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Förord 
 

”Böcker har sina öden”, heter det. Den här artikelsamlingen delar med många 

andra akademiska skrifter ödet att ha en (alltför) lång tillkomsthistoria. För många 

år sedan beslöt sig kollegerna i ämnet nordiska språk vid Umeå universitet för att 

sammanställa en skrift som skulle cirkla kring begreppet gräns. Många av oss 

hade arbetat med språkgeografiska gränser, alltså gränser för olika språkliga fe-

nomens utbredning, andra hade kommit in på liminalitet i samband med studier 

av svenska som andraspråk eller genom undersökningar inom det språketnogra-

fiska området. Sociolingvistiska studier, bland andra sådana som bedrevs inom det 

mångvetenskapliga programmet Kulturgräns norr, tog utgångspunkt i gränsen 

mellan ett ”vi” och ett ”dem”. Gränser förenade oss mer än de skilde oss åt, och nu 

skulle, menade alla, detta manifesteras i en gemensam bok. Så var det tänkt! Då! 

Nu, många år senare, med en stor organisationsförändring i backspegeln, slut-

förs så bokprojektet. Medarbetarna är nu delvis andra, och de ämnen som in-

kluderats definitivt många fler. Det blev en annan bok än det ursprungligen var 

tänkt men det känns egentligen bara stimulerande att det blev så och att perspek-

tiven på detta sätt kommit att vidgas.  

Målgruppen är nu, alldeles som det ursprungligen var tänkt, studenter som vill 

bekanta sig med olika delar av språkvetenskapen, inte minst sådana som vill skapa 

sig en ingång till ett ämnesområde inför ett examensarbete. Men vi hoppas också 

att en bredare grupp språkintresserade människor skall kunna få utbyte av bidra-

gen i denna antologi. När man läst de tretton artiklarna som samlats mellan 

bokens pärmar kommer man förhoppningsvis att ha fått nya perspektiv på det 

komplicerade begreppet gräns. Det hoppas vi i alla fall. 

 

 

Umeå den 15 mars 2012 

 

Lars-Erik Edlund 
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Gränser – språkliga och andra 
Några introducerande perspektiv 
 

Av Lars-Erik Edlund & Daniel Andersson  

 

 

 

År 2007 genomfördes projektet ”Gränser” bestående av två utställningar som ville 

locka ungdomar till debatt och ställningstaganden om demokrati och mänskliga 

rättigheter. Arrangörerna ville få dem att ”reflektera över hur vi kategoriserar 

människor, med syftet att visa på det egna valet i denna process. Var drar du grän-

sen mellan vi och de? Hur långt är du beredd att gå för att tillhöra vi? Har du nå-

got ansvar för vad som händer de andra?”.1  

Denna programförklaring förmedlar flera centrala perspektiv på gränser, hur 

de uppstår och upprätthålls. Gränser är universella fenomen som, för att nu något 

förenkla, drar upp linjen mellan det som ligger här och där, på ett djupare plan 

mellan det som karakteriserar ”oss” och ”dem”. Ibland är det fråga om dynamiska 

gränser som är genomträngliga, andra gånger är gränserna särskiljande. 

Gränser kan också vara mycket konkreta, såsom de som är uppmätta och ofta 

mycket konkret utmärkta mellan länder, län och kommuner, eller sådana som 

finns mellan skogsskiften, gårdar och tomter. Gränser av denna typ kan man lätt 

återge på en karta.  

Arbetar man med kulturella fenomen talar man snarast om kulturgränser – 

och här tas detta begrepp i sin vidaste bemärkelse – där språk, artefakter, tanke-

mönster och beteenden, religiösa förhållanden, social formering och mycket, 

mycket mer kan studeras.  

Det är kulturella gränser som kommer att behandlas i bidragen i denna sam-

lingsvolym. I den här inledningen vill vi först förmedla några mer generella per-

spektiv på begreppet gräns, och därefter introducerar vi kortfattat de tretton bi-

dragen.   

Kulturella gränser  
Kulturgränser har tidigare uppmärksammats i humanistisk och samhällsveten-

skaplig forskning. En äldre generations kulturforskare – en välkänd representant 

för denna tradition är den franske geografen Paul Vidal de la Blache (1845–1918) – 

önskade gärna avtäcka den ”naturliga” regionen och dess gränser genom en analys 

av geologiska, klimatiska, socioekonomiska och kulturella egenskaper. Denna reg-

ion karakteriserades av homogenitet, och inom denna forskningstradition skapa-

des enskilda ”regionporträtt”, ofta mycket elegant presenterade (jfr Helmfrid 

1994:1ff.).  

                                                             
1 Se närmare http://www.levandehistoria.se/projekt/Granser; hämtad 2011-01-11. 

http://www.levandehistoria.se/projekt/Granser
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Analyserna kan dock lätt bli deterministiska. Verkligheten är inte så statisk 

som den här presenteras – och egentligen är kanske just förändringen av grän-

serna det mest intressanta. I dagens samhällsforskning uppfattar man snarare 

rummet som en kulturell konstruktion, ”skapad och upprätthållen i sociala relat-

ioner och i tankevärlden, inte i första hand som en konkret geografisk lokalitet 

som bildar en fysisk ram kring en folkgrupps tillvaro” (Storå 1997:19). Man kan 

tala om kognitiva rum. Detta kan vara rum med vissa språkliga former, vissa reli-

giösa och/eller politiska uppfattningar, specificerade symboliska konstruktioner 

osv. Men det finns också materiella rum med gränser för artefakter, olikartad 

matkultur, olika festseder etc., näringsmässiga rum, där olika försörjningssätt 

utgör gränserna för materiella villkor och därmed bidrar till den sociala och kultu-

rella formeringen, och därtill etniska rum – där basbegreppet etnisk dock är 

mycket komplext.  

I dessa olika rum positionerar människorna sig på skilda sätt, eller väljer, an-

norlunda uttryckt, olikartade identifikationsmönster (mer om identifikation 

längre fram). Dessa mönster växlar individer emellan men samma individ kan 

också uppvisa olika mönster beroende på situation. Alla människor har nämligen, 

som socialantropologen Thomas Hylland Eriksen (1996:53) uttryckt det, ”ett rikt 

förråd av potentiella identifikationsmöjligheter. Identifikationen pågår relation-

ellt, alltså i kraft av och i kontrast till den Andre, och situationellt, det vill säga att 

vår kollektiva tillhörighetskänsla förändras från situation till situation”. Detta gör 

studier av gränser mycket spännande. 

De kulturella gränserna förändras dessutom. Innovationer sveper nämligen 

fram över mer eller mindre stabila gränser och regioner, mellan grupper och, yt-

terst, mellan individer. Det kan konkret vara fråga om förändringar i materiell 

kultur, tekniska innovationer, sätt att organisera produktionen, religiös och poli-

tisk idéspridning, språkliga innovationer och en hel del annat. Dessa nya företeel-

ser av vad slag det vara må kan etableras snabbt eller inte alls, de kan etableras 

med avsevärd fördröjning eller bara delvis. Introduktionen av nya drag, och tillba-

katrängandet av ålderdomliga drag, utgör här intressanta studieobjekt.  

