
mer flexibla positioner än fulla nominalfraser.
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Konstruktion med bisats och expletivt subjekt
Ett alternativ till OMI-härledningen är att relatera P-SMI till (passiv) konstruktion med bisats och expletivt subjekt (BI-X). Jämför t.ex. (9/13/27) med (28)
nedan:7 8
(27) Förövarna sägs ha varit iklädda officiella militäruniformer.
(28) Det sägs att förövarna var iklädda officiella militäruniformer. (P)

Parafrasen i (28) är en direkt återspegling av hur subjekt med infinitiv brukar
karakteriseras: subjektet i SMI fyller ingen semantisk roll i matrissatsen, utan
fungerar som predikationsbas i en underordnad predikation. Med andra ord
motsvarar det subjektet i en bisats och kan ersättas av expletiv i matrissatsen.
Likaså är paret (27–28) fullt analogt med hur man brukar parafrasera aktiv
SMI. Jämför med (1–2), här upprepade som (29–30), där SMI-konstruktionen
i (1/29) på motsvarande sätt relateras till konstruktion med bisats och expletivt
subjekt i (2/30):
(29) Korpen verkar vara ett folknöje här ute i Brunnsäng.
(30) Det verkar som (om/att) Korpen är ett folknöje här ute i Brunnsäng. (P)

Att parallellen inte bara bygger på en ytlig likhet bekräftas om vi ser på verbens
roll i konstruktionerna. I både aktiv och passiv SMI gäller att verbet (a) tar ett
argument som uttrycker en proposition, (b) inte delar ut någon semantisk roll
till sitt subjekt. Sammantaget inbjuder dessa likheter till att hantera passiv SMI
tillsammans med aktiv SMI, snarare än som passivering av OMI. Ytterligare
empiriskt stöd för detta presenteras i (31–36):
(31) [F]lera personer befaras ha skadats.
(32) *NN befarar flera personer ha skadats. (P)
(33) Det befaras att flera personer har skadats. (P)
(34) Han uppgavs befinna sig i en bas kontrollerad av oppositionsledaren Ahmed Shah
Massoud.
(35) *NN uppgav honom befinna sig i en bas kontrollerad av oppositionsledaren Ahmed
Shah Massoud. (P)
7

8

Jag har inte sett detta diskuteras någon annanstans i litteraturen, men Faarlund m.fl.
(1997) har med en sådan parafras bland sina exempel.
I princip är (28) strukturellt tvetydig mellan s.k. opersonlig passiv och ”vanlig” passiv
med extraponerat subjekt. Jag avstår från att här ta ställning till vilken av analyserna
som är att föredra (jfr SAG IV:372, Lyngfelt 2010).
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(36) Det uppgavs att han befann sig i en bas kontrollerad av oppositionsledaren Ahmed
Shah Massoud. (P)

Som synes kan exemplen på P-SMI (31, 34) inte parafraseras som OMI (32,
35). Däremot motsvarar de konstruktion med bisats och expletivt subjekt (BI-X;
33, 36), analogt med hur man brukar karakterisera aktiv SMI.
Inte heller detta håller emellertid fullt ut, vilket illustreras i (8/37–39):
(37) [T]vå personer ses springa från olycksplatsen.
(38) NN ser två personer springa från platsen.
(39) ?? Det ses att två personer springer från olycksplatsen. (P)

Här är det tvärtom OMI (38) som är en godtagbar parafras, medan BI-X (39)
fungerar sämre.

En korpusstudie av passiv SMI
För att få ett bättre analysunderlag gjorde jag en korpusstudie av subjekt med
infinitiv i passiv (P-SMI) i relation till objekt med infinitiv (OMI) och (passiv)
konstruktion med bisats och expletivt subjekt (BI-X). Det undersökta materialet
är Språkbankens Parole-korpus, som är en morfosyntaktiskt taggad korpus om
ca 19 miljoner löpord, bl.a. tidningstext och romaner. För att först identifiera
P-SMI-verb sökte jag på [verb som slutar på -s + infinitiv] i olika kombinationer, vilket gav ca 4400 belägg på P-SMI fördelade på 47 olika verb. Jag har då
räknat bort passiva kontrollverb, deponensverb (både hjälp- och lyftningsverb),
några osäkra fall samt rena felträffar (se verbförteckning i appendix).9
För vart och ett av dessa 47 verb gjorde jag nya sökningar efter dels OMI,
dels BI-X, i alla böjningsformer av verben och både med och utan inversion.
En preliminär översikt av utfallet ges i tabell 1:

9

Intressant nog förekommer tre av verben både som kontrollverb och i P-SMI: låtas,
tillåtas och utlovas. Skillnaden ligger i antalet semantiska roller, såsom illustreras i (i-ii)
i Sköterskor ska tillåtas skriva ut vissa mediciner. (kontroll)
ii [Ä]r det för att den ekonomiska avkastningen på utbildningsinvesteringar har tillåtits
bli så låg? (P-SMI)
I (i) fyller subjektet sköterskor två semantiska roller, dels gentemot tillåtas (de som
får tillåtelse), dels som Agent till skriva ut. I (ii), däremot, fyller avkastningen en roll i
förhållande till bli så låg, men inte till tillåtits; den har inte fått någon tillåtelse, utan det
som tillåtits är hela sakförhållandet: att avkastningen blivit låg.
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Tabell 1. Förekomst av P-SMI-verb i konstruktion med BI-X och/eller OMI, preliminär
översikt
Subjekt med infinitiv
i passiv (P-SMI)
47 verb

Bisats och expletivt
subjekt (BI-X)
35 verb

Objekt med infinitiv
(OMI)
24 verb

Tabell 1 visar en viss, men ingalunda dramatisk övervikt för BI-X gentemot
OMI. (Att P-SMI omfattar flest verb är givet, eftersom detta var utgångspunkten.) Om vi väger in de begränsningar på OMI som noterades ovan blir dock
skillnaden större (tabell 2):
Tabell 2. Förekomst av P-SMI-verb i konstruktion med BI-X och/eller OMI, justerad
översikt
Subjekt med infinitiv
i passiv (P-SMI)
47 verb

Bisats och expletivt
subjekt
35 verb

OMI (utom reflexiv,
relativsats och inversion)
9 verb

Om vi undantar reflexiver, relativsatser och inversion återstår endast nio OMIverb, och ett par av dessa bara nätt och jämnt; för verbet säga återstår 1 enda av
451 belägg, och för tro 6 av 239. När det gäller reduktionen av antal verb spelar
alla tre faktorerna in, men sett till antalet belägg är det framför allt reflexiverna
som ger utslag. Förutom vid fem verb är det bara fråga om ströbelägg på OMI
med annat än reflexivt objekt. För att konkretisera: säga/tro sig var a är mer
brukligt än säga/tro ngn vara.
Bilden klarnar ytterligare om vi ser på själva verben. Man brukar räkna med
tre typer av OMI-verb, och SAG (III:575ff.) räknar med samma tre typer för
nexusinfinitiver generellt (vilket inkluderar både OMI och P-SMI):
a) verb som anger omedelbar perception
b) verb som anger påstående eller åsikt
c) verbet låta ’tillåta’, ’föranlåta’
Perceptionsverben (a) omfattar ett fåtal verb (främst se, höra, känna) och kategori (c) bara verbet låta.10 Desto större är dock kategori (b), där SAG räknar upp
ett stort antal verb: antyda, erkänna, konstatera, uppge, anse, befara, förmoda,
påvisa, rapportera och vänta samt många fler. Lundin (2003) benämner samma
kategori verbs of consideration, och själv kallar jag den kommunikations- och
kognitionsverb. Med denna lite vidare beteckning täcker jag in ytterligare några
verb, som aviseras, avslöjas, fingeras, planeras m.fl.
10

Själv räknar jag dock med två verb här och inkluderar då även tillåta/tillåtas. Detta är
huvudsakligen ett kontrollverb, men uppvisar ett fåtal belägg på OMI och P-SMI, sannolikt bildade i analogi med låta/låtas.
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Om kategori (b) skriver SAG (III:576) att dessa verb ”konstrueras med objekt
+ nexusinfinitiv i varierande grad”, och det är just här som begränsningar till
reflexiver osv. slår igenom. Betraktar vi alltså distributionen i förhållande till
verbtyper blir utfallet följande:
Tabell 3. Förekomst av P-SMI-verb i konstruktion med BI-X och/eller OMI, i relation
till verbtyper
Subjekt med
infinitiv i passiv
(P-SMI)
3

Bisats och
expletivt subjekt
(BI-X)
2

Objekt
med infinitiv
(OMI)*
3

a) perception
(typiska)
a) perception
3
1
(1)
(mindre typiska)
b) kommunikation/
39
32
4 (17)
kognition
c) låta (och tillåta)
2
0
2
* Siffror inom parentes inkluderar OMI med reflexiv, relativsats och/eller inversion.

I tabell 3 är perceptionsverben uppdelade i typiska (se, höra, känna) och mindre
typiska (ana, iaktta, upptäc ka) eftersom de senare dels inte är rena perceptionsverb, dels ger ett annat utfall. Bland de typiska står sig OMI väl, inte bara
genom att täcka samtliga verb utan också genom att uppträda frekvent med alla
tre. Produktiviteten sträcker sig dock inte till de mindre typiska perceptionsverben, som endast representeras genom ett verb – därtill bara i ett enda belägg,
med både reflexiv och relativsats (Människan som upptäcker sig stå under ett
uppdrag och ett ansvar att ”råda” över naturen och tingen).
Ser vi till kommunikations- och kognitionsverben (b) är detta som sagt den
överlägset största kategorin. Av 39 verb uppträder endast fyra i OMI annat än
med reflexiv, och av dessa är det bara ett (anse) som uppvisar mer än ströbelägg. Detta står i skarp kontrast mot bisats och expletivt subjekt (BI-X), som
uppträder med hela 32 av verben. Antalet belägg per verb är visserligen ganska
litet, men ändå uppnår BI-X nästan full täckning här.
När det gäller låta/tillåta, slutligen, är OMI fullt gångbart – och med låta
därtill mycket vanligt – medan BI-X inte är belagt alls. Det kan också noteras
att materialet bara innehåller ett enda belägg på låtas i P-SMI, medan tillåtas
är ganska vanligt förekommande.
Sammantaget kan konstateras att OMI är mycket frekvent inom sitt kärnområde, typiska perceptionsverb samt låta, men i övrigt har högst begränsad
tillämpning. BI-X är tvärtom inte särskilt vanligt med något av verben, men
ändå gångbart med de flesta av dem, och har störst täckning just där OMI är
som svagast: bland kommunikations- och kognitionsverben.
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Diskussion
Subjekt med infinitiv i passiv (P-SMI) brukar beskrivas som passivering av objekt med infinitiv (OMI), men som framgått ovan är en sådan analys tillämplig
endast på en delmängd av de faktiska förekomsterna av P-SMI. En parafras
som ofta fungerar bättre är (passiv) konstruktion med bisats och expletivt
subjekt (BI-X). Korpusstudien påvisar dock tydliga skillnader i distribution
mellan olika typer av verb. Flertalet verb (kommunikations-/kognitionsverb)
är mer kompatibla med BI-X, men typiska perceptionsverb och låta går bättre
ihop med OMI.
Traditionellt har man betraktat perceptionsverben som den mest prototypiska
gruppen, och då framstår kopplingen mellan P-SMI och OMI som självklar.
Eller, rättare sagt, man har typiskt utgått från OMI, och därmed blir perceptionsverben centrala och kommunikations- och kognitionsverben mer perifera – en
mer heterogen kategori som ofta är begränsad till reflexiver osv.
Om man i stället utgår från SMI blir det snarast tvärtom: passiv SMI med
kommunikations- och kognitionsverb är analog med aktiv SMI. I båda fallen
är konstruktion med bisats och expletiv (BI-X) den mest gångbara parafrasen
– och speglar dessutom SMI-strukturens grundläggande semantik: att verbet
tar en proposition som argument och inte delar ut någon semantisk roll till sitt
subjekt. Därmed är det i stället perceptionsverben som avviker.11 (Verbet låta
sticker ut både semantiskt och syntaktiskt oavsett utgångspunkt.)
Det intressanta är emellertid inte vilken parafras som är bäst, utan hur
man betraktar konstruktionen som sådan. Om något, tycker jag det framgår
tydligt att den bör betraktas just som en konstruktion i sig själv och inte som
ett derivat av något annat. Skillnaden i distribution hos de olika verbtyperna är
högst relevant, men bör kanske knytas just till verben och inte konstruktionen.
Respektive konstruktion (BI-X, OMI och P-SMI) har sina egenskaper, verben
har sina – och verb och konstruktion kan kombineras när deras egenskaper är
kompatibla.
Är då den relevanta konstruktionen i det här fallet P-SMI eller kanske snarare
SMI generellt? Med andra ord: ska man betrakta SMI i aktiv och passiv som
11

Detta får indirekt stöd av SAG, som anger olika semantisk struktur för de olika typerna
av OMI. Om OMI med kommunikations-/kognitionsverb skriver SAG (III:577): ”Objektet [...] är syntaktiskt men inte semantiskt en bestämning till verbet: semantiskt anger
objektet uteslutande predikationsbas åt infinitivfrasen.” Detta matchar subjektets status
i beskrivningen av (P-)SMI ovan. Enligt SAG har dock OMI med perceptionsverb en
annan struktur: ”Objektet är inte bara syntaktiskt utan också semantiskt sett objekt åt
det överordnade verbet” (SAG III:576). Därmed avviker de även semantiskt från typiska
definitioner av SMI. Analysen är dock kontroversiell, eftersom den också skiljer sig från
flertalet definitioner av OMI, men kan kanske sägas få visst stöd av resultaten i tabell 3,
som bekräftar att verbtyperna beter sig olika.

Benjamin Lyngfelt��������������������
: Om subjekt med infinitiv,
�����������������������������
särskilt i passiv
239

en eller två konstruktioner? Det brukliga är att ta upp dem tillsammans, men
i SAG behandlas de som helt orelaterade. P-SMI beskrivs som sagt som passiv av OMI, medan aktiv SMI inte alls beskrivs som SMI. I stället grupperas
verka, tyckas osv. tillsammans med andra s.k. subjektsautonoma verb (verb
som inte delar ut någon semantisk roll till sitt subjekt) och betraktas som en
sorts hjälpverb. Jämför t.ex. lyftningsverbet verka i (40) med det epistemiska
hjälpverbet kunna i (41):
(40) Ämnet verkade vara lite känsligt
(41) Ämnet kan vara lite känsligt (P)

I inget av fallen fyller subjektet (Ämnet) någon semantisk roll gentemot verkade resp. kan, utan endast i förhållande till komplementet vara lite känsligt.
Detta talar för att behandla dem på samma sätt, men samtidigt tonar man då
ned sambandet mellan (40) och P-SMI-konstruktionen i (42).
(42) Ämnet sägs vara lite känsligt (P)

Kan man då inte slå ihop alla tre? Nja, det tar emot att betrakta sägas som ett
subjektsautonomt hjälpverb, eftersom det inte är ett eget lexem utan ”bara”
passivformen av säga (som inte är subjektsautonomt). Och något som talar för
att gruppera (40) med (42) snarare än (41) är möjligheten till omskrivning med
bisats och expletivt subjekt (43–45):
(43) Det verkade som ämnet var lite känsligt (P)
(44) *Det kan att ämnet är lite känsligt (P)
(45) Det sägs att ämnet är lite känsligt (P)

Ett alternativ till att som SAG behandla lyftningsverb som en sorts hjälpverb
är att göra tvärtom och hantera hjälpverb som lyftningsverb. Så gör Fillmore &
Kay (1997, kap. 4; jfr bl.a. Ross 1969) genom en generell lyftningskonstruktion, där subjektet inte får sin semantiska roll av det finita verbet utan av dess
komplement. I denna konstruktion kan man då infoga vilket verb som helst som
kan fungera subjektsautonomt i den aktuella kontexten. Hit hör då inte bara
ordinära lyftningsverb och subjektsautonoma hjälpverb, utan också P-SMI-verb
– vilka blir subjektsautonoma genom passiveringen. Fillmore & Kays analys är
bara en skiss, som behöver utvecklas innan man på allvar kan ta ställning till
den, men framstår som en väg väl värd att pröva.
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Appendix. S-verb i Parole-studien
P-SMI (47)
anas, anges, annonseras,
anses, antas, aviseras,
avses, avslöjas, bedömas,
befaras, befinnas, beslutas, beräknas, beskrivas,
fingeras, föreslås, förklaras, förmodas, förutses,
förutsättas, förväntas,
garanteras, gissas, höras,
iakttas, konstateras, *kännas, >låtas, misstänkas,
planeras, påstås, påvisas,
rapporteras, ses, spås, sägas, >tillåtas, tippas, tros,
tänkas, uppfattas, uppges,
uppskattas, upptäckas,
>utlovas, visas, väntas

SMI, deponens (4)
*kännas, ryktas, synas,
tyckas

Kontroll (25/27)
anmodas, beordras, dömas, erbjudas, frestas, förbjudas, förledas, förmås,
hindras, hänvisas, inbjuHjälpverb, deponens (8)
das, lockas, luras, >låtas,
manas, nekas, ombedas,
hoppas, idas, lyckas,
rekommenderas, >til�låtsas, misslyckas, nännas,
låtas, tvingas, uppmanas,
töras, värdigas
>utlovas, vägras, åläggas,
övertalas
Tveksamma (4)
?? nödgas, påskrivas
betraktas, karaktäriseras,
saluförs, utpekas

Söksträngar: passiv+infinitiv, passiv+substantiv/pronomen+infinitiv (i alla tempus).
Kursiva verb märkta > förekommer både i P-SMI och som kontrollverb, medan kursiv och * markerar förekomst i både P-SMI och SMI, deponens.

Effekt av skrivstöd – ett pilotprojekt
Jenny Magnusson

Bakgrund
Satsningarna på breddad rekrytering till högskolan (Proposition 2001/02:15)
har medfört att studentgrupperna blivit allt mer heterogena och att studenternas
erfarenheter och kunskaper varierar stort. Många som nu läser på högskolan
har aldrig mött akademiskt språk och är därför sämre rustade att möta de akademiska krav som finns i högskolan (Ask 2007:4).
Från högskole- och universitetsvärlden hör man också att studenter i allmänhet och lärarstudenter i synnerhet skriver allt sämre, något som upplevs
som ett stort problem. Med anledning av detta har åtgärder av olika slag
utvecklats för att stötta de studenter som inte har tillräckliga kunskaper för
att klara akademiska studier. Det handlar då ofta om det akademiska skrivandet som är en ”bärande del av den högre utbildningens kunskapsbyggande
praktiker” (Ask 2007:7). Det finns numera skrivarverkstäder och skrivstöd
i olika former på de flesta av våra universitet och utöver detta förekommer
speciella satsningar i form av riktade skrivkurser och extra resurser knutna
till specifika utbildningar.
Ett exempel på en sådan skrivkurs finns på den interkulturella lärarutbildningen på Södertörns högskola. Denna skrivkurs kallas Skrivstrimman och
har funnits som ett komplement till lärarutbildningen under ett antal år. Den
går parallellt med de delkurser som ingår i lärarprogrammets första termin.
Syftet med kursen är att studenterna ska lära sig hur man skriver akademiska
texter, både när det gäller form och innehåll. Även om kursen formellt sett är
examinerande är funktionen med kursen rent stödjande, dvs. den avslutas inte
med något test eller någon bedömning av något slag. Av den anledningen är
det svårt att veta vilken effekt kursen faktiskt har haft när det gäller studenternas skriv- och språkutveckling, något som jag som utvecklare av kursen och
även som en av flera undervisande lärare naturligtvis har behov av att veta.
Robert Light är en statistiker som diskuterar inlärning och faktorer som
påverkar inlärning. Efter att ha genomfört tusentals intervjuer med studenter
kommer han fram till att skrivundervisning är den mest betydelsefulla faktorn
vad gäller studieresultat (Light 1986). Samtidigt menar t. ex. Blåsjö och Strand
(2006:83) att konsten att skriva akademiska texter inte medvetandegörs, explicitgörs, för studenterna i tillräcklig omfattning, och att konsten att skriva
akademiskt framförallt tillägnas omedvetet (se Rienecker & Jørgensen 1998).
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Detta visar på ett behov av att vidareutveckla och förstärka skrivundervisningen
på universitet och högskolor.
Utifrån denna bakgrund är mitt syfte i detta projekt att studera hur lärarstudenternas skrivande utvecklas under den första terminen på utbildningen, dvs.
under den termin då de går kursen Skrivstrimman. De frågeställningar som jag
vill ha svar på är:
– Hur ser studenternas akademiska språk ut i början respektive i slutet av den
första terminen?
– Kan eventuella förändringar i studenternas skrivande hänföras till formella
och innehållsliga aspekter som tagits upp, diskuterats och tränats under
skrivkursen Skrivstrimman?

Teoretiska utgångspunkter
Min viktigaste teoretiska utgångspunkt är att skrivande är intimt förknippat med
kunskapande. Skrivandet är ett redskap för tänkande och lärande (se Dysthe
m.fl. 2002) och därför kan akademiskt skrivande studeras för att komma åt
akademiskt kunskapande, tänkande och lärande, något som är relevant på alla
högskoleutbildningar.
Det akademiska språket definieras i såväl skrivhandledningar som forskning.
Trots variationer inom olika ämnen (se t. ex. Blåsjö 2004, Blückert 2010, af
Geijerstam 2006, Edling 2006, Lim Falk 2008) är det ändå många drag i dessa
definitioner och beskrivningar som är gemensamma. Hultman (1999) menar
dessutom att normeringen inom det akademiska skrivandet, akademiseringen,
ökar snarare än minskar.
Som ett exempel på generella definitioner och kriterier tar Ask (2007) i
sin avhandling upp akademiska kriterier såsom ett kritiskt-analytiskt förhållningssätt (metatext, personlig röst och val av språkhandlingar), akademiska
textkonventioner (referat, referenshantering och citering) och lyhördhet för
stil-och skriftspråkskonventioner (Ask 2007:24).
Därutöver definieras det akademiska språket i en mängd olika handböcker,
som många gånger fungerar som norm för studenterna i deras akademiska skrivande (jfr Blückert 2010, Hagström 2005, Jarrick & Josephson 1996, Lindstedt
2002, Schött m.fl. 2007). Dessa olika kriterier har jag för avsikt att utgå ifrån i
min studie – både definitioner från forskning och från handböcker.

Metodologiska utgångspunkter
Min avsikt är att göra en såväl kvantitativ som kvalitativ granskning av studenternas skrivande. Utgångspunkten är studenternas hemtentor från samtliga
delkurser på den första terminen på Lärarprogrammet.
Det kvantitativa innebär att jag utifrån ett korpuslingvistiskt perspektiv gör
en systematisk undersökning av stora elektroniska textsamlingar (studenttexter
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i det här fallet), korpusar, med hjälp av datorverktyg. Ofta handlar korpuslingvistiken om frekvenser och samförekomster, signifikans och variationer (se
Stubbs 2001) och detta kommer tillsammans med komplexitet att vara centralt
i min studie, både på ordnivå och på meningsnivå.
Eftersom det är mer än hundra studenter som har gått kursen Skrivstrimman
och eftersom varje student har skrivit en hemtentamen för varje delkurs kommer
jag att behöva analysera flera hundra studenttexter. Nu i ett första skede har jag
samlat in samtliga texter från 22 studenter för att få preliminära resultat som
sedan kan fördjupas och testas vidare.
I denna pilotstudie har jag studerat sådant som tagits upp i undervisningen,
framförallt referenser/referatmarkörer, garderingar/hedgings och metatextinledningar. Det är inte primärt individuella variationer i texterna som har varit
centrala utan generella mönster.

Material
De 22 studenterna har läst Utbildningsvetenskap A, med inriktning mot yngre åldrar. De fyra olika hemtentor som de skrev under denna termin skiljer sig en del från
varandra och kan inte självklart jämföras i alla avseenden. I denna artikel kommer
framförallt den första och den fjärde hemtentamen att studeras, fortsättningsvis
text 1 och text 4. Progressionen mellan dem är tänkt att gå från beskrivning till
komplexare skrivaktiviteter som analys, diskussion, kritiskt förhållningssätt etc.
Undervisningen har haft tre olika fokus. Vi har gått igenom och övat på de
olika skrivaktiviteterna, beskrivning, analys, diskussion etc., den vetenskapliga
modellen (syfte, frågeställningar, metod, material, resultat, analys och diskussion) och vad som utmärker ett akademiskt språk (t. ex. metaspråk, referenser
och garderingar). Varje seminarium var tre timmar långt och innehöll genomgångar, gruppdiskussioner och övningar (framförallt i grupp). Ingenting lämnades dock in och de egna övningarna presenterades endast muntligt i grupp.

Resultat
Jag kommer här att beskriva de generella mönster och tendenser som framkommer när det gäller referenser/referatmarkörer, garderingar/hedgings och
metatextinledningar.

Referenser och referatmarkörer
Varje gång ”uppgifter som inte är allmänt kända eller självklara” används ska
det finnas hänvisning (Språkrådet 2008:67). Dessa hänvisningar kan göras på
två olika sätt – parentetiskt (referenser) eller integrerat i texten (referatmarkörer
eller referatverb) (Rienecker & Jørgensen 2008:264 f.).
Referenser och referatmarkörer gås igenom på det första seminariet på
Skrivstrimman och då används Harvardsystemet – hänvisning med parentes,
efternamn och årtal, t. ex. (Andersson, 2008).
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Referenserna som studenterna sedan har använt när de har skrivit sina hemtentamensuppgifter har i denna undersökning kategoriserats utifrån tre olika nivåer:
– referenser används korrekt genomgående avseende funktion och utformning
– referenser används på ett korrekt sätt, men med vissa brister avseende funktion och utformning
– referensernas funktion har inte förståtts och både funktion och utformning
fungerar dåligt
Vid studiet av studenternas texter framgår att de flesta studenter behärskar
referenshanteringen relativt väl när de skriver sin första hemtentamen. Hälften
använder referenser genomgående korrekt medan den andra hälften endast gör
vissa fel och saknar vissa referenser. Dessa studenter verkar dock förstå principerna. Att studenterna lyckas relativt väl med referenshanteringen kan dels
bero på vår medvetandegörande undervisning, dels på att de kunde detta sedan
tidigare genom gymnasieundervisning eller genom tidigare högskolestudier.
Referenser behöver dock kompletteras med referatmarkörer – integrerade
hänvisningar. Förutom att använda Harvardreferenser får studenterna därför
lära sig att med hjälp av verb (t. ex. anser, menar, hävdar) eller andra språkliga
konstruktioner markera perspektiv.
I undervisningen presenterade vi först syftet med referatmarkörer. Därefter
lät vi studenterna identifiera referatmarkörer i en kortare text där syftet var att
visa möjlighet till variation. Slutligen fick studenterna en stencil med olika
exempel på referatmarkörer och utifrån denna har studenternas texter studerats.
Listan och sökresultaten presenteras nedan.
Tabell 1. Referatmarkörer
Text 1
menar
enligt
skriver
beskriver
anser att
förklarar
nämner
påstår
poängterar
påpekar
betonar
hävdar

antal
77
57
40
37
33
21
11
9
8
8
7
7

Text 4
anser
skriver
menar
enligt
beskriver
betonar
förklarar
jämför
påpekar
poängterar
fortsätter
nämner

antal
68
49
47
42
11
11
11
3
3
3
2
2
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Text 1
erkänner
uppmärksammar
(att)
fortsätter (med att)
framhåller
jämför
konstaterar
antyder
redovisar
understryker
är av den meningen
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antal
6
4

Text 4
hävdar
ställer

antal
1
1

3
3
3
2
1
1
1
1
340

antyder
behandlar
erkänner
fastslår
konstaterar
kritiserar
medger
protesterar

0
0
0
0
0
0
0
0
254

Tabell 1 visar rena förekomster i de 22 studenternas två olika texter, den första
och den fjärde hemtentamen. Där framkommer det att studenterna använder
referatmarkörer, såväl i text 1, som kom i anslutning till det seminarium där
detta hade diskuterats, som i text 4.
I text 1 använde studenterna sammantaget 340 referatmarkörer medan de
i text 4 använde 254. I genomsnitt använde studenterna ca 15 referatmarkörer
i text 1, men enbart 11 i text 4. Detta kan man tolka som att undervisningen
fungerade relativt väl eftersom antalet referatmarkörer är relativt högt. Minskningen mellan text 1 och text 4 är dock svårare att förklara och kräver noggrannare analyser. Där skulle till exempel olikheterna i typen av textuppgift
behöva studeras närmare.
För att få en tydligare bild har jag sammanställt användningen av referatmarkörer i respektive studenttext - om de utformar referatmarkörerna korrekt
och om de använder dem i tillräcklig utsträckning.
Denna genomgång visade att hälften av studenterna i text 1 inte använder
referatmarkörer alls, medan den andra hälften använder referatmarkörer genomgående. En tredjedel av studenterna har därutöver problem med utformningen av
referatmarkörerna, genom felaktig information i eller placering av parenteserna.
Att hälften överhuvudtaget inte försökt följa de rekommendationer som getts
i undervisningen måste ses som ett misslyckande, även om den andra hälften
lyckats bra. Den stora skillnaden mellan individerna tyder på att det medeltal
som ovan nämnts blir något missvisande i detta avseende.
Mönstret är detsamma i text 4, både när det gäller referenser och referatmarkörer. Detta tyder på att studenterna inte utvecklats nämnvärt när det gäller
användningen av referatmarkörer, vilket kan bero på att vi inte i undervisningen
lyckats förklara nyttan och behovet av detta tillräckligt. Det kan också bero på
att studenterna inte av examinatorn uppmärksammats på avsaknaden av refe-
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ratmarkörer i de tre tidigare hemtentamensuppgifterna. Detta visar i så fall att
det inte räcker med att endast vi som Skrivstrimma-seminarieledare uppmärksammar och betonar vikten av att använda referatmarkörer.

Garderingar
Något som också är centralt för det akademiska skrivandet är garderingar,
ord som ”modererar våra påståenden” (Lindstedt 2002:124). Med garderingar
avses i detta fall språkliga markörer som visar medvetenhet om att tolkningar
och analyser inte är absoluta sanningar och att dessa därför bör presenteras
med viss försiktighet. Schött m.fl (2007:98) kallar detta hedgings och definierar detta som att ”gardera sig för allt man inte kan veta eller som man
inte har undersökt” och exemplifierar med modala verb (torde, kan), adverb
(förmodligen) etc.
Garderingar togs upp under ett av de första seminarierna på Skrivstrimman och följdes upp på ett senare seminarium. Förutom övningar delades en
stencil ut med exempel även här. Dessa exempelord har varit utgångspunkt i
undersökningen av garderingar i de olika hemtentamensuppgifterna.
Inför den första hemtentamen hade vi inte tagit upp garderingar och
det var heller inte någonting som var avgörande då uppgiften handlade om
definitioner av begrepp, men inte egnas eller andras analyser i första hand.
Däremot var garderingar relevanta när de skrev den fjärde hemtentamen.
Då var det både egna och andras analyser som behövde presenteras med
försiktighet. De garderingsord som studenterna hade fått se exempel på var
troligen, troligtvis, förmodligen, säkerligen, torde, möjligen, sannolikt och
kan (i olika fraser).
I sammanställningen av garderingar framgår tydligt att studenterna använder
dessa garderingsord i mycket liten omfattning, både i text 1 och text 4. I text 1
förekom nio garderingsord totalt medan det i text 4 förekom tre garderingsord
totalt. Med dessa siffror är det omöjligt att tala om minskning eller ökning,
men det är tydligt att diskussion runt detta förhållningssätt och att ett studium
av konkreta exempel inte gav någon direkt effekt i studenternas skrivande. Det
är dock svårt att veta om ett medvetandegörande av en språklig struktur kan få
synbara effekter längre fram.
Det som däremot användes i något större utsträckning i studenternas texter
var olika fraser knutna till verbet kunna – ”detta kan tyda på att…”, etc. Dessa
kan-fraser har dock olika innebörder varför det är svårt att avgöra i hur stor
utsträckning användningen visar på medvetenhet när det gäller att uttrycka sig
med försiktighet i analyser och i diskussioner.
Jag har läst studenternas texter för att se om ytterligare strategier valts, som
ej funnits med på de stenciler som delats ut under kursen Skrivstrimman, men
har inte kunnat hitta andra alternativa strategier.
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Metaspråk
Studenterna undervisades också i metaspråkets innebörd och funktion. Med
metaspråk avses här ”det språk som man använder för att beskriva och tala om
språk” (ne.se), samt ”hänvisningar till den egna texten” (Schött 2007:99 ff.),
t. ex. ovan, nedan, för det första, mitt syfte är... etc. I undervisningen om metaspråk fick studenterna en genomgång av funktion och syfte med metaspråk,
de fick övningar och de fick diskutera.
I anslutning till att den vetenskapliga modellen presenterades under det
andra Skrivstrimma-seminariet diskuterades inledningens betydelse – som
problembeskrivning, som ett sätt att introducera ett ämnesområde/tema och som
ett sätt att sätta in syftet/frågeställningarna i ett lite större sammanhang (se t.
ex. Dysthe 2002:88 ff.). Detta illustrerades genom metaforen tratt, där texten
inledningsvis skulle vara allmän och generell, för att sedan bli mer specifik
och knytas till det syfte och de frågeställningar som skulle vara utgångspunkt.
Anledningen till det valda syftet skulle därigenom motiveras. Förutom trattmodellen var det nytt för studenterna att formulera ett uttalat syfte och uttalade
frågeställningar i en hemtentamensuppgift, och de skulle även beskriva metod
och material – allt med hjälp av metaspråk.
Efter att ha läst samtliga studenters fjärde hemtentamensuppgift, som de
lämnade in efter detta seminarium, överraskades jag av det faktum att nästan
alla hade skrivit en inledning utifrån den trattmodell som hade introducerats. 20
av de 22 studenterna valde att introducera sina texter på detta sätt, och samtliga
studenter använde här mycket metaspråk.
Exempel från studenttext
Första delen av mitt arbete kommer att handla om tre pedagogiska tänkare, vars
pedagogiska tankesätt väckte mitt intresse, Dewey, Freinet och Malaguzzi. Eftersom de alla lägger stort fokus på barnet. Mitt syfte med arbetet var att ta reda
på vad för syn pedagogerna har på barnet, människan, lärandet och kunskap.
För att komma fram till hur pedagogerna tänkte och tyckte använde jag mig
utav en hel del litteratur, bl.a. ”Boken om pedagogerna” och ”Det pedagogiska
kulturarvet” .

I exemplet framgår det att denne student tagit till sig olika aspekter av innehållet på seminariet. Studenten har formulerat syftet explicit – ”syftet är att
ta reda på” och har också presenterat vilka författare som är utgångspunkt
(material) och hur dessa texter/författare ska behandlas (metod), dvs. utgå
från olika begrepp som barn, människa och lärande etc. Studenten har också
försökt att motivera syftet – ”…eftersom de alla lägger stort fokus på barnet”.
I denna inledning liksom i de andra studenternas inledning används mycket
metaspråk, t. ex. ”Första delen av mitt arbete kommer att handla om” samt ”
mitt syfte med arbetet var”.
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Att studenterna verkar ha tagit till sig undervisningen om metaspråk och trattinledningar i så stor utsträckning kan bero på att de upplevde att detta avhjälpte
ett problem för dem – att inleda en hemtentamen på något lämpligt sätt. Det kan
också bero på att det var något som var enkelt att greppa, konkret och lätt att
genomföra. För någonting som är konkret och fyller ett behov hos studenterna
kan alltså den här undervisningsformen fungera bra.

Diskussion
Resultaten tyder på att studenterna långsamt börjat anamma den akademiska
genren, men att undervisningen inte gett genomgående tydliga och direkta effekter när det gäller deras eget skrivande. Detta reser ett antal frågor: Är det så
att undervisningsformen, med genomgångar, diskussioner och övningar, inte
är den mest effektiva när det gäller den här typen av skrivande? Är det så att
det inte är optimalt att studera inlärningseffekter genom att studera skrivande
som kommer i direkt anslutning till undervisning?
Att undervisningen runt tratt-inledningarna och undervisningen om referenserna är det som gett tydligast resultat i deras skrivuppgifter kan bero på flera
olika saker. Det kan bero på att det är konkret och lätt att förstå, men det kan
också bero på att studenterna förstår funktionen, nyttan med det. Konsekvensen
blir då att försöka tydliggöra nyttan även när det gäller de andra aspekterna i
undervisningen.
Studenterna har i utvärderingar av kursen varit nöjda och det tyder på att
kursen har fyllt någon form av funktion även om det inte alltid går att se detta i
deras eget skrivande. Det som i utvärderingarna lyfts fram är en medvetenhet om
vad det akademiska språket handlar om, men även ökad trygghet och minskad
oro när det gäller deras eget skrivande av hemtentamensuppgifter. Dessa effekter ska inte förringas, men vi som undervisar på den här typen av kurser vill
kanske ändå se mer tydliga resultat även när det gäller det faktiska skrivandet.
I utvärderingarna har studenterna också fått möjlighet att ta upp sådant som
enligt dem borde ha funnits med i kursen. Några har då tagit upp att de hade
velat studera och diskutera sina egna påbörjade eller tidigare texter. Jag tror att
detta är en viktig tanke som dessa studenter har presenterat. För att kursen ska
bli mer effektiv är det sannolikt nödvändigt att ha uppföljningar av seminarierna
där de får diskutera hur det har gått och att de får diskutera seminarieinnehållet
i relation till sina egna texter – gärna i mindre grupper där studenterna skulle
kunna hjälpa varandra. Utifrån erfarenheterna med Skrivstrimman och resultatet
av denna pilotstudie menar jag att kontinuitet och uppföljning är det väsentliga
– att språket diskuteras och relevantgörs genom hela utbildningen och att studenterna – också genom hela utbildningen – får respons utifrån språkliga kriterier
och att detta följs upp. Denna insikt har varit utgångspunkt för en förändring
av Skrivstrimman inför nästa termin då vi har infört uppföljningstillfällen och
tentamensgenomgång-tillfällen.
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Det som fortsättningsvis blir intressant att studera är hur studenterna hanterar de
mer komplexa skrivaktiviteterna som analys, koppling mellan egna observationer och teoretiska förankringar, diskussioner och problematiseringar etc., sådant
som vi också undervisat om och som är viktigt när det gäller högskolestudier.
Skrivstrimmans arbetssätt är ett av många arbetssätt som kan användas för att
undervisa om akademiskt skrivande. Det är ett arbetssätt som i vissa avseenden
knyter an till ett språkutvecklande arbetssätt eller genrepedagogiskt synsätt,
som förespråkas av bland annat Gibbons (2006).
Ett språkutvecklande arbetssätt innebär att pedagogen i all undervisning
synliggör det ämnesspecifika och genrebundna språket och är explicit i sin
undervisning, vilket till exempel kan innebära att tydliga instruktioner ges
om hur texter ska skrivas, exempel på typiska texter visas och vad som är
utmärkande för olika typer av texter beskrivs och diskuteras. Jag menar att vi
på Skrivstrimman till viss del arbetat på detta sätt då exempeltexter visats och
dekonstruerats, att språkliga typiska drag har synliggjorts etc.
På en interkulturell lärarutbildning bör det språkutvecklande arbetssättet ha
en stor potential, eftersom det visat sig vara särskilt användbart och effektivt
när det gäller elever och studenter som undervisas på sitt andraspråk.
Detta borde alltså kunna vara en framkomlig väg för undervisning i akademiskt skrivande, men för att nå längre krävs mer kontinuitet och samsyn från
alla inblandade i studenternas utbildning.
Litteratur
Ask, Sofia 2007. Vägar till ett akademiskt skriftspråk. Växjö: Växjö Universitet.
Blückert, Ann 2010. Juridiska – ett nytt språk? Juridikstudenters språkliga Inskolning.
Uppsala: Uppsala universitet.
Blåsjö, Mona 2004. Studenters skrivande i två kunskapsbyggande miljöer. Stockholm:
Stockholms universitet.
Blåsjö, Mona & Strand, Hans 2006. Studenternas examensarbeten I: Textvård. Svenska
språknämnden.
Dysthe, Olga, Andersson, Mikael, Løkensgard Hoel, Torlaug & Hertzberg, Frøydis
2002. Skriva för att lära. Lund: Studentlitteratur.
Edling, Agnes 2006. Abstraction and Authority in Textbooks - The Textual Paths Towards
Specialized Language. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.
af Geijerstam, Åsa 2006. Att skriva i natur orienterande ämnen i skolan . Uppsala
universitet.
Gibbons, Pauline 2006. Stärk språket stärk lärandet. Stockholm: Hallgren & Fallgren.
Hagström, Eva 2005. Meningar om uppsatsskrivande i högskolan . (Örebro Studies i
Education 12.) Örebro: Örebro universitetsbibliotek.
Hultman, Tor 1999. Vad kan och bör normeras i språket? Svenska exempel, I: Helge
Omdal (red.), Språkbrukeren – fri til å velg e? Artikler om homogen og heterogen
språknorm. Kristianstad: Högskolen i Agder.
Jarrick, Arne & Josephson Olle 1996. Från tanke till text: en språkhandbok för upp satsskrivande studenter. Lund: Studentlitteratur.

Jenny Magnusson: Effekt av skrivstöd – ett pilotprojekt

251

Light, Robert 1986. Making the Most of College. Cambridge: Harvard University Press.
Lim Falk, Maria 2008. Svenska i engelskspråkig skolmiljö. Ämnesrelaterat språkbruk
i två g ymnasieklasser. (Studies in Scandinavian Philology. 46.) Stockholm: Acta
Universitatis Stockholmiensis.
Lindstedt, Inger 2002. Textens hantverk. Om retorik och skrivande. Lund: Studentlitteratur.
Proposition 2001/02:15, Den öppna högskolan. Stockholm: Utbildningsdepartementet.
Rienecker, Lotte & Jørgensen, Peter Stray 1998. Eksemplets magt. I: Tone Saugstad
Gabrielsen & Per Fibaek Laursen (red.). Att undervise i humaniora. Frederiksberg:
Samfundslitteratur.
Rienecker, Lotte & Jørgensen, Peter Stray 2008. Att skriva en bra uppsats. Malmö: Liber.
Schött, Kristina, Melin, Lars & Strand, Hans 2007. Studentens skrivhandbok. Stockholm: Liber.
Språkrådet 2008. Svenska skrivregler. Stockholm: Liber.
Stubbs, Michael 2001. Words and Phrases – Corpus Studies of Lexical Semantics .
Oxford: Blackwell.

Att revidera andras texter
Språkgranskning som en del av myndighetsskrivandet
Andreas Nord

Inledning
Dagens samhälle kännetecknas av en strävan efter demokratisk genomskin
lighet. Ett led i denna strävan är det s.k. klarspråksarbetet med syftet att göra
myndigheters texter mer tillgängliga för allmänheten (se t.ex. Klarspråk lönar
sig 2006). Texterna ska vara mottagaranpassade för så många som möjligt, och
språket ska vara ”vårdat, enkelt och begripligt” (Språklagen 2009, § 11). Men i
den offentliga förvaltningen är också kostnadseffektivitet en uttalad dygd. Det
leder bl.a. till att definierade uppgifter läggs ut på externa aktörer – och även
aspekter av språkvården kan höra hit.
Här presenteras en studie som följer delar av en textproduktionsprocess som
läggs ut ”på entreprenad”. Det rör sig om en stor statlig myndighet som sänder
de flesta kapitlen i en nästan färdig rapport ut till externa språkexperter knutna
till ett stort företag i språkbranschen för ”språkgranskning”, d.v.s. översyn och
viss bearbetning. Ett allmänt syfte med undersökningen är att visa hur detta
arbete kan organiseras och utföras. Därför kommer inledningsvis de organisatoriska ramarna att beskrivas. Ett mer specifikt syfte är att visa på de synsätt och
språkliga ideal som förekommer och hur deltagarna – givet förutsättningarna
– förhåller sig till dessa. Vilka textnormer ligger bakom granskarnas ändringsförslag? Ligger dessa i linje med textnormerna inom myndigheten eller inte?
Hur hanteras eventuella motsättningar mellan normer? Detta belyses genom att
granskarnas ändringsförslag beskrivs utifrån vilka språkliga ideal de avspeglar,
liksom hur dessa tas emot av redaktören för rapporten.
Även om det oklart i vilken mån studiens resultat kan generaliseras kan de
belysa den potential som språkgranskningen har. Detta är intressant, inte minst
eftersom språkgranskning i något olika former används av ett antal myndigheter
och har lyfts fram som en av de åtgärder som kan användas i klarspråksarbetet
(Klarspråk lönar sig 2006:19). Av detta skäl förs avslutningsvis ett mer normativt resonemang om arbetsformen (som den ser ut här) i relation till dess
övergripande syfte att uppnå ett mer mottagaranpassat myndighetsspråk.
Teoretiskt och metodiskt är undersökningen inspirerad av den version av
verksamhetsteori (eng. Activity Theory), som utvecklats av bl.a. Yrjö Engeström
i Helsingfors (t.ex. Engeström 1999, 2001; Russell & Yañes 2003; Knutagård
2003; Hållsten 2008). Detta ramverk beskriver kollektiva, målinriktade sociala
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processer, och har sina rötter hos Vygotskij och Leontiev. Det betonar bl.a. hur
motsättningar (”contradictions”) inom verksamheter eller mellan verksamheter
tar sig uttryck och kan leda till lärande och till förändring. I detta fall är det
uppenbart att produktionen av texten inom myndighetens ramar och själva
granskningen utgör olika verksamheter, och det är där särskilt intressant att se
på hur dessa verksamheters skilda regler och normer förhåller sig till varandra
och interagerar och hur deltagarna uppfattar dessa motsättningar.
Beskrivningen av den aktuella textproduktionsprocessen och granskningen
grundar sig på analyser av myndighetens och språkföretagets regel- och policy
dokument, jämförelser av versioner av några kapitel av texten samt intervjuer
med textens redaktör, granskarna och olika nyckelpersoner på myndigheten
och företaget.

Ramarna för produktionen och granskningen av rapporten
Granskningen är ganska rutiniserad till sitt upplägg. Myndigheten har upphandlat ett ramavtal med fristående företag som anlitas för specifika utbildnings- och
granskningsuppdrag, vilket också innebär att det redan på förhand definierats
vad granskningen ska innebära. Vid granskning kontrolleras att texten följer
språkriktighetsnormer och är begriplig och vid behov ska granskaren revidera
texten eller kommentera vad som behöver ändras. Ändringarna är dock att se
som förslag. De ska markeras med hjälp av ordbehandlingsprogrammets spåraändringar-funktion, och det är skribenten eller någon annan på myndigheten
som till sist godkänner. Eventuella kommentarer från granskaren ska föras in
med kommentarfunktionen. Granskningen sker i slutet av produktionsfasen,
och utförs av någon som jobbar på språkföretaget eller som underkonsult åt
språkföretaget. För att anlitas som granskare för språkföretaget måste man
bli godkänd på ett prov, där det kontrolleras att aspiranten gör rätt ändringar.
I granskningen av den aktuella rapporten utförs uppdraget av två frilansande
språkvårdare som arbetar på distans, Emelie och Nina. (Dessa och övriga namn
är fingerade.)
Rapporten i fråga har tillkommit på regeringsuppdrag och ska utgöra en
aktuell, vetenskapligt grundad lägesrapport. Den har dock en ganska bred målgrupp enligt granskningsinstruktionen, som nämner politiker på olika nivåer,
berörda organisationer och myndigheter och tjänstemän som utformar underlag
till politiska beslut. Det är många skribenter inblandade, flertalet verksamma
forskare, och det finns en ansvarig redaktör på myndigheten, Anna. Hon har
huvudansvaret för produktionen av rapporten: att skribenter rekryteras, att de
får instruktioner, att de levererar texter och att texterna håller hög vetenskaplig
och språklig kvalitet. Hon medverkar också själv i flera av kapitlen.
Hon anser att en av hennes främsta uppgifter som redaktör är att få skribenterna att skriva begripligt. I intervjun berättar hon om problemen med forskare
som skribenter: ”De är akademiker – på gott och ont. Och det som är det onda

myndigheten, Anna. Hon har huvudansvaret för produktionen av rapporten:
att skribenter rekryteras, att de får instruktioner, att de levererar texter och att
texterna håller hög vetenskaplig och språklig kvalitet. HonSvenskans
medverkarbeskrivning
också
254
31
själv i flera av kapitlen.
Hon anser att en av hennes främsta uppgifter som redaktör är att få
skribenterna
skriva begripligt.
I intervjun
berättar
honmed
om problemen
är att de ofta att
uttrycker
sig obegripligt.”
Hon
menar
detta att demed
är vana att
forskare som skribenter: ”De är akademiker – på gott och ont. Och det som
skriva för andra forskare och därför ofta förutsätter förkunskaper som många
är det onda är att de ofta uttrycker sig obegripligt.” Hon menar med detta att
läsare
inte har. Hennes egen anvisning till skribenterna är ”Allt ska finnas i
de är vana att skriva för andra forskare och därför ofta förutsätter förkuntexten!”.
T.ex.
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Figur 1. Schematiserad bild av textens rörelser i produktionen av rapporten.
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kapitelii flera
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varvmellan
mellanskribenten
skribenten
(eller skriskribentgruppen)
och
redaktören
Anna.
När
ett
kapitel
ska
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sänds
bentgruppen) och redaktören Anna. När ett kapitel ska granskas sänds det till
det till myndighetens kontaktperson på språkföretaget, en projektledare, som
myndighetens
kontaktperson på språkföretaget, en projektledare, som sedan
sedan sänder det vidare till granskaren. I det här fallet förekommer inte
sänder
det
vidare
tillmellan
granskaren.
I detoch
härnågon
fallet representant
förekommerförinte
någon direkt
någon direkt kontakt
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inte då
harofta
någon
alls Det är
med någon
på att
myndigheten.
alltså
vanligt
granskaren inte har någon direktkontakt alls med någon på
myndigheten.
Från granskaren går kapitlet tillbaka till projektledaren som gör en s.k. kontrolläsning – hon ögnar igenom texten och de kommentarer som granskaren gjort
och ändrar eventuellt något. Projektledaren sänder sedan kapitlen till redaktören
Anna. I det här fallet var det på grund av tidsbrist hon själv, inte skribenterna,
som tog ställning till ändringsförslagen, dock ibland i samråd med en kollega.
Hon kommenterar själv att detta beror på att hon inte har tilltro till sin egen
språkkänsla eftersom hon har svenska som andraspråk. Att sända ut ändringsförslagen till skribenterna fanns det, enligt Anna, ingen tid till. Sista steget är
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att manuset sänds till layoutning (som också är en upphandlad tjänst), och efter
layoutningen kontrolleras eller korrekturläses det innan det sänds till tryck.
Det som granskarna ska göra innefattar enligt ramavtalet mellan myndigheten och språkföretaget normalt inte revisioner som ligger på högre nivå än
den grafiska meningen, och detta är den aktuella nivån även för den rapport
som undersöks här. En nivåindelning för olika typer av uppdrag tillämpas, och
detta beskrivs som ”nivå 2”,1 vilket definieras på följande sätt i språkföretagets
interna riktlinjer för granskare:
På nivå 2 är målet att språket, på styckenivå, ska vara bra.
Med bra menar vi att språket är läsarvänligt enligt de så kallade klarspråks
principerna. Ett bra språk uppfyller också de mål som beställaren har med texten, t.ex. att den ska vara begriplig för en viss målgrupp.

Detta kompletteras i riktlinjerna med en checklista över vad ”klarspråks
principerna” innebär:
Med ” läsarvänligt enligt de så kallade klarspråksprinciperna” menar vi att språket ska
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ha verbet tidigt
ha så enkla prepositioner som möjligt (inte t.ex. avseende)
undvika nakna substantiv
undvika ålderdomliga ord
undvika satsradningar, alltså flera huvudsatser som skiljs åt med komma
istället för punkt
undvika anglicismer
ha varierad meningslängd
ha god textbindning
ha minst ett par styckebrytningar per sida.  

Observera: Var noga med att kontrollera alla punkterna när du granskar på nivå 2.

Det verb som enligt första punkten ska komma ”tidigt” är huvudsatsens finita
verb, vilket är i linje med uppfattningen att minskad ”vänstertyngd” innebär
mindre belastning på närminnet vid läsningen. Även i övrigt överensstämmer
punkterna med vad som rekommenderas i andra riktlinjer för ”klarspråk”. (Att
undvika satsradningar är dock snarare en fråga om språkriktighet och ”stil”
än klarspråk.) Endast vissa av dessa punkter är dock relevanta för rapporten
eftersom t.ex. anglicismer saknas och de ålderdomliga orden och nakna substantiven är rätt få.
1

Nivå 1 är snarast korrekturläsning.
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Vad ser man då som syftet med granskningen? Det svar som formuleras i riktlinjerna är alltså att göra texten ”bra”, och på liknande sätt formulerar sig både
Anna och granskarna. Vad de menar med ”bra” skiljer sig dock åt – för Anna (och
skribenterna) är det allra viktigaste att texten är vetenskapligt hållbar och innehållsligt koherent, medan granskarna alltså förväntas följa idealet för ”klarspråk”.

Utfall av granskningen
En belysning av vad granskningen innebär för texten och vilka textnormer som
i praktiken styr granskarna får man genom att se på vilka typer av ändringar
som föreslås. Jag behandlar två av de totalt åtta kapitlen i rapporten, ett granskat
av Emelie och ett granskat av Nina, och som en utgångspunkt tar jag följande
kategorier (fritt efter Nordman 2009): språkriktighet, genre- eller registermässig lämplighet (inklusive stilfrågor), sakfel/logiskt fel respektive begriplighet/
klarspråk. En femte potentiellt relevant kategori (också efter Nordman 2009)
är personlig preferens.
Föreslagna ändringar knutna till språkriktighet är lätta att hitta. Båda kapitlen
kännetecknas visserligen av förhållandevis få korrekturfel och brott mot språk
riktigheten, men där finns en del oidiomatiska formuleringar där granskaren
generellt föreslår ändring. Frågor om språkriktigheten aktualiserar dock ofta
genre- eller registermässig eller kanske snarare stilistik lämplighet – ett fenomen som satsradning kan vara acceptabelt i vissa typer av text men inte andra.
Rapporter tycks vara förknippade med en relativt konservativ norm. Just satsradningar omnämns ju i språkföretagets checklista. Emelie ändrar satsradningar
konsekvent, Nina gör det ibland, men nämner i intervjun också att hon fått
kritik från projektledare vid tillfällen då hon inte hade ändrat satsradningar, så
normen är tydlig. Ett annat exempel är strykning av vissa så (”Bortsett från att
anställningsförhållandena är osäkra så är dessa typer av tjänster oftast förknippade med […]”). De är vanliga i Emelies kapitel, och strykningarna motiverar
hon i en inklistrad kommentar med att denna typ av så ”förknippas främst med
talspråk”. Ändringar av sådant som berör språkriktighet liksom ”stilnivå” blir
genomgående accepterade av redaktören Anna.
Andra föreslagna ändringar motiverade av genre- eller registermässig lämplighet i snävare mening är svåra att urskilja. Även de föreslagna ändringar som
berör sakfel eller logiska fel är få, och att hitta sådana fel ligger nog egentligen utanför granskarens uppdrag. Men några gånger klistrar granskaren in en
kommentar om något hon uppfattar som innehållsligt märkligt. T.ex. reagerar
Emelie på formuleringen ”1980-talets lågkonjunktur” och frågar i en kommentar: ”När inföll den lågkonjunkturen? 1980-talet brukar främst förknippas
med högkonjunktur.” Detta föranleder inte någon ändring; i versionen som går
till layout står ”1980-talets lågkonjunktur” kvar.
I gränslandet mellan det logiska och det som berör begriplighet ligger fall
där granskaren inte har förstått vad som står i texten. Det leder till en inklistrad
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kommentar om att en viss formulering är svårbegriplig eller till en föreslagen
gissad omformulering, kompletterad med en kommentar om att omformuleringen
kan ha ändrat textens innebörd och måste kontrolleras. Att granskaren i allmänhet ger förslag på omformuleringar följer språkföretagets riktlinjer. De flesta
påpekandena av detta slag blir på något sätt åtgärdade av myndigheten. Ibland
accepteras omformuleringen, ibland ger den upphov till en tredje formulering.
Ett skäl till att meningar kan bli ”svårbegripliga” är att syftningar blivit
otydliga, och just justeringar av syftningar är en vanlig ändring knuten till
begriplighet eller klarspråk. I de fall då granskaren tror sig förstå tar detta sig
uttryck i tillägg av ord som explicitgör syftning. I följande exempel är tillägget
understruket:
(1)

Det finns stora skillnader i anknytningsgrad till arbetsmarknaden mellan personer som är födda i Sverige och personer som har invandrat från länder utanför
västvärlden.

De många ändringar som innebär att textens koherens förstärks kan också
utgöras av tillägg av konnektiver, ibland tillsammans med sammanslagning
av meningar:
(2a) [till granskning:] Bland annat är den sociala skiktningen i samhället beroende
av arbetsmarknaden. Om skillnaderna ökar mellan olika grupper på arbetsmarknaden, ökar också klasskillnaderna.
(2b) [från granskning:] Bland annat är den sociala skiktningen i samhället beroende
av arbetsmarknaden, så om skillnaderna ökar mellan olika grupper på arbetsmarknaden, ökar också klasskillnaderna.

Vanligt är också förändringar i satsstrukturen som innebär att bisatser elimi
neras eller flyttas mot slutet, vilket ofta gör att ”vänstertyngd” (många ord före
huvudsatsens finita verb) försvinner.
Båda granskarna accepterar generellt en relativt hög grad av abstraktion,
vilket är i linje med att ämnet för texten ofta rör ganska komplexa samband.
Men någon gång görs det försök att göra texten mindre abstrakt genom att explicitgöra sociala aktörer. Ett exempel är (3a–b), som följer på ett resonemang
om ”aktiv arbetsmarknadspolitik”:
(3a) [till granskning:] Detta till skillnad från passiv arbetsmarknadspolitik som främst
är kontantersättning vid arbetslöshet.
(3b) [från granskning:] En passiv arbetsmarknadspolitik innebär att arbetslösa främst
får kontantersättning.

Bortsett från att omskrivningen faktiskt gör att textbindningen på diskursnivå
minskar genom strykningen av det adversativa ”detta till skillnad”, innebär
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ändringen att den sociala aktören arbetslösa nu explicit nämns i stället för att
endast impliceras genom den mer abstrakta referensen till ”vid arbetslöshet”.2
Denna typ av ändring är dock sällsynt, sannolikt eftersom den ofta kräver att
granskaren får tillgång till information som inte kan härledas direkt ur det som
står i texten. Sådana ändringar är svåra att göra om man inte är mycket initierad
i fackområdet.
Just ändringar knutna till klarspråk och begriplighet är potentiellt de mest
kontroversiella. Ändringar utifrån språkriktighet eller genre- eller register
mässig lämplighet kan förväntas vara i enlighet med myndighetsskribentens
önskemål, men det är inte alls självklart att myndighetsskribenten känner till
och är lojal med det som anses begriplighetsmässigt lämpligt; tvärtom är en av
motiveringarna till att texter skickas på granskning på ”nivå 2” just antagandet
att alla myndighetsskribenter inte skriver på ett riktligt klarspråksenligt sätt.
I praktiken visar sig dock de flesta ändringarna av denna typ inte vara sådana
som kan väntas vara kontroversiella eftersom de inte är särskilt ingripande.
Facktermer är ett område där klarspråksarbetet ofta leder till oenighet, men i
rapporten förklaras i allmänhet de termer som används tydligt redan från början – eller lämnas som de är av granskarna. Granskarna föreslår endast enstaka
ändringar som berör terminologi (en ändring av population till befolkning, ett
tillägg av en förklaring till ordet decil), och de accepteras.
Nästan alla andra ändringar som granskarna föreslår accepteras också av
redaktören Anna. Undantag är t.ex. en ändring som, enligt granskaren, ska explicitgöra ett tidigare endast antytt bristande orsakssamband (”kan inte förklaras
av” blir ”beror inte på”). Den avvisas sannolikt för att ändringen får texten att
hävda något alltför starkt.
Att redaktören accepterar i stort sett alla ändringar antyder att granskarens
arbete ses som ändamålsenligt och att de ändringar som föreslagits i stort sett
uppfattas som motiverade och okontroversiella. Men riktigt så är det i själva
verket inte, vilket framgår av intervjun med redaktören Anna. Det hon är nöjd
med är att granskarna hittar ”dunkla meningar”:3
Men alltså en sak som onekligen dom … det spelar roll det är att dom reagerar
på meningar som är dunkla. När vi jobbar med texterna blir vi till slut helt blinda
för det.

Det är dock framför allt att hitta oklarheter som granskarna är bra på. Anna
hävdar att granskarnas förslag på alternativ till de oklara meningarna ofta
däremot inte går att använda. Eftersom granskarna saknar fackkunskaper kan
de, enligt Anna, inte alltid formulera riktigt användbara förslag till alternativa
2

3

I den version som går till layoutning har hela stycket skrivits om och det talas inte längre
om ”passiv arbetsmarknadspolitik”.
Citat ur intervjuerna återges i lätt redigerad men talspråksnära form.
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formuleringar och det kan rent av bli ”uppåt väggarna”. Anna uttalar sig här
dock om generella erfarenheter av språkgranskning, och en analys av de båda
kapitlen visar att flertalet av granskarnas omskrivningsförslag ändå faktiskt
blir accepterade.
På ett allmänt plan uttrycker Anna vidare en irritation över att granskarna
”tar sig stora friheter”, och att granskningen gör språket mer homogent och
tar bort individuell variation, vilket är något som hon säger sig vilja värna om.
Det hon särskilt har fäst sig vid är vissa föreslagna ändringar vars motivering
hon inte förstår. Ett av de exempel hon ger berör granskaren Emelies ändring
av såväl … som till både … och.
Detta är en ändring som görs konsekvent av Emelie men inte av Nina, och
det ligger därför nära till hands att tolka motivet som Emelies personliga preferens, särskilt som Emelie i intervjun hävdar att det är en ändring som hon
alltid gör i texter. Hon motiverar dock ändringen med att den gör texten mer
lättillgänglig – såväl … som är, enligt henne, mindre läsarvänligt. Men denna
motivering blir inte klar för Anna, som säger:
Men det som [jag] tyckte var värst är att dom gav sig på saker som inte har med
språkbehandling att göra. Till exempel, paradexemplet det är att man fick inte
skriva såväl … som, bara både … och. […] Och nu, hon går in och ändrar precis
överallt. Ibland, det kan vara klumpigt att säga såväl … som. Men för guds skull,
jag menar, vad kan inte …

Denna ändring är med andra ord självklart motiverad för Emelie men obegriplig
för Anna. Trots det har Anna accepterat den.
Ett annat av Annas exempel på omotiverade ändringar är meningar som
har blivit sammanslagna. Anna beskriver hur hon som andraspråksinlärare har
fått lära sig att meningar i svenskan ska vara korta. Men samtidigt har framför
allt granskaren Emelie på flera ställen gjort förändringar i textbindningen som
innebär att två meningar slås samman och förenas med konnektiv – se exempel
(2) ovan. Anna har återigen accepterat dessa ändringar, men alltså även här utan
att förstå vad som motiverat dem. Emelie kommenterar i intervjun utifrån ett
exempel att ändringen gör relationen mellan satserna tydligare. På en direkt
fråga om det är ett problem att meningen blir längre hänvisar hon till den uttalade rekommendationen att meningslängden bör vara varierad. Här tycks
klarspråksrekommendationen och Annas uppfattning stå i direkt motsättning
mot varandra.

Relationen mellan verksamheterna
De exempel som här har diskuterats rör språkliga detaljfrågor, men Annas reaktion belyser ändå ganska tydligt den stora distans mellan verksamheten att
producera texten och verksamheten att granska den som är inbyggd i rutinerna.
I en verksamhetsteoretisk ram kan man alltså beskriva det som att redaktörens
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respektive granskarnas del av textproduktionsprocessen utgör två helt åtskilda
verksamhetssystem, som visserligen förenas av den text som de arbetar med,
men i övrigt inte integreras.
Det framkommer också att det inte bara rör sig om en skillnad i synsätt mellan aktörerna inom de olika verksamheterna, utan att ingen av grupperna över
huvud taget har någon riktigt tydlig uppfattning om den andras verksamhet och
dess villkor. Redaktören förstår ibland inte varför vissa ändringar gjorts eftersom
hon inte har tillgång till de normer och det språkideal som styr granskarna, och
granskarna förstår inte alltid varför vissa ändringar kan vara kontroversiella
eftersom de vet mycket lite om textens tillkomsthistoria eller syfte och inte
heller har några djupare kunskaper om det som texten handlar om.
Några möjligheter att förhandla om dessa skillnader ger de mycket rutiniserade arbetsformerna inte eftersom något utrymme för direkt kontakt mellan
parterna inte finns. Redaktören kommunicerar visserligen med granskarna
genom instruktionen och granskarna kan kommunicera med redaktören genom
kommentarerna i texten, men båda dessa kommunikationssätt blir monologiska
eftersom de endast kan bygga på en redan existerande föreställning om den andra
parten och vad den vet och inte vet. De kommunicerar med andra ord inte med
den andra parten, snarare med sin föreställning om den andra parten, och får
därför inte någon chans att lära mer om den andra sidans förutsättningar. Det
finns inget utrymme för att reda ut missförstånden om de språkliga detaljerna.
Det är i sammanhanget viktigt att vara medveten om att motsättningar inom
eller mellan verksamheter inte behöver vara något negativt i sig. Tvärtom förutsätter ju granskningsarbetet olikheter – språkexperterna förutsätts bidra med sin
expertisen om vad som gör texter lättillgängliga och läsarvänliga, en expertis
som skribenterna (och rapportens redaktör) inte antas ha. (I stället förväntas
dessa besitta den ämnesmässiga expertisen medan granskarna bara ska ändra
sådant som har att göra med språket, inte ”innehållet”.) Därmed skulle skillnaderna snarast kunna utgöra en potential för lärande, när ett invant mönster
utmanas av ett nytt. Russell & Yañes (2003) ger ett exempel från högskolevärlden
på hur detta kan fungera. De beskriver hur en student lär sig en ny genre, den
vetenskapliga recensionen, utifrån en ”inre” konflikt orsakad av motsättningar
mellan normer inom det akademiska verksamhetssystem som skrivandet sker i
och normer inom det journalistiska verksamhetssystem som hon sedan tidigare
är förtrogen med. I granskningen finns en motsvarande potential för lärande på
båda sidor – för granskarna om myndighetsskrivandets villkor och för Anna
(och i förlängningen skribenterna) om hur man skriver läsarvänligt. Men om
denna potential realiseras alls tycks det bara vara i liten mån (även om säkra
slutsatser om lärande är svåra att dra utifrån det begränsade material jag har).
För lärande hade sannolikt mer av dialog varit nödvändig.
Men nu var ju inte målet som deltagarna själva satte upp just lärande. Om
målet med granskningen bara är att ”förbättra” texterna framstår arbetet som
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något mer framgångsrikt. På ett grundläggande plan gör granskningen texten just
”bättre”, enligt språkföretagets definition: ett antal oidiomatiska formuleringar
har försvunnit, ett antal oklara meningar har uppmärksammats och texten har
blivit något mer lättillgänglig – i alla fall om man antar att sådant som minskad ”vänstertyngd”, förbättrad textbindning och något enklare satsstruktur har
denna effekt.4 Men även här är distanseringen ett problem: mer övergripande
strukturella ändringar tillåts inte av de givna ramarna, och innehållsliga ändringar begränsas i huvudsak av den information som redan är tillgänglig; för
att göra texten mer konkret skulle granskarna behöva inhämta nya uppgifter.
Bara ganska ytliga ändringar kan göras.
Det bör dock tilläggas att distanseringen sannolikt också har positiva effekter.
I granskningen är språkgranskarnas ”naiva” blick och brist på fackkunskaper
säkert också en tillgång. Genom att de inte utgör delar av den gemenskap som
har som huvuduppgift att producera den här texten kan de behålla en utanförståendes blick, vilket gör dem lämpade att ta sig an texter ur en läsarposition
som liknar den intresserade lekmannens, utan specifika förkunskaper. Och en
sådan nytta realiseras uppenbarligen: det som språkgranskningen särskilt kunnat bidra med enligt Anna är ju att uppmärksamma det som skribenterna har
blivit blinda för. Men så mycket mer nytta än att få vissa reaktioner på texten
av någon utomstående får inte Anna. Hon får veta att något är otydligt, men
ändringsförslagen kan uppenbarligen inte alltid användas och hon får inte någon
möjlighet att diskutera alternativa lösningar med språkexperten. I stället pratar
hon med sina kollegor.
En summering blir att granskarna nog gör det bästa inom de strikt avgränsade givna ramarna, men att de inte fullt ut får chansen att göra ett bra jobb
eftersom de inte på allvar kan sätta sig in i skribenternas behov, de förut
sättningar som gäller för texten i fråga och den målgrupp som texten har. De
får inte heller lov att komma in tidigt i processen då en språkvårdare skulle
kunna påverka mest. Organisationen av granskningen som en avgränsad satellitverksamhet med reaktiv roll och begränsat mandat att göra ingrepp i texten
omöjliggör det.

Mottagaranpassningen?
Man kan alltså konstatera att granskningen i någon mening ändå bidrar till att
göra språket i rapporten mer ”vårdat, enkelt och begripligt”, helt i enlighet med
språklagens formulering. Om man dock även beaktar det som ytterst är idealet
för myndighetstexter, mottagaranpassning, blir ett säkert omdöme svårare att
formulera. Var kommer egentligen hänsynen till de faktiska mottagarna för
texterna in?
4

Vilken faktisk effekt detta har på textens tillgänglighet för de avsedda läsarna kan jag
inte bedöma, men sannolikt är det elimineringen av oklara meningar som betyder mest.
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Här är intressant nog rollerna omvända, så att det framför allt är redaktören
Anna som står för sådana överväganden. Hon har vissa, ganska starka föreställningar om mottagarna, bl.a. utifrån vilka som har läst och reagerat på tidigare
upplagor av rapporten, och hon vet att de som läser är en bredare grupp än den
målgruppen som definieras i granskningsinstruktionen, exempelvis har rapporten använts som litteratur i högskoleundervisning. Hon är också den som
arbetar med att göra texten tillgänglig även för dem utan speciella förkunskaper. I granskningen är mottagarna av texterna däremot inte närvarande mer än
som en abstrakt tankekonstruktion baserad på den officiella formuleringen om
målgruppen i instruktionen, och granskarna motiverar aldrig någon ändring
med hänvisning till mottagarna.
Allt detta leder till nya frågor, särskilt om granskarnas verksamhet – och
över huvud taget om möjligheten att genomföra kollektiva skrivprocesser utan
dialog. Kan man egentligen göra en text funktionell utan att veta hur den ska
fungera? Kan man egentligen mottagaranpassa utan att känna mottagarna – eller
riskerar resultatet bara att bli en mer ytlig bearbetning utan större betydelse?
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Litterär text och SFL i lärarutbildningen
Några resultat från ett pilotprojekt
Catharina Nyström Höög, Kerstin Thelander & Carin Östman

Inom projektet Litteraturläsning som språklig aktivitet vill vi utveckla analysmodeller som tar sin utgångspunkt i läsarens upplevelse av en litterär text som
meningsbärande och vi vill komma ifrån sådan analys som ensidigt fokuserar
språklig form.
Projektets teoretiska ram utgörs av den systemisk-funktionella lingvistiken
(SFL) (Halliday & Matthiesen 2004, Holmberg & Karlsson 20061) samt av dess
utlöpare appraisal (Martin & White 2005). Funktionell lingvistik har i Sverige
främst använts vid sakprosaanalys, men inom det anglosaxiska språkområdet
finns en livaktig stilforskning med utgångspunkt i SFL (Halliday 1981, Leech
& Short 2007, Toolan 1998 samt Nørgaard 2003).
I den här artikeln presenterar vi några resultat från ett pilotprojekt, där vi lät
lärarstudenter arbeta med en novell av Selma Lagerlöf. Syftet med pilotprojektet
var att pröva metoder att tala och skriva om skönlitterära texter i en undervisningssituation och att undersöka om närläsning av en text med specifik, riktad
undervisning kan leda till en djupare förståelse av texten. Artikeln fokuserar
dels studenternas läsupplevelse och deras förförståelse för den typ av text som
novellen representerar, dels deras arbete med för dem nya analysbegrepp.
Studenterna i pilotprojektet gick på lärarprogrammets första termin i svenska.
De hade som bakgrundskunskap en kurs i grammatik och en kort genomgång
av textanalysens grundbegrepp. De hade inte tidigare läst någon litteraturvetenskap. Eftersom studenterna bestod av två undervisningsgrupper skapades
en försöksgrupp och en kontrollgrupp.
Båda grupperna fick först en litteraturvetenskaplig föreläsning om Selma
Lagerlöf, hennes litterära miljö och hennes författarskap. Därefter fortsatte
den ena gruppen med traditionell textanalys och den andra, försöksgruppen,
fick under tre lektioner arbeta med riktade övningar, med utgångspunkt bl.a. i
några begrepp från den systemisk-funktionella lingvistiken.
– Lektion 1. Inledande helklassamtal utifrån studenternas tidigare kännedom
om författaren. Högläsning av novellens början, som inledning till skrivande
där studenterna utformade en egen fortsättning. Tyst läsning av hela novel1

I artikeln används de svenska termer som introduceras i Holmberg & Karlsson 2006.
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len. Läsloggsfrågor. Gruppsamtal om skillnaden mellan deras egen version
och originalversionen.
– Lektion 2. Lärarledd genomgång av grundläggande textanalytiska begrepp:
textaktivitet och sekvens, deltagare och processer, värderingar: känsla och
bedömning. Gruppvis analys av texten med fokus på en given person i fiktionen. Läsloggsfrågor.
– Lektion 3. Enskild skrivuppgift.
Här i artikeln redovisas först studenternas egna fortsättningar på texten och de
gruppsamtal där de jämför sin egen version med Selma Lagerlöfs. Från samma
lektionstillfälle har också en av läsloggsfrågorna, där studenterna ombads att
välja ut en viktig händelse i texten, analyserats. Från det andra lektionstillfället
redovisas en andra omgång gruppsamtal, där studenterna använder begrepp
hämtade från transitivitetsanalysen2 för att beskriva olika personer i fiktionen.3

Konstsagan Bortbytingen
Den novell som studenterna fick arbeta med, Bortbytingen, är en så kallad
konstsaga, publicerad 1915 i samlingen Troll och människor. Novellen inleds
med dessa rader:
Det var en trollkäring, som kom gående genom skogen med ungen hängande i
en näverkont, som hon bar på ryggen. Han var stor och ful med hår som borst,
sylvassa tänder och klo på lillfingret, men trollkäringen tyckte förstås, att det
inte kunde finnas ett vackrare barn.
Om en stund kom hon till ett ställe, där skogen glesnade en smula. Det var en
väg, som gick fram där, gropig och slipprig av trädrötter, och på vägen kom en
bonde och hans hustru ridande.
I detsamma som trollkäringen fick syn på dem, ville hon smyga sig tillbaka in i
skogen för att inte bli sedd av människorna, men så märkte hon, att bondhustrun
höll ett barn på armen, och då ändrade hon tankar. ”Jag vill allt se om människobarnet kan vara likaså vackert som mitt”, tänkte hon och kröp ihop bakom en
stor hasselbuske, som stod tätt invid vägkanten.

När bondparets hästar nu får se trollkäringen blir de skrämda och bondhustrun
råkar tappa sitt barn. Trollkäringen smyger fram och när hon får se det lilla
rosiga människobarnet byter hon raskt de två barnen och tar med sig männis2

3

Transitivitet betecknar inom SFL en del av det ideationella systemet: det som innefattar
processer, deltagare och omständigheter (jfr Holmberg & Karlsson 2006: 81).
Analyserna har genomförts av – i tur och ordning – Carin Östman, Catharina Nyström
Höög respektive Kerstin Thelander.
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Figur 1. Grafisk representation av novellens händelseförlopp
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De streckade pilarna markerar läsarens ovisshet; vi vet ju inte – även om vi
väl anar – om hustruns godhet leder till ett lyckligt slut eller tvärtom längre
bort från ett sådant.

Studenternas egna fortsättningar
Som en första uppgift fick studenterna arbeta med Bortbytingen på följande sätt:
De fick de första raderna som citerats ovan, men fick också höra dessa läsas

266

Svenskans beskrivning 31

upp. Sedan fick studenterna skriva en fortsättning på Bortbytingen. Därefter
fick de läsa hela novellen, för att sedan i grupp diskutera med utgångspunkt i
färdigformulerade frågor
1. Hur skiljer sig er version av händelseförloppet i Bortbytingen från originalet?
2. Vad är det i de första raderna hos Selma Lagerlöf som ger en nyckel till
fortsättningen på sagan? Är det till exempel de som deltar i sagan, eller
ordval som Selma Lagerlöf har eller något annat?
3. Varför har ni valt att fortsätta sagan som ni har gjort? Fundera över och
diskutera tänkbara orsaker.