Spridningen ser givetvis ut på olika sätt under olika tider. Den innovations-

spridning som den katolska kyrkan under medeltiden stod för skiljer sig exempel-

vis från den som sker under 1800-talet och relateras till kommunikationernas 

utbyggnad. Denna senare skiljer i sin tur från den spridning som sker i vår tid i en 

globaliserad värld med alla dess spridningskanaler. Men hela tiden måste sprid-

ningen betraktas ur ett socialt perspektiv (se nästa avsnitt), så det finns också be-

tydande likheter mellan olika tiders innovationsspridning.  

Man skall hela tiden ha i minnet att en kartering av ett eller flera fenomen i 

bästa fall ger en ”synkron och över hela ytan likvärdig skenbart statisk ögonblicks-

bild ur i regel komplexa dynamiska förlopp” (Helmfrid 1994:1). Tidsperspektivet 

måste nämligen alltid beaktas vid tolkningen. Här finns i tidigare forskning en del 

”resultat” som verkligen tål att diskuteras. Ett exempel kan anföras. I en artikel i 
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Bidrag til bondesamfundets historie (1933, del 2, s. 197f.) diskuterar Sigurd Er-

ixon utbredningen av vissa redskapstyper för linberedning och av särskilt vin-

terkök tillsamman med utbredningen av uvulart (alltså skorrande) r. Han söker se 

samband mellan dessa fenomen, en analys som dock lätt kan leda fel. Utbred-

ningsgränser som löper intill varandra behöver ju alls inte tolkas som samvarie-

rande; den ena gränsen kan vara den yttergräns från vilken draget undan för un-

dan håller på att dra sig tillbaka, den andra gränsen däremot en yttergräns för en 

företeelse som fortfarande sprider sig, en gräns som alltså fortfarande kan för-

skjutas framåt 

Historikern Christer Winberg (1997:48) har ställt några viktiga frågor beträf-

fande kulturgränser. Så här skriver han:  

Är då kulturområden och kulturgränser ett angeläget forskningsområde? Kan man inte säga, 

att varje region vid närmare betraktande sönderfaller i en rad ännu mindre områden, och att 

varje försök att sätta samman dem är ett meningslöst systemsökande? Är det vidare inte en ri-

gid inställning att till varje pris försöka se gränser i den brokiga verkligheten? Mot dessa in-

vändningar kan sägas, att studiet av regioner och gränser blir meningsfullt, om det är ett medel, 

inte ett mål i sig. Syftet med studiet av geografisk utbredning på kartor är att formulera hypote-

ser om samband mellan olika företeelser, om utvecklingsprocesser etc (Winberg 1997:48). 

Detta sätt att se på kulturgränserna och motivet till deras utforskande är högst 

berättigat.  

Lite mer om språkliga gränser  
Språk och språklig förändring lämpar sig sällsynt väl för kartering. De språkliga 

förändringsprocesserna kan – och här väljer vi att förenkla mycket komplicerade 

skeenden – beskrivas så att en språklig variant som från början uppfattats som 

felaktig av språkanvändarna så småningom blir en accepterad variant som an-

vänds vid sidan av den tidigare formen. Vinner den nya varianten fotfäste hos 

språkanvändare med prestige i språksamfundet – denna prestige behöver inte alla 

gånger vara knuten till personer eller grupper med hög status – sprids den och 

kommer till sist att accepteras som (den nya) normen. Den ”avlagda” normen 

trängs därmed tillbaka. Det rör sig här i de flesta fall om långsamma förändrings-

processer, där förändringen i början varit långsam, sedan accelererar för att till sist 

åter bli långsam, t.o.m. mycket långsam. Helge Sandøy (2000) har i en studie dis-

kuterat sådana förändringsförlopp, och sociolingvistiska studier, som Eva Sund-

grens (2002, 2004) av det nutida talspråket i Eskilstuna, visar att när två konkur-

rerande former finns vid varandras sida inom ett språksamfund (såsom supinum-

formerna köpi vid sidan av köpt) kan den lågfrekventa, utgående formen leva kvar 

oväntat länge. 

En språklig varietet – en regiolekt, en dialekt, en sociolekt eller vad det nu är –

 utmejslas i relation till grannarnas språk, när ett språkligt ”vi” kontrasteras 

mot/konfronteras med det språk som ”de” använder. Hörnpelarna i förändrings-

processen är de närmast psykosociala begreppen kontakt – prestige – identifikat-
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ion, vilka lyfts fram i flera undersökningar av både moderna dialekter och språkhi-

storiska förlopp (se Thelander 1979:117f.; jfr Widmark 1994:139ff.; 2010:29ff.). Låt 

oss titta lite mer konkret på detta.  

Talarna i en språkgemenskap kommer i kontakt med en ny form, antingen en 

fjärrspridd form eller en form som finns i en angränsande varietet. Den nya for-

men kan av prestigeskäl få fäste, först som alternativform. Därvid iakttar man på 

språkkartan en spridning. Språkdraget kan sedan permanent etableras – ibland 

kan emellertid en språklig innovation bli en dagslända som upptas i exempelvis en 

dialekt men lika snabbt försvinner. Men talarna kan å andra sidan hävda sin egen-

art genom att hålla fast vid det äldre språkmönstret och således avvisa novationen. 

Man talar då om identifikation, varvid språkbrukarna kan sägas hävda solidaritet 

med den egna språkformen, annorlunda uttryckt: prestigen riktas inåt, mot det 

egna språket. 

På dessa olika sätt skapas olikheter i språkbruket grannbygder emellan på 

olika språkliga nivåer – det kan röra uttal, ordböjning, syntax eller ordbildning 

men också enskilda ord. De regionala eller lokala talspråken är sålunda resultatet 

av långsamt verkande, komplicerade sociala processer, där förebilderna – de mil-

jöer som uppbär prestige och som man identifierar sig med – också kan växla över 

tid. Influenser från olika håll och från olika tider lagrar sig på varandra, och det 

kan i nutid vara svårt att identifiera de skilda lagren. I ett par av artiklarna i denna 

volym finner man sådana exempel.  

De språkliga gränserna och deras förändring samt kartläggningen av dessa 

förhållanden har traditionellt spelat roll inom nordistiken (se Edlund 2010; 2011). 

Man skulle kanske kunna tro att kartläggningen av de språkliga fenomenen nu-

mera spelat ut sin roll bland forskarna, men så är det inte. Området äger fortfa-

rande stor aktualitet, vilket inte minst visas i en rad innovativa studier av svens-

kans ”fonetiska geografi” från de senare åren (se Schaeffler 2005; Leinonen 2010, 

Bruce 2010 och Livijn 2010). Dessutom arbetar ett trettiotal forskare just nu med 

en sammanhållen språkgeografisk atlas över det svenskspråkiga området i Sverige, 

Finland och Estland, en atlas som beräknas kunna utges om några år. Därmed ges 

de svenskspråkiga dialekterna och ortnamnen en sammanhållen kartografisk be-

skrivning.2 

Men gränser kan vara så mycket mera. Mångfalden speglas inte minst genom 

de tretton bidragen i den här boken.  