Tydligt bortbytingstema
Direkt efter att studenterna hade hört inledningen till Bortbytingen fick de sätta
sig och skriva. 18 studenter skrev fortsättning, men en student sorterades bort
eftersom hon kände till sagan i förväg. Så hur såg då studenternas fortsättningar
ut? Av de 17 återstående fortsättningarna är två för korta för att de ska kunna
analyseras, och fem har valt helt egna händelseförlopp. Den övervägande delen
av fortsättningstexterna, 10 av 17, har dock ett tydligt bortbytingstema. Trollkäringen får se människobarnet och blir så förtjust (över utseende eller röst) att
hon tar det och lämnar sin egen unge åt bonden och hans hustru:
För barnet var den näpnaste lilla varelse som trollpackan någonsin hade sett.
Ögonen var klarblå, håret som linneväv och de små händerna var mindre och
finare än duvungar. Trollpackan såg efter barnet alltmedan ryttarna red därifrån.
Så tittade hon på sin egen unge. Så förskräckligt ful han var!
(citat ur en av studenternas texter)

Oftast sker bytet på en gång ute i skogen, men i exemplet ovan och i två andra
texter beskrivs istället hur trollkäringen följer efter bondparet hem till deras
gård och hur hon smyger in och byter barnen.
De allra flesta av studenterna är alltså inne på samma spår, efter att ha
läst den korta inledningen. Någon eller några passager i inledningen verkar
därmed innehålla en ganska tydlig nyckel till sagans helhet, och syftet med
gruppsamtalen som följde på skrivandet var att om möjligt ringa in vad som
vägledde studenterna.

Textsamtal
Här kommer vi att koncentrera oss på tre av de fem grupper som diskuterade
frågorna och jämförde sina fortsättningar.
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Grupp 1
I grupp 1 började man med att var och en kort beskrev sin version. Sen gick
man över till fråga 2 – vad ger nyckel till fortsättningen?
(1)

A: alltså det här med barnen har ju alla snöat in på eller vad man ska säga
B: dom är ju väldigt centrala
A: det är ju för att det första hon gör är att hon beskriver sitt eget barn och sen
att hon faktiskt hoppar in i busken är ju för att hon ser det här barnet
C: men man förstår ju direkt att hon har ett intresse för barnet, alltså just att hon
ska se om det är vackrare än hennes barn, då förstår man ju liksom att trollkäringen
är ute efter barnet
C: det här att hon tyckte förstås att det inte kunde finnas ett vackrare barn, just
den meningen och sen att det kommer in då, då får man ju se bondhustrun och då
har hon ett barn och då förstår man då har man hört innan att det kan inte finnas
ett vackrare barn
A: nu då börjar man fundera om det där är vackrare
D: man förstår ju att hon kommer att tycka det är vackrare
C: det är ju självklart

I den här gruppen diskuterar de också perspektiv, och 3 av 4 menar att det inte
finns någon grund i inledningen till att sagan kommer att handla om bondhustruns perspektiv, eftersom trollkvinnans tankar och känslor står i fokus i
inledningen. Men en student säger ”varför tror jag annorlunda?” Hon tyckte
det var självklart med perspektivbytet och resonerar runt det tillsammans med
de andra. Enligt henne var det bilden av Selma Lagerlöf som en författare som
skriver moraliserande texter (vilket betonades i den inledande föreläsningen om
Selma Lagerlöfs författarskap) som vägledde henne: man har läst moraliserande
berättelser förut och de handlar om människor, troll kan vara med och ta någonting från människorna, men sen försvinner de ur handlingen. Gruppen menar
avslutningsvis att man förstår att trollungen är viktig, och att han kommer att
hamna hos människorna, ”egentligen logiskt att handlingen följer trollungen”.

Grupp 2
Grupp 2 berättar sina versioner för varandra, och kommenterar som enda grupp
när de ska börja diskutera fråga 2 och nyckel: ”oj det var lite svår fråga”. Men
i deras samtal märks inte någon svårighet; precis som i övriga grupper hjälps
de åt och bygger tillsammans upp sitt resonemang. Direkt efter kommentaren
om att det är svårt säger en student:
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A: men det känns ju som att det är mer ordval än dom som deltar
C: ja det måste ju vara ordvalen, det är ju hennes beskrivning av situationen just
då,[…] det är trollkvinnan, beskriver barnet, beskriver att det kommer nån på
vägen
A: ja det är väldigt viktigt att barnen är med
B: och den här vägen är ju väldigt gropig och slipprig stod det också, så det är
ganska mycket adjektiv där
C: precis
B: så man kan säga att det är ordvalen då

De är tydliga med sitt svar på fråga 2: det är ordvalen – författarens beskrivningar som pekar framåt, hon skriver inte så mycket om personerna. Gruppen
går över till fråga 3.
(3)

B: just det här med bytet så här, det läggs verkligen upp för att det ska bli ett byte
på första raderna så jag tror nästan alla har skrivit om att de blir utbytta på nåt
sätt
C: det kommer att ske nånting drastiskt där
D: eftersom hon så gärna vill se det andra barnet
C: så tar hon till vilken metod som helst

Gruppen fortsätter på samma tråd och menar att man förväntar sig att hon ska bli
förtrollad av människobarnets skönhet och att hon kommer att vilja behålla det
– klassiskt sagostoff! Troll är fula och elaka och vill alltid ha människobarnen.

Grupp 3
Också den tredje gruppen börjar med att jämföra sina versioner, och de konstaterar att de skrivit ganska lika. På frågan om vad som ger nyckel lyfter de
fram både ordval och de som deltar:
(4)

B: men trollkäringen tyckte förstås att det inte kunde finnas ett vackrare barn, det
är därför vi alla har hakat upp oss på det här att det på nåt sätt finns ett vackrare
barn för henne
H: och sen det här att hon gömmer sig bakom den där busken och då får man ju
en sån här direkt
C: hur ska det gå
A: lite spänning

Nyström Höög, Thelander & Östman������������������������������
: Litterär text och SFL...
269

C: lite spännande
A: alltså är det ordvalet, det är väl ordvalet mer då
D: de som deltar är ju troll, på nåt sätt så förstår man att hon ska smyga på
B: hon vill göra nånting dumt
D: troll som smyger i busken kan aldrig vara bra
A: inte i sagor

Som svar på frågan om varför de fortsatt som de har gjort börjar de med att peka
på att trollkäringen kommer att tycka att människobarnet är mycket vackrare
– hon måste ha det. Och sen säger en student:
men jag tror att det var den här meningen […] jag vill allt se om människobarnet kan vara likaså vackert som mitt jag tror att det är den här meningen som
påverkade oss

Övriga studenter i gruppen håller med och de diskuterar också hur spänningen
byggs upp. De menar att om inte människobarnet hade varit vackert hade det
inte blivit någon berättelse.

Samtal när tiden är slut
I alla tre grupperna håller man sig disciplinerat till de tre frågorna och diskuterar
utifrån dem tills de känns uttömda. Men sen markeras mycket tydligt en ny fas
i samtalen och trots att det fortfarande är Bortbytingen som diskuteras dyker
andra funderingar upp. En grupp är förundrad över att det är bondhustrun som
får sin vilja igenom när det gäller trollungen. Hon har makten i huset: ”han gör
henne alltid till viljes, det är år 1915 och hon bestämmer”. I två av grupperna
börjar man diskutera realismen (eller snarare det orealistiska) i vissa detaljer.
I den första gruppen är man förbryllad över hur trollkäringen hela tiden kan
veta vad som händer med hennes trollunge, borta i människornas gård. Är hon
synsk, eller, frågar en student. De funderar också på hur pass trovärdigt Selma
Lagerlöf skildrar den (ca) 4-årige pojkens språk när han möter sin far. ”Hur
borde en 4-årig pojke prata – det är det här med prepositioner och det som vi
pratade om på föreläsningen”. Också den tredje gruppen funderar över pojkens
språk, och de menar att Lagerlöf verkar vara helt fokuserad på arvets betydelse,
och inte tro på miljöns. Denna fundering bygger de på bondens första replik till
sonen: ”Du talar, som folk av min släkt brukar tala”. Här är studentreaktionen:
det jag tycker är lite sjukt med det här är ju verkligen att det är totalt bara arv och
ingen miljö eller nånting och han pratar precis som vi i vår släkt gör, ofta att han
skulle bo med troll och sen bara uttrycka sig väldigt som den fina släkten liksom
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Så länge studenterna fortfarande diskuterar de förelagda frågorna verkar de
hålla sig inom ramarna för den genrekompetens de har, i det här fallet sagor
(som de alltså vet knappast brukar vara särskilt realistiska). Men när tiden är
ute tillåter de sig att spekulera mer fritt. Det ska nog inte tolkas som brister i
deras genrekompetens, utan snarare som ett sätt att markera att det styrda (skol)
samtalet är avslutat.

Vad kom studenterna fram till?
Den inledande inventeringen visade att studenterna hade rätt mycket kunskaper
med sig. De kunde enas om att sättet att beskriva var viktigast, och de kunde
gemensamt peka ut viktiga textställen. De diskuterar också med utgångspunkt i
genrekunskap. En grupp resonerar runt vad man kan förvänta sig i moraliska berättelser, flera av grupperna diskuterar utifrån sagogenren: ”klassiskt sagostoff ”
och i en grupp utgår man från kunskap om berättelser, om inte människobarnet
hade varit vackert hade det inte blivit någon berättelse.

Novellens viktigaste händelser
I första lektionens läslogg fanns en fråga där studenterna skulle ange någon
händelse i novellen som de tyckte var särskilt viktig, och citera denna. Frågan
var inspirerad av Kocks undersökning (1994) av hur ”vanliga läsare” tar till sig
texter, och vi ville förstås se vad som för studenterna framstod som framhävt i
texten. Här ställs studenternas valda händelser också mot en appraisal-analys
av motsvarande sekvenser.
Av de 18 studenter som deltog vid det aktuella lektionstillfället har 17 svarat
på frågan och gett exempel på en viktig händelse. Sju av dem har valt händelser
som ligger i slutet av texten. Två av dessa anger den eldsvåda, som är berättelsens sista dramatiska händelse, och som inleder det ganska långa slutet. De
övriga fem har angett själva upplösningen. Slutet av texten är alltså det som
framstår som särskilt viktigt för de flesta studenterna. Fyra av studenterna har
valt händelser som utspelar sig då bondparet beger sig iväg till marknaden, en
passage som utmärks både av känslomässig laddning och av sin placering i
texten. Båda dessa svarskategorier behandlas utförligare nedan.
Två studenter har valt textens inledning, vilket möjligen kan ha att göra
med att de bearbetat just inledningen i undervisningen. En av studenterna har
egentligen inte valt alls, utan nämner tre händelser. Tre studenter har valt varsin
händelse där bondhustrun tar parti för trollungen, och de visar i sina kommentarer att texten engagerat deras tankar kring detta tema.

Resan till marknaden
Resan till marknaden har i figur 1 markerats som konflikt 4. Den har en särställning i novellens struktur i och med att den föregås av en avvikande passage,
där bondhustrun sörjer sitt öde. Vi får veta i texten att det har gått ett par år
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efter att barnet rövats bort, och vi möter bondhustrun i en episod då hon lappar trollungens kläder och sörjer över detta. Här tvekar hon själv över sitt val:
”Jag har det allt bra svårt med bortbytingen”, tänkte bondhustrun, då hon fick
syn på ett hål till. ”Det bästa vore, att jag toge honom med mig så långt in i skogen, att han inte kunde hitta hem, och lämnade honom där”.

Efter denna episod av funderingar, öppnas dörren och bonden kommer in. ”Han
såg glad ut och talade vänligare till henne än han hade gjort på länge”. Han
föreslår så att de ska gå till marknaden i kyrkbyn, en väg som går över bergen.
På vägen till marknaden visar det sig dock att bonden egentligen använder sig
av utfärden för att försöka göra sig av med trollungen, och det är denna passage
som fyra av studenterna uppmärksammat. Så här svarar den ena av studenterna
(vår kursiversing):
När bondhustrun fångar trollungen som faller mot klyftan. Hon har innan förstått att hennes man kommer att släppa ungen och till och med tänkt att ”Ja, det
bästa vore ju också, om jag läte honom göra, som han vill”. Trots detta är hennes
reflex att fånga barnet vilket visar på att det inte bara handlar om förnuft och
resonemang att vara mänsklig.

En student kopplar samman händelsen vid berget med textens upplösning och
skriver att det är vid marknadsresan allt ställs på sin spets ”fast det fick man
inte veta förrän framåt slutet. När bondens son säger ’Då ni kastade trollbarnet
ner i klyftan ville trollkäringen kasta mig efter. Om inte mor då hade varit …’”
Studenterna verkar alltså lyfta fram både den känslomässiga laddningen i
den här textpassagen, och dess betydelse för själva berättelsens utveckling. Av
studenternas kommentarer kan man också utläsa att deras känslor aktiveras av
detta avsnitt. Är det möjligt att finna förklaringen till detta genom en språklig
analys?

Marknadsresan – en analys
Det teoretiska ramverk som kallas appraisal är en analysmodell för ”olika aspekter av värderingar och dialogicitet i texter” (Nord 2008:49). Analysmodellen
(Martin & White 2005) består i sin helhet av tre delsystem: dialogicitet, gradering och attityd.4 Vi har begränsat vår analys till att gälla attityd – som alltså
beskriver känslor och känsloreaktioner – och gradering. Också inom delsystemet
attityd arbetar man med tre kategorier, nämligen affekt, bedömning och uppskattning. Dessa tre kategorier motsvarar dimensionerna känsla, etik och estetik
(a.a. s. 42). De två kategorier som förekommer mest frekvent i Bortbytingen är
affekt, som kan ses som mest grundläggande av dessa känslomässiga kategorier,
4

En svensk enhetlig terminologi saknas ännu. Vi har hämtat de svenska översättningarna
från Nord 2008:188–192.
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och bedömning. Det är framför allt bondhustruns känslor som kommer till uttryck i texten, och det är också hon som blir föremål för bedömning då hennes
sociala beteende ifrågasätts.
I det analysexempel som presenteras nedan behandlas enbart affekt, eftersom
sekvensen kännetecknas av glädje – hos både bonden och hans hustru. På så
sätt skiljer sig textavsnittet från de omgivande, där känslor av sorg och uppgivenhet dominerar. I tabell 1 (efter Martin & White 2005:74) har vi plockat ut
några uttryck för positiv känsla, för att visa hur vi arbetat med analysen. Som
framgår av tabellen är det bonden och hans förslag att resa till marknaden, och
hans förändrade beteende som värderas.
Tabell 1. Uttryck för känsla i marknadsresesekvensen
Lexikalt uttryck
såg glad ut
talade vänligare
glad
ville gärna
gladaste
inte förargad
mild röst

värderare
berättaren
berättaren
hustrun
hustrun
hustrun
hustrun
hustrun

känsla5
+ glädje (happiness)
+ glädje
+ glädje
strävan (desire)
+ glädje
+ trygghet (security)
+ trygghet

värderad
bonden
bonden
bondens förslag
bondens förslag
bondens förslag
bonden
bonden

Inte bara glädje uttrycks i den här berättelsesekvensen, utan hustrun invaggas
också i trygghet av mannens beteende, t.ex. framhålls i texten att mannen inte
låter förargad, utan talar med mild röst, också när hustrun vill ha trollungen
med till marknaden. Här påbörjas alltså ett närmande mellan makarna innan
konflikten återigen trappas upp.
Analysen visar att detta textställe, när det gäller de täta förekomsterna av
känslouttryck, skiljer sig från omkringliggande textställen.

Branden – en analys
De flesta studenter har alltså valt en episod i slutet av texten som sin viktiga
händelse. Två har valt branden, eller mera specifikt bondhustruns val att springa
tillbaka in i det brinnande huset och rädda trollungen, efter att maken kastat in
honom i elden. Som framgår av figur 1 är branden den sista dramatiska händelsen, och man kan säga att laddningen i den scenen är ackumulerad av alla
de föregående. Så uppfattar också studenterna det.
5

Affekt uttrycks i appraisal-analysen som markering vid någon av polerna (markerat med
+ eller – i tabellen) på skalorna happiness, security och satisfaction eller som uttryck för
desire, som till skillnad från de andra kategorierna inte är polärt (Martin & White 2005:
45–52).
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Det slutgiltiga beviset på hustruns obevekliga vilja att beskydda den hjälplösa
trollungen är när hon räddar honom ur elden. Hittills har hon försakat sin relation med sin man, sin status och annat. Nu riskerar hon ju t.o.m. sitt eget liv.
Det är hustruns beredvillighet att offra livet som gör intryck på studenterna.
Genom att hustruns uppoffrande handlingar har stegrats genom texten, såsom
studenten framhåller i sitt svar, framstår det som både logiskt och dramatiskt.
Studentens eget svar är påfallande starkt formulerat, och det ligger nära till
hands att tro att hon påverkats av styrkan i novelltexten.
Det mest iögonenfallande draget i textens avslutning är den dramatiska
intensiteten. Att också ett par av studenternas svar som rör slutet färgats av
en sådan intensitet gör det rimligt att ur appraisal-analysen särskilt lyfta fram
dimensionen gradering i den här delen av texten. Vi har valt att utgå från nedanstående passage ur texten (våra kursiveringar).
Då rusade bonden mot henne, ryckte bortbytingen ifrån henne (…) och kastade
honom tillbaka in i huset. Elden slog just då ut genom tak och fönster, och hettan
var förfärlig. Ett ögonblick stirrade hustrun på mannen, likblek av förskräckelse.
Sedan vände hon och skyndade in i huset efter barnet.
”Du kan lika gärna brinna opp, du med!” ropade mannen efter henne. Hon kom
tillbaka ut i alla fall, och bortbytingen hade hon med sig. Händerna hade hon fått
svårt brända, och hennes hår var nästan avsvett. Ingen sade ett ord till henne,
då hon kom ut.

Det är uppenbart redan vid en första genomläsning att det här textstället är
dramatiskt av ett annat skäl än exempelvis inledningen till marknadsutflykten,
där många explicita uttryck för känsla förekommer. Här finns ett fåtal förstärkningsord och knappt några känslouttryck (egentligen bara förfärlig och
förskräckelse), ändå får man som läsare en känsla av att laddningen i texten
är stark. Texten innehåller flera exempel på det slags gradering som kallas intensifiering (Martin & White 2005:141–148), exempelvis de många verb där
en hög grad av intensitet är en del av ordets betydelse: rusar, rycker, kastar,
skyndar. De är vanliga rörelseverb, eller betecknar materiella processer om
man så vill, men kan också ses som förstärkta former av mera neutrala ord för
samma process (rusar för springer, rycker för tar osv.).
Andra sätt att öka intensiteten som förekommer i texten är metaforer (likblek) och fristående förstärkningsord (svårt brända, nästan avsvett). I många
fall används ordet nästan för att mildra huvudordet, så även här, men eftersom
huvudordet avsvett representerar ett maximalt läge blir effekten ändå stark.
Ett slags maximalt uttryck används också i den sista meningen, ”Ingen sade
ett ord till henne”. Det neutrala uttrycket ett ord får därmed också en laddad
betydelse i kontexten. De sista två meningarna kan även ses som ett slags
intensifiering genom upprepning, då tre olika uttryck för hustruns fysiska och
sociala olycka används.
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Textstället innehåller alltså flera olika exempel på gradering, dock utan så många
uttryck för attityd. Kombinationen av stark intensitet och knappa uttryck för
attityd lämnar fältet öppet för läsarens egna känslor och ställningstaganden. I
det textavsnitt, som inleder marknadsresan, används däremot helt andra medel,
och vi får där tillgång framför allt till bondkvinnans känslor. Att textställena är
så olika pekar på att Selma Lagerlöf medvetet använt attityd- och graderingssystemen som resurser för att nå fram till sina läsare.
De textavsnitt som studenterna mer eller mindre intuitivt har valt som exempel på viktiga händelser framstår alltså som framhävda även i en appraisalanalys. En sådan analys kan därmed öppna för en diskussion om författarens
strategier, vilket kan vara ett sätt att läsa litteratur ur ett språkvetenskapligt
perspektiv.

Transitivitetsanalys: processer och roller
Under pilotundersökningens andra lektion fick studenterna en kortfattad genomgång av begrepp från SFL, t.ex. processer och roller inom den ideationella
metafunktionen och studenternas uppgift blev att göra en förenklad transitivitetsanalys med utgångspunkt från en av personerna i sagan.
Alla olika typer av processer som beskrivs i Holmberg & Karlsson (2006):
materiella, mentala, relationella och verbala, finns representerade sagans sekvenser. Bondhustrun och bonden är första- eller andradeltagare i alla sekvenser
utom den första, där trollkäringen är huvudpersonen.
Den sekvens där bondhustrun försöker lösa problemet hur hon ska ge trollungen mat ska här ges som exempel. Berättelsen inleds av en ram satt av den
allvetande författaren:
Det gick åter några dagar under sorg och bedrövelse. Det kan vara svårt nog för
en mor att ha mistat sitt barn, men värre än allt annat är det att ha fått det ersatt
av en bortbyting.

Sedan följer ett samtal mellan makarna som består av sex repliker (verbala
processer):
Men du kan väl inte begära att jag ska gå ut i groddammen och hämta föda åt
honom, sa hustrun. – Nej det begär jag visst inte, sa mannen. Jag tycker det bästa
vore, att han finge svälta ihjäl.

Därefter följer ett antal materiella processer där hustrun ställer upp rätter framför
trollungen och hon till sist rycker en råtta av katten och kastar den till trollet.
Detta får bonden att fatta avsky för henne, vilket exemplifieras i mentala processer: han fattade avsky, som han inte kunde dölja, det var honom omöjligt.
Också tjänstefolket börjar visa hustrun olydnad och vanvördnad:
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och hustrun förstod nu att om hon fortfore att ta bortbytingen i försvar, skulle
hon få det svårt och tungt varenda dag som Gud gav

Därefter kommer några relationella och mentala processer som kommenterar
hennes karaktär:
Men hon var nu en gång sådan, att då det fanns någon, som alla hatade, så måste
hon uppbjuda sina yttersta krafter för att komma en sådan stackare till hjälp

Som förstadeltagare gör kvinnan gott för trollungen. De mentala processer
där hon är förstadeltagare handlar om hur hon förebrår sig själv och att hon
reflekterar över sina val, att hon också tycker att trollungen är ful och besvärlig
och att mannen egentligen har rätt. Det hon säger handlar också om hennes
känslor av saknad efter sitt eget barn och sitt försvar av trollungen. Kvinnans
handlingar är alltså goda, trots att de mentala processerna visar på inre strider.
Också det hon säger innehåller moraliska överväganden.
Mannens linje är mycket mer oförsonlig och hans tro är att man måste göra
sig av med trollungen. De processer som han är inblandad i riktar sig mot hustrun
eller trollet och de är alla negativa i någon mening. Han slår barnet (materiell
process), han fattar avsky mot hustrun (mental process) och han förbannar henne
(verbal process): ”Du kan gärna brinna opp du med! ropade mannen efter henne”.

Studenternas gruppdiskussioner
Ett av syftena med experimentet var att studenterna skulle kunna resonera om
hur personerna i sagan beskrivs, hur deras roller växlar liksom de processer de
deltar i. De skulle försöka diskutera vilka sociala relationer mellan människor
som texten skapar och förklara detta med termer ur SFL. Vidare skulle de dra
slutsatser om Selma Lagerlöfs författarstil och strategier.
Efter genomgången av begrepp från SFL delades studenterna in i fem olika
grupper som fick några uppgifter att diskutera. Gruppsamtalen spelades in: tre
grupper på band, två med video.
Tre gruppers diskussion ska här redovisas och då endast svar som har relevans för processer och roller som förekommer i texten. Grupperna består av
4–5 studenter, i två grupper ingår enbart kvinnliga deltagare och en är blandad.
Stämningen är god i alla grupper och en del humoristiska kommentarer fälls.
Varje grupp hade fått i uppgift att koncentrera sig på en given person i sagan.
Om man tar i beaktande att studenterna hade fått en ganska kortfattad instruktion till uppgiften och inte hade hört begreppen förut kan man säga att de i sina
gruppdiskussioner kom förbluffande långt. Framför allt var deras samarbete ett
bevis för hur man kollektivt kan bygga kunskap. En av grupperna hade dock
uppenbara svårigheter att tillämpa och förstå begreppen, men fick då hjälp
genom ett ingripande av en av försöksledarna och efter detta kunde de också
komma vidare i sitt arbete.
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Det är främst fyra slag av aktiviteter som är typiska i samtalen: studenterna
förhandlar om betydelsen hos termerna, värderar innehållet, tolkar innehållet
och diskuterar procedurfrågor för grupparbetet.
Den grupp som har störst problem med att förstå och använda de nya termerna hittar bara två typer av processer: materiella och mentala, och menar
att de materiella är mest förekommande. Men de kan ändå kommentera vad
processerna har för betydelse för texten genom att hjälpas åt:
(5)

B: det är ju det som hon gör
H: som skapar hela berättelsen

En hel del diskussioner utspinner sig om termernas definitioner och också här
kan studenterna hjälpas åt med definitioner och exempel:
(6)

S: Ja fattar inte, vad då processer
M: Men mentala, materiella, verbala, relationella, det han säger, gör, känner
S: Ja visst ja nu fattar jag
M: han kastar trollungen
bonden kände en sådan glädje
J:”mumlade bonden” och då blir det väl en sådan verbal
S eller hur
J: generellt är han väl inblandad i sådana här materiella och verbala men han är
och har inte så mycket

Ibland hänvisar studenterna till typexempel från genomgången före gruppsamtalen:
(7)

S: Om hon inte är förstadeltagare [...] Som i exemplet ”Vi slängde i ankaret”, då
är ankaret andradeltagare, då är det ändå dom som kommer och rider, då är dom
väl förstadeltagare [...] då är hon ju aktör när hon kommer ridande.
[...]
S: På ett ställe står det ”Nu fattade hustrun hela olyckan” det är väl mental?
A: Det är som uppleva, känna, förstå
S: alltså upplevare är hon också

En intressant diskussion uppstår om kategoriseringen av ”tänkte” (som enligt
Holmberg & Karlsson kategoriseras som en mental process).
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(8)

M: ”Om barnet nu hade fallit tänkte hon”. Då pratar hon ju i sitt eget huvud.
Är det verbal eller är det också mental
A: hon pratar i skallen
S: tänka också, det kanske kan räknas till det verbala, hon säger nånting i sitt
huvud.
M: det passar inte in nån annanstans
S: det skulle va om hon kände då [...]
M: Det känns mentalt [...], det är inte en handling
S: det är nånting som hon säger också, det är en kommentar [...]
S: Ska vi säga att hon är talare då [...]
M: :Men den här då? ”Hustrun blev slutligen så trött att hon inte kunde flytta en
fot” är inte det relationellt?
Hon blir trött, då är hon ju bärare

Också personernas roller i sagan diskuterades:
(9)

S: Då är hon ju aktör när hon kommer ridande
S: så om det kom en bonde och hans hustru ridande på en häst så är hästen andradeltagare
M Som förstadeltagare är han inte direkt inblandad i nå känsloprocesser
Jag tycker inte han upplever så mycket, han gör mest saker
S: han blir ju förbannad, han kände vrede typ
X: Jo i och för sig men det är ju så mycket fokus på vad hustrun upplever och
känner. Då går det väldigt mycket in i hans huvud på slutet

Uppgiften var också att diskutera om någon process övervägde hos deras specialstuderade person.
(10) S: Frågan är ju vad som är vanligast …. På vissa ställen är det mycket kommentarer som
M: att hon tänker i sitt eget huve.
S: inte svårt att hitta nån av dem
S: Vi kollade aldrig när hon var andradeltagare.

Studenterna fördelar ordet mellan sig på ett rationellt sätt.
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(11) M: Kom vi fram till vad som övervägde?
Är den som överväger den att hon pratar för sig själv?
E: Men eftersom vi kom överens om att tänkte är verbal så är det väl överlag
talare. [...]
M: Men det känns som hon är aktör också ganska ofta. [...]
M: ”ville” vad sa vi där, var det det vi inte kom fram till vad det var

Sammanfattningsvis kan man konstatera att studenterna i hög utsträckning
lyckas väl med sin bearbetning av texterna och att de finner nöje i att arbeta
med texten på detta sätt. De kan alltså diskutera vilken roll de olika personerna
i sagan har och vilka processer dessa deltar i.

Den skriftliga slutuppgiften
Under den tredje lektionen med experimentet skulle studenterna skriva en
reflekterande text som bland annat kommenterade Selma Lagerlöfs författarstrategier och hennes skicklighet som författare. Denna uppgift genomfördes
både av försöksgruppen och den kontrollgrupp som endast hade haft traditionell
textanalys. Förhoppningen var att försöksgruppen skulle kunna koppla sina
nyförvärvade kunskaper till medvetna strategier hos författaren.
En jämförelse mellan grupperna ger resultatet att försöksgruppen skriver
längre texter och har mer omfattande utredningar än kontrollgruppen. Försöksgruppen ger också exempel på begrepp som kunde relateras till den speciella
genomgång som de fått. Dessa begrepp är alla kopplade till sagans innehåll och
kan ses som ett tecken på att den extra genomgången och bearbetningen med
begrepp från SFL har underlättat tolkningen av sagans innehåll. Studenterna
i försöksgruppen betonar betydelsen av beskrivningarna i sagan och de sekvenser som den är uppbyggd av liksom händelser och vändpunkter i sagan. De
menar att känslor, värderingar och bedömningar tydliggör sagans poäng och
de diskuterar skillnaden mellan författarens och sagopersonernas värderingar.
Några studenter skriver om variationen av processer och personernas roller.
Bondhustrun beskrivs t.ex. som både upplevare, talare, aktör och bärare. Vissa
skriver också om bondens utveckling under sagans förlopp.
Sammanfattningsvis kan konstateras att försöksgruppens skrivuppgift är mer
koncentrerad på innehållet än kontrollgruppens. Försöksgruppen behandlar budskapet i texten, beskriver effekter av texten: man får ett medlidande för hustrun,
man grips, man lever sig in i historien, blir berörd, man påverkas av berättelsen. Vi
kan alltså konstatera att studenterna i försöksgruppen anser budskapet vara viktigt.

Avslutning
Vilka slutsatser kan man dra från pilotprojektet? Materialet är litet men resultaten pekar på möjligheter vid fortsättning i större skala. Studenterna lyckades
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med att diskutera texten; med hjälp av analysverktygen från SFL kunde de ha
det språkliga uttrycket i fokus och peka på konkreta textställens betydelse för
berättelsestrukturen. Uppgiften ledde dem till att börja tänka språkligt, och det
ger en bra grund för vidare teoretiska genomgångar.
Rent pedagogiskt fungerade upplägget bra, med först egen läsning, därefter
eget skrivande och sen gruppsamtal. Studenterna var engagerade i uppgiften,
och trots att man i en grupp tyckte att frågorna var svåra så kom diskussionerna
igång. Att studenterna kom in i gruppsamtalen med en egen erfarenhet av att
skriva, spelade säkert roll för utfallet. Fokus i samtalen låg på hantverket: hur
har författaren gjort? Och den diskussionen underlättades säkert av att studenterna själva fått skriva sig in i uppgiften.
Det var också uppenbart att det inte var ett fåtal duktiga studenter som drev
diskussionerna utan de hjälptes åt i samtalen, och byggde tillsammans upp
sina resonemang. Också när en individuell fundering tog stor plats i samtalen,
som när studenten i grupp 1 undrar varför hon tänkte annorlunda när det gällde
perspektiv, så blev ändå funderingen hela gruppens eftersom de andra hakar
på och reflekterar vidare.
Studenternas läsloggar visar också att de uppskattar novellen och går i dialog
med den. Deras läsningar bekräftar till viss del Kocks (1994) uppfattning att
läsningens behållning handlar om att beröras känslomässigt och att engageras
som människa; det kan man säga att citaten ur studentsvaren visar. Studenternas
uppmärksamhet på viktiga händelser i texten verkar hänga samman med textställenas känslomässiga laddning eller intensitet. Det förstärker vår uppfattning att
begrepp hämtade ur appraisal-teorin kan vara lämpliga verktyg för studenterna
att arbeta med i textanalysen.
Att studenterna genom användningen av den systematisk-funktionella
lingvistiken skulle ges möjlighet att se nya sidor i en text som också leder till
reflektioner om innehåll och skrivstrategier är i alla fall troligt. De framgångsrika diskussionsgrupperna kom mycket långt i sitt resonemang och visade en
påtaglig entusiasm inför uppgiften. Genom att diskutera processer och roller
kunde de dra slutsatser som både hade relevans för tolkningen av innehållet
och för författarens strategier.
Den forskningstradition som växt fram i mötet mellan litteraturstudier och
systemiskt funktionell lingvistik (se t.ex. Lindqvist 1997, Nørgaard 2003) verkar
ha åtskilligt att bidra med till svensk stilforskning. Ännu är traditionen starkast
kring den engelskspråkiga litteraturen, men med arbetet med Selma Lagerlöfs
novell hoppas vi ha tagit ett första steg mot att introducera forskningsfältet
också i Sverige.
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”Jag har inte riktigt fattat att jag har kommit”
Språk och positioneringar vid födsel
Shirley Näslund 1

Inledning
Minuterna kring ett barns födelse är ofta dramatiska. Ena stunden kan fyllas av
den yttersta smärta och den andra av den yttersta glädje. Födelseögonblicket
brukar också medföra att statusförändringar talas fram; det fullgångna fostret
ska övergå till människa, föderskan ska bli dess mamma och partnern dess
pappa.2 I sammanhanget har förlossningspersonalen i uppgift att synliggöra
det nyfödda barnet, stärka utvecklandet av föräldraidentiteter och främja interaktionen mellan föräldrar och barn (Handläggning av normal förlossning
2001:45, 58; Lärobok för barnmor skor 2009:48, 436). Med tanke på dessa
åligganden och med tanke på att födsel är en allmänmänsklig erfarenhet, är
det anmärkningsvärt att interaktionen vid detta tillfälle är så gott som outforskad. I föreliggande artikel presenterar jag en språkvetenskaplig analys av en
videoinspelad förlossning. Syftet är att visa vilka positioneringar som sker i
födelseögonblickets närhet och hur de åstadkoms.

Tidigare forskning och teoretisk bakgrund
Forskning om födande har i regel baserats på intervjuer, enkäter och berättelser
(t.ex. Simkins 1991; Nylund-Skog 2003; Bryanton m. fl. 2008). Förlossningsinteraktion i realtid är ett näst intill outforskat fält. En antropologisk artikel tar
upp frågan om positioneringar i denna situation, men den fokuserar specifikt
på hur en föderskas yrkesroll som läkare frångås, när hon själv blir patient
(Varenne & Cotter 2006). I en mer uppmärksammad antropologisk studie
påpekar Brigitte Jordan att födandehändelsen betraktas olika i olika kulturer.
I USA betraktas den som en medicinsk procedur, i Holland som ett naturligt
förlopp, på Yucatanhalvön i Mexiko som en familjetillställning och i Sverige
som en individuell prestation (Jordan 1993:48). Jordan är den första att urskilja
ett stöttande födandetal (min övers. av Jordans birth talk ) som ett distinkt
språkligt register. I en vårdvetenskaplig artikel från 2009 påtalar författarna att
1

2

Jag vill tacka Anna Lindström, Christine Rubertsson och Fredrik Lundström för värdefulla
kommentarer.
Det finns givetvis en mängd andra familjekonstellationer, men här begränsar jag mig till
den som är aktuell i fallstudien.
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detta register fortfarande är föga utforskat (Bergstrom m. fl. 2009). I en annan
vårdvetenskaplig artikel argumenterar samma författare för att barnmorskan
bör avvika från det pågående interaktionsmönstret, om föderskan är på väg att
förlora kontrollen. Barnmorskan bör då gång på gång kalla henne vid namn, se
henne intensivt i ögonen och sänka rösten (Bergstrom m. fl. 2010).
Föreliggande studie belyser nya dimensioner av interaktion vid födande.
Dels ges en detaljerad språklig analys och dels fokuseras interaktionen mellan
föräldrar, förlossningspersonal och barn omedelbart efter födseln.
Jag ska i korthet ta upp en teoretisk ingång till den förlossningsscen ni kommer
att ta del av längre fram i artikeln. Vi kan positionera oss själva och andra genom
att framkalla vissa kategorier. I ett samtal kan jag eller någon annan framställa mig
som kvinna, mamma, maka, forskare, fågelskådare eller idealist (jämför Goffman
1959; Sacks 1992; Schegloff 1991). Möjligheterna är många, men endast en eller
ett fåtal kategorier relevantgörs i varje situation. Födandesituationen inbegriper
i regel två olika typer av positioneringar, en typ som är temporär och en typ som
kan bidra till utvecklandet av en identitet. Till den första typen hör barnmorskans
positioneringar av sig själv; hon går in och ut ur olika roller under födandets
olika faser för att underlätta utförandet av olika institutionella uppgifter. Till den
andra typen hör positioneringen av det nyfödda barnet som en social människa,
föderskan som mamma och partnern som pappa. Framkallandet av kategorierna
människa, mamma och pappa ingår i ett längre identitetsarbete.

Metod
Jag använder mig av samtalsanalys (förkortat CA efter engelskans Conversation
Analysis). Det innebär att jag ställer mig den elementära frågan ”Varför detta
just nu?” (vilket inbegriper ”Varför denna språkliga paketering just nu?”) vid
analysen av varje yttrande (Schegloff & Sacks 1973:299). I enlighet med denna
frågeställning undersöker jag hur varje social handling kan relateras till den föregående och den nästkommande. Koncentrationen på ett fall möjliggör en s.k.
tät beskrivning (övers. av Geertz’ thick description). Tätheten består i att lager
på lager av en social handlings funktioner extraheras och förankras i situationen
(Geertz 1973:5–6, 9–10). Som vi ska se, kan det i titelrubriken återgivna yttrandet
”Jag har inte riktigt fattat att jag har kommit” ha flera funktioner i sammanhanget.
Barnmorskans yrkesblick kan innebära att hon fäster sin uppmärksamhet på
andra skeenden än föräldrarna (övers. enl. Anna Lindström, muntlig kommunikation
2011-08-23, av professional vision i Goodwin 1994). Som humanistisk forskare
saknar jag denna blick som kan ligga till grund för barnmorskans interaktion.
Därför har jag kompletterat den sekventiella analysen med diskussioner med en
yrkesrepresentant. Samtidigt vill jag hävda att det finns fördelar med att inte tillhöra
den yrkeskategori som studeras. Genom att stå främmande inför en institutions
vardagliga praktiker, kan man kan upptäcka detaljer som går yrkesmänniskorna
förbi, eftersom de för dem bär självklarhetens prägel (jämför Garfinkel 1967:36–37).

Shirley Näslund: ”Jag har inte riktigt fattat att jag har kommit”

283

Material
Materialet för fallstudien är en förlossningsinspelning ur en TV-dokumentär från
år 2007. Den finns tillgänglig i Kungliga bibliotekets mediedatabas och ingår i
en korpus av 56 förlossningsinspelningar som ligger till grund för mitt pågående
avhandlingsarbete. I överensstämmelse med vedertagen praxis har materialet
inte omkodats, eftersom det med deltagarnas samtycke finns tillgängligt för
offentligheten (Antaki 2011). Dock återges inga namn på sjukhus, personal
eller patienter. Att hämta data ur TV-dokumentärer har blivit allt vanligare inom
CA-forskning (se t.ex. McIlvenny 2009, Kidwell 2009 och Svennevig 2010).
Jack Sidnell skriver att TV-dokumentärer ofta erbjuder ett givande material för
samtalsanalys, men att man bör vara uppmärksam på manipulationer i form
av klipp (2010:23). I materialet jag återger finns det ett smärre klipp som är
utmärkt i transkriptionen efter rad 45. Det är av kontexten att döma bortflyttandet och omhändertagandet av en kudde som har klippts bort, varför klippet
näppeligen påverkar den analys som presenteras. Materialet är transkriberat
enligt samtalsanalytisk konvention (Interaction and grammar 1996:461–465).
En transkriptionsnyckel följer i appendix efter litteraturförteckningen. Poängen
med att lyfta fram föreliggande fall är att det är representativt för de övriga i
korpusen med avseende på de positioneringar som sker.

Analys
I det följande kommer jag att analysera förlossningen från krystskedet till
föräldrarnas möte med barnet.
Barnmorskorna 7, Sveriges Television AB, 2007, tidskod 02.13-03.15
BM: barnmorska, U: undersköterska, F: föderska, P: partner, B: barn
Krystskedet
((Föderskan står på knäna med kroppen vänd mot sänggaveln. Partnern står bredvid henne. Strax bakom henne
står barnmorskan och undersköterskan))
1 BM:
2 BM:
3
4
5 BM:
6

Och så andas du på andas på, andas på, andas på,
.hh Inte trycka nu, vännen inte trycka, >>
((tittar mot F:s ansikte))
>> utan bara andas.
((tittar mot skötet))
(1.0 s.)
<↑He:j↑ [du vännen>]
((tittar mot B, vars huvud kommit ut))
[(P vrider ansiktet i riktning mot B))
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Interaktionen under krystskedet ger prov på stöttande födandetal . Det har
särskilda drag som skiljer ut det från normalt tal såsom repetitiva, rytmiska
imperativ som anpassas efter värkens längd och intensitet (Bergstrom m.fl.
2009:954). I föreliggande fall återfinns de repetitiva, rytmiska imperativen
andas på (rad 1) och inte trycka (rad 2). De uttalas med fortsättningsintonation,
vilket är ett sätt att tillförsäkra sig föderskans uppmärksamhet på instruktionerna
(Bergstrom m.fl. 2009:961). 		
Under detta intensiva skede tilltalas föderskan med vännen (rad 2). Ordvalet
är ambivalent. Vanligtvis är det barn som tilltalas med detta ord som uttrycker
ömhet och närhet, och mycket riktigt tilltalas barnet kort därpå med vännen
(rad 5). För övrigt vittnar ordupprepningen om vardagsspråkets poetiska dimensioner; vi tenderar i vårt vardagliga tal att upprepa ord och stavelser enligt
samma sonoriska mönster som poeterna omhuldar (Tannen 1989:36ff; Jefferson
1996:2–4). Med vännen positioneras föderskan som någon som barnmorskan
har ett innerligt förhållande till. Man skulle kunna säga att vännen fungerar som
tröstande tal (min övers. av comfort talk), en form av tal som vårdpersonal i
allmänhet brukar begagna sig av till patienter i svår smärta. Förmedlandet av
känslan att vårdpersonalen ömmar för patienten antas ha en betryggande effekt
(Proctor, Morse & Khonsari 1996:1672). 		
När barnet tilltalas med <↑He:j↑ du vännen> efter att dess huvud kommit ut,
sker det med en särskild prosodi, ett långsamt tempo och ett höjt tonläge, som
tillhör registret barnanpassat tal (Håkansson 1998:98–99). Den uppmärksamhetspåkallande prosodin och hälsningsfrasen signalerar en ny persons ankomst.
Således verbaliseras barnets framträdande, vilket får till följd att partnern riktar
sin uppmärksamhet mot det (rad 6). Genom hälsningen positioneras barnet
som samtalspartner. Tilltalet vännen anger en intim relation och den bestämda
formen framställer barnet som en bekant person. Detta tilltal skulle kunna ses
som en form av modrande eller fadrande, dvs. att barnmorskan står modell
för föräldrarna genom att inta ett ömsint förhållningssätt till barnet (jämför
Lärobok för barnmorskor 2009:48). 		
Ovanstående transkription har visat hur snabbt barnmorskan rör sig mellan tre distinkta språkliga register: stöttande födandetal , tröstande tal och
barnanpassat tal. De olika registren är kopplade till olika roller. Genom det
stöttande födandetalet antar barnmorskan den tekniska rollen som lots genom
värkarbetet, genom det tröstande talet antar hon den psykologiska rollen som
stödperson, och genom det barnanpassade talet skulle man kunna säga att hon
antar en modellroll. 		
I följande sekvens uppehåller sig samtalsdeltagarna vid de fosterhinnor som
täcker barnets huvud. 		
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Mellanspel under krystskedet
7 U:
8 BM:
9
10
11 BM:
12 P:
13 U:
14 14
15 U:

Segerhuva=
=Du kommer med segerhuva.
(0.5)
((P tar ett steg framåt, tittar ner mot B:s
huvud och ler))
Ser du att det är hela hinnor?
((vänder sig till P))
Ja: >okej<=
((backar tillbaka))
=Rånarluva
((vänder sig till P))
((U, P och BM skrattar i 2.5 s.))
Lyckobarn
((vänder sig till P))

Under det att dess huvud visar sig, positioneras barnet ånyo som samtalspartner
genom direkt tilltal: Du kommer med se gerhuva (rad 8). Ordet segerhuva är
en folklig benämning på företeelsen att fosterhinnorna sitter som en huva på
barnets huvud. Så sker när vattnet inte har gått och barnet föds i hela hinnor.
När barnmorskan vill uppmärksamma partnern på detta, övergår hon till att uttrycka sig i mer medicinvetenskapliga termer: Ser du att det är hela hinnor? (rad
11). Han ger en kort bekräftelse på att han ser företeelsen genom Ja: >okej<
(rad 12). För en lekman kan hela fosterhinnor över barnet vara en märklig syn.
Kanske är det också därför som undersköterskan blixtsnabbt riktar sig till honom med den skämtsamma vändningen Rånarluva (rad 13) från vardagslivets
sfär (jämför Mischler 1984:118 ff.). Ordet rånarluva har emellertid negativa
konnotationer, vilket kan förklara omformuleringen därnäst till Lyckobarn (rad
15). I referenskedjan segerhuva–segerhuva–hela hinnor–rånarluva–lyckobarn
framstår det sista referensuttrycket, lyckobarn, som en slutsats av företeelsen.
Den gamla föreställningen om att fosterhinnor över huvudet förebådar ett framgångsrikt liv har bleknat (Höjeberg 2000:116). Emellertid består möjligheten
att alludera på den, eftersom den framställer barnet i ljus dager.
Härnäst återupptas krystandet och därmed också förlossningspersonalens
lotsande och stödjande roller.
Krystskedet avslutas och barnet föds
16
17 BM:
18
3

((BM vänder sig mot F som har ansiktet i lustgasmasken))
Nu har huvudet kommit ut där Sofi.3
(1.0)

Det verkliga namnet har ersatts av ett fingerat i transkriptionen.
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

BM:
F:
BM:
U:
U:

BM:
BM:
BM:
BM:

Går det bra:?
°Mm°
Är du med oss här?
((B vänder sig mot skötet igen))
Kan du sära lite mer på bena kan du sä(0.5)
Så:
(3.0)
((svagt kvidande hörs från F))
Bra::
(1.5)
Och så tryck lite till där.
((0.5 s. långt splashljud när B föds))
Jättebra
(1.0 s.)
(Sådä:r) Så kan du sätta dig lite tillbaka.

Yttrandena Bra:: (rad 28) respektive Jättebra (rad 32) är mångtydiga. De är
stödjande, såtillvida att de ger en människa som brottas med värkar positiv återkoppling. Deras karaktär av bedömningar medför samtidigt ett iscensättande av
asymmetriska roller, där barnmorskan antar rollen som utvärderare och föderskan
tillskrivs rollen som den vars handlingar utvärderas (jämför Heritage & Raymond
2005:16). Vidare kan bedömningarna bidra till att föra födandeprocessen framåt.
De markerar nämligen att en aktivitet har fullgjorts och att en ny aktivitet därmed
kan ta vid (Lindström & Heinemann 2009:320). Bedömningen bra:: fungerar i
detta ljus som övergångsmarkör mellan en krystning och nästa, och uppgraderingen Jättebra markerar att hela krystarbetet har fullgjorts, vilket innebär att en
ny fas väntar (Antaki, Houtkoop-Steenstra & Rapley 2000:236). Bedömningarna
kan således ha interpersonella och processdrivande effekter på samma gång.
Barnet är framfött. Tiden är inne för kontaktetableringsfasen. Som vi ska se
i nedanstående transkription, positionerar barnmorskan sig upprepade gånger
som det nyfödda barnet, vilket kan betraktas som en ny form av lotsande.
Mötet med barnet
35
36
37 BM:
38 BM:
39
40 P:
41

((F sätter sig på knä i sängen))
((B uppger ett gurglande läte))
<↑He:j↑ ma:mma>
Drar du bort    [den kudden?                ]
((vänder sig till P))
[B uppger ett gurglande läte]
Mmm
((tar kudden i sin hand))
((F sätter sig till rätta))
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BM:

43
44
45

U:

Klipp

BM:
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Ja då ska vi se här
((BM rättar till navelsträngen och placerar B
framför F))
Gra:ttis
((B uppger ett gurglande läte))
↑He::j↑
((BM kastar en blick på F i början av hälsningen))

När barnmorskan placerar det nyfödda barnet framför föderskan animerar
hon det genom att modulera rösten och tala utifrån barnets position: <↑He:j↑
ma:mma> (rad 37). Animeringen sätter barnet i centrum för interaktionen.
Den kan ses som ett medel för att lotsa föderskan från en fas till en annan,
från förlossning till moderskap och kontakt med barnet. Det långsamma
tempo varmed animeringen uttalas gör den emfatisk, vilket medverkar till
att signalera en ny fas’ inträde. Tilltalet ma:mma positionerar föderskan
som mamma och implicerar att barnet vet att hon är dess mamma. Partnern
omfattas emellertid inte av tilltalet; han får inte någon föräldraroll uttryckt
i detta skede.
Genom animeringen förmedlas en hälsning å barnets vägnar. Hälsningsfraser har starka anspråk på respons, eftersom de utgör förstaledet i närhetspar
(Schegloff & Sacks 1973: 295 ff.). Frastypen pockar således på föderskans
uppmärksamhet. Vidare positionerar hälsningsfrasen barnet som en social,
kontaktsökande människa. På så vis inkluderas det nyfödda barnet i den verbala gemenskapen. I längden ingår animeringar och närbesläktade företeelser
i barnets socialiseringsprocess. Genom att omgivningen talar som, för och till
det preverbala barnet positioneras det som aktiv samtalspartner och sporras
till att i sinom tid bli det av egen kraft (Scollon 2001:112). Animeringen kan
sammanfattningsvis betraktas som en kontaktskapande manöver (övers. av
connection maneuver ur Tannen 2001:51).
Barnmorskan animerar barnets röst ännu en gång genom ett ↑He::j↑ (rad
45). Att hon inte talar till barnet utan som det, framgår av att hon riktar blicken
mot föderskan när hon inleder hälsningen. Förflyttningarna som föregått yttrandet tyder på att ↑He::j↑ är en reducerad omtagning av <↑He:j↑ ma:mma>,
och omtagningar tenderar att bli kortare än det ursprungliga yttrandet. En kudde
har behövt tas bort och navelsträngen har behövt justeras innan barnet kunnat
läggas till rätta inför föderskan, och hon har i sin tur inte hunnit sätta sig till
rätta förrän nu. Omtagningen kan även bero på att föderskan inte besvarat den
första hälsningen verbalt. Eftersom denna andra hälsning kommer direkt efter
barnets gurglande läte, skulle man också kunna se den som en översättning av
lätet till det mer mänskliga: ↑He::j↑ (även den första animerade hälsningen
<↑He:j↑ ma:mma> sker direkt efter barnets läte).
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Efter ett kort klipp, som av allt att döma omfattat hanteringen av kudden, ska
vi i det följande se hur mötet med barnet fortlöper.
Fortsättning på mötet med barnet
1
2
3
4

BM:
P:

5
6
7
8
9
10
11
12
13

BM:
P:
BM:
P:
BM:

14

P:

15
16
17

BM:
BM:

((P ställer sig bredvid F. U hanterar kudden i
bakgrunden.))
Vilket kanonjobb
(1.0 s.)
(°°He:j°°)
((vänd mot B))
((P och F tittar ner på B som ligger framför
dem i sängen. F rör lätt vid B med handen.))
(2.0 s.)
↑Hallå↑
[↑He:j↑]
[↑ Jag ] har inte riktigt fattat att jag har
kommit↑ ((stryker på barnet))
↑Ne:ej↑
↑Vi får stryka lite på dig↑
((Under BM:s strykningar drar F undan sin hand
från B. B börjar röra på armen.))
↑He:j↑
((P berör B:s huvud med sitt finger))
↑Vi får stryka lite på dig↑
((B sträcker ut armen och skriker))
↑Sådä:r ja↑

Barnmorskans utrop Vilket kanonjobb (rad 2) förmedlar tanken att föderskan
utfört en stor prestation. Jordan har, som nämnts i forskningsöversikten, påtalat
att födandehändelsen uppfattas som en individuell prestation i Sverige (Jordan
1993:48). Ordvalet kanonjobb överensstämmer med hennes analys av den svenska
kulturens ingång till händelsen. Ordet kanonjobb utgör en höggradig bedömning
och är i likhet med det tidigare diskuterade Jättebra mångtydigt. Det har en positiv
laddning samtidigt som det medför rollfördelningen utvärderare – person som
utvärderas. I likhet med Jättebra och andra starka bedömningar kan kanonjobb
också ha den processdrivande funktionen att markera att ett skede, i detta fall hela
förlossningen, framgångsrikt har fullbordats. Det kan i förstone förefalla märkligt
att förlossningsarbetets avslutande behöver markeras upprepade gånger på språklig
väg, men sekunderna mellan den sista krystvärken och mötet med barnet är få. Föderskan kan fortfarande vara upptagen av smärta eller av hela förlossningsarbetet,
när hon möter barnet. Språkliga markeringar av förlossningsarbetets avslutande
kan mot denna bakgrund underlätta övergången till kontaktetableringsfasen.
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Medan föderskan betraktar och berör det nyfödda barnet (rad 5) och partnern
tilltalar det (rad 8), animerar barnmorskan ännu en gång dess röst: ↑Jag har
inte riktigt fattat att ja g har kommit↑ samtidigt som hon går in och stryker
på det (rad 9–10). Det är en iakttagelse av att någonting inte har inträffat
(jämför Schegloff 1988:120). Man skulle kunna säga att animeringen implicit uttrycker åsikten att det nyfödda jaget borde ha fattat att det kommit ut i
världen, dvs. att det borde ha gjort sig hört mer genom skrik. Barnet har nu
varit tyst och ganska orörligt en stund, och de ljud som det hitintills uppgivit
skulle kunna tyda på att det har fått i sig fostervatten.4 Denna situation har
förmodligen endast barnmorskan kompetensen att uppmärksamma. Problemet är att hon, utan att störa föräldrarnas första kontakt med sitt nyfödda
barn och utan att åsamka dem en oro som kan visa sig vara onödig, måste
ta reda på om det står rätt till med barnet. Hon löser situationen genom att
använda barnet som instrument samtidigt som hon framställer det som agent.
Genom animeringen ↑Jag har inte riktigt fattat att jag har kommit↑ kan hon
tala utifrån barnets position och gestalta dess iakttagelse samtidigt som hon
i positionen som barnmorska blir mottagare av iakttagelsen och kan reagera
på den genom att replikera ↑Vi får stryka lite på dig↑ (rad 12 och 15). På så
vis kan barnmorskan skapa en grund för sin intervention i föderskans lätta
smekningar av barnet. Att hennes mål är att få barnet att skrika, visar sig i
yttrandet som följer på skriket: ↑Sådä:r ja↑ (rad 17). Valet av pronomenet Vi
i ↑Vi får stryka lite på dig↑ medverkar till att tona ned hennes ingripande. Det
signalerar att hon ansluter sig till den aktivitet som föderskan håller på med.
Barnmorskans intervention framstår därigenom som ett led i det pågående
sociala samspelet. Interventionen tonas också ned genom valet av det modala
hjälpverbet får och adverbialet lite. Jämför effekten av ↑Jag har inte riktigt
fattat att jag har kommit↑ + ↑Vi får stryka lite på dig↑ med följande alternativ:
Barnet kan ha fått i sig of stervatten. Jag måste stryka på det, så att jag kan få
det att skrika. I det förra fallet är barnmorskans agentivitet nedtonad genom
produktionsformatet animering i den första meningen och genom ordvalet i
den andra (vi, får, lite). Därtill är det medicinska läget att barnet kan ha fått i
sig fostervatten höljt genom formuleringen från vardagslivets sfär – ↑Jag har
inte riktigt fattat att jag har kommit↑. Till skillnad från <↑He:j↑ ma:mma>,
är den här animeringens primära funktion inte att etablera kontakt, utan att
ge en motivering till barnmorskans ingrepp. Likväl är animeringen i linje
med kontaktetableringsprojektet och positioneringen av det nyfödda barnet
som människa, eftersom den framställer barnet som en reflekterande individ
inför föräldrarna, en individ som kan föra en inre dialog med sig själv och
förmedla dess innehåll till omgivningen.
4

Muntlig kommunikation med barnmorskan och med. dr. Christine Rubertsson 2010-0503.
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Animeringen ↑Jag har inte riktigt fattat att jag har kommit↑ innebär att barnmorskan orkestrerar en scen att accepteras, negligeras eller förkastas av övriga
samtalsdeltagare (jämför Aronsson 1998:81). Partnern accepterar scenen, vilket framgår av hans ↑Ne:ej↑ direkt därpå (rad 11). Detta ↑Ne:ej↑ kan vara ett
gestaltande av barnets röst, en reducerad omtagning av att barnet inte fattat
att det kommit. I så fall skulle partnern, i barnmorskans efterföljd, tala utifrån
barnets position. Det kan också vara så att han företräder sig själv och talar
med barnanpassad röst till barnet. I så fall skulle han mena Ne:ej, det har du
inte fattat. Det första alternativet framställer barnet som någon som kan tala
själv och det andra som någon man kan tala till. Oavsett alternativ, instämmer
partnern i utsagan att barnet inte har fattat att det har kommit. Ett annat exempel
på hans inträdande i en scen som barnmorskan orkestrerat, är att det ↑He:j↑ som
hon gestaltat som barnets (rad 45 före klippet), besvaras av honom upprepade
gånger (rad 4, 8 och 14). Positioneringen av det nyfödda barnet som en social
och kommunikativt kompetent människa samkonstrueras i detta skede av barnmorskan och partnern genom hälsningsfraser, animeringar och andra tilltal.

Sammanfattning och diskussion
Fallstudiens resultat spänner över tre olika områden. För det första har studien visat hur det nyfödda barnet positioneras som en social människa och
föderskan som mamma direkt efter födseln. Genom att förläna det nyfödda
barnet en röst som framför den för den mänskliga kulturen så grundläggande
hälsningsritualen, sätter barnmorskan barnet i centrum och framställer det som
en kontaktsökande människa, trots att handlingen ligger långt bortom dess kapacitet. Positioneringen av barnet som en kommunikativt kompetent människa
gynnar i sin tur utvecklingen av en föräldraidentitet och stimulerar föräldrarna
till att ta verbal kontakt med det. Som vi sett, fortsätter partnern i barnmorskans
spår att behandla det nyfödda barnet som samtalsdeltagare. Fallet ger således
en inblick i hur en barnmorska kan uppfylla styrdokumentens mål att synliggöra det nyfödda barnet, stärka utvecklandet av föräldraidentiteter och främja
interaktionen mellan föräldrar och barn.
För det andra har studien visat att barnmorskan positionerar sig själv på olika
sätt beroende på den institutionella uppgift som ska utföras. Som framgått av
tilltalet vännen, kan hon vid svåra krystvärkar positionera sig som en närstående i enlighet med sin stödjande uppgift. Under värkarbetet kan hon också
anta rollen som positiv utvärderare, vilket framgått av bedömningen bra, en
roll som både kan ha en stödjande och processdrivande effekt. Genom att tala
fram aktivitetsövergångar (bra), fasövergångar (jättebra, vilket kanonjobb) och
statusövergångar (<↑He:j↑ ma:mma>) kan realiserandet av dem underlättas.
Vidare kan barnmorskan ikläda sig rollen som barnet. Talet utifrån barnets
position är ett subtilt medel i utförandet av olika institutionella uppgifter efter
födelseögonblicket. Att säga <↑He:j↑ ma:mma> vid överföringen av det nyfödda
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barnet, är ett smidigare sätt att uttrycka sig på än: Nu är förlossningen verkligen
över, träd in i kontakteta bleringsfasen, börja att utvec kla en moder sidentitet
för detta barn och uppmärksamma det! Och att säga ↑Jag har inte riktigt fattat
att jag har kommit↑ är ett underfundigt sätt att tona ned en medicinsk intervention under föräldrarnas möte med barnet. Barnmorskan tillämpar såväl en
diversifierad rolluppsättning som ett diversifierat språk (stöttande födandetal,
tröstande tal och barnanpassat tal).
För det tredje har studien visat att de ord som fälls vid födande är avhängiga
vår kultur och kulturhistoria. Den urgamla seden att sia om framtiden vid födsel
har förlorat sitt fäste, men det finns reminiscenser kvar av den i förlossningspersonalens skämtsamma konstaterande av segerhuva och lyckobarn. Samtidigt
avspeglar sig vår nutida kultur i ordvalet. Ordet kanonjobb framställer förlossningen som en prestation, och denna inställning kan ses mot bakgrund av en
generell prestationskultur. Det vore intressant att utforska om barnmorskorna
anpassar sina yttranden till föderskornas kulturella bakgrund, med tanke på att
en förlossning i många kulturer betraktas som naturgiven eller i högre makters
händer.
Detta är en fallstudie med en fallstudies alla begränsningar. Icke desto mindre
har analysen av dessa 62 sekunder av förlossningsinteraktion, visat i vilken stor
utsträckning födande är en social och språklig begivenhet.
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Transkriptionsnyckel
.
avslutningsintonation
,
fortsättningsintonation
>>
talarens tur fortsätter på ny rad
.hh
hörbar inandning
Inte
understrykningen visar fokusbetoning i fras eller inuti ord
(( ))
icke-verbala aspekter
(1.0 s.) längre pauser uppmätes i sekunder
:
förlängning av ljud
::
stor förlängning av ljud
↑ ↑
höjt tonläge
=
ansluter direkt till föregående yttrande
><
uttalas med högre tempo än omgivande tal
<>
uttalas med lägre tempo än omgivande tal
[ ]
överlappande tal
°°
låg röstvolym
°° °°
mycket låg röstvolym
sästrecket markerar avbrott inuti ord

”Det känns lite som att googla in i en frysbox”
Om rörelsekonstruktioner och produktivitet
Joel Olofsson1

Inledning
Denna artikel handlar om en grammatisk konstruktion som kan kallas intransitiv rörelsekonstruktion med MÅL, med inriktning på syntaktisk produktivitet.2
Konstruktionen används som satsbildningsmönster för att skapa satser som
beskriver en rörelsescen där ’ngn/ngt rör sig in i ett utrymme/område’. Följande
två exempel visar hur konstruktionen används:
(1)

a. Hillevi springer in i rummet.
b. Crown Glory försvarade från sitt innerspår täten i starten och hade sedan inga
problem att dirigera in i mål. (PAROLE)

I båda fallen beskriver verben på vilket sätt subjektet rör sig. (1a) visar ett genomskinligt exempel med verbet springa, som enligt NEO konstrueras optionellt
med partikel och prepositionsfras (~ (bort el. fram el. in el. ut ) (ADVL)). Ett
mindre genomskinligt exempel finner vi i (1b). Enligt valensramarna i NEO
konstrueras verbet dirigera obligatoriskt med objekt (~ ngn el. ngt(ADVL), ~ ngt
el. ngra), dvs. transitivt, men hur förklarar man då att verbet används intransitivt,
och dessutom används som ett rörelseverb? Ur ett konstruktionsgrammatiskt
perspektiv kan detta förklaras med att när verbet används i rörelsekonstruktionen
är det konstruktionen som styr vilka argument som ska ingå i strukturen, och
inte verbets valens, som man traditionellt antagit. Man tänker sig en konstruktionsdriven argumentstruktur, i stället för lexikalt bestämd (Goldberg 1995,
Lyngfelt 2008). Betydelsen ’att förflytta sig på ett dirigerande sätt’ uppstår i
fusionen mellan verbet och konstruktionen.
1

Tack till deltagarna vid Svenskans beskrivning 31 i Umeå 2010 för givande respons på
min presentation av ämnet. Extra tack till Elisabet Engdahl och Benjamin Lyngfelt för
värdefulla synpunkter på en tidigare version av artikeln.

2

Konstruktionen kallas intransitive motion construction i Goldberg (1995), och V-VÄGriktningMÅL i Olofsson (2009). Andra, liknande konstruktioner kan kallas rörelsekonstruktion med
KÄLLA (utgångspunkt) och rörelsekonstruktion med VÄGplats (referenspunkt), se Olofsson
(2009) för en sådan uppdelning. Strzelecka (2003:79) gör en liknande uppdelning med termerna allativitet (riktning till), ablativitet (riktning från) och perlativitet (väg).
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Konstruktionen, som i fortsättningen förkortas IRM, kan beskrivas enligt
följande:
(2)

[AG/TEMA – V – VÄGriktning – MÅL]
<Subj – V – Part. – PP>

Den övre raden i (2) beskriver den semantiska strukturen med semantiska roller,
där en ’agent eller ett tema verbar längs en väg/riktning till en slutdestination’.
När rörelsen ses som avsiktlig har subjektet i konstruktionen rollen Agent, och
i de fall där rörelsen ses som oavsiktlig har subjektet rollen Tema. Den undre
raden visar den tillhörande syntaktiska analysen i form av ett subjekt, ett verb,
en riktningspartikel samt en prepositionsfras.3
På grund av verbets centrala roll i en sats, är en grundläggande frågeställning
vilka verb som kan användas i konstruktionens verbposition. Enligt Goldberg
(1995) ska verbet i konstruktionens verbposition vara semantiskt kompatibelt
med konstruktionens semantik, i detta fall kompatibelt med en intransitiv rörelsescen. Men tar vi ett verb som dirigera stämmer inte detta helt och hållet,
då dirigera har en något annorlunda semantik än själva konstruktionen (om
man då inte utgår från att det finns en intransitiv rörelsebetydelse till dirigera
lagrad i vårt mentala lexikon).
Det betyder att möjligheten att använda ett transitivt verb som dirigera i den
här intransitiva rörelsekonstruktionen (IRM) beror på något mer än att verbet
och konstruktionen ska vara kompatibla. Eller så är frågan snarare vad det är
som gör att verbet och konstruktionen är kompatibla. Jag kommer i denna artikel
att driva tesen att konstruktionen kan användas produktivt i viss utsträckning
och att det är det som möjliggör kompatibiliteten mellan verb och konstruktion.

Syntaktisk produktivitet
Syntaktisk produktivitet kan i det här sammanhanget definieras som en argumentkonstruktions förmåga att utvidgas till nya verb (Goldberg 1995, 2006;
Barðdal 2008; Bybee 2010), dvs. möjligheten för språkbrukare att använda nya
verb i konstruktionens verbposition.
Typfrekvens brukar anges som den viktigaste faktorn som påverkar en
konstruktions produktivitet (Goldberg 1995, 2006; Barðdal 2008; Bybee
2010). Med typfrekvens menas det totala antalet olika verb som förekommer i
konstruktionens verbposition.4 Grundtanken är att ju fler verb som observeras
3

4

Strzelecka (2003:123) undersöker ett liknande syntaktiskt mönster, Verb+partikel+adverbial,
men utgår från en något annorlunda teoretisk ram än jag.
Typfrekvens ska inte förväxlas med tokenfrekvens som i stället är det totala antal gånger en
specifik lexikal enhet förekommer i konstruktionen. Tokenfrekvens verkar, enligt Bybee
(2010:95–96), snarare ha negativ effekt på produktivitet då hög tokenfrekvens ger intrycket
att konstruktionen är låst till ett visst verb, och inte är öppen för flera olika verb.
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i konstruktionen desto större är sannolikheten att vi kommer använda konstruktionen även med andra/nya verb, och att vi då gärna använder semantiskt
likartade verb som dem vi redan påträffat i konstruktionen (Goldberg 2006:99).
Detta resonemang bygger på att språklig produktivitet beror på språkbrukares
tidigare språkliga erfarenheter, vilket i sin tur undergräver en strikt uppdelning mellan performance och competence (se t.ex. Chomsky 1965:3). För en
syntaktisk konstruktion som IRM är det alltså alla de verb som förekommer i
konstruktionen som tillsammans utgör dess typfrekvens.
En annan faktor som påverkar en konstruktions produktivitet är dess öppenhet (openness i Goldberg 2006), vilket refererar till den semantiska variationen
mellan de förekommande verben.5 Om verben som påträffas i konstruktionen
uppvisar en semantisk variation är det större sannolikhet att konstruktionen
kan utvidgas till nya verb, eftersom det säger oss att det är möjligt att använda
konstruktionen med verb från olika semantiska fält. Ett sätt att åskådliggöra
den semantiska variationen är att dela in verben i olika kluster eller verbklasser.6 Typfrekvens och öppenhet hänger ofta ihop, då hög typfrekvens innebär
större sannolikhet att typerna kommer från olika semantiska fält (Suttle &
Goldberg, kommande).
Inom användarbaserad konstruktionsgrammatik ses produktivitet som något
gradvist, som kan sträcka sig från svagt produktiv (verb-specifik konstruktion
baserad på låg typfrekvens och låg grad av öppenhet) till starkt produktiv (generell konstruktion med hög typfrekvens och hög grad av öppenhet). För en
närmare diskussion om produktivitet som gradvist fenomen se Barðdal (2008)
eller Olofsson (2010).
En intressant diskussion som förs inom konstruktionsgrammatik handlar
om argumentkonstruktioner som semiproduktiva mönster (partial productivity i
Goldberg 1995:Kap. 5). Semiproduktiva argumentkonstruktioner är ”varken helt
generella eller knutna till specifika verb” (Lyngfelt 2008:132), och kan ses som
något slags mellanting mellan starkt och svagt produktiva konstruktioner, eller
rättare sagt mer eller mindre produktiva inom vissa verbklasser. Exempelvis kan
inte bitransitiv konstruktion i engelskan (ditransitive construction i Goldberg
1995) utvidgas till vilka verb som helst, men kan ändå ses som produktiv inom
exempelvis verbklassen verbs of sending (send, mail, fax).
5

6

Suttle & Goldberg (kommande) använder här i stället termen variability och Bybee (2010)
använder termen schematicity. Barðdal (2008) använder termen semantic coherence
för att beskriva det omvända fenomenet, dvs. den semantiska samhörigheten mellan
verben i stället för den semantiska variationen, och menar att det krävs större semantisk
samhörighet för att utvidgning ska ske när en konstruktion har låg typfrekvens.
Antalet verbklasser varierar givetvis beroende på vilken verbklasslista man utgår ifrån.
Exempelvis räknar Levin (1993) med 49 huvudklasser, medan SAG (2:514–516) räknar
med 3 huvudfält och totalt 19 klasser.
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Material
Denna artikel bygger på en undersökning i Språkbankens PAROLE-korpus,
som är en morfologiskt taggad skriftspråkskorpus, och omfattar ca 25 miljoner
ord baserade på texter (mestadels tidningstext) från 1976–1997. Söksträngen
är avgränsad till rak ordföljd, samt att partikelpositionen utgörs av partikeln in
och prepositionsfrasen har prepositionen i, vilket ger frasen [X verbar in i Z].7
Resultatet av undersökningen gav 3127 träffar på IRM-konstruktionen.
Antalet olika verb i undersökningen, dvs. konstruktionens typfrekvens, var 163
verb. Som jämförelse hade en transitiv konstruktion i isländska en typfrekvens
på närmare 1700 verb (Barðdal 2008), vilket får räknas som en mycket generell
och produktiv konstruktion. Goldberg (1995:126) räknar med en typfrekvens
på 69 verb för bitransitiv konstruktion. Den lägsta graden av produktivitet är
en konstruktion med endast 1 i typfrekvens. I relation till detta kan sägas att
IRM-konstruktionen är långt ifrån en generell konstruktion, öppen för de flesta
typer av verb, men inte heller så specifik att endast ett fåtal verb abonnerar på
dess verbposition.
Vi går nu vidare och ser vilka olika typer av verb som kan förekomma i
IRM-konstruktionen, samt några olika användningar av konstruktionen som
möjliggör utvidgning. I följande redogörelse förekommer även ett fåtal exempel hämtade från sökmotorn Google. De exempel som är hämtade från Google
är markerade med ett (G), medan de omarkerade exemplen är hämtade ur
PAROLE-materialet.

Konkret rörelse
Rörelseverben utgör, inte helt oväntat, merparten av de verb som förekommer
i konstruktionen. Därför inleder jag detta avsnitt med en kort redovisning av
olika typer av konstruktionen beroende på vilka rörelseverb som förekommer.
De olika subtyperna av IRM-konstruktionen i Figur 1 nedan är inspirerade av
rörelseramarna i FrameNet, men baserade på observationer i PAROLE-materialet.8 En ram är en scen eller situation som man associerar med en viss lexikal
enhet (t.ex. ett verb). Exempelvis associerar vi verbet gå med en rörelsescen,
dvs. där ’ngn rör sig in i/ut ur/förbi en förhållningspunkt’.

7

8

Söksträngen i undersökningen:
[msd=”V@IIAS”|msd=”V@IPAS”|msd=”V@IUAS”|msd=”V@M0AS”|msd=”V@
N0AS”][word=”(in)” & msd=”QS”] [word=”(i)” & msd=”SPS”].
Jag har utgått från Berkeley FrameNet <http://framenet.icsi.berkeley.edu/> som är det
mest utvecklade. Den svenska motsvarigheten Svenskt Frasnät <http://spraakbanken.
gu.se/swefn/> är i skrivande stund under uppbyggnad och har ännu inte utvecklat tillräckligt många rörelsekategorier.
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A. Egenförflyttning
[En agent rör sig avsiktligt in
i ett utrymme]
a. Lars rusade in i boden.
b. Stig marscherade in i
huset.

B. Ändrad riktning/Väg
[Ngn/ngt ändrar riktning in i
ett utrymme]
a. Reine återvände in i ateljén.
b. Hon retirerar in i lägenheten.

C. Fordon
[Ngn rör sig in i ett utrymme
med hjälp av ett fordon]
a. Den svenske vikingen seglade in i nuvarande Rysslands
floddelta.

Intransitiv rörelsekonstruktion
[Ag/T – V – VÄGriktning – MÅL]
< S – V – Part. – PP >
G. Ljusrörelse
[Ett ljusfenomen rör sig in i
ett utrymme]
a. Vårsolen lyser in i rummet.

F. Väder
[Ett väderfenomen rör sig in i
ett utrymme]
a. Det regnar in i lokalerna.
b. Vinden blåste in i rummet.

D. Oavsiktlig rörelse
[Ngn/ngt rör sig oavsiktligt in
i ett utrymme]
a. Då snubblade hon och
ramlade in i Pablo Picassos
"Skådespelaren”.

E. Flytande rörelse
[Vätska rör sig in i ett utrymme]
a. Vatten strömmar in i skeppet.
b. Stora mängder vatten
forsade in i en gruva.

Figur 1. Olika subtyper av IRM-konstruktionen.

Egenförflyttning (A i figur 1) kan ses som den prototypiska användningen av
IRM-konstruktionen. Exempel på verb i denna kategori är rusa (Aa), marschera
(Ab), springa, hoppa, gå, krypa osv. där subjektet har för avsikt att röra sig i en
riktning, och där verbet anger på vilket sätt subjektet rör sig på.
Ändrad riktning/väg (B) är en scen, ofta med en Agent som subjekt, där
verbet har en inbakad vägmarkör.9 I exemplet (Ba) förstår vi att Reine har varit
i ateljén förut, att han kommer tillbaka dit.
Till fordonsverben (C) hör i regel ett fordonsargument; t.ex. förutsätts det
att en cykel finns med vid verbet cykla. Men ibland utelämnas själva fordonsargumentet, som i (Ca), där det är underförstått att det är en båt som den svenske
vikingen seglar med.
9

S.k. väg-verb, används i mycket större utsträckning i romanska språk än i germanska
språk där det är vanligare att verbet uttrycker sättet för förflyttningen. För ett sådant
resonemang se Talmy (2000b).
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I kategorin Oavsiktlig rörelse (D) ingår verb som ramla, snubbla eller halka,
dvs. där ngn eller ngt oavsiktligt hamnar i en rörelsescen. I exempel (Da) både
snubblar och ramlar subjektet hon, och har ingen som helst avsikt att komma
i fysisk kontakt med tavlan.
Flytande rörelse (E), Väder (F) och Ljusrörelse (G) bygger på att subjektet
utgörs av specifika fenomen, som verben i de olika klasserna är typiskt förknippade med. Det är exempelvis en typisk egenskap för vatten att strömma (Ea), att
vinden blåser (Fb), eller att solen lyser (Ga). Gemensamt för de tre kategorierna
är att subjektet har rollen Tema, dvs. det ingår oavsiktligt i en rörelsehändelse.

Metaforisk rörelse
I min undersökning har jag observerat tre typer av metaforisk användning av
konstruktionen, som är viktiga för att förstå hur vi använder konstruktionen,
dvs. konstruktionens produktivitet. Dessa illustreras i Figur 2:
Konkret rörelse - IRM
[Ag/T – V – VÄGriktning – MÅL]
< S – V – Part. – PP >

a) Konkret rörelse med
metaforiskt verb
Ex. Kocken forsar in i frysen.

b) Metaforisk rörelse
Ex. Det känns lite som att
googla in i en frysbox.

c) Fiktiv rörelse
Ex. Hon kikade in i kuvertet.

Figur 2. Metaforiska användningar av IRM-konstruktionen.