Språkets gränser – och verklighetens 
Boken handlar om språkliga gränser, men också verklighetens – vilket signaleras 

redan i titeln. Men vad betyder då detta? Menas att utöver språkliga gränser även 

                                                             
2 Ett sammanfattande arbete för svenskt vidkommande är Dahl & Edlund (red., 2010) som utifrån en 
rad perspektiv och med utgångspunkt från olika typer av material, kartlagt språken i Sverige, inte bara 
svenskan utan också minoritetsspråk och invandrarspråk.  
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andra typer kommer att behandlas, eller att språkets gränser de facto också är 

verklighetens? I det följande kommer relationen mellan språk och verklighet att 

diskuteras utifrån en syn på språket som ett kulturellt, socialt och kognitivt feno-

men. Bokens bidrag är relaterade till denna diskussion och kommer därför att 

nämnas som exempel. Det är dock viktigt att redan här påpeka att de flesta av bi-

dragen – även om de bara nämns på ett ställe nedan – griper in i flera av de per-

spektiv som kan anläggas på relationen mellan språket och verkligheten. 

Språk som kulturspegel 

I språket uttrycks en grupps gemensamma kunskaper, värderingar och praktiker. 

Annorlunda uttryckt: språk speglar kultur. Detta faktum nyttjas av forskare inom 

flera vetenskapliga discipliner, t.ex. språkantropologi och etnolingvistik och även 

den språketnografiska forskningsinriktning som sedan ett par decennier bedrivs i 

nordiska språk i Umeå (t.ex. L.-E. Edlund 1988; Wiklund 1992; Westum 1999; A.-

C. Edlund 2000; L.-E. Edlund 2009a, b; Andersson 2009).  

Ett belysande exempel är den kognitivt inriktade etnolingvistik som utvecklats 

i polska Lublin (Zinken 2009) där man ställer frågor om hur kulturen manifesteras 

i språket, inte språkets roll i kulturen (Bartmiński 2009:11). Även om samtliga 

språkliga nivåer är av intresse intar den lexikala nivån en särställning: ”It provides 

access to the conceptual sphere, to the realm of ideas and images important in a 

given culture” (ibid.:17). Bartmiński studerar exempelvis polska matka ’moder’ 

genom analys av en mängd olika källmaterial (ibid.:132–148). Resultatet blir en 

lista av egenskaper – varav vissa betraktas som ett slags kärna – som uttrycker en 

del av den polska språkliga världsbilden (linguistic worldview). Denna språkliga 

världsbild kan definieras så här: 

Linguistic worldview is a language-entrenched interpretation of reality, which can be expressed 

in the form of judgments about the world, people, things or events. […] It unites people in a 

given social environment, creates a community of thoughts, feelings and values (Bartmiński 

2009:23).  

Det finns alltid en fara i att studera språket för att nå kunskap om kulturen. Vi 

måste exempelvis alltid ta hänsyn till omständigheten att det är skillnad på ett 

kulturellt förankrat system av föreställningar och värderingar och den sociala 

praktiken, dvs. vad människor faktiskt gör. Denna insikt uttrycks på följande sätt 

av Bucholtz & Hall: 

Cultural beliefs about how people of various social backgrounds should, must, or do speak and 

act […] are generally reductive and inflexible, while the actual linguistic and social practices in 

which people engage in specific social context […] are highly complex and strategic (Bucholtz & 

Hall 2004:381f.).  

Flera bidrag i föreliggande bok anknyter till denna relation mellan språk och kul-

tur. I exempelvis Susanne Haugens studie får vi följa hur förleden bauta- utveck-

lats i svenskan, en utveckling som också belyser processer och händelser i sam-
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hället. Ortnamnen utgör del av vårt immateriella kulturarv och förmedlar ofta 

berättelser om viktiga historiska skeenden. I Per Ambrosianis studie av svenska 

önamn på äldre ryska kartor över Finland speglas politiska processer mellan nat-

ioner. Ulf Lundströms studie av ortnamnen i norra Västerbotten för oss långt till-

baka i tiden och visar hur olika språkgrupper mötts genom historien och hur detta 

kommer till uttryck i namnskatten. Slutligen ger studien av narrativer i bidraget av 

Daniel Andersson & Coppélie Cocq insikter i såväl äldre folkliga meningsskapande 

processer som det berättande som sker i dag på nätet.  

Språk som handlande 
Att använda språk är att utföra handlingar i sociala sammanhang. Insikten går 

exempelvis tillbaka på J. L. Austins tankar om talhandlingar (1962) och exempli-

fieras ofta med den illukutionära talhandlingen löftet: i och med yttrandet av or-

den ”jag lovar” utförs också handlingen att lova. I exempel som detta är gränsen 

mellan språk och verklighet i det närmaste helt utraderad men så gott som allt 

språkanvändande kan på ett eller annat sätt betraktas som handlande. Denna in-

sikt kommer till användning inom mycket språkforskning där materialet tillåter 

analys av det sociala samspelet, exempelvis inom språksociologi.  

Ett exempel på ett område som intresserat många språkligt inriktade fors-

kare är hur språket används i social interaktion för att skapa identitet. I samtalet 

”producerar” deltagarna sina egna identiteter genom både vad de talar om och hur 

de gör detta. Av särskilt intresse för denna forskningsinriktning är hur kollektiva 

föreställningar eller kulturella ”sanningar” inverkar på individernas identitetsar-

bete. Efter att ha studerat hur fem 21-åriga män producerar maskulinitet i samtal 

sammanfattar sig Deborah Cameron på följande sätt om just detta:  

Men and women do not live on different planets, but are members of cultures in which a large 

amount of discourse about gender is constantly circulating. They do not only learn, and then 

mechanically reproduce, ways of speaking ‘appropriate’ to their own sex; they learn a much 

broader set of gendered meanings that attach in rather complex ways to different ways of 

speaking, and they produce their own behavior in the light of those meanings (Cameron 

2011:259).  

Också bidragen i denna bok intresserar sig för vad vi gör när vi använder språket. 

Ett exempel är Anders Sigrells diskussion av hur talare kan använda språket för att 

skapa ett ”vi” mellan talare och lyssnare – en förutsättning för en lyckad kommu-

nikation. I Asbjørg Westums bidrag får vi en inblick i hur berättande om person-

liga erfarenheter fyller viktiga funktioner i människors liv medan Heidi Hansson, 

Eva Lindgren och Kirk Sullivan vänder blicken mot den vetenskapliga texten som 

sådan och diskuterar samförfattarskap i relation till textens funktion. Annika Nor-

lund Shaswar anlägger ett andraspråksperspektiv och utgår ifrån New Literacy 

Studies där man intresserar sig för hur vi använder skrift i olika sammanhang. Och 

Eva Strangert belyser i sitt bidrag komplexiteten i talarnas avgränsning av sitt tal 
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och diskuterar i samband därmed bl.a. skillnader mellan professionella och icke 

professionella talare.  