Man kan här tänka sig att den konkreta rörelsen är det prototypiska och att man
vid utvidgningen lånar drag från den konkreta rörelsescenen.
Den första typen av metaforisk användning av IRM-konstruktionen (a i figur
2) är när konstruktionen används för att beskriva en konkret rörelse, men där
verbet används metaforiskt för att ge en bild av hur subjektet rör sig. Användningen exemplifieras i (3):
(3)

a. Bollen seglade in i bortre krysset.
b. Kocken forsar in i frysen.
c. Kvinnorna stormade in i flyktingarnas tillhåll.
d. Vi ramlade in i stugan vid fem imorse.
(G)

I denna användning är det vanligt att rörelseverb används på ett annorlunda sätt
än i de prototypiska fallen i figur 1 ovan. Det är exempelvis inte ovanligt att
fordonsverb används utan att det finns något implicit fordonsargument, som i
(3a). Som vi såg tidigare i figur 1 är det en typisk egenskap för vatten att forsa.
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Det är en mindre vanlig egenskap för kockar, som i (3b), men vi förstår av sammanhanget att forsa är en bild av hur kocken rör sig. På samma sätt används
väderverbet storma för att beskriva på vilket sätt kvinnorna i (3c) rör sig. Genom
metaforisk användning av verbet kan konstruktionen ha en Agent som subjekt,
i stället för vätskan eller väderfenomenet som i regel har rollen Tema. (3d) ska
inte tolkas som att Vi ramlar och råkar hamna i stugan oavsiktligt, utan själva
förflyttningen in i stugan är avsiktlig, stugan är en medveten slutdestination,
men där Vi rör sig på ett ramlande sätt. Vår kunskap om verbet ramla är prototypiskt att ’ngn oavsiktligt ingår i en rörelsehändelse’, den agentiva betydelsen
får verbet i fusionen med en rörelsekonstruktion.10
Ytterligare exempel på metaforiskt verb är användandet av ljudhärmande
verb, vilket exemplifieras i (4):
(4)

a. När ett sådant här band brakar in i klassrummet.
b. Kulan daskade in i den flygande ängeln.
c. Bollen susade in i bortre gaveln.

I (4a) används verbet braka metaforiskt, dvs. som en bild för att beskriva på
vilket sätt bandet rör sig på. Men det handlar om en konkret rörelsescen, där
bandet rör sig in i klassrummet. (4b, 4c) visar också på hur ljudhärmande verb
kan användas i konstruktionen.
Goldberg (1995:62) menar att ljudhärmande verb kan ingå i konstruktionen
när ljudet kan tolkas som ett resultat av själva händelsen, i detta fall ett resultat
av rörelsen. Enligt hennes resonemang kan man tolka det som att bollen i (4c)
har en sådan hastighet att ett susande ljud uppstår. Ytterligare en förklaring till
varför vi kan använda ett ljudhärmande verb, som exempelvis daska i (4b), är
att vi har observerat andra ljudhärmande verb i konstruktionen med liknande
betydelse (Goldberg 2006:100). Daska är enligt NEO ett obligatoriskt transitivt
verb (~ till ngn, ~ ngn (ADVL)), och har inte någon intransitiv rörelsetolkning i
sin lexikala betydelse, utan denna uppstår i fusion med konstruktionen.
Gemensamt för de tre verben i (4) är att de alla är ljudhärmande verb, men
utifrån verbens prototypiska betydelser skulle man kunna placera dem i olika
semantiska fält (daska i Kontaktverb, och susa och braka i Ljudverb).
Användandet av ljudhärmande verb i konstruktionen ger oss språkbrukare
en signal om att vi kan använda den här typen av verb i en intransitiv rörelsebeskrivning, vilket öppnar dörrar till att använda även andra verb om de bara
har den semantiska egenskapen att de är ljudhärmande.
Den andra typen av metaforisk användning kallar jag metaforisk rörelse (b
i figur 2) och innebär att konstruktionen används som en bild för att beskriva
10

I NEO finns det en betydelse ’förflytta sig tungt och klumpigt’, men för en agentiv tolkning verkar en rörelsekonstruktion krävas, vilket också de tre språkexemplen antyder:
de ~de in ordentligt berusade; han kom ~nde uppför trapporna; ~ iväg. (NEO)
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något annat än en konkret rörelsescen. I den här användningen kan verb från
flera olika verbklasser användas i konstruktionens verbposition, vilket exemplifieras i (5):
(5)

a. Det känns lite som att googla in i en frysbox.
(G)
b. Det är väldigt lätt att ramla in i den amerikanska livsstilen.
c. Jag kände en stor frid strömma in i min själ.
d. Här sitter jag och flummar in i tankarna.		
(G)

Googla (5a) är ett teknik/kommunikationsverb och används normalt inte i en
konkret rörelsebeskrivning, men i en överförd beskrivning fungerar verbet. Det
faktum att Google är ett verktyg för att navigera på internet spelar säkert en
stor roll för varför det används i den här konstruktionen.
Även om det förekommer en del annorlunda verb i den metaforiska rörelsen är fortfarande rörelseverb den största gruppen. I (5b) används ramla i en
beskrivning av ett oavsiktligt sätt att komma i kontakt med den amerikanska
livsstilen. Ganska vanligt för den metaforiska rörelsen är att något argument är
abstrakt, ofta MÅL-argumentet, som själen (5c) eller tankarna i (5d).
Den tredje typen av metaforisk användning (c i figur 2) är när konstruktionen
används för att beskriva en scen eller händelse där själva rörelsen är metaforisk, men riktningen är faktisk. Man kan säga att den är delvis konkret, delvis
metaforisk. Denna typ kallar jag fiktiv rörelse,11 och den exemplifieras i (6):
(6)

a. Hon kikade in i kuvertet.
b. Susanne tittade in i badrummet.
c. Stigen leder in i skogen.

Det typiska fallet av fiktiv rörelse innefattar ett perceptionsverb i konstruktionens verbposition, som i (6a och 6b), där ’ngn riktar uppmärksamhet mot ett
mål’, men där rörelsen ger en bild av händelsen. Men även i (6c), där verbet
leder används, har utvidgningen liknande funktion som när perceptionsverben
används, dvs. att beskriva en riktning snarare än en rörelse.

Avslutande reflexioner
I artikeln har jag visat att vi använder verb flexibelt i IRM-konstruktionen,
främst genom metaforisk användning (både av verbet och av hela konstruktionen). Det är ofta just vid dessa tillfällen som verbet uppvisar lite annorlunda
egenskaper än vi prototypiskt förknippar det med. Exempelvis kan fordonsverb,
som normalt har ett implicit fordonsargument, användas metaforiskt utan att
det finns något fordonsargument alls (t.ex. Bollen seglade in i bortre krysset).
IRM-konstruktionen är typiskt semi-produktiv, i det avseende att den inte
är semantiskt öppen för de flesta verbklasser, men mer eller mindre produktiv
11

Termen har jag lånat från Talmy (2000a:Kap. 2).
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inom vissa verbklasser. Det förekommer verb från några olika verbklasser:
Rörelseverb (springa, segla, ramla), Perceptionsverb (kika, titta), Kontaktverb
(daska), Teknik/kommunikationsverb (googla), Ljudverb (susa) osv. Det är
framförallt inom gruppen Rörelseverb som konstruktionen har en starkare
grad av produktivitet, medan den är svagt produktiv i de övriga grupperna. Det
betyder att om ett nytt rörelseverb dyker upp i svenskan så skulle det med stor
sannolikhet kunna användas i konstruktionen. Utvidgning sker även med verb
från andra verbklasser, men inte i lika stor utsträckning.
Inledningsvis ställde jag mig frågan hur det kommer sig att vi kan använda
ett transitivt verb som dirigera som rörelseverb i en intransitiv rörelsescen,
dvs. utan objekt. Mitt förslag är att verbet helt enkelt används metaforiskt i
konstruktionen, dvs. används för att ge en bild av det sätt subjektet rör sig på.
Den allmänna slutsatsen i den här artikeln är att IRM-konstruktionen, i likhet med andra argumentkonstruktioner, är ett mönster som möjliggör kreativa
användningar baserade på tidigare erfarenheter av mönstret.
Produktivitet som ett gradvist fenomen blir så klart mest intressant när man
har andra konstruktioner att jämföra med, exempelvis intransitiv rörelsekonstruktion med KÄLLA (Flaskan flöt ut ur grottan) eller VÄGplats (Kerstin hoppar
över hindret) (se Olofsson 2009), eller den närbesläktade konstruktionen med
reflexiv (Bussen segade sig upp för backen) (se Lyngfelt 2007:103–104) som
anses produktiv då den kan kombineras med ett stort antal olika verb. Syntaktisk
produktivitet ur ett konstruktionsperspektiv är ett högst relevant studieobjekt då
det ger oss ledtrådar till hur verb och konstruktion samverkar, dvs. samspelet
mellan lexikon och grammatik.
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Vertikal och horisontell intertextualitet
i kommunala föredragningslistor från
sjuttiotalet till tjugohundratalet
Jaana Puskala

Allmänt
I denna artikel diskuterar jag utvecklingen av kommunala föredragningslistor
under tre årtionden ur intertextualitetens synvinkel. Undersökningen är en del
av projektet Kommunala föredragningslistor som texter från sjuttiotalet till
tjugohundratalet.
Materialet för projektet utgörs av sexton föredragningslistor för kommunstyrelsemöten i Korsholms kommun, Finland, från åren 1973, 1980, 1990 och
2000. Det består av sammanlagt ca 50 400 löpord, 3 400 meningar och 497
ärenden. (Mer om materialet och om Korsholm se Puskala 2007, 2008, 2009.)
Det övergripande syftet med projektet är att undersöka utvecklingen av
genren kommunal f öredragningslista under 30 år. Projektet omfattar olika
delområden: en undersökning av förändringar i den situationella kontexten, en
undersökning av språkliga förändringar i materialet samt det som är aktuellt
här, en undersökning av intertextualiteten.

Intertextualitet i genren föredragningslista
När man diskuterar vilken genre en viss text tillhör spelar det eller de kommunikativa mål som texten har en avgörande roll. Olika genrer har dock också olika
typiska drag i fråga om innehåll och form, och också i fråga om intertextualitet.
Föredragningslistan kan ses som en självständig genre. Den är alltså en
social, kommunikativ händelse som karakteriseras av en uppsättning kommunikativa mål och som identifieras och förstås av medlemmarna i den professionella
diskursgemenskap inom vilken den regelbundet förekommer (Swales 1990; se
också Bhatia 1993:13; Ledin 1996:15f., 20–23). Det kan antas att genren föredragningslista utvecklas och förändras på samma sätt som alla andra genrer (se
definitionen av begreppet ’genre’ som en dynamisk aktivitet hos Ledin 1996,
1999), vilket är centralt med tanke på den aktuella undersökningen.
Föredragningslistan har som mål att i en viss ordning presentera de ärenden
som behandlas på ett möte (Heikkinen 2000:64f.). I en handbok för tjänsteinnehavare och förtroendevalda (Harjula m.fl. 2004:72) definieras föredragningslista
som ett dokument som förmedlar beredningsresultalten till beslutsfattarna, gör
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behandlingen av ärendena snabbare och mer precis, underlättar protokollskrivandet och säkerställer korrekt informationsförmedling. Heikkinen (2000:75)
frågar sig dock vad som skulle hända om man explicit i en föredragningslista
presenterade flera alternativa sätt att agera och inte bara ett enda, vilket man
gör i dag.
Ett typiskt drag för genren föredragningslista är att den bygger på andra,
tidigare texter i ännu högre grad än vad texter från många andra genrer gör. Det
är å ena sidan fråga om vertikal intertextualitet, normsamspel. Detta innebär att
varje genre bär inslag av andra genrer i sig. När man analyserar normsamspelet i
en text söker man sådana inslag som inte kan räknas som explicita hänvisningar
till andra texter. Mina tidigare analyser har bl.a. visat att genren föredragningslista påverkas bl.a. av genrerna lagtext (se Puskala 2008) och ekonomisk rapport
(se Puskala 2009). Å andra sidan är det fråga om horisontell intertextualitet,
textsamspel. I textsamspel uppmärksammas mer eller mindre explicita talarbyten i form av direkta eller indirekta citat, genom presuppositioner eller med
hjälp av olika metatextuella markörer. För denna typ av intertextualitet har det
t.ex. framgått att beredningstexterna på 1970-talet innehåller direkta citat ur
de texter som den aktuella texten baserar sig på men att dessa texter redan på
1980-talet är med som bilagor (Puskala 2008). (För begreppen vertikal och
horisontell intertextualitet se Ledin 1997.)
Intertextualitet i myndighetstexter har tidigare undersökts av bl.a. Heikkinen
(2000) som har undersökt genren föredragningslista inom utbildningsväsendet i
Helsingfors stad, Finland och Tiililä (2000) som har undersökt genren dagvårdsbeslut i Helsingfors stad, Finland och av Ledin (1998) med en undersökning av
genren annons, Folktandvården, Sverige samt Hellspong och Ledin (1997) som
har undersökt genren broschyr (Socialstyrelsen, Sverige). Trots att både Heikkinens och Tiililäs material är finskspråkigt kan speciellt Heikkinens resonemang
i det stora hela tillämpas på ett motsvarande svenskspråkigt material i Finland,
eftersom de kommunikativa målen och det omgivande samhället är desamma.

Vertikal intertextualitet
Det är naturligt att genren föredragningslista påverkas bl.a. av genrerna
lagtext (Puskala 2008) och ekonomisk rapport (Puskala 2009) med tanke på
hur beredningstexterna kommer till (se figur 1 nedan) och också med tanke på
vilka teman som är de oftast förekommande i de olika ärendena (se tabell 1)
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Tabell 1. De oftast förekommande ärendena temavis i föredragningslistorna 1973–2000
(% av det totala antalet ärenden).
1973 (n = 101)

1980 (n = 164)

1990 (n= 167)

2000 (n = 65)

Ekonomi (35)

Ekonomi (39)

Teknik/byggande/
planläggning (36)

Ekonomi (43)

PersonalPersonalEkonomi (26)
administration (19) administration (24)
Teknik/byggande/
planläggning (15)

Teknik/byggande/
planläggning (20)

Förvaltning (14)

PersonalMötestekniska
administration (14) ärenden (12)

Ekonomiska teman dominerar klart åren 1973, 1980 och 2000. De kan vara
antingen kommuninterna, där den kommunala ekonomin i form av budget,
tilläggsbudget eller bokslut diskuteras, eller kommunexterna, där olika företag
speciellt på 1970- och 1980-talet anhåller om kommunal borgen för sina lån.
År 2000 hade Korsholms kommun i likhet med flera andra kommuner i Finland
ekonomiska problem som bekämpades med hjälp av ett sparprogram. De
ekonomiska ärendena dominerade således klart föredragningslistorna år 2000.
Förklaringen till att teman med personaladministration förekommer så ofta
under 1973 och 1980 är att kommunstyrelsen då beviljade olika lönepåslag i
form av t.ex. ålderstillägg som baserade sig på gällande kollektivavtal. Från år
1990 är lönesystemet datoriserat så att de anställda får dylika tillägg automatiskt
efter att de fyllt kriterierna för dem.
Gränsen mellan vertikal och horisontell intertextualitet är i vissa fall svår
att dra, speciellt i kommunala föredragningslistor där de explicita hänvisningarna till andra texter, dvs. horisontell intertextualitet, är så dominerande. Man
kan till och med ställa frågan om det över huvud taget finns några partier i en
beredningstext som inte baserar sig på tidigare texter. �����������������������
I exempel 1 är de explicita hänvisningarna markerade med fetstil, inslag som eventuellt kan anses
representera vertikal intertextualitet med kursiv. Förkortningen 3/2000 efter
exemplet anger att det är fråga om den tredje av de fyra föredragningslistor
från år 2000 som ingår i materialet.
FÖRSÄLJNING AV AKTIER, RADIOLINJA OY [200388]
§ 176 Ekonomichef Rabbe Eklund:
		
Kommunen äger 62 L-aktier i Radiolinja . Helsingfors telefon har i ett
börsmeddelande 27.4.2000 meddelat att deras andel av Radiolinjas totala
aktiestock överstiger 90 % med en röstandel på över 97 %.
		
Detta innebär att inlösningsrätt enligt aktiebolagslagens k ap. 14 § 19
uppstått.
		
Helsingfors telefon har meddelat att de troligen inom maj månad kommer att komma med ett inlösningserbjudande åt alla Radiolinjas aktieägare. De sista affärerna som gjorts med Radiolinjas L-aktier har gjorts
(1)
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till ett pris på 29 000 mark per aktie. Erbjudandet kommer att röra sig i
trakten av detta pris.
Kommunen har betalat 327 480 mark för sina Radiolinjaaktier. Om priset vid
inlösen b lir 29 000 mar k per aktie b lir för säljningsvinsten nästan 1,5
miljoner mark.
Det är skäl att kommunstyrelsen får fullmakt att sälja kommunens alla aktier
i Radiolinja om Helsingfors telefon kommer med ett intressant inlösnings
bud.
Kommundirektör Markku Luomas förslag: Kommunstyrelsen föreslår
för kommunfullmäktige att kommunstyrelsen får fullmakt att sälja kommunens alla Radiolinjaaktier. [---]
3/2000

I exempel 1 är det fråga om horisontell intertextualitet i och med att listförfattaren, alltså den kommunala tjänsteinnehavare som berett ärendet, öppet hänvisar till ett börsmeddelande och till aktiebolagslagen, som också hänvisas till
i börsmeddelandet. Allt annat förutom den första meningen i det första stycket
och det sista stycket före kommundirektörens förslag representerar explicit
horisontell intertextualitet.
Det är dock också fråga om vertikal intertextualitet. Listförfattarens, dvs.
ekonomichefens, röst kan skönjas i det första och i det näst sista stycket i
exemplet. Det är fråga om ekonomisk diskurs där pengar och värdestegring
eller värdeminskning är vanliga teman. Där hörs listförfattarens expertröst då
han anger hur många aktier kommunen äger och hur mycket kommunen har
betalat för dem, och då han beräknar eventuell försäljningsvinst utgående från
uppgifterna i börsmeddelandet samt rekommenderar försäljning av aktierna. Han
har naturligtvis tillgång till bakgrundsinformation om kommunens aktieinnehav
men detta framgår inte av texten. För att kunna beräkna försäljningsvinsten har
han också använt uppgifter ur börsmeddelandet. I det sista stycket i exemplet
får läsaren höra kommundirektörens röst som föredrar ärendet. Detta bygger i
sin tur på ekonomichefens resonemang.

Horisontell intertextualitet
Horisontell intertextualitet eller textsamspel är ett mycket centralt genredrag i
de kommunala föredragningslistorna, som så gott som alltid hör till en längre
kedja med texter. I en tidigare studie (Puskala 2004) har jag beskrivit vilka
texter som föregår beredningstexten (figur 1).
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EU-lagar

Finländska
lagar

medborgarinitiativ

fullmäktigemotioner

tidigare
beslut

rapporter

Kommunförbundets
material

beredningstext
Figur 1. Beredningstext i en kommunal föredragningslista som ett led i en intertextuell
kedja (Puskala 2004).

Det behövs alltid en orsak till att något blir ett ärende i en kommunal föredragningslista. Det kan vara något som stipuleras i lagen (t.ex. kommunens budget
och bokslut, fastställande av skatteprocent) eller det kan vara en enskild individ
eller ett företag som kontaktar kommunen i något sammanhang (se exempel 1
där Helsingfors telefon är initiativtagare). Det kan också vara ett tidigare beslut
i samma eller i ett lägre organ eller en rapport som en arbetsgrupp inom eller
utanför kommunen har inlämnat. I de flesta fall sker initiativtagandet i skriftlig
form. Endast de två mötestekniska ärendena som alltid återfinns som de två
första ärendena i en lista, dvs. ärendet där man konstaterar att mötet är lagligt
sammankallat och beslutfört och ärendet där man väljer protokolljusterade
saknar explicita hänvisningar till andra texter.
Tabell 2. Antal andra röster än listförfattarens per ärende.
år 1973

år 1980

år 1990

år 2000

genomsnitt

2,5

3,0

3,3

4,5

högst antal

9

9

19

46

Antalet andra röster än listförfattarens, t.ex. en kommuninvånares eller ett
lägre kommunalt organs röst, ökar markant från år 1973 till 2000. En viktig
brytningspunkt är år 1980, då andelen ärenden med fem eller fler andra röster
blir nästan dubbelt så stor som den var år 1973. Efter 1980 har inga större förändringar skett. Att man i Korsholms kommun år 1984 övergick från att skriva
ärendena på skrivmaskin till att skriva dem på dator (Karp 2006) tycks alltså
inte ha haft någon inverkan. Däremot kan man förmoda att den tekniska utvecklingen annars har påverkat presentationssättet. Så gott som alla röster som finns
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representerade i ärendena från 1980 och framåt existerar som maskinskrivna
eller datorskrivna texter. En handfull av dem har ursprungligen presenterats i
muntlig form men antecknats i t.ex. ett mötesprotokoll.
Det högsta antalet andra röster än listförfattarens ökar jämnt varje årtionde.
Varje år ingår det högsta antalet andra röster i ärenden med temat planläggning.
Planläggning regleras hårt av lagstiftningen. Enligt den nuvarande Markanvändnings- och bygglagen från 2000 ska fler intressenter och myndigheter
få säga sin åsikt om ett planförslag i form av anmärkningar och utlåtanden.
Lagens föregångare Byggnadslagen från 1958, som gällde till slutet av 1999,
hade samma typer av bestämmelser, men den krävde inte lika tydligt att intressenter skulle höras.
När man jämför antalet andra röster än listförfattarens per ärende med antalet
bilagor per ärende ser man en liknande utveckling. Det minsta antalet bilagor
(i genomsnitt 0,4 bilagor/ärende) återfinns i föredragningslistorna från år 1973.
Antalet bilagor ökar i materialet så att det i genomsnitt finns 0,6 bilagor/ärende
år 1980 och 0,8 bilagor år 1990. År 2000 sjunker det genomsnittliga antalet
igen till 0,4 bilagor.
Tendenserna är alltså parallella mellan åren 1973 och 1990, vilket kan
förklaras med den tekniska utvecklingen. Det blir hela tiden lättare, billigare
och snabbare att som bilaga kopiera originaldokument som listförfattaren
hänvisar till i beredningstexten. En fördel med detta är att beslutsfattarna får
ta del av originaldokumenten och självständigt kan bilda sig en åsikt. Å andra
sidan kan listförfattaren låta bli att sätta in ärendet i större sammanhang om
beredningstexten är knapp (se t.ex. exempel 3 nedan).
År 2000 går utvecklingen däremot i två motsatta riktningar Det innebär
att antalet andra röster än listförfattarens ökar men antalet bilagor sjunker till
samma nivå som det var år 1973. När originaldokumenten inte finns med som
bilaga är det alltså listförfattarens tolkning av originaldokument som beslutsfattarna får ty sig till. En orsak till utvecklingen är att man kan ha blivit trött på en
slentrianmässig kopiering av så gott som alla och noggrannare börjat välja ut
de dokument som sätts som bilaga. Detta medför dock också att listförfattarens
makt ökar när beslutsfattarna inte längre automatiskt får se originaldokumenten.
Horisontell intertextualitet kan ta sig mer eller mindre explicita uttryck i
föredragningslistorna. De mest explicita inslagen av horisontell intertextualitet
är direkta citat med eller utan citationstecken. I indirekta citat är det också
klart för läsaren att listförfattaren ger ordet till någon utomstående. I dessa
fall är det värt att analysera i vilken mån listförfattaren låter den utomståendes
röst komma till tals och hur mycket han ändrar på ordval eller dylikt. Listförfattaren har också möjlighet att använda beskrivande framställning där
det inte explicit anges vems röst som ligger bakom yttrandet och var gränsen
mellan listförfattarens röst och den utomstående rösten går (se Heikkinen
2000:80–87).
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Direkta citat markerade med citationstecken förekommer sparsamt i materialet.
Endast i den äldsta föredragningslistan från januari 1973 har direkta, ordagranna citat en praktisk funktion: originaltexterna är handskrivna brev från
kommuninvånare eller lokala företag och de har skrivits av på maskin så att
de ingår i beredningstexten. Det ingår fem sådana fall med direkta citat i den
första föredragningslistan från 1973, som § 7 i exempel 2.
(2)

7. Gerby–Vestervik Vatten Ab:s anhållan om förlängning av betalningstiden för
bolagets vattenavgifter samt fastställande och av spolvattenmängden.
Styrelsen för Gerby–Vestervik Vatten Ab har tillställt nämnden för allmänna
arbeten en sålydande skrivelse:
”Gerby–Vestervik Vatten Ab anhåller härmed om att nämnden [---]”
1/1973

Den tekniska utvecklingen gör att det inte förekommer några handskrivna original senare. De maskinskrivna originaltexterna från olika aktörer förekommer
som bilagor redan år 1973. De diskuteras ibland ytterst sparsamt i beredningstexten som i exempel 3, där § 4 ingår i sin helhet.
(3)

4. Skolstyrelsens meddelande angående godkänt försöksprojekt vid Solf kyrkoby
folkskola.
Skolstyrelsens meddelande som är så lydande torde antecknas till kännedom:
Bilaga: 1. 3/1973

I föredragningslistorna från 1980–2000 förekommer några enstaka fraser
markerade med citationstecken. Det är då fråga om namn på t.ex. projekt eller
om gränsfall där det direkta citatet snarare har en metatextuell funktion som
i exempel 4.
(4) § 388 Bemötande av besvärsärende gällande ändring av avloppsbrunnar, NN
[---]
Angående i besväret nämnd ”obefintlig varseltid och vintertid” vill kommunstyrelsen påpeka att brevet med uppmaningen att omändra avloppsbrunnarna
sändes ut den 4 december och att arbetet skulle vara utfört före den 31 december.
Det kan inte kallas obefintlig varseltid med tanke på ändringsarbetets ringa art.
2/1990

I § 388 från 1990 tjänar det direkta citatet ur besväret ett annat syfte än i
ärendena från 1973 där det är fråga om en neutral inställning. I detta fall
betraktar listförfattaren situationen uppifrån och tar avstånd från det som de
som besvärar sig över ärendet skriver i sin text.
Heikkinen (2000:80) konstaterar att det inte alls förekommer direkt anföring
markerad med citationstecken i hans material. Han anser dock den del av ett
ärende som rubriceras med Förslag (fi. ehdotus) vara ett slags direkt citat där
den föredragande citeras. I mitt material från 1980 framåt hittar man i varje
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ärende en dylik del försedd med rubriken Förslag (se exempel 5). I materialet
från 1973 saknas rubriken, men själva citatet förekommer i så gott som varje
ärende (se t.ex. exempel 3).
De indirekta citaten är mycket vanliga i hela materialet. I exempel 5 ingår
t.ex. hela beredningstexten ända till rubriken Förslag i brevet från Fastighetsbanken i Finland Ab där banken meddelar att kommunen får det lån som den
ansökt om och som Kvevlax Sparbank föredragit.
(5)

§ 959 Upptagande av lån i Fastighetsbanken i Finland Ab.
Med anledning av kommunstyrelsens ansökan har Fastighetsbanken i Finland
Ab meddelat att den på Kvevlax Sparbanks föredragning bevilja [sic] kommunen
ett lån på 400.000 mark för finansiering av hemslöjdsskolans nybyggnad.
Lånetiden är 10 år räknat från 03.09.1980. Lånets fasta årliga ränta är 11¾ %,
räntan förändras inte i samband med korrigeringar av den allmänna räntenivån.
Förslag: Kommunstyrelsen torde föreslå att fullmäktige besluter uppta förenämnda
lån.
Beslut:			4/1980

Det indirekta citatet omfattar hela beredningstexten trots att det inte på något
sätt är markerat i andra stycket som alltså också kunde räknas som beskrivande
framställning. Eftersom det är fråga om ett ärende där kommunen fått ett positivt
svar på sin låneansökan med sedvanlig information om lånetid och ränta, är det
ytterst sannolikt att det
�������������������������������������������������������������
indirekta citatet följer ordagrant det som Fastighetsbanken i Finland skrivit i sitt meddelande. Det använda anföringsverbet meddela
är också neutralt. Meddelandet ingår dock inte som bilaga i ärendet så läsaren
kan inte kontrollera detta.
I exempel 6 återfinns ett typiskt exempel på beskrivande framställning. I §
21 från år 1990 har listförfattaren beskrivit det centrala innehållet i en skrivelse
som Kårkulla kommunalförbund har skickat till både Korsholm och grannkommunen Vasa. Läsaren har också möjlighet att ta del av originalskrivelsen
i form av bilaga.
(6)

§ 21 Kårkulla kf:s planer på ny boendeenhet i mellersta Österbotten
Kårkulla kf. har delgett kommunen sina planer på att inleda verksamheten i
en ny boendegrupp för 5-6 utvecklingsstörda i mellersta Österbotten 1991 och
planerar att ytterligare utvidga verksamheten med två närliggande bostäder för
10-12 personer 1993.
För ändamålet sökes för det första skedet ett egnahemshus eller radhus om ca
225 m² eller tomt för de planerade gruppbostäderna i Korsholm eller Vasa.
Bilaga A § 21
[---]
1/1990

I andra stycket i beredningstexten står satsen i passiv (För ändamålet sökes…) i
stället för att Kårkulla kf. upprepas i en aktiv sats (För ändamålet söker Kårkulla…). Det är dock självklart vem som är aktören i satsen. I originaltexten används
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formuleringar som Kårkulla kf. anhåller om bistånd att skaffa tomter… och Vi
kan också tänka oss att komma in i ett redan befintligt större egnahemshus…
Formuleringarna i originalet avviker stilistiskt från beredningstexten, vilket kan
vara orsaken till den mer kortfattade formuleringen i beredningstexten.

Slutord
Intertextualiteten kan anses vara ett mycket centralt genredrag i de kommunala föredragningslistorna. Det kan dock diskuteras om den horisontella
intertextualiteten är så dominerande i genren att det i vissa fall inte alls finns
utrymme för listförfattarens egen röst där vertikal intertextualitet kan spåras i
föredragningslistorna.
Genren kommunala föredragningslistor har utvecklats rätt mycket mellan
åren 1973 och 2000. Vissa av förändringarna har en naturlig förklaring i den
tekniska utvecklingen, då de direkta citaten markerade med citationstecken
som är maskinskrivna avskrifter av handskrivna original förekommer endast i
den första föredragningslistan år 1973. Också praxisen med synliga kedjor av
tidigare beredningstexter jämfört med den tidigare praxisen med listförfattarens
sammanfattning av dessa kan förklaras med hjälp av den tekniska utvecklingen.
Den mest markanta förändringen är den kraftiga ökningen av antalet andra
röster än listförfattarens samt den kraftiga ökningen av antalet bilagor ända
fram till 1990 och den lika kraftiga minskningen år 2000 till samma nivå som
år 1973. Det krävs en djupgående analys av vem som får ordet i texterna, hur
dessa återges i beredningstexten och om och i så fall hur formuleringarna i
originalet skiljer sig från dem i beredningstexten.
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Dialektal variation i svensk ordmelodi
– sammansatta ord
Susanne Schötz, Gösta Bruce & My Segerup

Inledning
Den dialektala variationen i svensk ordmelodi är väl dokumenterad vad gäller
enkla ord. Se klassiska fonetiska studier av t.ex. Meyer (1937) och Gårding
(1977). Gårdings typologi är baserad på Meyers insamlade data av initialbetonade tvåstaviga ord med lexikalt uttal och urskiljer de fem olika accenttyperna
0, 1A, 1B, 2A och 2B. Typiska tonförlopp för accent I och accent II i de olika
accenttyperna och motsvarande regional varietet enligt typologin visas i Figur 1.

Figur 1. De fem accenttyperna enligt Gårdings typologi baserad på Meyers datamaterial.

Det finns dock anledning att tro att sammansatta ords melodi i svenska kan
vara ännu mera avslöjande för dialektal identitet än enkla ords. Riad (1998) och
Bruce (2001) presenterar förslag till typologisering av sammansatta ords tonala
mönster i svenska. Utgångspunkten för en klassificering av tonala mönster för
sammansatta ord i svenska är den rytmiska strukturen i form av fördelningen
av betonade stavelser i sådana ord. Standarduppfattningen är att det i sammansättningar (och en del avledningar) i svenska finns två relevanta betonade
stavelser, en i varje huvudled (förled respektive efterled). Den första betoningen,
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huvudbetoningen [ˈ], förekommer typiskt i det sammansatta ordets första led och
den andra, bibetoningen [ˌ], i dess sista led. Denna rytmiska fördelning, s.k. förledsbetoning återfinns i t.ex. ˈsilverarmˌband, moˈbilteleˌfonen, ˈbilˌbranschen,
ˈforskarutbildningsniˌvå. Dialektala avvikelser från denna generella rytmiska
fördelning såsom slutledsbetoning i nordnorrländska berörs inte vidare här. Vad
gäller accentueringen har sammansatta ord i svenska defaultmässigt accent II
(grav accent) oavsett ordets interna struktur med undantag för sydsvenska och
då specifikt skånska (se Bruce 1998). Figur 2 visar schematiska tonala mönster
i fyra svenska prosodiska dialekttyper för långa (d.v.s. med flera obetonade
stavelser mellan huvud- och bibetoning) och korta (d.v.s. obetonade stavelser
saknas mellan huvud- och bibetoning) sammansättningar. Den första pilen indikerar den huvudbetonade vokalens placering, medan den andra/tredje pilen
markerar platsen för den bibetonade vokalen.

Figur 2. Tonala mönster för sammansatta ord (accent II) i de svenska prosodiska
dialekttyperna sydsvenska (Syd), dalabergslagska/gotländska (Dala-Gotl),
östmellansvenska/norrländska (Svea) och västmellansvenska (Göta) (efter
Bruce 2005).

En viktig dialektskiljare vad gäller sammansättningar i svenska är om bibetoningen är en kritisk riktpunkt för det tonala förloppet eller inte (Riad 1998;
Bruce 2001). Medan bibetoningen är oviktig som riktpunkt för sammansättningens tonala förlopp i sydsvenska, västmellansvenska (götamål) och även
finlandssvenska, är den avgörande som riktpunkt i andra regionala varieteter som
östmellansvenska (sveamål), norrländska, dalabergslagska (dalabergslagsmål)
och gotländska, låt vara på olika sätt.
I projektet SIMULEKT (Simulering av svenskans prosodiska dialekttyper),
som är är ett samarbete mellan Lingvistik/fonetik i Lund och Tal, musik, hörsel
vid KTH i Stockholm (Vetenskapsrådet 2007–2010) använder vi syntetiskt tal
som verktyg för att komma åt de prosodiska särdragen i svenskans regionala
varieteter. Vi har inom projektet tillgång till taldatabasen SpeechDat (Elenius
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1999) som tillhandahåller talmaterial från ca 5000 talare spridda över hela
landet. Inom ramen för SIMULEKT har vi undersökt de tonala förloppen i två
sammansatta ord för elva svenska regionala varieteter med undertyper. I denna
artikel riktar vi särskilt uppmärksamheten på likheter och möjliga skillnader
mellan å ena sidan norrländska och östmellansvenska (sveamål), å andra sidan
gotländska och dalabergslagska. Karakteristiska drag beträffande de tonala
mönstren för sammansatta ord i sydsvenska, västmellansvenska (götamål) och
finlandssvenska kommer också att belysas här.

Jämförande analys av ordmelodi i sammansatta ord
Talmaterial
Materialet som vi använder i den här undersökningen utgörs av följande två
fonetiskt intressanta meningar från taldatabasen SpeechDat:
(1)

Flyget, tåget och bilbranschen tävlar om lönsamhet och folkets gunst.

(2)

Mobiltelefonen är nittiotalets stora fluga, både bland företagare och privatpersoner.

Som studieobjekt valde vi specifikt ut två sammansättningar som båda typiskt
uppträder i framhävd (fokal) frasfinal position; bilbranschen och mobiltelefonen.
ˈBilˌbranschen representerar sammansättningar med huvud och bibetoning intill
varandra och moˈbilteleˌ fonen sammansättningar med lite längre avstånd mellan betoningarna. I de allra flesta dialekter uttalas samtliga sammansättningar
med accent II – oavsett vilken ordaccent förledet har som enkelt ord. Sydlig
sydsvenska (som ungefärligen motsvaras geografiskt av gamla Malmöhus län)
är den enda dialekten som behåller förledets ordaccent i sammansättningar. Då
ordet mobil har accent I, uttalas även mobiltelefonen i vårt material med accent
I i sydlig sydsvenska.
Efter att ha lyssnat igenom materialet noga valde vi ut ett antal talare vars
uttal representerade någon av svenskans sju regionala varieteter (Elert 1994;
se även Figur 3 och Tabell 1). Finlandssvenska och östmellansvenska uppvisade olika mönster inom varieterna, varvid vi begränsade oss till att analysera
talare endast från Nyland respektive Stockholm. Däremot valde vi att dela in
dalabergslagska, västmellansvenska och sydsvenska i ytterligare undertyper,
eftersom vi under genomlyssningen observerat en del skillnader inom dessa
varieteter. Vi är medvetna om att urvalet medfört ofullständighet och att studiens
geografiska validitet därför haltar något. Målet var att varje varietet/undertyp
skulle representeras av minst 25 talare. Eftersom en del av talarna som finns
tillgängliga i SpeechDat inte alltid är representativa för sin varietet har vår
analys, trots en del kompletteringar, i flera fall begränsats till färre talare än de
önskvärda 25 per varietet. Avsikten är dock att komplettera med fler talare och
undertyper i ett senare skede. Antalet talare som analyserats för varje ord i de
olika varieteterna anges i Tabell 1.
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Figur 3. Ungefärlig geografisk utbredning av svenskans sju regionala huvudvarieteter.
Tabell 1. Antal talare och könsfördelning för de två analyserade orden bilbranschen
och mobiltelefonen i de elva varieteterna/undertyperna.
regional varietet (undertyp)
Finlandssvenska (nyländska)
Sydsvenska (sydlig)
Sydsvenska (nordlig)
Sydsvenska (småländska)
Gotländska
Dalabergslagska (nedre)
Dalabergslagska (övre)
Norrländska (västerbottninska)
Östmellansvenska (stockholmska)
Västmellansvenska (göteborgska)
Västmellansvenska (värmländska)

bilbranschen
♀
♂
totalt
7
2
9
11
13
24
12
8
20
8
12
20
10
13
23
6
13
19
5
6
11
9
14
23
11
14
25
9
14
23
13
8
21

mobiltelefonen
♀
♂
totalt
6
1
7
8
14
22
12
9
21
8
13
21
11
14
25
6
14
20
5
4
9
10
12
22
9
16
15
12
13
25
7
6
13

Metod
Analyserna gjordes med hjälp av talanalysprogrammet Praat (Boersma & Weenink 2010). Materialet förbereddes genom att vi för samtliga talare klippte
ut de båda sammansättningarna från targetmeningarna och segmenterade dem
sedan prosodiskt. Segmentgränser sattes i början av varje betonad vokal. Figur
4 visar exempel på segmenteringen av de analyserade sammansättningarna.
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Figur 4. Prosodisk segmentering av sammansättningarna bilbranschen och mobiltelefonen.

Utifrån segmenteringen gjorde vi en grundtonsfrekvens (F0)-analys och tog fram
tonkurvor för samtliga talare och ord. Kurvorna kontrollerades audiovisuellt
och på grundval av talarnas röstkvalitet (där t.ex. en knarrig, hes eller skrovlig
röst kan orsaka störningar i tonkurvan) gjordes ett urval för vidare analys.
För att kunna jämföra talare inom samma varietet frekvensnormaliserade vi
samtliga kurvor. Minimivärdet på F0 för varje talare sattes då till en baslinje på
0 halvtoner. Vi tog även fram snittkurvor för varje varietet genom att beräkna
medelvärden av 100 jämt fördelade punkter i de enskilda tonkurvorna. Kurvorna
sammanställdes sedan i diagram med halvtonsskala; totalt två diagram per
varietet och sammansättning. Figur 5 visar exempel på diagram med enskilda
kurvor och motsvarande snittkurva för gotländska.

Figur 5. Exempel på diagram med tonkurvor för samtliga talare av gotländska samt
snittkurva för samma regionala varietet.

Diagrammen jämfördes sedan med varandra med avseende på tonala likheter
och skillnader samt geografisk närhet och accenttyp.

Resultat
Resultaten presenteras här för en sammansättning i taget; först för bilbranschen
och därefter för mobiltelefonen. De illustreras av figurer med tonförloppsdiagram, både enskilda tonkurvor och snittkurvor. Figurerna har sammanställts i
tre grupper utifrån accenttyp; en figur för accenttyperna 0 och 1A, 1B i en figur
samt 2A och 2B i samma figur.
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Bilbranschen
Figur 6 visar diagram med enskilda kurvor och snittkurvor för accenttyperna
finlandssvenska (typ 0) och de tre undertyperna av sydsvenska (typ 1A).

Figur 6. Enskilda tonkurvor och snittkurvor för bilbranschen för finlandssvenska och
sydsvenska (sydlig, nordlig och småländska).

Samtliga dessa fyra varieteter uppvisar entoppiga mönster, men de skiljer sig
avseende tontoppens timing i förhållande till den huvudbetonade stavelsen.
Tidigast topp finner vi i finlandssvenska. Denna varietet saknar ju ordaccentdistinktion och här ser vi det typiska mönstret, den s.k. nollaccenten. De två
nordliga sydsvenska undertyperna liknar varandra och båda har tidigare topp
än sydlig sydsvenska, som typiskt har en senare topp i accent II.
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I de tonala mönstren för gotländska samt övre och nedre dalabergslagska finner
vi en hel del variation, vilken visas i Figur 7.

Figur 7. Enskilda tonkurvor och snittkurvor för bilbranschen för gotländska och
dalabergslagska (nedre, övre). Nederst snittkurvor för sydsvenska (nordlig,
småländska).

Gotländska och nedre dalabergslagska uppvisar platåmönster, medan det
entoppiga mönstret i övre dalabergslagska påminner mycket om det nordliga
sydsvenska mönstret. Dessutom verkar gotländska utmärkas av en upptrappning
mot slutet av platån, d.v.s. en liten extra skjuts uppåt i ton.
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Diagram för de tvåtoppiga varieteterna norrländska och östmellansvenska
(stockholmska) (typ 2A) samt göteborgska och värmländska (typ 2B) visas i
Figur 8.

Figur 8. Enskilda tonkurvor och snittkurvor för bilbranschen för norrländska, östmellansvenska (stockholmska) samt västmellansvenska (göteborgska, värmländska).

Norrländska och östmellansvenska (stockholmska) uppvisar liknande tonala
mönster. Den enda möjliga skillnaden att tonomfånget verkar vara något större
i östmellansvenska. De två västmellansvenska undertyperna göteborgska
och värmländska har nästan identiska mönster. Observera dock att den stora
inomdialektala variationen i ordets sista stavelse påverkat snittkurvorna för
västmellansvenska, vilka därför bör tas med en nypa salt.
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Mobiltelefonen
I Figur 9 visas diagram för mobiltelefonen för finlandssvenska (0) och de tre
sydsvenska undertyperna (1A).

Figur 9. Enskilda tonkurvor och snittkurvor för mobiltelefonen för finlandssvenska
och sydsvenska (sydlig, nordlig och småländska) .

De entoppiga mönstret med skillnader i timing finner vi även för mobiltelefonen.
Finlandssvenskan har i stort sett samma mönster (nollaccent) i båda sammansättningarna. Sydlig sydsvenska kännetecknas här av accent I och en avsevärt
tidigare timing av tontoppen jämfört med de båda nordligare undertyperna som
uppvisar liknande och typiska accent II-mönster.
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Diagram för gotländska samt nedre och övre dalabergslagska visas i Figur 10.

Figur 10. Enskilda tonkurvor och snittkurvor för mobiltelefonen för gotländska och
dalabergslagska (nedre, övre). Nederst snittkurvor för sydsvenska (nordlig,
småländska).

För accenttyp 1B påminner mönstren för mobiltelefonen om de mönster vi
fann för bilbranschen. Både gotländska och nedre dalabergslagska uppvisar
platåmönster. I gotländska kännetecknas platån av en final upptrappning medan
den i nedre dalabergslagska är jämnare. Övre dalabergslagska däremot uppvisar
ett entoppigt mönster som även här påminner om det för nordlig sydsvenska.
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I Figur 11 presenteras resultaten för talare av norrländska, östmellansvenska
samt västmellansvenska.

Figur 11. Enskilda tonkurvor och snittkurvor för mobiltelefonen för norrländska,
östmellansvenska (stockholmska) samt västmellansvenska (göteborgska,
värmländska).

För norrländska (västerbottniska) och östmellansvenska (stockholmska) finner
vi åter liknande tonala mönster. Precis som i fallet med bilbranschen ligger
skillnaden varieteterna emellan i tonomfånget, vilket tenderar att vara lite större
i östmellansvenska. De två västmellansvenska undertyperna göteborgska och
värmländska uppvisar även här näst intill identiska mönster.
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Diskussion och sammanfattning
Resultaten för de undersökta sammansatta orden i denna studie visar på likheter
såväl som skillnader mellan och inom de regionala varieteterna.
Sydsvenska (1A) kan delas in i två undergrupper: nordlig (med tidig tongest
för accent II) och sydlig (med bibehållen förledsaccent och senare tongest för
accent II). Dessutom verkar accenttyp 1A omfatta även övre dalabergslagska,
som för enkla ord tillhör typ 1B.
Finlandssvenska (accenttyp 0), som saknar ordaccentkontrast i enkla såväl
som i sammansatta ord, har ett tonalt mönster som påminner om det i sydsvenska
och övre dalabergslagska.
I accenttyp 1B utmärker sig visserligen både gotländska och nedre dalabergslagska genom tonala högplatåmönster, men medan platån är förhållandevis
jämn i nedre dalabergslagska, karakteriseras den av en tonal upptrappning i
slutet av båda sammansättningarna i gotländska.
Östmellansvenska och norrländska tillhör också med avseende på sammansatta ord accenttyp 2A. Tonförloppen i de två varieteterna har många likheter,
men resultaten tyder på att den tonala gesten är större i sitt omfång i östmellansvenska än i norrländska
För västmellansvenska verkar det tonala mönstret i sammansättningar vara
detsamma i både göteborgska och värmländska.
De tonala gesterna kan skilja sig åt mellan enkla och sammansatta ord, vilket
direkt avgörs av bibetoningen (Bruce, 2010). Till skillnad från enkla ords tonala
mönster uppvisar de tonala mönstren i sammansatta ord många skillnader och
kan därigenom vara mer avslöjande för en varietets dialektala tillhörighet. Bibetoningen som tonal riktpunkt verkar vara kritisk i varieteter som tillhör 1B
och 2A, men oviktig i dem som tillhör 1A och 2B.

Eftertanke
Den här studien är resultatet av det sista konferensbidraget som vi presenterade
tillsammans med vår käre kollega och vän professor Gösta Bruce. Detta bidrag
har nu för oss ett stort symboliskt värde då Gösta strax efter konferensen i
Umeå hastigt insjuknade och kort därefter lämnade oss. Som Göstas medarbetare känns det betydelsefullt att ha fullföljt vårt sista arbete tillsammans
genom att skriva klart den här artikeln. Det är ett stort privilegium att ha fått
arbeta med Gösta Bruce och vår förhoppning är att kunna arbeta vidare i hans
anda och fotspår.
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Helsekvenser i finska grundskoleelevers
skrivande
Marketta Sundman

Bakgrund
I Finland är de båda nationalspråken, finska och svenska, obligatoriska ämnen
i både finskspråkiga och svenskspråkiga skolor. Det ena språket kallas modersmål (i finska skolor finska och i svenska skolor svenska, oberoende av elevens
faktiska modersmål). Det andra språket kallas ”det andra inhemska språket”,
och det är – i synnerhet för finskspråkiga – i praktiken ett främmande språk.
I det nuvarande systemet (år 2011) inleder majoriteten av de finska eleverna
studierna i svenska i årskurs 7 (s.k. B-svenska). Den obligatoriska svenskan
fortsätter sedan i gymnasiet, även om studentexamensprovet, i likhet med alla
andra ämnen utom modersmålet, numera är valfritt.
Finland torde vara det enda landet i världen där man har undervisat i svenska
som främmande språk sedan 1800-talet. Trots detta har det hittills förekommit
förhållandevis lite forskning om hur inlärningen går till hos finska barn och
ungdomar som lär sig svenska i Finland. Av denna anledning startades år 2007
ett rätt omfattande forskningsprojekt vars syfte är att undersöka utvecklingen av
finska elevers inlärarsvenska i årskurserna 7 – 9 i grundskolan. Projektet heter
”Mot kommunikativ kompetens: tillägnandet av svenskans struktur hos finska
inlärare”, och det har finansierats av Svenska litteratursällskapet i Finland. Fokus
i undersökningen ligger på den grammatiska utvecklingen. Uppläggningen
är longitudinell, och vi följer med samma elever under en period på ca 2½ år.
Syftet är bl.a. att ta reda på vilka grammatiska strukturer finska elever lär sig
att använda under de tre första åren av svenskstudierna, i vilken ordningsföljd
strukturerna börjar förekomma i deras muntliga och skriftliga produktion och
hur utvecklingen går till i fråga om strukturernas grammatiska korrekthet. Totalt
har vi samlat in material från ca 130 finska elever, från fyra olika skolor. För
närmare information om projektet och dess material se Paavilainen m.fl. 2009.

Helsekvenser som en del av språkkompetensen
En central del av vårt undersökningsmaterial består av korta uppsatser. Ett
påfallande drag i dessa elevtexter är den rikliga förekomsten av uttryck som
eleverna hämtat som färdiga helheter från undervisningsmaterialet. I denna artikel kallar jag sådana helheter för helsekvenser eller helhetsinlärda sekvenser;
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tidigare har t.ex. uttrycket ”helfras” använts om ungefär samma fenomen (se
t.ex. Axelsson 1988; på engelska används t.ex. termerna formulaic sequences,
chunks och prefabricated structures, se Wray 2002:9).
Rubrikerna för uppsatserna ansluter sig till innehållet i läroböckerna, som i
sin tur följer de mål för undervisningen som sätts upp i läroplansgrunderna för
den finska grundskolan. I texterna berättar eleverna bl.a. om sig själva, om sina
hobbyer, sina vänner och sina framtidsplaner. Satser av typen x heter y, x bor i y,
x tycker om y, x spelar y och fraser som min kompis, på sommaren, efter gymnasiet, på fritiden förekommer därmed hos nästan alla informanter i vårt material.
Helsekvenser av ovannämnda slag anses vara ett normalt fenomen i inlärarspråk i de tidiga stadierna av utvecklingen (t.ex. Wray 2002:ix). Genom att
använda ”färdigt” formulerade uttryck kan inläraren producera ett tämligen
flytande, korrekt och begripligt språk, trots begränsat ordförråd och bristande
kunskaper i grammatik. Helsekvenser är emellertid inte något som enbart hör
hemma i inlärarspråk. Forskningen har visat att vi som språkbrukare ingalunda
skapar alla de uttryck och satser som vi använder på egen hand. I stället hämtar
vi en stor del av dem som färdiga helheter från minnet (t.ex. Erman & Warren
2000). Att använda färdigbildade uttryck är ett ekonomiskt sätt att producera
språk. Bruket av konventionaliserade ordsekvenser är i själva verket en väsentlig
del av infödda talares språkkompetens.
Det mänskliga språket kan sägas innehålla två olika system, som har kal�lats t.ex. ”the idiom principle” resp. ”the open choice principle” (se Erman &
Warren 2000). Det ena systemet består av fasta helheter som vi lagrar i vårt
mentala lexikon och hämtar därifrån som ett slags lexikaliska enheter. Det
andra systemet består av produktiva principer för hur vi på ett kreativt sätt
kan kombinera olika slag av enheter och bilda nya sekvenser (t.ex. Schmitt
& Carter 2004:3f.). Till de fasta helheterna hör framför allt de som vi kallar
”ord”, men till dem hör också konventionaliserade ordsekvenser som idiom,
lexikaliserade fraser och kollokationer, alltså helsekvenser av olika slag (t.ex.
dra sitt strå till stacken, se upp för något, dra en slutsats). Dessa sekvenser kan
antingen vara invarianta uttryck som alltid förekommer i identisk form, eller
de kan innehålla luckor som ska fyllas i med lämpligt lexikaliskt material (se
t.ex. Axelsson 1988; Erman & Warren 2000:34).
När ett litet barn börjar tillägna sig sitt modersmål, lär hon/han sig först
enstaka ord. Men innan barnet börjar kombinera ord till längre sekvenser –
fraser och satser – tillägnar hon/han sig en stor mängd färdigbildade, invarianta
ordsekvenser, av typen Elsas bröd eller mera saft (se t.ex. Christensen 2010).
Förr eller senare börjar barnet dock kombinera ord till nya fraser och satser,
alltså skapa uttryck som hon/han inte nödvändigtvis hört någon annan säga
förut. Då använder barnet mönster som ingått i de helsekvenser som hon/han
tillägnat sig tidigare. Barnet har nu börjat uppfatta vilka beståndsdelar uttrycken
består av och enligt vilka principer delarna kan kombineras med varandra. Ge-
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nom begränsade grupper av uttryck som har samma struktur och samma slag
av betydelse blir barnet medvetet om relationen mellan form och betydelse i
strukturen (se Goldberg 2006).
Personer som tillägnar sig ett språk som andraspråk har visat sig genomgå
en liknande utveckling som små barn. Det betyder att helsekvenser spelar en
central roll i deras språkinlärning (se Wray 2002:172ff.). När det gäller svenskan
har Monica Axelsson och Maria Bolander i var sin studie visat hur helsekvenser påverkar tillägnandet av en grammatisk struktur hos andraspråksinlärare
(Axelsson 1988; Bolander 1989).
Man kan då fråga sig vilken betydelse helsekvenser spelar vid inlärning
av ett främmande språk, d.v.s. då språket i huvudsak tillägnas med hjälp av
organiserad språkundervisning. Tillsvidare finns det mycket lite forskning om
detta (se t.ex. Wray 2002:177ff.; Myles m.fl. 1998). I denna artikel granskar jag
förekomsten av helsekvenser i finska inlärares skriftliga produktion. Är det så
att också skolelever – i likhet med små barn – i början tyr sig till färdiga uttryck,
som de hämtar från det språkliga inflödet, främst från undervisningsmaterialet
och klassrumsinteraktionen? Vilken roll har sådana sekvenser i deras språkproduktion? Och är de kapabla att överföra strukturer från färdigbildade uttryck
till andra, kreativa uttryck, som de bildar på egen hand? Kan helsekvenser
fungera som ett slags inkörsport till tillägnandet av grammatiska strukturer?
(Jfr Myles m.fl. 1998:327.)

Material och metod för studien
Materialet för denna studie består av texter skrivna av 17 finska elever i årskurserna 8 och 9 i grundskolan. Uppsatserna har producerats av samma elever
i båda årskurserna. Alla har gått i samma skolklass, haft samma lärare och läst
samma lärobok i svenska. Av de texter som samlades in för projektet har jag
för denna studie valt fyra uppsatser, som skrivits om rubrikerna “Min vän”
(vårterminen 8), ”Mitt favoritband / ”Min favoritsångare” (höstterminen 9),
“Min fritid” (höstterminen 9) och ”Jag – en niondeklassare!” (vårterminen 9).
Materialet består sammanlagt av 64 korta uppsatser. (För några elever saknas
någon av uppsatserna p.g.a. frånvaro från skolan den aktuella dagen.) Mitt
syfte är inte att försöka visa på någon utveckling mellan uppsatserna utan att
se vilken roll helsekvenserna spelar i texterna.
Att identifiera de sekvenser i texterna som eleven lärt sig som helheter
(helsekvenser) resp. bildat med hjälp av produktiva regler (kreativa sekvenser)
är något som inte alltid går att göra med full säkerhet (jfr Myles m.fl. 1998).
Samma uttryck – låt oss säga t.ex. min kompis – kan av en elev användas som
en helsekvens, medan någon annan bildar uttrycket själv. Också den som först
använder min kompis som en färdigbildad helhet kan kanske senare formulera
uttrycket på egen hand. Någon bestämd gräns mellan helsekvenser och kreativa
sekvenser kan alltså inte dras.
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Min metod har varit att jämföra elevtexterna dels med varandra, dels med texterna i elevernas läromedel. Jag antar att läroboken, som innehåller både texter
för läsning och ett stort antal skriftliga övningar av olika slag, utgör det väsentligaste språkliga inflödet som de finska inlärarna har fått på svenska. Jag har
försökt att identifiera de uttryck som eleverna verkar ha hämtat från läroboken
i mer eller mindre oförändrad form. De kriterier som jag använt är att uttrycket
– förekommer i (nästan) identisk form i läromedlet (ibland kan små formfel
ingå i elevens formulering)
– har rätt hög frekvens i läromedlet
– förekommer i texter skrivna av flera olika elever
– är (nästan) korrekt bildat
Ett ytterligare kriterium, som ibland kan tillämpas, är att uttrycket strukturellt
ligger över den kompetensnivå som informanten uppvisar i sin övriga produktion. Samtliga kriterier är i grund och botten av subjektiv natur; i praktiken
bygger kategoriseringen ofta på forskarens intuition och erfarenhet av vilka
slag av strukturer inlärarna på denna nivå kan bilda på egen hand (jfr Myles
m.fl. 1998:324f.).
Förutom lärobokstexterna har jag beaktat de ”inspirationsfrågor” som stod
på uppgiftspapperet och som skulle hjälpa eleverna att hitta på relevant innehåll
för uppsatsen. Dessa frågor gavs på svenska och de formulerades av lärare vars
elever deltog i projektet. T.ex. för uppsatsen ”Jag – en niondeklassare!” gavs
bl.a. följande frågor: ”Hurdan är din skola?”, ”Vad ska du göra på sommaren?”,
”Vad ska du göra efter högstadiet?” och ”Vad är ditt drömyrke?”. Frågorna kan
anses motsvara samtalspartens repliker i en dialog. De innehöll både lexikaliskt
material och grammatiska strukturer som eleverna kunde använda i uppsatsen.
Texterna visar att eleverna faktiskt i hög grad utgått från frågorna och utnyttjat
de ord och strukturer som ingår i dem.

Förekomsten av helsekvenser i uppsatserna
På grund av att det inte alltid går att fastställa med absolut säkerhet vilka uttryck
och former som faktiskt är helsekvenser, kan fullständiga uppgifter om deras
frekvens i mitt material inte ges. I stället ska jag inledningsvis belysa deras
förekomst i elevtexterna med följande två exempel. Uppsatserna är skrivna
om rubriken ”Jag – en niondeklassare!” i slutet av årskurs 9. Den första (1) är
skriven av en flicka och den andra (2) av en pojke. Alla namnen i texterna har
bytts ut. (Notera att os i flickans uppsats betyder ’vår’ och det engelska ordet
also i pojkens uppsats betyder ’också’.)
(1)

Jag heter Ida. Jag är femton år gammal. Jag bor i Isomäki, och jag älskar min
familj och mina kompisar. Min bästa kompis är Jenny. Vi har varit kompis os hela
livet. Vi är i samma skolan, i samma klassen. Jag tycker min skola, eftersom där
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är trevlig människor. Min favorit ämne är hälsokunskap. På fritiden jag dancar.
Jag har fem danceklass i veckan. På veckoslut jag gå på os sommarstuga med
min familj. Den ligger i Mäntsälä.
(2)

Jag är Jaakko Pietilä, 15 år. Jag är en niondeklassare. Jag går i Niemelän peruskoulu. Skolan är okej men jag väntar på sommarlovet. Jag är en ganska normal
person, och gillar musik. Jag ska sova mycket på sommaren, spela musik och
resa. Jag skulle vilja gå till Hankavuori gymnasium efter högstadiet. Darför mäste
jag ha ett bra betyg. Musiker är kanske mitt drömyrke. Min pappa har en egen
firma, så jag kan also jobba där. Vi ska resa till Greekland på sommaren. Det är
kul, och jag väntar det mycket! Jag ska also vara med kompisar. Jag hoppar för
ett bra jobb!

Som man kan se använder båda skribenterna helsekvenser på ett mycket skickligt
sätt. I synnerhet flickans uppsats bygger nästan helt på färdiga uttryck. Till dem
hör t.ex. följande: jag heter x, jag är x år gammal, jag bor i x, min familj, mina
kompisar, min bästa kompis, hela livet, min skola, favorit ämne , på fritiden,
x gånger i veckan, på veckoslut. I pojkens text är åtminstone följande uttryck
sannolikt helsekvenser: jag går i x (skola), ja g gillar x, på sommar en, spela
musik, skulle vilja +inf., ska + inf., efter högstadiet, mitt drömyrke, det är kul,
med kompisar. Dessutom är många böjningsformer, t.ex. heter, bor och är ,
inlärda som helheter (se nedan). Uttryck som bryter mot målspråksnormen är
däremot med stor sannolikhet (åtminstone delvis) kreativa sekvenser. I många
fall innehåller de strukturer som har mycket låg frekvens i läroboken eller som
inte alls tas upp i undervisningen på högstadiet (t.ex. *samma skolan, *trevlig
människor). Pojken ser ut att använda flera kreativa strukturer än flickan och
göra det med större säkerhet än hon.
En sekvens av ord (eller en böjningsform) som är inlärd som en helhet kan
ofta identifieras p.g.a. att den inte anpassats till den syntaktiska kontexten utan
används i den form som eleven råkat lagra den i minnet. Exempel på sådana
ingår i följande citat:
(3)

Vi tittar på alltid Michael Jackson musik dvd.

(4)

I nionde klasse måste satsa på i skolan.

(5)

På vinter jag åka skidor.

(6)

Mina hobbyer är bildskola, åker skidor och rida.

(7)

Jag har ganska mycket fritiden.

(8)

Det är ganska bra skolan.

(9)

Jag är Anne och jag är 15 år gamla.
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I det följande ska jag redogöra för olika typer av helhetsinlärda fraser som
förekommer i uppsatserna. Därefter ska jag diskutera helhetsinlärning av verbformer och fraser med possessiva pronomen utgående från uppsatsmaterialet.

Syntaktiska fraser som helsekvenser
En helsekvens kan bestå av en kombination av ord (t.ex. en fras), en kombination av morfem (d.v.s. en böjningsform) eller en hel sats (huvudsats eller bisats,
t.ex. Solen skiner, när jag var barn). Fraserna hör i huvudsak till följande typer:
substantivfraser, prepositionsfraser, tidsuttryck och verbfraser (jfr Erman &
Warren 2000:39). Nedan ges exempel på fraser som är frekventa i mitt material.
Substantivfraser med possessivpronomenet min är mycket frekventa i läromedlet, p.g.a. texternas innehåll. De mest frekventa fraserna med detta pronomen i elevuppsatserna är mina kompisar, min vän och min familj. Pronomenet
står nästan alltid i rätt form när det förekommer i en sådan helsekvens (se
nedan), medan pronomenet min tenderar att överanvändas i egenkonstruerade,
kreativa fraser. Ett favorituttryck är också det bästa ja g vet (och motsatsen
det värsta jag vet), som båda också förekommer utan bestämd artikel (d.v.s. i
formen *bästa jag vet).
Bland prepositionsfraserna är frasen med mina kompisar troligen den mest
frekventa i materialet. Andra helsekvenser är uttrycken i x:s familj, i skolan,
på sommaren och efter högstadiet.
Bland tidsuttrycken är bl.a. följande typer vanliga: varje dag, x gång er i
veckan, på sommaren, i framtiden.
En rätt stor del av verbfraserna är helsekvenser med en lucka som språkbrukaren fyller själv med ett lämpligt ord ur en viss semantisk grupp (jfr Schmitt
& Carter 2004:f.). Detta gäller t.ex. transitiva verb, vars objekt kan väljas fritt
inom vissa ramar. De vanligaste transitiva verben i uppsatserna (efter verbet
ha) är spela och gilla. Spela används mest i uttryck av typen spela innebandy,
spela musik, spela trummor. Gilla används dels med substantiviska objekt, t.ex.
gilla idrott, dels med infinita verbfraser, som gilla att resa. Åka/åker skidor är
en vanlig helsekvens. Exempel på satser med helhetsinlärda verbfraser:
(10) Jag spelar trummor, två gånger i veckan.
(11) Jag spelar massor av musik på min fritid.
(12) Jag gillar idrott, musik och svenska.
(13) Jag gillar att resa mycket.
(14) Jag åker skidor nästan varje dag.

De vanligaste verbfraserna med konstruktionen verb + prepositionsfras är bo
+ i, titta + på, l yssna + på, tycka + om och gå + på. När eleverna beskriver
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sin bästa vän, börjar de med att berätta vad vännen heter, hur gammal hon/
han är och var vännen bor. Verbet bo konstrueras i uppsatserna alltid med en
prepositionsfras med prepositionen i. I verbfrasen titta + på faller prepositionen på ofta bort, sannolikt på grund av att det motsvarande verbet katsoa
i finskan konstrueras med ett vanligt objekt i partitiv. Tycka + om behärskas
bättre, troligen därför att prepositionen om påminner om konstruktionssättet
hos motsvarande verb i finskan (pitää jostakin, kasus elativ). Exempel på satser
med vanliga helhetsinlärda verbfraser:
(15) På hemma jag tittar mycket på tv.
(16) Vi tittar på snygga pojker, det är rolig!
(17) På fritid jag lysnar på musik.
(18) Han tycker om gymnastik och svenska.
(19) På sommaren jag och Jasmin går på språkkurs på Malta.

Uttrycket gå på ngt är en mycket frekvent helsekvens som klart överanvänds
i de uppsatser som jag analyserat. Verbfrasen används uppenbart som ett slags
motsvarighet till de vanliga finska uttrycken mennä jonnekin (’gå/fara någonstans’), käydä jollakin (t.ex. ’gå på kaffe’) käydä jossakin (t.ex. ’besöka en
plats/ort’). Det förekommer i synnerhet i kontexter där eleverna berättar om sin
fritid och sina hobbyer. Helfrasen förekommer typiskt nog ofta i oböjd form,
alltså i infinitiv, möjligen på grund av att den ofta förekommer som objekt i en
verbkedja, t.ex. jag ska gå på en kurs, jag ska gå på en konsert, jag brukar gå
på stan. Exempel:
(20) I sommar vi gå på stranden.
(21) Jag gå på stuga med min familj.
(22) På fredag jag gå på stan med Jasmin.

Helsekvensinlärning av verbformer
För att undersöka hur väl de 17 eleverna behärskade verbets presensböjning
gick jag igenom samtliga belägg där verbet enligt målspråksnormen ska stå i
presens. Analysen visade att helsekvensinlärning spelar en mycket central roll
vid inlärning av denna tempusform. Frekventa presensformer, d.v.s. former som
är mycket vanliga både i läromedlet och i elevuppsatserna, var nästan alltid
korrekt bildade. De mest frekventa presensformerna i uppsastserna var är (256
belägg) och har (101 belägg). Bara en elev hade en gång använt infinitiv i stället
för presens av dessa verb (d.v.s. formerna vara och ha). Andra presensformer
som hade över 20 belägg i materialet och som alltid stod i rätt form var spelar
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(52), tycker (44), ska (41), heter (30), bor (21) och vet (21). Verbet gilla förekom
en gång i infinitiv i stället för presens; för övrigt var formen alltid korrekt (25
belägg på gillar). Verbet titta förekom 8 gånger i infinitiv i stället för presens
(22 belägg på tittar).
Analysen visade att första konjugationen med suffixet -ar är den prototypiska
presensformen för eleverna. Inte en enda gång har ändelsen -ar ersatts med
andra konjugationens ändelse -er; former av typen *speler förekommer alltså
inte. Däremot används ändelsen -ar ibland i stället för ändelsen -er, nämligen
i följande former: *sjungar, *resar, *åkar, *sittar. De två mycket frekventa
verben i andra konjugationen böjs alltid rätt, nämligen tycker och heter. Också
de korta formerna bor, får, ger, går och gör inlärs som helsekvenser och står
alltid i korrekt form. Samtliga felböjda verb hör till de mindre frekventa verben i uppsatsmaterialet. De verb som eleverna använder i infinitiv i stället för
presens är i allmänhet mycket lågfrekventa i materialet; de flesta har bara ett
eller två belägg i uppsatserna.
Första konjugationen är överhuvud vanligare i svenskan än andra konjugationen, och alla nya verb förs till denna konjugation (t.ex. sms:ar). Detta gäller
också elevuppsatserna i mitt material: av de presensformer som förekommer
i uppsatserna hör 34 till första konjugationen och 16 enligt målspråksnormen
till andra konjugationen. De finska grundskoleeleverna har alltså lärt sig att
överföra presensstrukturen med ändelsen -ar från verbformer som de lärt sig som
helsekvenser till andra verb och använda första konjugationen på ett kreativt sätt.

Överanvändning av min som possessivt pronomen
I de 64 uppsatserna som jag analyserat förekommer 104 belägg på substantivfraser med pronomenet min som attribut, 21 fraser med mitt som attribut och
35 fraser med mina som attribut. Man kan alltså vänta sig att strukturen med
min behärskas bäst och att min också överanvänds på bekostnad av de två andra
formerna. Den mest frekventa helsekvensen med detta pronomen är dock mina
kompisar som förekommer inalles 24 gånger. För övrigt används mina mycket
litet, nämligen 4 gånger rätt i en plural substantivfras (t.ex. mina kusiner) och
7 gånger fel i en singular fras (t.ex. *mina familj). Ett par elever överanvänder
faktiskt formen mina, som de förmodligen associerar med det motsvarande
finska ordet minun.
Neutrumformen mitt förekommer i första hand i två uttryck som ingår i
inspirationsfrågorna, nämligen mitt favoritband (5 belägg) och mitt drömyrke
(5 belägg). Dessutom överanvänds mitt några gånger i substantivfraser vars
huvudord är en sammansättning på favorit- (t.ex. *mitt favoritsångare). Mitt
förekommer inte en enda gång i en plural substantivfras, d.v.s. det ersätter
aldrig mina.
Min är utan tvekan det prototypiska pronomenet av dessa tre. Av beläggen på min används 76 i rätt genus och numerus (adjektivet eller substantivet
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står ibland i fel form, t.ex. *min härlig vän, *min fritiden). De mest frekventa
helsekvenserna är min vän (12 belägg), min familj (10), min kompis (6), min
favoritlåt (6) och min skola (6). I dessa fraser står substantivet praktiskt taget
alltid i rätt form, d.v.s. i obestämd form. Några av helsekvenserna är troligen
hämtade från uppsatsrubriken eller från en inspirationsfråga. Sammanlagt
förekommer min i rätt genus och numerus som attribut till 19 olika singulara
substantiv i utrum. Dessutom överanvänds det 14 gånger i stället för mitt (t.ex.
*min drömyrke, *min livet) och likaså 14 gånger i stället för mina (t.ex. *min
kompisar, *min hobbyer). Trots den höga frekvensen av frasen mina kompisar
har eleverna alltså inte kunnat överföra strukturen till andra plurala fraser utan
använder oftare min än mina som attribut till ett pluralt substantiv.

Avslutning
Det är uppenbart att det jag här kallat helsekvensinlärning spelar en mycket
central roll i inlärningen av svenskans struktur hos finska skolelever. Explicit
grammatikundervisning har visserligen enligt forskningsresultat visat sig befrämja inlärningen på ett mycket effektivt sätt. Men man bör vara medveten
om att eleverna i skolundervisningen också lär sig grammatiska former och
strukturer implicit, utgående från det språkliga inflödet. Inlärare ser alltså ut att
tillägna sig språk på två olika sätt, på ett ”sekvensbaserat” och på ett ”grammatikbaserat” sätt (se Schmitt & Carter 2004:12).
Helsekvenser, d.v.s. färdigbildade former och uttryck som inläraren lagrar
i minnet som helheter, är troligen en mycket väsentlig del av den implicita
inlärningen i de tidigaste stadierna av språkutvecklingen. Helsekvenserna ser
ut att ha en dubbel funktion. För det första ökar de inlärarens kommunikativa
förmåga genom att erbjuda henne/honom en mängd färdiga, användbara uttryck. De bidrar också till att göra språkbruket tämligen idiomatiskt, korrekt
och flytande. För det andra kan inläraren genom helsekvenser tillägna sig grammatiska former och strukturer som hon/han så småningom kan börja tillämpa
på ett kreativt sätt, d.v.s. för att bilda egna uttryck och böja ord på egen hand.
Implicit inlärning kräver riktligt med språkligt inflöde. De uttryck och
strukturer som eleven förväntas lära sig bör förekomma ofta i läromedlet och
dessutom användas flitigt i klassrummet och i muntliga och skriftliga övningar.
Detta ställer vissa krav på undervisningsmaterialet, där centrala och användbara
strukturer bör upprepas ofta i olika kontexter och användas med ett varierande
ordförråd.
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Räknehändelser
En specifik skolgenre
Gudrun Svensson

Inledning
Andraspråkselevers matematikkunskaper har länge varit föremål för debatt i
skola och samhälle (se bl.a. Rönnberg & Rönnberg 2001; Skolverket 2004),
och syftet med denna artikel är att göra ett inlägg i debatten genom att lyfta
fram och diskutera provuppgifterna räknehändelser i nationella provet 2009
för årskurs 3. Med räknehändelser avses matematikuppgifter där det förväntas
att eleverna själva i ord ska formulera ett matematiskt problem.
Till en början redovisar och diskuterar jag elevernas övergripande resultat
på vissa delar av matematikprovet och övergår sedan till de mer ingående
studierna av räknehändelser. Därefter diskuterar jag vilka slutsatser man kan
dra om förhållandet mellan elevernas språkliga förmåga och resultat på matematikprovet samt anknyter slutligen till registerteorin (Duval 2006) för att
peka på vilka krav som ställdes på elevernas kognitiva förmåga vid utförande
av arbetsuppgiften.

Material och metod
Studien utfördes på en skola där så gott som alla elever har svenska som sitt
andraspråk. I skolan har man på olika sätt satt in extra åtgärder för att stödja
elevernas utveckling och förbättra skolresultaten.
Undersökningen har som underlag tre elevgrupper, där samtliga är födda i
Sverige och har gått i svensk förskola. Den ena gruppen, grupp A, består av åtta
elever och har fått sin första läs-, skriv- och matematikinlärning på förstaspråket,
albanska. De går i samma klass som den andra gruppen, grupp B, nio elever
som fått sin första läs-, skriv- och matematikinlärning på andraspråket svenska
och fått extra stöd i detta språk. De sammanlagt sjutton eleverna i klassen har
haft extra språkstöd och samma lärare sedan förskoleklassen. När eleverna i
grupp A ”knäckt läskoden” har de gått över till samma undervisning i svenska
som grupp B, men får fortsatt extra stöd på förstaspråket.
Den tredje gruppen, grupp C, är parallellklassen med 18 elever, som fått
läs-, skriv- och matematikinlärning på andraspråket svenska. De har haft olika
lärare i förskolan och skolan och har inte fått samma intensiva språkträning
sedan förskoleklassen som eleverna i grupp A och B.
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Förutom dessa tre elevgrupper finns en kontrollgrupp, grupp E, bestående av
14 elever med svenska som förstaspråk från en klass, där övriga tio elever har
svenska som andraspråk.1
Materialet för studien består i huvudsak av den matematiska delen av nationella provet för årskurs 3 våren 2009, men som jämförelse har jag också använt
läsförståelseprovet i svenska från samma prov samt undersökt språkriktighet,
ordmassa och ordvariation i de av eleverna själva formulerade räkneberättelserna.
Matematikprovet, som inramas av en berättelse om barnen Novas och Trojs
äventyr, består av nio delar som var och en prövar olika mål i ämnet matematik. För min undersökning har jag använt dels uppgifter som bygger på endast
numeriska tal, dels uppgifter med benämnda tal. Inom matematiken används
termen benämnda tal som beteckning för uppgifter som bygger på språklig
grund. Det kan innebära att eleven utifrån ett språkligt register ska utföra en
omvandling till ett matematiskt symbolregister, exempelvis Per har fem äpplen
och Olle har fyra. Hur många har de tillsammans? Det förväntade svaret är:
5 + 4 = 9. Sådana tal innehåller således en skriftlig instruktion som eleverna
måste läsa för att kunna utföra uppgiften. I denna studie kallar jag sådana tal
lästal för att skilja dem från andra benämnda tal, räknehändelser, som innebär att eleverna ska gripa sig an en uppgift från motsatt håll och omvandla ett
matematiskt symbolregister till ett språkligt.

Resultat på numeriska tal
De numeriska uppgifterna i provet består av uppställningar som 10 + 7 =,
19 – 15 =, 14 –__ = 6 och __ + 9 = 15. För att kunna räkna ut dessa tal krävs
att eleverna förstår de matematiska symboltecknen och de regler som måste
tillämpas för att kunna lösa uppställningarna, men de behöver inte använda
språkliga register för att klara uppgifterna. Samtliga uppgifter utgår från addition och subtraktion och maximalpoängen är 20. I figur 1 visas hur eleverna i
genomsnitt klarar dessa uppgifter.

1

I en mer övergripande undersökning finns också elever som kommit till Sverige efter
skolstart, och elever med svenska som andraspråk vilka går i samma klass som grupp
E, men dessa ingår inte i denna studie.
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Figur 1. Elevresultat på uppgifter med enbart siffror.

Figur 1 visar att högst resultat har B-gruppen, elever som fått extra språkstöd
i svenska, och lägst A-gruppen, de som fått sin matematikinlärning på förstaspråket, albanska. Dessa två elevgrupper går i samma klass och har nu gemensam undervisning i matematik samtidigt som A-gruppen har fortsatt stöd på
förstaspråket. Den grupp som inte fått något extra språkstöd alls, C-gruppen,
och eleverna med svenska som förstaspråk, grupp E, befinner sig på en nivå
däremellan. Skillnaderna mellan grupperna är dock marginella.