Ett titthål in i hjärnan 
Språket innehåller, förutom att det avspeglar sociala och kulturella sammanhang, 

också information om det som pågår inom individen, i dennes hjärna. Härigenom 

ges forskarna möjlighet att utifrån språket uttala sig om mentala processer och 

funktioner. Särskilt bildligt språk har visat sig fruktbart att studera ur detta per-

spektiv. George Lakoff och Mark Johnson illustrerar detta redan 1980 i boken 

Metaphors We Live By där de utvecklar teorin om kognitiva eller konceptuella 

metaforer, ett slags konventionaliserade tankemönster där två domäner kopplas 

ihop, som karakteriserar vårt tänkande (jfr även Lakoff & Johnson 1999). ”To 

study metaphor”, skriver Lakoff tillsammans med Mark Turner (1989:214), ”is to 

be confronted with hidden aspects of one’s own mind and one’s own culture”.  

Ett i svenskan vanligt ordspråk kan användas för att belysa förekomsten 

av sådana kognitiva metaforer: Även en blind höna finner ett korn (jfr Holm 

1975:40). Ordspråket används i normalfallet inte om hönor utan om människor. 

Att vara blind i detta sammanhang har ingenting med syn att göra utan fungerar 

som en metafor för att vara okunnig. Det visar sig dock att kopplingen mellan att 

se och att förstå – och därmed mellan att inte se och att inte förstå – är vanlig i det 

svenska språket där en mängd konstruktioner som bygger på denna koppling är 

möjliga. Några exempel är följande:  

Jag kan inte se hur det skulle hjälpa någon 

Man måste vara blind för att inte se vart detta leder 

Hon ser annorlunda på saken  

Hur kommer det sig att det finns så många liknande uttryck av detta slag i svens-

kan (och även många andra språk)? Den kognitiva lingvistiken förklarar detta fe-

nomen med en underliggande kognitiv metafor ATT FÖRSTÅ ÄR ATT SE3 (Lakoff & 

Johnson 1980:48, 103f.) som i sig aldrig realiseras språkligt men som möjliggör 

dessa och andra metaforiska uttryck. Dessa kognitiva metaforer ligger djupt in-

bäddade i kulturen och är ofta så självklara att vi inte tänker på dem. På detta sätt 

ger de, vid sidan av kunskap om hur det mänskliga analogiska tänkandet fungerar, 

även inblickar i sociala och kulturella mönster.  

Att språket ger insikter om kognitiva processer illustreras i denna bok ex-

empelvis av Christian Waldmanns bidrag om barns inlärning och förståelse av 

prepositionerna framför och bakom. Även Maria Helena Svenssons studie av var 

gränsen går mellan bildligt och bokstavligt språk förmedlar insikter om det 

mänskliga sättet att tänka och resonera.  

                                                             
3 Detta är det gängse sättet att illustrera kognitiva metaforer, nämligen i formen MÅLDOMÄN ÄR 

KÄLLDOMÄN.  
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Dessa insikter – att språket speglar kulturella mönster och även mentala pro-

cesser och dessutom innebär handlande – leder till en fråga som ställer förhållan-

det mellan språk och verklighet på sin spets: kan det rentav vara så att språket och 

dess strukturer påverkar hur vi uppfattar verkligheten? Denna idé har en lång 

tradition inom språkvetenskapen. Deborah Cameron (1999:154) kallar den för en 

av 1900-talets ”Big Ideas”. Tanken att språket styr hur vi uppfattar världen har 

tillskrivits Benjamin Lee Whorf och brukar också refereras till med beteckningen 

Sapir-Whorfhypotesen (Cameron 1999:153)4 eller språklig relativism. Hypotesen 

har bland annat aktualiserats inom feministisk språkforskning, där Dale Spenders 

välkända bok Man Made Language (1980) utgör ett tydligt och ofta diskuterat 

exempel. Ett exempel ur boken är att Spender (1980:19), utifrån bland andra Mu-

riel Schultz (1975) och Robin Lakoff (1975), finner en semantisk regel i det eng-

elska språket, där varje ord som associeras med det kvinnliga måste anta negativa 

och ofta sexuella konnotationer. Spender utgår ifrån hypotesen i en stark version 

och ser hur ett sexistiskt och mansdominerat språksystem påverkar oss alla.  

Ett exempel från skönlitteraturen illustrerar den språkliga relativismens 

grundidéer på ett effektivt sätt. I George Orwells roman Nineteen Eighty-Four 

(1949) skapar staten ett nytt språk, Newspeak, som ska göra det omöjligt att tänka 

alternativa tankar. Syftet är att stärka statens totala dominans. Det nya språket är 

förenklat och ord som frihet och uppror samt ord med negativa betydelser är bort-

tagna – exempelvis så ändras engelska bad till ungood. Termen Newspeak, på 

svenska nyspråk, har kommit att syfta på just språk som används på ett vilsele-

dande, ofta förskönande, sätt.  

Än så länge går meningarna isär om i vilken utsträckning språket påverkar 

eller rentav styr hur vi uppfattar världen men att det påverkar torde de flesta 

kunna enas om.  

Vikten av språkinlärning 
En viktig slutsats av det ovanstående är att vägen till språket, både för den som lär 

sig ett modersmål och den som lär sig ett andraspråk, är en mycket viktig process. 

Språkinlärning innebär mycket mer än att man tillägnar sig ett instrument för 

kommunikation. Det innebär bland annat att man får tillgång till sociala och kultu-

rella sammanhang, att man utvecklar sina kognitiva förmågor och lär sig se värl-

den på ett mer komplext sätt. Här har forskningen en betydelsefull roll att spela, 

både vad gäller beskrivningen av hur inlärning går till och, framförallt i förläng-

ningen av denna kartläggning, i framtagande och utvärdering av mer effektiva 

metoder för språkinlärning.  

Bland bokens bidrag är det två som explicit fokuserar språkinlärning och 

språkutveckling i den svenska skolan: Berit Lundgren analyserar kursplanerna i 

svenska respektive svenska som andraspråk och det utvecklingsarbete som skett 

                                                             
4 Som Cameron (1999) också lyfter fram är det osäkert exakt i hur stor utsträckning tankarna kring 
denna hypotes verkligen kan tillskrivas Whorf.  
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med dessa medan Monica Reichenberg å sin sida fokuserar undervisningen i läs-

förståelse inom särskolan.  

 

*** 

 

Fast hur var det nu med bokens titel? Hur ser egentligen gränsen ut mellan språk 

och verklighet och i vad mån är språkets gränser också verklighetens? Diskuss-

ionen här har visat att förhållandet är ytterst komplicerat. Det tycks nästan som 

om gränsen mellan språk och verklighet blir suddigare ju mer den fokuseras. Och 

kanske är just detta en av de insikter denna bok kan leda till. 
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Berättaren och berättelsen 
En studie av ett gränsområde  
 

Av Daniel Andersson & Coppélie Cocq 

 

 

 

Filosofen Alasdair McIntyre (1984:216) beskriver människan som ett historiebe-

rättande djur, och oavsett om det ligger i den mänskliga naturen att berätta histo-

rier eller inte så torde de flesta vara överens om att berättelser och berättande har 

betydelse i våra liv.1 

Det är dock inte så enkelt att en berättande individ producerar en berättelse 

som t.ex. muntligt eller skriftligt överförs till en eller flera åhörare. Gränsen mellan 

den som berättar och själva berättelsen vill vi beskriva som ett gränsområde i vil-

ket ett flertal aktörer och processer återfinns. Dessa spelar en viktig roll för såväl 

berättelsens tillblivelse som betydelsen den får efteråt, för berättaren, åhörarna 

men också i ett vidare socialt och kulturellt sammanhang. Det är just detta gräns-

område vi fokuserar på i denna artikel. 