Resultat på lästal
I nästa del av studien har jag undersökt elevernas resultat på lästal. För att lösa
talen måste eleverna kunna läsa och förstå texten samt veta vilket räknesätt som
ska tillämpas. Det sammanlagda antalet poäng är 24. E-gruppen hade högst
poäng, 18, 5, medan A och B hade 16,4 respektive 17,0 och grupp C hade lägst
poäng 15,7. Man ser här en förskjutning på så vis att skillnaden har ökat mellan grupp E, förstaspråkseleverna, och andraspråkseleverna, särskilt grupp C,
den grupp som inte fått något specifikt språkstöd. Dock har samtliga elever i
genomsnitt löst lästalen sämre än de tal som bara innehöll siffror.

Resultat på räknehändelser
Uppgifterna med räknehändelser är sista delen i ett delprov på 30–40 minuter,
vilket prövar förmågan att tillämpa division och multiplikation. De första uppgifterna i delprovet är lästal.
Räknehändelserna består av två uppgifter med likalydande text: Skriv en
räknehändelse om Nova och Troj som passar till 12 / 4 = 3,respektive 5 x 3 = 15.
Sammanlagt kan eleverna få 2 poäng på varje räknehändelse. Figur 2 visar
elevernas genomsnittliga resultat både grafiskt och poängmässigt.

340

Svenskans beskrivning 31

2
1,5
1
0,5
0
Grupp A
Grupp B
Grupp C
Grupp E

Division

Multiplikation

0,1
0,7
0
1,4
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Figur 2. Resultat på räknehändelser med division och multiplikation.

Av figuren framgår att grupp E, eleverna med svenska som förstaspråk, har
bäst resultat och grupp C sämst. Sex av 14 elever med svenska som förstaspråk
har full poäng på båda räknehändelserna, men ingen av de 35 eleverna med
svenska som andraspråk har fått full poäng på båda uppgifterna. I C-gruppen
har endast en enda elev fått ett enda poäng sammanlagt på båda uppgifterna.
Vad gäller den räknehändelse som utgår från division har ingen elev i C-gruppen
fått något poäng alls.
Dock har inte ens E-gruppen med ett genomsnitt på 57,5 % av maximalpoängen, nått upp till genomsnittet för riket, 60,5 % (Pettersson & Skytt 2010).
B-gruppen har 22,5 % rätt, A-gruppen 17,5 % och C-gruppen 2,5 %. Således
befinner sig samtliga elevgrupper med svenska som andraspråk långt under
riksgenomsnittet. De ligger dessutom långt under kontrollgruppen trots att de
i andra delar i denna studie har visat betydligt mer jämbördigt resultat.

Att skapa en räknehändelse – vad innebär det?
Eleverna fick således följande uppgifter: Skriv en räknehändelse om Nova och
Troj som passar till 12 / 4 = 3,respektive 5 x 3 = 15. Denna anvisning innehåller fyra instruktioner som ska beaktas:
•
•
•
•

att de ska skriva om en händelse
att händelsen ska ha med räkning att göra
att Nova och Troj ska vara huvudpersonerna
att en given formel ska ligga till grund för problemformuleringen
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Att skriva om en händelse
I det vardagliga livet liksom i berättelser av olika slag innebär en händelse
något som inträffar vid en viss tidpunkt, på en viss plats och med vissa inblandade personer. Att stadfästa sin räknehändelse i tid och rum har varit viktigt för
många av eleverna, särskilt de med svenska som andraspråk och 22 % av dessa
elever börjar sin räknehändelse med Det var en gång, en återklang från sagoberättandet som ger en antydan om hur eleverna associerar till ordet händelse.
(1)

det var en gång en fotbollsspelare han hete C. Ronaldo han fick en boll han
dribblade fem spelare och sen gjorde han mål tre i varje hög (A-grupp, 0 poäng)

(2)

det var en fröken som pratade med en fröken sen kom tre fröknar dom bara prata
hela dan (A-grupp, 0 poäng)

(3)

Det var en gång flickor som hetter Asena Elina mina Dem lekte med sina syskon
och gick ut och lekte kulor (C-grupp, 0 poäng)

Liksom de tre eleverna ovan har de flesta av eleverna varit måna om presentation av sina huvudpersoner och förankring av sin berättelse i tid och rum och
knyter därmed an till den traditionella berättargenren (se bl.a. Labov 1972,
Ekvall 1997). En del har lagt ner mycket energi på att skapa en hel liten historia, vilket får illustreras av exemplen (4) och (5) där eleverna har fått med
berättandets alla ingredienser med person, tid, plats, ett problem som ska lösas,
en händelseutveckling, som bl.a. drivs framåt med repliker, och slutligen den
lyckliga upplösningen.
(4)

Det var en gång en pojke som hade 12 kulor han ville ha 15 kulor och han tänkte
hur han ska skafa kulor en dag gick han till skolan frågade en pojke vill du mötas
på kulor och han andre pojken sa att jag har 3 kulor han pojken svarade ja att han
vill möta på kulor och han van han blev glad så nu har han 15 kulor (B-grupp, 0
poäng)

(5)

Troj och Nova sätter sig ner och tar en paus. Då kommer den lille arbetaren och
säger att de måste arbeta. Han kommer 3 kulor var gång. Han går 5 gånger. Nova
och Troj orkar snart inte bära alla kulor, för det är sådana här stora kulor (pil mot
en ritad kula) (E-grupp, 2 poäng)

Uppgiften att beskriva en händelse implicerar en underliggande kronologisk
struktur (Ekvall 1997) men i anvisningarna till lärarna (Skolverket 2009:28)
är ett av exemplen: Nova och Troj har 3 kulor, och gumman har 5 gång er så
många. Hur mång a kulor har gumman? En räknehändelse som beskrivs på
detta sätt har ingen förankring i tid och kan knappast ens benämnas en händelse,
utan bör snarare betraktas som ett tillstånd. Endast en av alla eleverna i denna
studie har bortsett helt från tid, plats och händelseutveckling och formulerat
en lösning i stil med ovanstående.
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Det var tre påsar med olika kulor I varje påse ska vara 5 kulor. Nova och Troj vill
veta hur många kulor det ska vara tillsammans. 3x5=15 (B-grupp, 2 poäng)

I anvisningarna till lärarna står också att en korrekt beskrivning av en räknehändelse ska avslutas med en fråga eller ett svar, vilket visar på att en räknehändelse
är en specifik genre i skolmatematiken, eftersom det i vanliga livet inte förväntas
att en beskrivning av en händelse ska avslutas med en fråga eller ett svar. 71 %
av eleverna med svenska som förstaspråk har en sådan fråga eller kommentar
vilket tyder på att de förstått räknehändelsens specifika art. Endast 22 % av
andraspråkseleverna har en fråga eller kommentar, utan avrundar i stället ofta
med det lyckliga slutet.
(7)

Nova och troj hittar 6 kulor och troj hitar 6 kulor dom delar med små ungar som
var fatig dåm gede ungarna 3 kulor De gede varje barn en kula (B-grupp, 0 poäng)

(8)

Det var en gång som en flicka som gick iväg och sen hittade hon tre ankor hon
hade bröd hon gav brödet till ankorna (C-grupp, 0 poäng)

En genomgång av lärarnas rättningar visar att en korrekt uträknad räknehändelse ger maximalpoäng oavsett om eleverna avslutat med en fråga, respektive
ett svar eller ej.

Att förstå att händelsen ska ha med räkning att göra
När man använder en term som lästal visar man tydligt att det viktigaste är talet,
dvs. slutledet i sammansättningen, och att det framförställda ledet inskränker
betydelsen till att endast omfatta läsning, vilket är helt i enlighet med reglerna
för sammansättning av ord på svenska. En tandborstmugg avser således en mugg
och ordet tandborste preciserar endast betydelsen. En term som räknehändelse
ger inte en tydlig fingervisning att det är räknandet som är det viktigaste, eftersom ordet händelse står sist och därmed får uppbära tyngdpunkten.
Många språk har helt andra principer än det svenska vad gäller sammansättningar, vilket innebär att tekniken att avläsa sammansatta ord bakifrån kräver
en viss ansträngning innan den blir automatiserad. I samband med en provsituation visar det sig nu att eleverna egentligen ska bortse från det viktigaste
ledet, slutet, och förstå att det de facto inte är händelsen utan räkningen som
är det viktigaste. Dessutom befinner de sig i en situation då de ska brottas med
räknesätten division och multiplikation som inte är lika väl intränade som de
andra två. Situationen kan ha varit förvirrande för dem och skulle kunna vara
en av anledningarna till att andraspråkseleverna varit så fokuserade på själva
berättandet av en händelse. Alla elever har i och för sig med någon sorts räkning i sina räknehändelser men oftast har räknandet fått stå tillbaka för själva
händelsen, och emellanåt är det bakomliggande räknandet knappt skönjbart.
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(9)

Det var tre fiskar Dem lekte med vatnet och simmade med sina vänner. Dem ätt
mat (C-grupp, 0 poäng)

(10) Det var en gång flickor som hetter Asena Elina mina Dem lekte med sina syskon
och gick ut och lekte kulor (C-grupp, 0 poäng)

Det kan verka som om eleverna i ovanstående exempel inte haft räknandet i
åtanke när de skrivit sina räknehändelser, men ändå kan man ana att det finns
en tanke på räkning i berättelserna eftersom båda bygger på tretalet och siffran
tre ingick i uppgiften.
I nedanstående lösningar av uppgiften förekommer i (11) endast en uppdelning av godis medan (12) består av olika skeenden.
(11) Jag har 12 godisar. Jag delade det med 4 st. Jag gav tre godisar till varje. 12 / 4
= 3 (B-grupp 2 poäng)
(12) Det var en gång 3 kater. De spelade fotboll. En kat gick och köpte12 godis. Hon
hemtade 12 godis. De gjorde så 12 / 4 = 3 (C-grupp, 0 poäng)

Eleven med exempel (11) har fått full poäng eftersom hon gjort en uppdelning på
fyra, medan eleven med exempel (12) inte fått några poäng alls eftersom katterna
var tre stycken. Tanken bakom kan ha varit helt korrekt men eleven tycks ha hoppat över ett tankeled. De överhoppade tankeleden förekommer särskilt ofta i de
problemlösningar där de fantasifulla berättelserna överskuggar själva räknandet.

Att Nova och Troj är huvudpersonerna
Enligt uppgiften på provblanketten ska händelsen införliva barnen Nova och
Troj, vilket dock inte framgår som en nödvändighet i rättningsmallen (Skolverket
2009:28f.), där följande exempel ger full poäng: Jag köper 3 suddegumi som
kostar 5 kr. Jag betalade 15 kr.
När eleverna skapar sina räknehändelser ska de med fantasins hjälp gå ut
i sin omvärld och fånga in en företeelse eller ett skeende som är användbart
som exempel. I samband med detta provtillfälle har eleverna strax innan fått
höra berättelsen om när Nova och Troj besöker en kulfabrik och har också fått
arbeta med räkneexempel som anknyter till denna episod. I inledningstexten
till räknehändelserna hänvisas till Nova och Troj och de båda figurerna finns
t.o.m. avporträtterade högst upp på sidan. Genom denna kontextualisering av
räknehändelserna skulle eleverna kunna få hjälp att i fantasin återgå till det som
de alldeles nyss har arbetat med. Tre fjärdedelar av eleverna med svenska som
förstaspråk har följt denna fingervisning och skrivit om Nova och Troj, men
endast 40 % av eleverna med svenska som andraspråk. I stället för att utnyttja
berättelsen om Nova och Troj och kulorna har många elever hämtat inspiration
från de egna vardagliga aktiviteterna eller från fantasivärldar där exempelvis
myror köper trisslotter, ankor bråkar till döds och kulor dansar.
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(13) En myra köpte en Trisslott och när han skulle kolla på hur många gånger det
skulle bli och det blev fem så han vann alltså femton kronor (E-grupp, 2 poäng)
(14) Det var 12 ankor. De bråkade. 9 stycken dog. Så blev det tre ankor kvar. (C-grupp,
0 poäng)
(15) Det var en gång elva kulor som dansade Sen nästa dag skulle de vissa det men 4
st bröt foten men 3 måde bättre (A-grupp, 0 poäng)

Vid rättning har lärarna förbisett instruktionen att Nova och Troj skulle ingå i
händelsen och har gett full poäng på sådana svar som exempelvis (13).

Att räknandet ska utgå från en given formel
Samtliga elever är bekanta med både division och multiplikation, men trots detta
har många använt fel räknesätt. I det nationella provet finns inga uppgifter som
prövar dessa räknesätt endast numeriskt, och det finns därför inget underlag för
undersökning av elevernas färdigheter i själva räknesätten.
Poängsättningen var 0, 1 eller 2 poäng på uppgiften. Många har fått endast
en poäng, som i (17) nedan, vilket enligt anvisningarna (Skolverket 2009:28f.)
innebär att tankegången har varit riktig men bristfällig och ej helt klart beskriven.
(16) Troj hade 3 hårstrån och så vexte det up 5 gånger så många hur många hårstrån
fick han? (E-grupp, 2 poäng)
(16) Det var en pojke som fick 5 kr av sin kompis och sen fick han 5 kr till från sin
mamma sen så fick från sin pappa 5 kr (A-grupp,1 poäng)
Många har utfört en addition, några en subtraktion och i vissa andra exempel är det
osäkert vilket räknesätt eleven avsett.
(17) Vi lekte Polis och tjuv vi var 10 styckna som lekte och sen kom 5 styckna (Agrupp, 0 poäng)
(18) En dag lekte jag med mina 12 barbie. Så vill Frida ha 9 st. Så nu har jag bara 3
st. (A-grupp, 0 poäng)
(19) Det var 15 tjuvar som ville råna en bank men polisen kom och fångade 3 och de
andra stack (C-grupp, 0 poäng)

En anledning till val av felaktigt räknesätt kan vara att eleverna inte förstått
att de skulle använda just den formel som fanns i uppgiften och därför utgick
från att man fick formulera vilket räkneproblem som helst som de själva kunde
komma på. En annan kan vara att räknesätten division och multiplikation inte
var tillräckligt inarbetade hos många elever och därför valde de i stället ett
räknesätt som de behärskade.
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Elevernas matematiska och språkliga resultat
Studien visar att det inte föreligger några större skillnader mellan eleverna med
svenska som första- respektive andraspråk vad gäller matematikuppgifter som
är baserade endast på siffror (figur 1) medan däremot språkligt baserade uppgifter, i synnerhet räknehändelserna, ger sämre resultat hos andraspråkseleverna.
En förklaring skulle kunna vara att andraspråkseleverna språkligt sett är
sämre än eleverna med svenska som förstaspråk och därför kan ha svårare att
förstå text och själva finna de adekvata formuleringarna. De studier jag gjort
av deras läsförståelse, språkriktigheten i deras texter samt förmåga att uttrycka
sig i mängd och variation visar ingen urskiljbar skillnad mellan de elever som
fått extra språkstöd och eleverna med svenska som förstaspråk. C-gruppen, den
klass som inte fått extra språkstöd sedan förskolan, visar däremot genomgående
ett sämre resultat även vad gäller mina språkliga undersökningar. Detta indikerar att det kan ligga en språklig faktor bakom skillnaderna mellan grupperna,
skillnader som, har det visat sig, skulle kunna utjämnas genom införande av
extra språkstöd på första- eller andraspråket.
Det påtagliga i denna studie är dock att andraspråkseleverna i grupp A och B
inte kommer upp till samma nivå som förstspråkseleverna vad gäller resultatet på
just räknehändelserna. Trots att de klarar numeriska uppgifter och lästal i stort
sett lika bra, fått samma resultat vid undersökning av exempelvis läsförståelse
och språkriktighet visar räknehändelserna på stora skillnader mellan grupperna.
En förklaring till skillnaderna mellan första- och andraspråkseleverna skulle
kunna ges av den av Duval (2006) introducerade registerteorin.

Diskussion av genren räknehändelser utifrån registerteorin
Enligt Duval (2006) innebär det stora svårigheter för många elever att förflytta
sig inom olika register vid matematisk problemlösning. Med register avser
han olika teckenuppsättningar med semiotiska representationer. Registren kan
vara monofunktionella, exempelvis diagram och symboler, med tillhörande
mönster och regler för behandling och omvandling inom respektive register.
Andra register är multifunktionella och baseras på exempelvis språkligt och
laborativt material samt bilder. Användaren kan här ha större frihet att utforma
egna mönster, regler och tolkningar.
I nationella provet utgör en uppgift som 10 + 7 = __ ett exempel på monofunktionella register med symboliska representationer, mönster och regler för
hur man adderar, multiplicerar osv. Eleverna rör sig inom samma register och
den som känner till de symboliska representationerna och reglerna kan också
tolka dem och utföra uppgifterna. Figur 1 visar att det föreligger inga större
resultatskillnader mellan eleverna när de rör sig inom detta register.
Lästalen, som är ett vanligt fenomen i grundskolans räkneuppgifter, innebär
en övergång till ett multifunktionellt register, eftersom eleverna nu ska använda
två symboliska register, ett språkligt och ett matematiskt, och förflytta sig

346

Svenskans beskrivning 31

mellan dem för att kunna lösa uppgiften. I detta fall finns större möjlighet till
tolkning, men eleverna måste följa vissa regler för att kunna utföra uppgifterna
på ett korrekt sätt.
Vid lösning av uppgiften räknehändelse måste eleverna kunna röra sig
mellan flera olika register. Med utgångspunkt ifrån ett språkligt register, dvs.
instruktionstexten, ska eleverna avläsa ett matematiskt symbolregister, formeln.
Nästa steg innebär att eleverna ska använda sig av någon sorts bildregister, dvs.
en inre föreställningsvärld, för att skapa en händelse. Denna inre föreställningsvärld ska beskrivas på ett specifikt sätt, dvs. enligt en viss genre, vilket också
kan betraktas som ett eget specifikt register. Efter detta ska eleverna återgå till
det språkliga registret och formulera sig i skrift samtidigt som de måste hålla
i minnet både sin inre föreställningsvärld och det matematiska symbolregistret, formeln. Vid förflyttningarna mellan de olika registren har eleverna stora
friheter att sätta upp sina egna mönster och regler för hur arbetet ska utföras.
De har också möjlighet att göra olika tolkningar eftersom det inte finns några
fastlagda detaljregler för hur arbetet ska gå till.
Det verkar tänkbart att en sådan uppgift är särskilt svårhanterlig för elever
som utgår från sitt andraspråk eftersom redan det språkliga registret kan kräva
en extra arbetsinsats från deras sida. Det fanns många fällor för dem på vägen
när de skulle ta sig fram och tillbaka mellan olika register.
Räknehändelser är en specifik skolgenre och i läraranvisningarna vid provtillfället hänvisas bl.a. till ett rammål enligt vilket eleverna ska:
kunna tolka elevnära information med matematiskt innehåll och kunna uttrycka sig muntligt, skriftligt och i handling på ett begripligt sätt med hjälp av
vardagligt språk, grundläggande matematiska begrepp och symboler, tabeller
och bilder (Skolverket 2009:27).
Denna beskrivning pekar på många olika färdigheter hos eleverna vilket
ställer stora krav på deras kognitiva förmåga. En uppföljning ett år senare i
A- och B-gruppen visar att 75 % av dem nu klarar av att korrekt lösa uppgifter
som räknehändelser, vilket kan ses som ett tecken på att med ökad kognitiv
mognad klarar eleverna av en så pass komplicerad genre.

Avslutande kommentar
Räknehändelsens multifunktionella register är en svårhanterlig genre. Även om
A- och B-gruppen låg under riksgenomsnittet beträffande räknehändelserna vid
nationella provet 2009 var deras resultat betydligt bättre än C-gruppens. Detta
visar att en ökad satsning på förstaspråket och/eller andraspråket svenska kan
ge gott resultat med utslag även på matematikens område.
De frågor man slutligen kan ställa sig är: Uppgifter som räknehändelserna
i nationella provet 2009, vad prövar de egentligen? Språklig eller matematisk
förmåga? Eller bådadera? Eller kognitiv mognad?
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Att läsa vad man skriver?
Studier av ögonrörelser på den egna texten under skrivandet
Åsa Wengelin, Roger Johansson & Victoria Johansson

Introduktion
Den troligen mest använda klyschan inom den kognitiva skrivforskningen är
att skrivande är en komplex process. Icke desto mindre är det sant – åtminstone
vad gäller att skriva en sammanhängande text. Studier av kognitiva aktiviteter i
textproduktion försöker ofta beskriva skrivprocessens delprocesser och hur dessa
interagerar med varandra. I vilken utsträckning de olika delprocesserna förekommer och på vilket sätt de samverkar med varandra är till stor del beroende
av sociala faktorer såsom mottagare, medskribenter, kommunikationssituation,
motivation, skrivvana m.m. En egenskap som dock är gemensam för i princip
all skriftlig kommunikation – till skillnad från talad – är att det man skrivit
(eller delar av det) finns kvar som något slags externt minne och (den seende)
skribenten kan titta tillbaka på det för att till exempel få idéer om vad man ska
fortsätta skriva, skapa en röd tråd i det man skriver eller eventuellt redigera i det
man skrivit. Det är den processen – att läsa eller titta tillbaka på sin framväxande text, och betydelse av att ha den möjligheten som det här kapitlet handlar
om. Vi rapporterar några utvalda resultat från det nyligen avslutade projektet
“Att läsa medan man skriver” (se till exempel Wengelin m.fl. 2009, Johansson
m.fl. 2008) och vilka nya frågor de har lett oss till. Dessa kommer vi att försöka
besvara i uppföljningsprojektet “Att titta på vad man skriver”.

Kognitiva processer i textproduktion
Det finns flera modeller som redogör för skrivandets kognitiva processer (för en
översikt se Alamargot & Chanquoy 2001). Gemensamt för de flesta modeller är
att de liksom modeller för talproduktion (t. ex. Levelt 1989) innehåller moduler
för innehållsgenerering, formulering, överföring av det formulerade innehållet
till språkliga former – i det här fallet skriven svenska, och slutligen en modul för
självreglering. I en skriftspråkssituation är den framväxande texten hela tiden
synlig och tillgänglig för skribenten och därmed även möjlig att förändra. På så
vis har skribenten tillgång till ett slags “externt minne” (O’Regan 1992). Därför
innehåller modeller för textproduktion vanligen också en modul för kontroll
och revidering av texten. Den inom skrivforskningen mest refererade modellen
är utan tvekan Hayes och Flowers (1980) modell vars tre huvudkomponenter
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är planering, överföring till skrift och revidering. Dessa delprocesser utgör
inte diskreta, avgränsade, linjärt på varandra följande steg, utan används av
skribenten i multipla, iterativa cykler. De tre delprocesserna anses tävla med
varandra om kognitiv kapacitet och ju mer automatiserad en viss delprocess
är desto mindre kognitiv kapacitet kräver den (McCutchen 2000). Det antas
ofta att lågnivåprocesser såsom att forma bokstäver (Berninger, Cartwright,
Yates m.fl. 1994), hitta tangenter på tangentbordet (Alvès m.fl. 2007) ordmobilisering (McCutchen & Crain-Thoreson 1994) och stavning (Wengelin
2007) ingår i den själva överföringsfasen (från innehållsplan till språklig form)
och kan automatiseras genom övning för de flesta skribenter (Kellogg 1996,
2008). Planering och revidering är enligt samma modell högnivåprocesser som
kräver kontroll över hela texten och är därför mycket svårare att automatisera.
Enligt många författare (Hayes & Flower 1980; Bereiter & Scardamalia 1987;
McCutchen���������������������������������������������������������������
2000) måste en skribent ha uppnått en hög grad av automatisering av lågnivåprocesserna för att ha kognitiv kapacitet över att fullt ut kunna
planera och revidera sin text. Trots nästan 30 år av forskning om kognitiva
processer i skrivande vet vi fortfarande förvånansvärt lite om hur skrivandets
delprocesser fungerar och än mindre om hur de samspelar. Som Wengelin,
Torrance, Holmqvist m.fl. (2009) påpekar är en av skrivforskningens största
utmaningar att kartlägga hur skribenter processar olika typer av input (som till
exempel skrivuppgiften, källtexter och kunskaper lagrade i långtidsminnet)
för att generera en sammanhängande text. Vad vi i vår forskning är speciellt
intresserade av är hur just inputen från texten som håller på att skrivas – påverkar
såväl skribentens skrivprocesser som den färdiga texten och hur den uppfattas,
samt hur detta varierar över individer.

Läsning som en del av skrivandet
Att läsa sin egen text
Hayes och Flowers skrivmodell reviderades senare av Hayes (1996). I denna
modell föreslås att de huvudsakliga kognitiva processerna i skrivande är texttolkning, reflektion och textproduktion. De tre samspelar både med varandra,
med individuella faktorer, och med social och fysisk omgivning. Det kanske
mest intressanta i Hayes modell från 1996 är förskjutningen från revidering som
en grundläggande process till texttolkning. Hayes (1996) beskriver texttolkning,
eller läsning, som en funktion som skapar interna representationer av språklig
och grafisk input. Han föreslår åtminstone tre anledningar till att läsa (och
därmed tre typer av läsning) i samband med skrivande: a) läsning av källtexter
relaterade till skrivuppgiften; b) läsning i samband med att uppgiften definieras; och c) läsning för att utvärdera den egna texten. Det sistnämnda skulle i
sin tur ligga till grund för revidering av texten. Hayes föreslår vidare att även
om läsning för redigering även innefattar kontroll av stavning och skrivfel så
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överlappar processerna i läsning för utvärdering i stor utsträckning med dem
i läsning för förståelse, vilka typiskt förekommer när man läser en text som
någon annan skrivit, till exempel en roman, en tidningsartikel, ett brev eller
en facktext. Utöver det föreslår han att skribenter läser för att kontrollera att
texten stämmer överens med de kommunikativa mål de satt upp och den genre
de tänkt sig. Med andra ord kan man tänka sig att skribenter inte bara läser
för att kontrollera vad de skrivit utan att de också läser för att underlätta andra
processer i skrivandet, såsom planering av den fortsatta texten. Att skribenter
tittar tillbaka på sin skrivna text för att påminna sig om vad de redan har skrivit,
generera nya idéer och avgöra hur de ska fortsätta skriva har också föreslagits
av Pianko (1979) och Holmqvist, Holsanova, Johansson & Strömqvist (2004)
liksom av Wengelin m.fl. (2009). Det har ofta antagits att genomläsning av den
egna texten är viktigt för att skapa en sammanhängande text och detta stöds t.
ex. av Breetvelt, van den Bergh & Rijlaarsdam (1996) som fann att läsning av
den egna texten korrelerade med bedömd textkvalitet. Vi väljer här att fortsätta
använda ordet läsning och inte texttolkning som Hayes föreslår då vi anser
att begreppet tolkning antyder en förståelseprocess och det är tveksamt om
förståelse är det huvudsakliga målet med att läsa sin egen framväxande text.

Att läsa sin egen framväxande text
Trots att de flesta modeller av skrivprocessen inkluderar en komponent av läsning eller texttolkning som Hayes (1996) valde att kalla det, finns det ett mycket
begränsat antal empiriska studier på området. En anledning till det kan vara att
läsning har ansetts utgöra en mycket liten del av ett komplext och dynamiskt
studieobjekt – nämligen skrivprocessen – som i sig anses svårt att undersöka.
Medan läsforskare kan ge deltagarna i sina studier väldefinierade uppgifter med
avgränsade mått, fungerar skrivforskare, även mycket experimentella sådana,
i mycket större utsträckning som observatörer av en process de inte riktigt kan
styra över och inte heller veta vad de kan förvänta sig av. Medan läsforskaren
kan bestämma vad deltagarna skall läsa måste skrivforskaren vänta och se.
Om forskaren bestämmer i förväg exakt vad skribenterna ska skriva studerar
hon/han inte längre textproduktion med alla dess delar utan bara den del som
handlar om överföring av planer till språk.
En annan möjlig anledning till att läsning under skrivande inte har studerats
i någon större utsträckning kan vara ett underliggande antagande om att läsning
under skrivande, som Hayes (1996) föreslår, «i stor utsträckning skulle fungera
som läsning för förståelse». På det sättet har läsning varit en process som inte har
behövts studeras i relation till skrivande utan något som överlåtits åt läsforskare
att studera. Detta antagande är emellertid inte självklart på något sätt. Det finns
åtminstone två betydande skillnader mellan att läsa sin egen framväxande text
och en färdig text skriven av någon annan. För det första är syftet med att läsa
en text som någon annan har skrivit ofta att försöka skapa förståelse på någon
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nivå för något man har mer eller mindre förförståelse för innan man börjar. I
många fall har man aldrig sett texten innan. När man läser sin egen text har
man maximal förförståelse och läser som vi nämnde ovan inte i första hand för
att förstå eller skaffa sig nya kunskaper. För det andra gäller att om man läser
(samma version av) den färdiga texten skriven av någon annan flera gånger ser
den likadan ut varje gång och den ändrar sig inte under tiden man läser den.
Den egna texten kan ändra sig hela tiden medan man producerar den. Om man
tittar på den efter 25 minuters skrivande behöver den inte alls se likadan ut som
den gjorde efter fem minuter. Den kan både ha vuxit och ändrat såväl struktur
som innehåll. Det är alltså både skillnad i syfte och i förutsättningar.
En tredje anledning är med största sannolikhet att metoderna för att studera
läsande under skrivande fram tills helt nyligen varit begränsade till självrapportering. Självrapporteringsmetoder, där skribenten under hela processen «tänker
högt» kan förse forskaren med tämligen rik kvalitativ information om vad en
skribent anser sig göra och fundera på medan hon skriver, framför allt på någon
slags makronivå. Processer på lägre nivå såsom morfologisk och syntaktisk
processning är dock svårfångade med den typen av metoder. Självrapportering har kritiserats för att den möjligen stör skribentens skrivprocess och för att
det är svårt att kontrollera att skribenten faktiskt säger det de gör och inte det
de tror att forskaren vill höra. En möjlighet att få mer «objektiva» kvantitativa
data som inte stör skribenten är att spela in skrivprocessen med till exempel
tangentloggning istället. En beskrivning av tangentloggning följer i metodavsnittet. På senare år har tangentloggning kombinerats med ögonrörelsemätning
(Wengelin m.fl. 2009, Alamargot m.fl. 2006) vilket gör att vi både kan spela in
vad folk gör när de skriver och var de tittar när de gör det.

Frågeställningar
Som tidigare nämnts finns det väldigt lite forskning om läsande under skrivande. Tidigare forskning har dessutom i stor utsträckning byggt på självrapporteringsmetoder, vilket kan ge mycket insikter om varför skribenter gör på
ett visst sätt men inte så detaljerade kvantitativa data. Vi valde därför att inleda
med att utforska datan med några mycket grundläggande frågor:
– I hur stor utsträckning läser skribenter sina texter medan de skriver dem?
– Är det någon skillnad mellan skribenter av olika åldrar samt med och utan
läs- och skrivsvårigheter i hur mycket de läser?
– Har skärm- och tangentbordstittare samma läsmönster?
– Finns det någon relation mellan hur mycket man läser sin text och vilka
egenskaper den får respektive hur den bedöms?
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Metod
Deltagare
I projektet “Att läsa medan man skriver” deltog 79 skribenter varav 37 var
universitetsstudenter med minst fyra terminers universitetsstudier och 42 var
15-åringar. Av universitetsstudenterna hade nio och av 15-åringarna hade tretton
läs- och skrivsvårigheter. Könsfördelningen var jämn med en liten övervikt för
män i grupperna med läs- och skrivsvårigheter. Alla skribenter skrev en utredande text och en bildbeskrivning och läste en liknande jämförbar text skriven av
någon annan. Deltagarna hade valts ut med hjälp av standardiserade screeningtest där ordavkodning (DJUR, Herrström 1998) och stavning (Johansson 1992)
undersöktes. Resultaten från standardiserade test kan alltid omvandlas till en
niogradig skala – den så kallade stanineskalan (Standardized nine grade scale)
där 1 är lägst, 9 högst och 5 motsvarar medelvärdet för populationen. I vår studie
var inkluderingskriteriet för personer med läs- och skrivsvårigheter ett resultat
på stanine 3 eller lägre för minst ett av testen och för personer utan läs- och
skrivsvårigheter minst stanine 5 i båda. Eftersom det verkade rimligt att anta att
läsning under skrivande påverkas av hur mycket man tittar på skärmen, delades
deltagarna med hjälp av klusteranalys efter datainsamlingen in i skärmtittare
(tangentskickliga skribenter som huvudsakligen tittar på skärmen när de skriver,
klustercentrum = 95% ), tangentbordstittare (skribenter som tittar mycket på
tangentbordet, klustercentrum = 80%) och blandskribenter (som tittar ungefär
lika mycket både på skärmen och på tangentbordet).

Utrustning och eliciteringsmaterial
Bildbeskrivningen eliciterades med hjälp av en bild från Nordqvists (1990)
bok Kackel i Trädgårdslandet. Den kommer vi inte alls att ta upp mer i det
här kapitlet utan här koncentrerar vi oss på den utredande texten. För den fick
deltagarna se en film (Berman & Verhoeven 2002) med scener från en skoldag,
avsedda att väcka känslor. Exempel på scener som visades var fusk, mobbning,
slagsmål. För läsuppgiften fick de läsa en text baserad på samma uppgift. Alla
skrivdata samlades in med tangentloggningsprogrammet ScriptLog (Strömqvist
& Karlsson 2002) som kopplats ihop med en ögonrörelsemätare1 som var
monterad på en cykelhjälm som deltagarna fick ha på sig. ScriptLog spelar in
alla tangentbords- och musaktiviteter och kan sedan spela upp skrivprocessen
i realtid. ScriptLog genererar också statistik om hur länge skribenten skrivit,
hur mycket hon skrivit, när hon gjort pauser och när hon redigerat. Ögonrörelsemätaren spelar samtidigt in var skribenten tittar (50 ggr per sekund) under
hela skrivprocessen. Hon kan i den utredande uppgiften titta på skärmen, tangentbordet - eller utanför dessa.
1

SMI iView X (HED + HT 50 Hz

Wengelin, Johansson & Johansson: Att läsa vad man skriver?

353

Procedur
All datainsamling genomfördes i dåvarande ögonrörelselaboratoriet (nu en
del av Humanistlaboratoriet) vid Lunds universitet. När deltagarna kom till
laboratoriet informerades de om vilka uppgifter de skulle få göra, samt att de
skulle intervjuas om sina läs- och skrivvanor efter uppgifterna. Intervjuerna
kommer inte att beröras i det här kapitlet. De informerades även om att deras
ögon skulle spelas in och att de kunde få svar på alla närmare frågor efteråt.
Först genomfördes skrivuppgifterna och sedan läsuppgiften. För den utredande
texten som är i fokus här bad vi deltagarna att skriva i ca 30 minuter. Vi informerade dem sedan när det var fem minuter kvar. Om någon efter 30 minuter
fortfarande hade lite kvar att skriva tilläts de avsluta sina texter. Även de som
var klara lite innan tilläts avsluta uppgiften efter att vi frågat dem om de kände
sig helt säkra på att de var klara.

Analyser
För att kunna besvara de första frågorna analyserade vi den totala tiden som
skribenterna höll på med uppgiften i minuter och sekunder. Vi undersökte
också hur stor andel av totaltiden de tittade på skärmen och hur stor andel av
denna tid som var läsning. Vi definierade läsning på samma sätt som läsning
tidigare har definierats i läsforskningen. När man läser en text hoppar ögonen
fram över texten och stannar på de flesta ord. När ögat stannar kallas detta
för en fixering och när det hoppar kallas det för en sackad. För att ett antal
fixeringar på en text skall räknas som läsning bör det vara minst tre fixeringar
med mellanliggande sackader i samma riktning. Ögonen bör alltså hoppa
från vänster till höger på en rad minst tre gånger för att något ska räknas som
läsning. Vi skilde på läsning i pauser och läsning som skedde samtidigt med
skrivandet och beräknade fixeringslängderna (i ms) i de två villkoren. Slutligen,
för att studera om mängden läsning hade något samband med textegenskaper
eller textbedömningar analyserade vi texterna utifrån lexikal diversitet som
beräknades med funktionen VocD i CLAN-programmet (McKee, Malvern, &
Richards 2000), syntaktisk komplexitet som definierades som antal ord per Tunit (Huvudsats med tillhörande bisatser, Hunt 1970) samt bedömd textkvalitet,
vilket definierades som medelvärdet av 16 logopeders helhetsbedömningar av
texterna (baserat på kriterierna för de nationella proven i svenska). All statistik
har körts i programmet SPSS och fotnoter anger testens exakta resultat för den
statistikintresserade.

Resultat
De första två frågorna vi ställde oss var hur stor andel av skrivtiden skribenter
över huvud taget läser sina texter och om det går att hitta några skillnader
mellan grupperna i hur mycket de läser sina texter. Staplarna i diagrammet i
figur 1 nedan visar hur stor del av den totala uppgiftstiden (alltså ca 30 min)
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som skribenterna i de olika grupperna läste sina texter. (Se även Johansson,
Johansson, Wengelin & Holmqvist, 2008). Vid första anblick kan det se ut som
om de fyra grupperna skiljer sig åt. Det ser ut i diagrammet som att det finns en
trend som antyder att skribenterna utan läs- och skrivsvårigheter läser mer än
skribenterna med läs- och skrivsvårigheter och att universitetsstudenter läser mer
än 15-åringar. Universitetsstudenterna utan läs- och skrivsvårigheter läste 9,3%
av totaltiden, 15-åringarna utan läs- och skrivsvårigheter 8,2%, universitetsstudenterna med läs- och skrivsvårigheter 7,2% och 15-åringarna med läs- och
skrivsvårigheter 4,8% av totaltiden. Den är trenden var emellertid inte statistiskt
säkerställbar.2 Vi kan alltså inte med säkerhet säga att det faktiskt finns några
skillnader mellan grupperna. En av anledningarna till det är att det är väldigt
stor variation inom grupperna när det gäller hur mycket de läser sina texter.
Linjerna som sticker upp ur staplarna visar hur stor den variationen är – den
så kallade standardavvikelsen. Ju större standardavvikelsen är desto större är
variationen i gruppen. Om man har en liten variation och därmed en homogen
grupp är standardavvikelsen väldigt liten jämfört med medelvärdet och det
lilla strecket skulle därmed knappt sticka upp ur ur stapeln. Om man har en
stor variation sticker strecket upp långt och här ser vi till exempel att strecket
som sticker upp ur stapeln för 15-åringarna med läs- och skrivsvårigheter är
nästan lika högt som stapeln. Här var standardavvikelsen 4.1 – alltså nästan
lika mycket som medelvärdet. Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att
alla skribenter läste en väldigt liten del av totaltiden men att det varierade stort
inom grupperna.