Artikeln består av två delar. I den första lyfter vi fram och diskuterar olika ak-

törer och processer som samspelar i det undersökta gränsområdet, varefter dessa 

exemplifieras i den andra delen genom analys av två exempel: en berättelse om ett 

speciellt människoöde, berättad 1926 i Jämtland, och en nutida interaktiv berät-

telse som återfinns på Internet.  

Kartläggning av ett gränsområde 

Berättelsens olika skepnader 

Ordet berättelse kan ha många skilda betydelser och inom forskningen saknas 

terminologisk konsensus. Ett exempel på en återkommande definition ger språk-

forskaren Viveca Adelswärd (1996:10) som menar att en berättelse utspelar sig i 

förfluten tid och uppstår när händelser i det förflutna återges. En sådan definition 

följer i den tradition av berättelseforskning2 där Labov och Waletzkys artikel från 

1967 – ”Narrative Analysis: Oral Versions of Personal Experience” – fortfarande är 

ett centralt verk och där temporalitet och kausalitet men också koherens framhålls 

som viktiga kriterier (se Johansson 2005:124–126).3 

                                                             
1 Tack till deltagarna i Narrativitetsseminariet vid humanistiska fakulteten i Umeå för värdefulla kom-
mentarer på denna text. 
2 I denna artikel används berättelseforskning och narrativ forskning i vid bemärkelse och hänvisar till 
ett stort antal forskare och forskningsinriktningar som gjort berättelser till sitt studieobjekt. 
3 Labov & Waletzky utvecklade en modell för strukturell analys av berättelser som senare vidareutveck-
lats av Labov (1972, 1997, 2001 och 2006). Denna modell har varit mycket inflytelserik och används 
fortfarande. 
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Oavsett vilka kriterier som används kvarstår att en berättelse enligt dessa defi-

nitioner alltid är något som framförs muntligt, skriftligt eller som på annat sätt 

realiseras. Detta är ett viktigt ställningstagande eftersom det går att hävda att en 

berättelse existerar både före och efter den berättas: före som en mental kon-

struktion hos berättaren, dvs. det berättaren avser att berätta, och efteråt även hos 

åhöraren som ett minne. På engelska brukar forskare göra en distinktion mellan 

orden story och narrative där det förstnämnda avser en händelse eller en kedja 

händelser medan det sistnämnda avser en textuell eller diskursiv representation av 

det förstnämnda (Bamberg 2005:347).  

Inom delar av det narrativa forskningsfältet pågår en diskussion där olika ty-

per av berättelser jämförs och ställs mot varandra; det handlar bl.a. om vilka be-

rättelser som över huvud taget bör studeras. Denna oenighet återfinns främst mel-

lan förespråkare för ett studium av det som avses med engelska small stories och 

de som vill fokusera på big stories. Berättelseforskningen har traditionellt fokuse-

rat på big stories, som enkelt uttryckt är längre, sammanhängande berättelser. 

Karakteristiskt för dessa är att de samlats in t.ex. genom forskningsintervjuer, i 

samband med terapisamtal eller att de återfinns i självbiografiskt skrivande av 

olika slag (Bamberg manuskript, Freeman 2006:131). De handlar t.ex. om livsav-

görande händelser eller om livet som helhet, och präglas av reflektion från berätta-

rens sida (Bamberg manuskript) och går ofta under benämningen livsberättelser 

(se Arvidsson 1998). Small stories saknar denna reflekterande dimension och upp-

står mer spontant i pågående samtal och kan t.ex. utgöras av berättande om på-

gående, framtida, hypotetiska händelser samt även delade eller kända händelser 

osv. (Georgakopoulou 2006:123). Dessa berättelser är ofta kortare än de föregå-

ende och på grund av en flyktig natur kan den forskare som letar efter fullvärdiga 

berättelser av mer beständig karaktär lätt missa dem (ibid.). 

En tredje typ av berättelser skiljer sig från de hittills diskuterade och benämns 

vanligtvis med engelska master narratives (Bamberg 2005, även Hydén 

2007:14).4 Detta begrepp går tillbaka till Lyotards (1984) grand narratives och 

avser berättelser som återfinns på en övergripande kulturell nivå. Ett exempel ger 

sociologen Molly Andrews (2002) som genom att bl.a. analysera böcker om föräld-

raskap urskiljer ett slags övergripande berättelse om moderskap. Andra sådana 

övergripande berättelser är t.ex. kulturspecifika berättelser om kön eller etnicitet. 

I denna artikel avser berättelse alltid en språkligt eller på annat sätt diskursivt 

realiserad berättelse utom där det tydligt framgår något annat. (Denna distinktion 

problematiseras emellertid i exemplet Cugu nedan.) 

Samspel och reciprocitet mellan individ och kollektiv 

Förhållandet mellan den enskilda berättaren och de berättartraditioner han/hon 

är en del av utgör en viktig del av det gränsområde som denna artikel syftar till att 

                                                             
4 På svenska används ibland begreppet stora berättelser för denna berättelsetyp.  
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belysa. Här återfinns olika krafter och processer som påverkar hur en narrativ 

händelse utvecklar sig. 

En kollektiv berättartradition kännetecknas av specifika ramar. Det finns ett 

förråd av berättelser där varje berättare finner inspiration. Likartade berättelser 

kan därför återfinnas i olika individuella repertoarer, och ge uttryck för en lokal 

situation (Palmenfelt 1993). En sådan individuell berättelserepertoar utgör en 

uppsättning mer eller mindre inarbetade berättelser som en person är beredd att 

framföra. 

Den kollektiva berättartraditionen innebär också vissa begränsningar eftersom 

lämpliga respektive avvikande teman anges implicit. Tabu och olämpliga ämnen 

definieras av sociala normer som berättaren måste ta hänsyn till som samhälls-

medlem och aktör. I berättarförrådet ingår även förväntningar på hur en berättelse 

kan skapas och förmedlas. Det anger narrativa genrer och strukturer, och inne-

håller mönster för vad en god berättare och en lyckad berättelse är. 

Varje repertoar ger uttryck för en persons individuella intressen, såväl vad gäl-

ler val av teman, miljöer och genrer som sätt att berätta – men de ingår alltså även 

i en kollektiv tradition. Specifika berättelser och repertoarer måste därför studeras 

i förhållande till den kollektiva tradition i vilken de uppstår. 

På samma sätt som folkloristen Lauri Honko (2000:17) påpekar att “variation 

does not take place in a vacuum; a change in one integer may induce changes in 

others”, menar vi att det pågår en process i berättandet, där narrativa element 

anpassas, lånas in och ut mellan individuella repertoarer och den kollektiva tradi-

tionen. Detta bidrar till förändring och utveckling av ett kollektivt förråd av be-

rättelser, den minnesbank som varje berättare får i arv. 

Folkloristen Gun Herranen (1989) har studerat en blind berättares repertoar 

och understryker hur berättelserna anpassats till den aktuella miljön med avse-

ende på t.ex. val av namn, platser och andra detaljer. Tradition och kreativitet 

kännetecknar repertoaren hos den blinda finska berättaren som låter sig inspireras 

av sin hemmiljö (ibid.:68). Anpassning till en egen miljö gör främmande berättel-

ser till personliga och på så vis kan de bli en del av en viss berättartradition om 

t.ex. en plats eller en person. 

Begrepp som tradition och traditionsbärare som tidigare lagt tonvikten på det 

oföränderliga och det statiska har på ett fruktbart sätt diskuterats i förhållande till 

variation (Ben-Amos 1971, 1984; Glassie 1995; Hampaté-Bâ 1981; Handler & Lin-

nekin 1984). Handler & Linnekin (1984:273) definierar tradition som en tolk-

ningsprocess som kan vara uttryck för både kontinuitet och diskontinuitet. Inom 

denna process skapas utrymme för förhandling. 

Utifrån ett likartat perspektiv har den danske folkloristen Bengt Holbek (1985) 

påpekat att det har skett en teoretisk förflyttning inom det forskningsfält han fö-

reträder, från att informanter betraktas som passiva traditionsbärare till att de ses 

som medvetna artister. Den svenska folkloristen Carl Wilhelm von Sydow utfor-

made begreppet traditionsbärare på 1940-talet i en strävan att betona berättarens 
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betydelse (Ben-Amos 1984; von Sydow & Bødtker 1948; Dégh 1969:48). Begreppet 

har haft stor betydelse inom folkloristiken för att lyfta fram individen som infor-

mationskälla i dokumentationen av traditioner och folkminnen men tar inte hän-

syn till subjektiva variationer i berättandet. Under det sena 1970-talet och tidiga 

1980-talet började man komma ifrån begreppet, för att istället börja betrakta in-

formanten som en individ. Vi har börjat inse, menar Holbek (1985), att dessa be-

rättare är människor som har känslor, ett syfte bakom sitt berättande, artistiska 

ambitioner, osv.; de vill förmedla någonting, och inte vara provexemplar 

(ibid.:22). Denna aspekt kan förefalla självklar idag och var visserligen inte ny för 

verksamma fältarbetare. Dock återspeglar Holbeks uttalande ett perspektivskifte.  

Perspektivskiftet innebär också att berättarna betraktas som aktiva artister och 

inte passiva leverantörer. Utifrån detta perspektiv kan berättelser studeras som 

uttryck för en specifik situation. Berättarens individuella bakgrund och de be-

rättartraditioner han eller hon är en del av är faktorer som påverkar repertoaren 

(Honko 2000).  

Synen på berättaren som självständig aktör betonar rollen som samhällsmed-

lemmar spelar i utformning, förändring och upprätthållande av traditioner. Sam-

spel och reciprocitet mellan kollektiva förråd och specifika narrativa händelser 

producerar specifika repertoarer som i sin tur bidrar till utvidgandet av det kollek-

tiva förrådet. Berättelser har från det perspektivet inte bara effekt och konsekven-

ser för publiken, utan också för det kollektiva förrådet – och därmed för samhället. 

Berättarens roll sträcker sig därför utöver berättandet. Efter att berättelsen tagit 

slut fortsätter den dynamiska processen av utarbetande och förnyelse av berättar-

traditionen. 

Mottagaren som medskapare 

Berättande sker oftast i en social situation, där andra än berättaren i varierande 

utsträckning kan ses som medskapande i berättelsens tillblivelse. Särskilt tydligt 

blir detta inom den del av det narrativa forskningsfältet som använder metoder 

hämtade från samtalsanalys eller interaktionell lingvistik och där ofta s.k. små 

berättelser fokuseras (för ett svensk exempel se Norrby 1998). Berättelsen inom 

denna inriktning ses som gemensamt konstruerad av deltagarna i en interaktionell 

sekvens (Langellier 1989:256f.). 

Även berättelser som uppkommer i intervjusituationer utgör interaktionella 

händelser. Detta konstaterar t.ex. Anna De Fina (2009) som föreslår ett ökat fokus 

på förhållandet mellan deltagarna när intervjumaterial analyseras. Detta uppnås 

t.ex. genom att man undersöker i vilken utsträckning den som intervjuar respek-

tive den som berättar påverkar innehållet i berättelserna och vilka typer av för-

väntningar som kommer till uttryck, öppet och implicit (ibid.:255). Liknande re-

sultat når Baker & Johnson (2000) i en studie av inledande skeden i äldre männi-

skors berättande om frieri och äktenskap. De lyfter bl.a. fram den påverkan inter-

vjuarens inspel och frågor har på berättelsens utveckling (ibid.:399).  
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Ytterligare en narrativ inriktning som tar hänsyn till den kommunikativa situ-

ationen återfinns inom t.ex. folkloristiken och betraktar berättandet som perfor-

mans (se bl.a. Bauman 1986). Berättande ses som ett estetiskt kommunikations-

sätt, och man analyserar dynamiken i berättandesituationen och hur lyssnarna, 

publiken, fängslas av framförandet (Langellier 1989:249).  

Annikki Kaivola-Bregenhøj (1989) har observerat hur åhöraren vid en perfor-

mans, intervju eller annan berättarsituation kan påverka berättelserna. Hon har 

studerat en specifik berättare och lagt märke till hur innehållet och utformningen 

av en berättelse varierar beroende på antal lyssnare, stämningen och situationen. 

Inför större grupper framförde denna berättare kortare versioner, medan längre 

versioner berättades i intervjusituationen. Intensitet, pauser och rytm samt kom-

mentarer och skratt är exempel på aspekter som varierade beroende på kontexten 

då en och samma berättelse framfördes.  

Den aktuella kontexten då en berättelse uppstår utgör utgångspunkten för ana-

lys och förståelse. Dan Ben-Amos (1971; 1984) påpekar att folklorens existens “de-

pends on its social context” (Ben-Amos 1971:5). Folklore är en “communicative 

process” (ibid.:9), som bör betraktas som “a sphere of interaction in its own right” 

(ibid.:15). På samma sätt utgör berättandets kontext och dialogiska egenskaper 

fokus i vårt perspektiv.  

Vi har här lyft fram forskning som visar hur den aktuella berättarkontexten bör 

tas i beaktande när berättelser och berättande analyseras, detta eftersom samtliga 

deltagare i varierande utsträckning kan ses som medskapande. Förutom närva-

rande personer återfinns dock ofta en sekundär mottagare som också bör inklude-

ras i denna diskussion. Ett exempel återfinns i den tidigare refererade studien av 

Baker & Johnson (2000) där informanterna fick veta att deras berättelser skulle 

användas som kapitel i en bok. Rimligtvis påverkar en tänkt läsare av den framtida 

boken det sätt på vilket berättelsen utvecklas. I ett kulturellt sammanhang kan det 

finnas dominerande föreställningar, t.ex. fördomar om en grupp människor, som 

kan sägas utgöra ett slags sekundär mottagare. Berättandet sker mellan t.ex. inter-

vjuare och den som intervjuas men berättelsen kan även ses som riktad mot dessa 

kulturella föreställningar. Etnologen Oscar Pripp (2001:71–75) lyfter fram vad han 

kallar en ”tredje närvarande” vid forskningsintervjuer som kan sägas utgöra just 

sådana kulturella föreställningar.  