Figur 1: Andelen lästid av den totala uppgiftstiden

2

Det statistiska test som kördes var en så kallad tvåvägs ANOVA där både grupp (med
och utan läs- och skrivsvårigheter) och ålder jämfördes.
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En tänkbar förklaring till att vi fann så liten andel lästid kunde ju ha varit att
skribenterna helt enkelt inte tittade på skärmen så mycket. Men det verkar inte
vara förklaringen. Medan diagrammet i figur 1 visar hur stor andel av totaltiden
deltagarna läste sina texter sätter diagrammet i figur 2 detta i relation till den
tid de faktiskt tittade på skärmen. Den översta kanten av staplarna visar hur
stor andel av totaltiden deltagarna tittade på skärmen. Den översta ljusa delen
av staplarna visar hur stor del av den tiden som utgjordes av läsning. Tittar
vi på medelvärdena för grupperna finner vi inte heller här några statistiskt
säkerställbara skillnader i hur stor andel av skrivtiden skribenterna tittar på
skärmen. I genomsnitt tittar grupperna på skärmen mellan 40.6% (15-åringarna
utan läs- och skrivsvårigheter och 47.8% (universitetsstudenterna utan läs- och
skrivsvårigheter).Vi ser alltså att även om vi relaterar läsningen till hur mycket
skribenterna tittar på skärmen är det en ganska liten del av tiden de faktiskt
läser sina texter. Även här varierar det emellertid en hel del inom grupperna.

Figur 2: Andelen tid av den totala uppgiftstiden som skribenten tittar på skärmen och
hur stor del av den som utgörs av läsning.

Därför ställde vi oss frågan om det kan vara så att eventuella intressanta skillnader snarare stod att finna inom grupperna än mellan dem. Vi började med att
undersöka om läs- och skrivbeteendena skiljer sig åt beroende på hur mycket
de tittar på skärmen och tangentbordet. Man skulle ju till exempel kunna tänka
sig att skribenter som mest tittar på tangentbordet när de skriver läser varje
gång de tittar upp på skärmen och att de då skulle ha en betydligt större andel
läsning av den tid de tittar på skärmen än dem som tittar på den hela tiden.
Man skulle å andra sidan också kunna tänka sig att de som tittar på skärmen
hela tiden har större möjligheter att läsa sin text och därför läser mer. För att
inte blanda ihop för många variabler samtidigt valde vi att inledningsvis bara
göra de här analyserna på en grupp och vi valde då universitetsstudenterna
utan läs- och skrivsvårigheter, bland annat för att de var flest. Vi delade in dem
i skärmtittare eller tangentbordstittare beroende på var de tittade mest. Några
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tittade lika mycket på både tangentbordet och skärmen och dem valde vi bort
till att börja med. Indelningen i grupper gjorde vi med hjälp av en så kallad
klusteranalys i statistikprogrammet SPSS. Den gav oss 17 tangentbordstittare
och sju skärmtittare.
Tabell 1 visar medelvärdena (med standardavvikelserna som anger variationen inom gruppen inom parentes) för hur mycket tid (i minuter) skribenterna
lade på uppgiften, hur produktiva de var (hur många ord per minut de producerade, baserat på den färdiga texten), hur stor andel (i procent) av totaltiden
de två olika grupperna läste, hur stor del av denna läsning som skedde parallellt
med skrivande (läsning under skrivande), till skillnad från i pauser, samt de två
gruppernas fixeringslängder under de här två typerna av läsning. Tabellen visar
också hur fort de skrev och hur lång tid de lade ner på uppgiften.
Tabell 1: Läs och skrivbeteenden hos skärmtittare och tangentbordstittare.
Totaltid för uppgiften
Produktivitet i ord/min
Andel lästid
Läsning under skrivandet
Fixeringslängd för läsning
samtidigt med skrivandet
Fixeringslängd för läsning i
skrivpauser

Skärmtittare
25.0 (5.2) min.
21.9 (8.8) ord/min
17.7 (6.4)%
41.8 (33.4)%

Tangentbordstittare
31.1 (4.8) min.
14.4 (5.1) ord/min
5.8 (3.8)%
12.1 (14.1) %

241.3 (16.1) ms

231.6 (24.3) ms

388.9 (23.2) ms

249.0 (36.0) ms

Tabellen visar att skärmtittarna var snabbare skribenter än tangentbordstittarna.
De både genomförde uppgiften på kortare tid och producerade betydligt fler ord
per minut. Den statistiska jämförelsen visar att de här resultaten var statistiskt
tillförlitliga.3 Det var ett väntat resultat eftersom det troligen är tangentbordsskickligheten som gör att en skribent blir skärmtittare. Ju säkrare man är på
tangentbordet desto mindre behöver man titta på det och desto mer kan man
titta på skärmen.
Ett mer intressant resultat är att skärmtittarna läste sina texter betydligt mer4
än tangentbordstittarna och de kunde dessutom läsa samtidigt som de skrev,
på andra ställen i texten än där de skrev, i betydligt större utsträckning än tangentbordstittarna. Skärmtittare läste alltså inte bara mer än tangentbordstittarna
utan uppvisade också ett annorlunda läsbeteende.
3

Grupperna jämfördes statistiskt med hjälp av testet ANOVA. Resultatet visar en signifikant
effekt både för totaltid (F(1, 22) = 7.610, p = 0.011) och för ord per minut (F(1, 22) = 7.092,
p = 0.014).

4

Även här kördes en ANOVA för att jämföra grupperna och en signifikant effekt
erhölls(F(1, 22) = 27.783, p<0.001)
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Detta bekräftades när vi sedan jämförde även fixeringslängderna (alltså tiden som ögat står stilla vid varje stopp) både mellan grupperna och de olika
typerna av läsande: samtidigt med skrivandet och i skrivpauser.5 Det visade
sig att skärmtittarna i genomsnitt hade betydligt längre fixeringar än tangentbordstittarna. Det antyder att de gör något annat än skärmtittarna när de läser
sin framväxande text. Vid en närmare titt upptäckte vi att skärmtittarnas längre
fixeringar förklarades just av att de även kunde läsa samtidigt som de skrev.
Fixeringarna som förekom i läsande som förekom samtidigt med skrivandet var
markant längre än när läsandet pågick i skrivpauser. När det gällde fixeringarna
i skrivpauser var de lika långa för båda grupperna.
Den sista frågan vi ställde oss var om det fanns något samband mellan hur
mycket man läste sin text och egenskaper i texten. Som nämndes ovan analyserade vi läsning i relation till lexikal diversitet, syntaktisk komplexitet och
textkvalitet. Textkvalitet bedömdes på en skala mellan 1 och 5 efter mallen för
de nationella proven i svenska. De här analyserna är ännu inte helt klara. För
universitetsstudenterna har vi analyserat om det finns någon skillnad i lexikal
diversitet och syntaktisk komplexitet mellan de som läser sina texter mest –
skärmtittarna – och de som läser sina texter mindre – tangentbordstittarna. Här
fann vi inga skillnader. För en mer detaljerad redogörelse av de här resultaten se
Johansson, Wengelin, Johansson & Holmqvist (2010). När det gäller sambandet
mellan bedömd textkvalitet och hur mycket de läser sina framväxande texter
har vi analyserat det för 15-åringarna med och utan läs- och skrivsvårigheter
och fann inte heller här något samband. Tillsammans antyder de här resultaten
att det inte verkar finnas någon enkel relation mellan mängden läsning av den
egna texten och textens egenskaper.

Diskussion
En kort sammanfattning av resultaten ger alltså vid handen att läsning generellt utgör en mycket liten del inte bara av den totala skrivtiden utan också av
den tid en skribent faktiskt tittar på skärmen. Detta verkade gälla för alla våra
grupper och det fanns inga starka skillnader mellan grupperna. Om vi däremot delade upp skribenterna i dem som tittade på skärmen när de skrev och
de som tittade på tangentbordet utkristalliserades några intressanta mönster.
De som var skärmtittare läste betydligt mer än tangentbordstittarna. Men även
här rörde det sig om i medeltal mindre än 20%. Skärmtittarna hade också ett
något annorlunda läsbeteende än tangentbordstittarna. De läste mer parallellt
med skrivandet och hade längre fixeringar under den här läsningen. Slutligen
5

Fixeringslängderna analyserades med en tvåvägs-Anova som visade både en signifikant
skillnad mellan skärmtittare och tangentbordstittare (F(1, 22) = 44.052, p<0.001), en sig-

nifikant skillnad mellan läsning under skrivande och läsning i pauser (F(1, 22) = 132.053,
p>0.001) och en signifikant interaktion mellan de båda (F(1, 22) = 88.602, p<0.001).
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har vi hittills inte funnit några tydliga kopplingar mellan hur mycket man läser
sin text och vilka egenskaper den får.
Låt oss ta en närmare titt på de olika resultaten. Att skribenter läser en så
liten del av totaltiden är i sig lite förvånande, men flera olika förklaringar är
tänkbara. Den första är att läsning generellt är en mycket snabbare aktivitet än
skrivande, så det kanske inte alls är sammanlagd tid som är den rätta variabeln
för att undersöka läsning av den framväxande texten. Man kanske snarare borde
titta på hur ofta eller hur stora textstycken som läses. Det kan också vara så att
textgenren eller experimentsituationen har påverkat skribenterna. Att läsning
utgör en så liten del av den tid skribenterna tittar på skärmen – oavsett om de
är skärmtittare eller tangentbordstittare – är dock mer intressant. Vad gör de
resten av tiden? Använder de det de ser på skärmen på något sätt? Processar de
information – eller “vilar de bara ögonen”? Att de skulle vila ögonen motsägs
definitivt av att även tangentbordstittarna tittar mycket på skärmen utan att
läsa. Preliminära analyser antyder att många av skribenterna�����������������
gör kv����������
icka tillbakablickar på ord som verkar ha en kohesiv relation till det ord de just skriver.
Kan det vara så att skribenters blickmönster inte alls huvudsakligen handlar om
läsning i den traditionella bemärkelsen utan snarare om att med hjälp av olika
typer av blickmönster skapa koherens och textbindning? Klart är i alla fall att
Hayes (1996) idé om att processerna i läsning under skrivande i stor utsträckning
överlappar med dem i läsning för förståelse, bara stämmer till en liten del – och
möjligen är det inte ens särskilt relevant att tala om läsning under skrivande
eftersom blickmönstren under skrivande är så annorlunda än dem i läsning av
andras texter. Se Johansson, Holmqvist, Wengelin & Johansson (manuskript)
för en mer detaljerad diskussion om den här frågan.
Att vi inte fann några skillnader mellan grupperna i hur stor andel av tiden
de läste var också intressant. Det skulle kunna antyda att lässvårigheter, ålder
och erfarenheter inte har så stor inverkan på läsning av den egna texten eller
åtminstone inte på mängden läsning. Det stöds också av resultatet att mängden
läsning inte verkar ha något samband med den färdiga textens egenskaper.
Sammantaget pekar detta mot att vi i fortsatt forskning inte bör fokusera på
hur mycket skribenterna läser, utan kanske snarare på vad de läser, när de läser
under processen och varför de gör det. Detta skulle möjligen också kunna ta
oss närmare en förklaring till varför Breetvelt m.fl. (1996) till skillnad från oss
fann ett sådant samband. Även resultatet att skärmtittare läser mer parallellt med
skrivandet än tangentbordstittare pekar åt det hållet. En intressant fråga som
uppkommer här är vilken roll det spelar att man kan titta på sin text samtidigt
som man skriver den.
Avslutningsvis kan vi konstatera att den här forskningen har lett oss till
betydligt fler frågor än svar. Kanske den absolut viktigaste är vilken betydelse
det har att ha tillgång till texten medan man skriver. Uppenbarligen hade skärmtittarna i betydligt större utsträckning än tangentbordstittarna tillgång till den
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text de skrev, eftersom de kunde titta på skärmen mer, men båda grupperna
tittade betydligt mer på skärmen än vad de läste i traditionell bemärkelse. En
relaterad fråga är vad skribenterna tittar på under skrivprocessen och vilken
betydelse detta kan tänkas ha för textens egenskaper och bedömda kvalitet. Till
båda de här frågorna måste läggas frågan om läsning i traditionell bemärkelse
över huvud taget är ett relevant begrepp för skrivforskning. Som vi har beskrivit
i den här texten ser blickmönstren under skrivande väldigt annorlunda ut än
blickmönstren i traditionell läsning. Om vi utgår ifrån att blickarna på texten
inte bara är slumpmässiga eller ett sätt att vila ögonen utan att information processas i de flesta fixeringar blir uppenbart att den traditionella läsforskningens
definition av läsning har begränsad användning för skrivforskningen. Alla de
här frågorna kommer vi att angripa i projektet «Att titta på vad man skriver».
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Den digitala tidsålderns filologi
Om elektroniska texters förändring med ett exempel
från svenska Wikipedia
Andreas Widoff

Elektronisk text skiljer sig på ett elementärt plan från texter i andra media. En
text på papper eller pergament består i materialens beständighet, men en elektronisk text är osäker i den flyktiga visualiseringen på bildskärmens yta och i
den utbytbara informationen i datorns minne. De förra är fysiskt beständiga i så
måtto att förändringar knappast kan ske utan möda eller spår. Den elektroniska
texten förändrar vi däremot med lätthet.1
Den elektroniska textens särart har givetvis många gånger uppmärksammats
och dess betydelse har – inte sällan i entusiastiska framtidsvisioner – diskuterats
inom snart alla humanistiska vetenskaper. Så postulerar exempelvis den franske
nyfilologen Cerquiglini: ”Computer inscription is variance” (1999:81). Men
Cerquiglini, liksom andra filologer som berör ämnet (t.ex. Sutherland 1997
och Carlquist 2005), skriver utifrån vad det elektroniska mediet kan göra för
spridningen och det filologiska studiet av äldre tiders texter. Vad som sällan –
kanske rentav aldrig – berörts är behovet av en filologi för elektroniska texter.
Med denna artikel avser jag att framhålla just denna idé: att elektroniska texter
förändras och att detta kräver ett särskilt studium av texternas historia.
Inledningsvis kommer jag att diskutera idén om ett filologiskt studium av vår
tids elektroniska texter. Därefter behandlar jag frågan om elektroniska texters
förändring och villkoren för att kartlägga sådan förändring. Sedan övergår jag
till huvuddelen av artikeln: en historisk undersökning av en intensivt föränderlig
text på svenska Wikipedia.

En filologisk metod
Det råder ingen brist på forskning om Wikipedia. Men huvuddelen av den
befintliga forskningen har datavetenskaplig hemvist eller har åtminstone en
klar datavetenskaplig anstrykning. Detta förhållande är inte obetydligt ur
ett kunskapsteoretiskt perspektiv. En humanistisk och en datavetenskaplig
1

Med elektronisk text avses alltså texter som läses och redigeras med hjälp av elektronisk
utrustning. Om en sådan text trycks, skrivs ut eller på annat sätt framträder i ett annat
medium får den en icke-elektronisk variant.
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hantering av textmaterialet tillhör nämligen två artskilda skolor. En humanist
läser. En datavetare programmerar. Där en humanist vill se en meningsbärande
enhet, är datavetaren ivrig att reducera wikitexten till ett stycke ospecificerad
information. De datavetenskapliga forskningsresultaten har således passerat
de maskinella operationaliseringarnas raster. Texten behandlas här mindre som
en meningsbärande enhet i förändring än som ett informationsflöde avskalat
på specifika betydelser (se Viégas et al. 2004 för ett av de mest intressanta
bidragen i denna genre).
Genom att benämna föreliggande undersökning filologisk vill jag i opposition till den datavetenskapliga dominansen framhålla tolkningen, den språkliga analysen och den noggranna läsningen som metodiska utgångspunkter i
studiet av texternas förändring. Jag anlägger här alltså en bred förståelse av
filologi, influerad av den amerikanske litteraturforskaren McGanns (1985)
sociohistoriska textkritik. Enligt honom är textkritikens uppgift att klarlägga
ett verks historia – dess produktion, reproduktion och reception – så att denna
kunskap kan vara en integrerad del i förståelsen av verket, i tillskrivandet av
den innebörd som inte endast står att finna i dess verbala innehåll. Detta är en
uppgift av större dignitet än att endast tillhandahålla pålitliga utgåvor. På så
sätt kompletterar den textnära historiska forskningen den allmänna historiska
forskningen. För att på bästa sätt förstå en text behöver vi inte endast kunskap
om sammanhanget i vilket den författades. Vi har också stor hjälp av kunskaper
om dess specifika tillkomsthistoria.
Härvid ansluter jag mig också till Cerquiglinis (1999) imperativ att vetenskapligt konfrontera föränderliga texter på deras egna villkor: att studier av
textuell varians måste vara en oskiljaktig del av textstudiet när textuell varians
är en oskiljaktig del av skriftkulturen i vilken texterna har sitt ursprung. Om
skriftkulturen inte uppfattar texterna som statiska enheter, bör inte heller vetenskapen behandla dem som sådana. Cerquiglinis intresse rör förvisso medeltiden,
mitt intresse vår digitala samtid. Men uppmaningen förefaller mer angelägen
än någonsin när vi konfronteras med wikitext.
En inte oväsentlig skillnad mot filologi i traditionell mening bör dock lyftas i
dagen. Texterna i fråga är ännu inte ”historiska”; de tillhör inte en förfluten tid.
De har emellertid textinterna historier, som kan vara nog så rika som för texter
från äldre tid. I själva verket medför bruket av den elektroniska potentialen att
förändringstakten många gånger ökas i förhållande till äldre tiders långsamt
traderade texter, från en handskrift till en annan under seklernas lopp. Tidigare
än i andra perioder blir därför behovet av ett filologiskt studium påtagligt.
Ytterligare en skillnad mot ett mer traditionellt förhållningssätt är att det
väsentliga intresset inte är riktat mot den enskilda texten, såsom är rimligt när
denna har ett särskilt estetiskt värde, är historiskt betydande eller dylikt. Den
enskilda texten används här endast som representant för en texttyp. Den är
underordnad intresset för textuell varians som fenomen.
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Elektroniska texters förändring
En erfarenhet som surfaren på webben ibland måste göra sig är att en tidigare
så bekant text har förändrats. – Såhär såg den inte ut sist! Så långt kan iakttagelsen drivas med hjälp av minnet. Därefter försvåras möjligheterna att undersöka det inträffade väsentligt. Vi förstår därför att textuella förändringar på
webben många gånger måste ske utan att läsarna blir varse detta. Men i vilken
utsträckning och på vilket sätt dessa förändringar sker kan vi utifrån nuvarande
forskningsläge knappast mer än spekulera kring. I varje fall är det uppenbart:
webben lider av textuell minnesförlust!
Denna minnesförlust härrör från det elektroniska mediets speciella materialitet. Till skillnad från förändringar av texter i andra media som närmast med nödvändighet ger upphov till historiska avtryck – i form av sinsemellan olikartade
exemplar eller fysiska spår i enskilda dokument – kräver det elektroniska mediet
i regel en aktiv insats för att en kartläggning i efterhand ska vara genomförbar.
Behovet av sådana insatser kommer att bli alltmer trängande i takt med att de
elektroniska texterna lämnar samtidens ljus och sjunker ner i det förflutnas
dunkel; här finns en gryende forskningsuppgift av traditionell filologisk art.
Men vi ska här inte dröja vid detta. Vi vänder istället blicken mot wikitexten
där minnesproblemet redan är övervunnet tack vare att en versionshistorik är
teknisk integrerad från första början. Det elektroniska medium som i grunden
var undflyende har här upphävts i en syntes: förloppet sparas i varje stund och
historien görs beständig. Denna tekniska ordning med versionshistoriken som
en integrerad del av texten, har naturligtvis varit en materiell förutsättning för
att förverkliga idén att låta ett obegränsat kollektiv av mestadels anonyma och
pseudonyma skribenter producera text. Utan versionshistoriken skulle med all
säkerhet produktionen upplösas i kaos.
Studiet av wikitext rör alltså produktionen och transformationen av en hel
text – inte endast förändringar som uppkommit i förhållande till en ursprunglig
text. I viss mån anknyter därför det filologiska studiet av wikitext till skrivforskning. Men till skillnad från skrivande i de flesta sammanhang produceras
en wikitext framför läsarens ögon. Skrivandet av texten kan därför inte skiljas
från texten som fullbordat yttrande; wikitexten är förändring. Texten som når
sin publik och texten som har inverkan på andra texter är inte en konstant enhet, utan en fortlöpande rörelse av betydelser. Att noggrant läsa en wikitext
innefattar därför alltid att läsa dess rörelse.

Ett exempel från svenska Wikipedia
Den återstående delen av detta bidrag ägnas åt en historisk undersökning av en
artikel från svenska Wikipedia. En sådan beskrivning kan ta många olika former: den kan fokusera på deltagarnas interaktion, på formella redigeringstyper,
på betydelsemässiga förändringar av påståenden i texten osv. Den sistnämnda
formen av beskrivning har utvecklats i Widoff (2009). För att inte förlora mig
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i de begreppsliga utredningar som dessa angreppssätt skulle kräva, tar jag i
detta bidrag istället ett översiktligt grepp på textens utveckling. Vad denna
undersökningsform saknar i precision, får den igen något av i överblicken av
den historiska processen.
Artikeln handlar om feminism och bär den enkla titeln ”feminism”. Den skapades i februari 2003 och följs här fram till 31 december 2009. Under perioden
föreligger den i 694 versioner och redigeras av 291 deltagare. Aktiviteten är
relativt intensiv. Artikeln placerar sig på 192:e plats över de mest redigerade på
webbplatsen. Till artikeln hör också en diskussionssida där deltagarna avhandlar
frågor och problem som uppstår i produktionen. Denna kastar ibland ljus över
deltagarnas ingrepp i texten.2

En periodisering av textens historia
I en artikels historia på Wikipedia är vanligen texten från den närmast föregående versionen i de flesta delar oförändrad i den nästkommande. Efter många
versioner kan dock texten ha ändrats väsentligt. På så sätt bildar en artikels
historia till stora delar versionskontinuum.
Men det sker också brott, större strukturella förändringar av texten, som
möjliggör en periodisering av textens historia. De flesta versioner3 av texten
under en period liknar alltså varandra i något strukturellt avseende, som gör att
de kan skiljas från versionerna under andra perioder. I artikeln om feminism är
det möjligt att urskilja fyra sådana perioder (figur 1).
Den första perioden sträcker sig från februari 2003 till augusti 2004. Versionerna från denna period kännetecknas av att de innefattar ett argumenterande
avsnitt som utgör en betydande del av artikeln (mellan 40 och 70 procent).
Inledningsvis består detta avsnitt av en punktlista med fakta som feminister
enligt uppgift använder som argument för sin politiska ståndpunkt. Efter bara
någon vecka tillfogas ett motstridigt avsnitt, en liknande lista med fakta som
antas motsäga en feministisk ståndpunkt. Detta senare avsnitt raderas efter ett
drygt år. Under den första perioden innefattar artikeln 36 versioner, som omfattar mellan 900 och 2300 tecken.

2

3

Artikeln är tillgänglig på <http://sv.wikipedia.org/wiki/feminism>. Siffrorna är en bearbetning av Wikipedias egen statistik <http://stats.wikimedia.org/SV/Tables WikipediaSV.
htm>.
Ibland föreligger tillfälliga och exceptionella avvikelser som vanligen är resultatet av
sabotage. Sådana versioner är undantagna.
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Figur 1. Periodisering av artikeln ”feminism” på svenska Wikipedia.

Den andra perioden sträcker sig från augusti 2004 till mars 2006. Övergången
till denna period sker genom att det argumenterande avsnittet avlägsnas från
artikeln. Under perioden tillfogas i artikelns inledning en etymologi till feminism,
beskrivningar av olika feministiska inriktningar och en historia över rörelsen.
Dessa delar flyttas senare ned till ett avsnitt under rubriken ”Allmänt”. Detta
avsnitt utgör huvuddelen av artikeln och fungerar som en plats där deltagarna
lägger till information av helt skild karaktär, vilket med tiden gör artikeln ganska
svår att överblicka. Under den andra perioden innefattar artikeln 159 versioner,
som omfattar mellan 1700 och 9300 tecken.
Den tredje perioden löper endast över en månads tid mellan mars och april
2006. Övergången sker genom en större omarbetning av artikeln. Visserligen
tillförs inte mycket ny information, men artikelns struktur förändras på så vis
att information om feministiska inriktningar och feminismens historia, som
tidigare legat under ”Allmänt”, flyttas till självständiga avsnitt. Artikeln får på
så vis en tydligare struktur. Under den tredje perioden innefattar artikeln 23
versioner, vilka omfattar cirka 9300 tecken.
Den fjärde perioden löper från april 2006 till det senaste tillfället artikeln undersöktes i början av 2010. Övergången till denna period sker genom en mycket
omfattande omarbetning av artikeln, som medför att artikeln mer än trefaldigas
i omfång. Denna omarbetning innebär bland annat att en omfattande historik
över idéströmningen läggs till, att de feministiska inriktningarna beskrivs
mer utförligt och att några grundläggande feministiska begrepp introduceras.
Fram till 31 december 2009 innefattar artikeln under den fjärde perioden 476
versioner, som omfattar mellan 27 000 och 40 000 tecken.
En periodisering av detta slag är delvis ett grundarbete till hjälp för fortsatta
undersökningar av texten: den är en grov uppbening av textens myllrande historia. Men den uppdagar också som ett resultat i sig att perioderna har olika
karaktär i relation till den historiska helheten som tar form under de sju åren.
Den första perioden är av förklarliga skäl ett inledningsskede, men inte
bara i artikelns historia, utan också i förhållande till svenska Wikipedia som
projekt. Artikeln utvecklas långsamt och mycket av dess innehåll underkänns
längre fram.
Den andra perioden är en tid av expansion genom många användares samlade ansträngning. Alltmer information, om ganska skilda företeelser, tillfogas
efterhand utan att någon övergripande plan anlitas. Artikeln blir med tiden
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svåröverskådlig. Men denna nya information är trots allt led i en utveckling,
eftersom den införlivas i senare versioner när artikeln i övergången till den
tredje perioden ges en mer överskådlig form.
Den tredje perioden kännetecknas alltså av omarbetning av tidigare information. Artikeln växer inte men ändrar struktur. Perioden blir kortvarig eftersom
en användare efter en månad genomför den mest omfattande redigeringen i
artikelns historia.
Under den fjärde perioden upphör större strukturella förändringar av texten.
Den har nu med gemenskapens mått nått en hög kvalitet och kvalitetsmärks i
maj 2006 med etiketten bra artikel.4 Artikeln utvecklas under perioden, men
inte så mycket som man skulle kunna tro av antalet versioner (476). Huvuddelen av dessa är i själva verket resultatet av klotter och återställningar av detta
klotter.5 Vid denna tid har alltså bruset av dåliga redigeringar tilltagit kraftigt.
På periodiseringens översiktliga nivå är det tydligt att texten utvecklas i en
bestämd riktning. Varje period kunde också sägas vara ett stadium i textens
historia som med tiden leder vidare till ett högre stadium. Men om vi istället
hade undersökt enskilda förändringar av texten vore inte bilden lika klar. Varje
version av texten är inte en entydig förbättring av den närmast föregående. På
denna nivå är det snarare tydligt att vissa textdelar förhandlas fram, medan
andra med tiden avvisas. Vi kan alltså inte ta förgivet att varje version är en
vidareutveckling mot en allt mer normenlig text. Gemenskapen kan alltid i
efterhand komma att underkänna faser i artikelns historia.

En historik över två ämnen
En något mer inträngande beskrivning av artikelns historia kan ges i termer
artikelns ämnen. Med ett ämne avses här ämnet för en påståendesats, ett stycke
eller avsnitt. Eftersom vi undersöker förändringar av texten är det nödvändigt
att inte begränsa identifikationen av ett ämne till en specifik textuell nivå:
ämnet för vad som från början endast är en påståendesats kan med tiden
expanderas till ett helt avsnitt. För att fånga sådana rörelser krävs ett flexibelt ämnesbegrepp som är oberoende av en viss strukturell nivå. Ett sådant
ämne som studeras och identifieras i och genom sin historiska rörelse, kan vi
också kalla för ett historiskt ämne. Ett ämne kan i sin tur givetvis inrymma
underordnade ämnen.
4

5

Svenska Wikipedia har tre nivåer för kvalitetsmärkning av artiklar: utmärkt, bra och rekommenderad. I början av 2010 var 532 artiklar märkta som antingen bra eller utmärkta,
vilket utgjorde 0,16 procent av alla artiklar.
Klotter avser alltså olika slag av sabotage. Eftersom vem som helst utan att registrera
sig på webbplatsen kan redigera artiklarna, är Wikipedia sårbart för sådant sabotage.
Gemenskapens enda motmedel, som förvisso i huvudsak är framgångsrikt, är att snabbt
återställa dessa ändringar.
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I det följande undersöker jag två sådana historiska ämnen: kritik av feminismen
och feministiska inriktningar. Det förra representerar den aspekt av textens utveckling som inte är en otvetydig progression, utan snarare en växling mellan
olika ståndpunkter om vilka gemenskapen inte tycks komma överens, medan
det senare utgör en i huvudsak kontinuerlig expansion.

Kritik av feminismen
Huruvida en artikel om feminism ska behandla kritik av feminismen är alltså en
omstridd fråga. Detta framträder i och för sig tydligt på artikelns diskussionssida där frågan avhandlas. Men det kan också, som vi kommer att se, utläsas i
artikelns egen historia.
Artikeln innefattar kritik av feminismen under fyra varaktiga perioder
(streckade områden a–d i figur 2).

Figur 2. Kritik av feminismen. Streckade områden a–d markerar de perioder då artikeln
innefattar kritik av feminismen.

Under period a, som löper över ett drygt år, utgörs kritiken av det tidigare
nämnda motstridiga avsnittet, som efter en lista med fakta som antas stödja en
feministisk ståndpunkt anför andra fakta som antas motsäga samma ståndpunkt.
Detta avsnitt införs en vecka efter att artikeln skapas. När avsnittet utesluts
sker det med motiveringen att faktauppgifterna saknar källhänvisning, vilket
de också gör till skillnad från uppgifterna i den föregående listan. Argumentationen innefattar alltså inte explicit att kritiken i sig är olämplig, men man bör
beakta att argument om att uppgifter inte är belagda med källor överhuvudtaget
uppfattas som mycket starka på Wikipedia. Det är därför tänkbart att deltagarna
anför just detta skäl, även om de också har andra motiv för sitt agerande.
Efter detta saknas ämnet under ett knappt års tid. Sedan införs ett nytt kritikavsnitt under rubriken ”Kritik av radikal feminism”. Detta avsnitt är inte nytt
på webbplatsen utan flyttas från artikeln om radikalfeminism med motiveringen
att det handlar om radikala feminister till skillnad från radikalfeminister. Under period b ersätts emellertid uttryck som ”radikal feminism” i texten med
”radikalfeminism” – utan att innehållet i övrigt ändras. Efter ytterligare ett
knappt år flyttas avsnittet tillbaka till artikeln om radikalfeminism, vilket är
ännu mer uppseendeväckande eftersom avsnittet nu dessutom har utökats med
kritik av särartsfeminismen. Gemenskapens redigeringspraxis ger här upphov
till inkongruens i webbplatsens texter.
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Efter en månad utan kritik inleds period c, som under tre månader sträcker sig
från slutet av period I, över period II, till början av period IV. Under denna tid
omarbetas avsnittet kraftigt två gånger. Avsnittet utesluts till sist efter en diskussion där skepsis inför omfattningen av kritiken uttrycks, men argumentet
som slutligen avgör är återigen att kritiken saknar tydliga källor. Detta är i och
för sig sant, men man bör notera att många andra utsagor i artikeln, som inte
utesluts, också saknar sådana källor.
Under period d uppvisar artikeln ytterligare ett kritikavsnitt – nytt för artikeln
och inte baserat på de tidigare uteslutna avsnitten, precis som i de andra fallen.
Denna gång innefattar texten tydligt angivna källor, men avsnittet utesluts trots
detta efter en diskussion där källorna bedöms som irrelevanta såsom en kritik
av feminismen. Avsnittet varar denna gång i endast en månad.
Den här historiska kartläggningen torde påvisa behovet av ett filologiskt
förhållningssätt till wikitext. Omstridda utsagor och avsnitt kan förekomma i
texten under längre perioder. I det aktuella fallet företer texten det omstridda
ämnet under sammanlagt två och ett halvt år. För att förhålla sig till att något
finns i texten vid en viss tidpunkt, är det därför nödvändigt att ta ställa en rad
textkritiska frågor: Vem bär upphovet? Är det många användare, någorlunda
representativa för gemenskapen? Är det ett fåtal? Är det en enskild? Hur sker
ändringarna? Med vilken argumentation? Med vilka intervaller? Finns det
några andra åtföljande omständigheter som kastar ljus över de skenbart stabila
påståenden som möter på webbplatsen? Det stora antalet inblandade användare,
den skiftande argumentationen och ihärdigheten med vilken nya kritikavsnitt
återkommer, visar att det i detta fall inte råder någon konsensus om vare sig
ämnets lämplighet eller på vilka grunder detta ska avgöras. Gemenskapen har
här inga klara normer.

Feministiska inriktningar
Ämnet feministiska inriktningar omfattar framförallt ställen där specifika inriktningar omnämns, vilka i sin tur utgör egna ämnen. Tidpunkterna för de mest
betydande redigeringarna (a–i) inom detta överordnade ämne visas i figur 3.
Förloppet är enkelriktat och innefattar inga betydande konflikter. Vid a
tillfogas en lista i slutet av artikeln över sju feministiska inriktningar med
länkar till deras respektive huvudartiklar: likhetsfeminism, särartsfeminism,
liberalfeminism, socialistisk feminism, radikalfeminism, anarkafeminsim
och ninjafeminism. Vid b omnämns för första gången en särskild inriktning,
radikalfeminismen, i textens inledning. Samma dag tillfogas också en mening
i inledningen om kvinnoseparatister. Vid c tillfogas ett stycke om socialistisk
feminism. Vid d framhålls, också detta i artikelns inledning, likartsfeminism
och särartsfeminism som de två feministiska huvudfårorna. Samtidigt tillfogas
information längre ner i artikeln om borgerlig feminism. Vid e införs ett stycke
om anarkistisk feminism.
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Figur 3. Betydande redigeringar av feministiska inriktningar.

Flera av de inriktningar som inledningsvis presenteras som korta punkter i
artikelns slut, flyttas således upp och får större utrymme i texten. Efter detta,
när inriktningarna väl givits plats i brödtexten, utökas informationen om varje
riktning kraftigt. Det sker först vid f genom att flera inriktningar tilldelas egna
avsnitt, sedan vid g genom att dessa avsnitt bearbetas och utökas. Vid h införs
för första gången ett avsnitt om filosofiska, i motsats till politiska, inriktningar.
Vid i införs här en underavdelning om postkolonial feminism.
Förloppet utgör alltså en kontinuerlig expansion. Inledningsvis presenteras
de feministiska inriktningarna på ett preliminärt sätt: i en enkel lista i slutet
av artikeln. Den avgörande evidensen är här inte intrycket att listan utgör ett
ofärdigt textskick – detta är beroende av våra förmodligen ännu vacklande
genreförväntningar – utan att den historiskt framträder på just detta sätt: enkla
listpunkter övergår i hela meningar som övergår i stycken som övergår i avsnitt.
Förutsatt att denna process är känd för deltagarna såsom typisk eller åtminstone
tänkbar, kan vi anta att listan redan från början pekar framåt i tiden – att den i
kraft av det ofullbordade bär med sig ett meddelande till de andra deltagarna.
Den är inte endast till för läsarna i stunden, utan signalerar också att detta är
ämnen som texten kan utvecklas kring.

Avslutning
I denna artikel har jag introducerat idén att det behövs en filologisk metod när
vi undersöker elektroniska texter, i synnerhet när dessa är kraftigt föränderliga.
Denna idé har jag demonstrerat med tre delundersökningar av artikeln ”feminism” på svenska Wikipedia: en periodisering som ger en översiktlig bild av
textens historia, en historik över ämnet kritik av feminismen och en historik
över ämnet feministiska inriktningar. Vi har sett hur de två historiska ämnena,
valda och undersökta utifrån idén om en betydelseorienterad metod, uppvisar
två skilda tendenser i textens rörelse: det ena är omstritt och artikeln pendlar
mellan olika ståndpunkter, det andra självklart och fortskrider utan avbrott. Vi
har också sett hur det senare ämnet introduceras med en knapphändig punktlista,
som bildar underlag för ämnets stegvisa expansion till allt större textenheter.
Dessa undersökningar har inte frilagt mer än en liten del av artikelns historia.
Saknas gör bland annat kartläggningar av åtskilliga ämnen och inträngande
analyser av deltagarnas interaktion och redigeringspraxis. För att kunna åstad-
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komma det senare måste den filologiska metoden berikas med en mer precis
begreppsapparat. Även enskilda förändringar bör formaliseras och kategoriseras.
Ett första steg mot en sådan analys har tagits i Widoff (2009).
Trots dessa reservationer har flera viktiga iakttagelser gjorts. Med den filologiska metoden får vi kunskaper om texten som inte är tillgängliga på annat
sätt. När vi har att göra med en enskild upphovsman må detta vara umbärligt.
Men bakom den undersökta texten döljer sig närmare tre hundra deltagare.
Textens tillkomsthistoria är därmed en nödvändig källa för en kvalificerad
analys. Mot bakgrund av tillkomsthistorian ser vi att vissa textversioner inte
alls är representativa för texten som en historisk helhet. Sådana versioner kan
förvisso möta många läsare, men de speglar endast en liten del av gemenskapens
arbete. Andra versioner ansluter sig till en tendens som alternerar med andra
tendenser. I sådana fall har gemenskapen ännu inte nått konsensus. Texten
som historisk helhet är därför flerstämmig. Dessa iakttagelser är inte möjliga
att göra med en analys som behandlar texten som en statisk enhet. Detta torde
påvisa vikten av den filologiska metoden och vidden av vad vi mister, om vi
begränsar analysen till textens skenbara lugn. Under textens yta är ett myller.
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Sedan 1963 har det vid olika universitet i Sverige och Finland regelbundet anordnats sammankomster för svenskans
beskrivning. Vid dessa har forskningsresultat som rör svenska språkets uppbyggnad och användning presenterats och
diskuterats.
Den trettioförsta sammankomsten ägde rum i Umeå den
20–21 maj 2010. Konferensens tema var ”Perspektiv på
skrivande”, vilket belystes i plenarföredragen samt i de workshoppar som hölls i samband med konferensen. De olika
sektionsföredragen berörde en bredd av ämnen, som samtalsanalys, genreanalys, språkkontaktfenomen och svenskämnet i högskolan. I denna volym publiceras två av plenarföredragen och 29 av sektionsföredragen.
Som värd för konferensen stod Institutionen för språkstudier
vid Umeå universitet.
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