I gränsområdet mellan berättare och berättelse finner vi mottagaren som med-

skapare i berättandet. Mottagarens roll varierar i form och intensitet, bl.a. bero-

ende på relationen till berättaren eller situationens förutsättningar. Vid en intervju 

är intervjuarens roll oftast explicit och berättelsen skapas utifrån mer eller mindre 

uttalade mål. Vid andra berättarsituationer ligger större delar av iscensättande hos 

berättaren och samspelet med publiken kan verka mer implicit och flyktigt. Vid 

digitalt berättande kan mottagaren i högre grad bestämma över t.ex. händelseför-

loppet (se exemplet Cugu nedan).  



DANIEL ANDERSSON & COPPÉLIE COCQ 
 

22 
 

I samtliga fall framstår mottagaren, åhöraren, publiken som aktörer och pro-

cesser som medverkar i gränsområdet mellan berättare och berättelse och bidrar 

till det vi betraktar som en skapandeprocess.  

Berättande som skapandeprocess  

I det föregående har vi lyft fram olika distinktioner och definitioner inom det nar-

rativa forskningsfältet som på ett eller annat sätt har med gränsen mellan berätta-

ren och berättelsen att göra. I detta avsnitt kommer vi att sammanfatta det som 

hittills diskuterats och lägga grunden för en diskussion av två exempel. Samman-

fattningen tar dock sin utgångspunkt i ytterligare en distinktion: berättelse som 

produkt respektive process.  

Viss berättelseforskning betraktar berättelsen i hög utsträckning som en pro-

dukt, med fokus på berättelsens struktur och med konsekvensen att berättaren 

som social aktör blir osynliggjord (Johansson 2005:189). Andra forskare väljer att 

betrakta berättelsen som en process, där samspelet mellan berättare och lyssnare 

spelar en viktig roll och där berättelsen ses som en social konstruktion (ibid.).5 Vi 

vill poängtera att skillnaden mellan dessa två perspektiv bottnar i skilda kun-

skapsmål samt att det ena inte med nödvändighet utesluter det andra.  

Redan i anslaget till denna artikel, när vi identifierar ett gränsområde mellan 

berättelse och berättare, visas att vi tillhör den falang som föredrar ett processin-

riktat angreppssätt; processen och det här fokuserade gränsområdet är egentligen 

en och samma företeelse. I denna process inkluderas bl.a. den sociala berättar-

situationen, där samtliga deltagare kan ses som delaktiga i berättelsens tillblivelse 

och utveckling, som vi ovan diskuterat. Vidare tillhör den individuella repertoaren 

och det kollektiva förrådet (som också behandlats ovan) denna process, detta 

gränsområde. De berättelser som i denna artikel omtalats som master narratives, 

dvs. berättelser på en övergripande kulturell nivå, bör också inkluderas eftersom 

dessa utgör mönster och ramar för, men också inspiration till, nya berättelser. 

Utifrån det är berättaren en artist och aktör, och berättelserna är kontextuella 

handlingar. Vi studerar förhållandet mellan berättare och berättartradition i ter-

mer av samspel och reciprocitet. Varje narrativ händelse är en handling som inne-

bär en anpassning från den kollektiva traditionen berättaren tillhör till en person-

lig subjektivitet. Berättelser kan t.ex. vara personliga kommentarer på en historisk 

händelse, uttrycka social förändring och ta upp ämnen som är aktuella för berätta-

ren. Genom att studera själva anpassningen får vi information om berättarens 

intressen, artistiska drag, egen agenda, men också om den aktuella samhällskon-

texten.  

                                                             
5 För en omfattande presentation av dessa skilda perspektiv se Catrin Norrbys avhandling Vardagligt 
berättande. Form, funktion och förekomst (1998:32–53). 
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I följande avsnitt studerar vi närmare dessa aspekter utifrån två berättelser. 

Relationen till kollektiv berättartradition samt mottagarens roll bidrar till att för-

djupa läsningen av berättelser som processer.  

Folkminnen och digitalt berättande: ett gränsområde illustrerat 
utifrån två exempel  
De två berättelser som här kommer att diskuteras skiljer sig från varandra på ett 

flertal sätt. Den första är en muntlig berättelse som nedtecknats av en folkminnes-

upptecknare innan man började använda inspelningsutrustning vid de svenska 

arkiven. Den andra är en interaktiv digital berättelse som ligger ute på internet 

2010. Syftet med analyserna är att ytterligare belysa gränsområdet mellan berät-

telse och berättare, nu genom konkreta exempel.6 

Förgjord av en lappflicka 

Det var en som vi kalla Slarv-Strid’n (slarva = trasa) som bruka gå här i socknarna förr, men nu 

är han död för längesen. Han var inte riktigt riktig, så fort han kom in gick han till spisen, om 

det var eld där, och då börja han linda med sina slarvor om armar och ben. Och så hade han 

blivit därför att en lappflicka hade förgjort honom. 

Så inleder förmånstagerskan Ingeborg Sivertsson, född 1851 i Bingsta och vid be-

rättandet bosatt i Rörön (båda är byar i Berg, Jämtland), en berättelse om den s.k. 

Slarv-Strid’n, en udda person, känd i åtminstone vissa jämtländska bygder, och 

vars tragiska öde åtföljs av en dramatisk berättelse. Året för berättandet är 1924 

och upptecknare är den av dialektarkivet i Uppsala flitigt anlitade Ella Odstedt 

(Hammarstedtska arkivet, Trollkunniga och kloka 1).7  

Ingeborg fortsätter med de händelser som slutligen leder fram till Slarv-

Strid’ns sjukliga tillstånd:  

Han hade varit hästjägare, men så rymde han och for till fjälls. Där låg han tillsammans med en 

lappflicka, men när hon blev med barn så for han därifrån. Han var vacker han, var en finpojke 

från Mörsil, och inte ville han kännas vid en lappflicka. 

Att huvudpersonen var hästjägare innebär att han var beriden jägarsoldat i Jämt-

lands hästjägarskvadron (även Jämtlands hästjägarkår; Klintberg & Odstedt 

2004:356) och att han beskrivs som finpojke signalerar att han åtnjöt högre social 

status av något slag. 

Vid det här laget i berättelsen har Slarv-Strid’n begått två handlingar för vilka 

han kan komma att klandras: han har rymt från såväl sin befattning som hästjä-

                                                             
6 Dessa båda exempel anknyter till två pågående forskningsprojekt: Coppélie Cocq studerar internet 
som arena för kulturella och språkliga revitaliseringsprocesser i Sápmi och Daniel Andersson studerar 
bl.a. konstruktion av etnicitet i norrländskt berättande. 
7 Ett urval av Ella Odstedts uppteckningar har utgivits av Bengt af Klintberg (Klintberg & Odstedt 
2004) där också denna berättelse finns med (s. 29). 
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gare som sitt ansvar för det utomäktenskapliga barnet. Det värsta ”brottet” begår 

han dock senare, när barnets mor söker upp honom: 

Men då hon hade fått barnet så tog hon det med sig och for och uppsökte honom. Men det var 

flera inne då hon kom, och han svor och bannades över både henne och barnet och sa att det 

inte var hans barn. 

Den man i det norrländska bondesamhället som inte tog sitt ansvar för ett utom-

äktenskapligt barn kunde utsättas för starka sanktioner (Löfgren 1994:247) och 

Slarv-Strid’ns beteende här bör ses i ljuset av detta. Vad är det då som får honom 

att begå detta moraliska brott? I det föregående stycket utsägs det explicit att 

Slarv-Strid’n hade hög social status och att detta på något sätt är orsaken till att 

han inte vill kännas vid en samisk flicka. När flickan kommer för att besöka honom 

får vi veta att det var flera personer närvarande när hon kommer in. Denna om-

ständighet framställs, genom den inledande konjunktionen men, som en anled-

ning till det som sedan sker, dvs. att han vägrar erkänna barnet. I detta kritiska 

skede i berättelsen samspelar såväl etnicitet och social status som kön. Parallellt 

med en berättelse om ett människoöde återfinns också här en berättelse om ett 

socialt klimat där det är så pass svårt för en man av finare börd att erkänna sitt 

samröre med en samisk flicka att han hellre bryter mot starka sociala normer. Det 

som sedan händer i berättelsen är att Slarv-Strid’n också blir bestraffad för sitt 

beteende: 

Hon hade satt sig vid elden och höll på linda opp ungen, för den var blöt, och då sa hon att han 

skulle också få linda på samma sätt i all sin dag. Och så gick det. Han tålde aldrig se eld, då bör-

jade han genast linda med sina slarvor. 

Berättelsen avslutas genom att vi får veta att denna “förgörning” verkar livet ut och 

att han själv inser att han fått vad han förtjänar:  

Och så höll han på så länge han levde. Men han sa själv hos oss, att han hade förtjänat bli så där 

då han kunde stå och svära över ett oskyldigt barn  

Berättelser om just Slarv-Strid’n finns även på annat håll. Ett exempel är Anders 

Backman, som under pseudonymen Anders Jämte, ger en skildring av ”Slarf-Stri-

dens” liv och öden i första numret av Jämten (1906:59–63). Detta är därmed ett 

exempel på att Ingeborgs berättelse anknyter till ett kollektiv förråd av berättelser. 
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Figur 1. Fotografi av Slarv-Strid’n från 1872 (Jamtli bildbyrå). 

 

Berättelsen anknyter till ett flertal övergripande master narratives, t.ex. en om 

kvinnlighet och manlighet, en om relationen mellan samer och svenskar samt en 

om social status. Detta samspel bör studeras utifrån ett intersektionellt perspektiv 

där den sociala kategorin etnicitet betraktas som delvis sammanflätad med kön 

och social status (se Lykke 2005:8). I berättelsen samspelar dessa stora berättelser 

genom att Slarv-Strid’n är en ”finpojke”, att kvinnan som blir gravid är en ”lapp-

flicka”. Dessa övergripande kulturella berättelser aktualiseras genom att de t.ex. 

utgör förförståelser, nödvändiga för att begripa det som berättas. Det är t.ex. inget 

ovanligt att samer i norrländsk berättartradition tillskrivs diverse magiska och 

övernaturliga krafter.8 I berättelsen om kön ingår t.ex. den starka norm som krä-

ver att en man ska ta ansvar för sitt utomäktenskapliga barn, och berättelsen om 

social status ger en tolkningsram för att Slarv-Strid’n, som ju var en ”finpojke”, är 

så pass ovillig att ha något att göra med en samisk flicka.  

Det är givet att den som lyssnar på berättelsen också påverkar dess utformning 

(se ovan). Genom att detta exempel utgörs av en nedskriven uppteckning vet vi 

mycket litet om interaktionen mellan intervjuaren Ella Odstedt och informanten 

Ingeborg Sivertsson. Några iakttagelser är dock möjliga. Ett exempel är när Slarv-

Strid’n benämns som hästjägare. Genom att inte ytterligare förklara vad detta in-

                                                             
8 Inte minst Ella Odstedts uppteckningar innehåller åtskilliga sådana exempel 
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nebär synliggörs att den tänkta mottagaren har sådana förkunskaper att en sådan 

förklaring blir redundant. När kunskap om interaktionen saknas, som i detta fall, 

begränsas givetvis analysen av just berättarsituationen. Då det gäller kända upp-

tecknare kan man dock i viss mån läsa sig till hur de brukade arbeta, t.ex. vad gäl-

ler val av informanter, intervjumetoder.9 

Ingeborg Sivertsson signalerar vid ett flertal tillfällen att berättelsen har au-

tenticitet och att det delvis är ”hennes” berättelse. Inledningsvis säger hon att ”Det 

var en som vi kalla Slarv-Strid’n som bruka gå här i socknarna förr” och därmed 

knyter hon berättelsens huvudperson till en plats och ett socialt sammanhang; det 

är dock oklart vilka som inkluderas i ”vi”. Alldeles i slutet av berättelsen heter det 

att ”[…] han sa själv hos oss, att han hade förtjänat bli så där […]” med liknande 

effekt som inledningens ”vi”. Detta är ett tydligt exempel på hur berättaren med 

enkla medel kan skapa närhet mellan sig själv, den egna kontexten och berättelsen.  

Denna berättelse kan på detta sätt illustrera några av de processer som pågår i 

gränsområdet mellan berättaren och berättelsen: inverkan av ett kollektivt berät-

telseförråd, hur övergripande master narratives har inflytande, åhörarens bidrag 

samt givetvis hur berättaren själv påverkar berättelsens utformning. 

Cugu 

Följande exempel är en samisk berättelse om en bortsprungen hundvalp, Cugu, 

och hur barnen Anne och Biehtár börjar ett äventyr för att leta efter den. Berättel-

sen om Cugu återges på en internetsajt på nordsamiska.10 Den presenteras som en 

saga. Bakom berättelsen finns en författare, John Erling Utsi, en producent, Bir-

gitta Lindström, en tecknare, Maria Beskow samt olika röster.  

“Berättaren” kan beskrivas i det här fallet som en roll som fördelas mellan 

olika personer. Cugu innehåller interaktiva moment som användaren kan välja att 

delta i genom musklick. Dessa moment består av övningar kring det nordsamiska 

språket. Sajten illustrerar på så sätt en form av edutainment, dvs. en kombination 

av didaktiska mål och underhållning.  

Digitalt berättande visar på en förflyttning av berättelser till ett annat medium, 

men bör inte betraktas som en specifik genre. Det bör snarare betraktas som teck-

en på kontinuitet i en stark berättartradition, som t.ex. den nordsamiska som detta 

exempel illustrerar. Element från det nordsamiska kollektiva förrådet återfinns i 

Cugu. Berättelsen utspelar sig i fjäll- och skogsmiljö. Vi möter kända figurer från 

den nordsamiska berättartraditionen: Stállu, háldit, čahcerávga, nåjden (se Cocq 

2008). Jojken av Wimme Saari som inleder berättelsen förstärker intrycket av att 

man har kommit till Sápmi. Berättaren hänvisar till de äldres kunskap, och place-

rar på så vis Cugu i den samiska berättartraditionen genom att markera kon-

tinuiteten.  

                                                             
9 För en beskrivning av Ella Odstedt och hennes uppteckningsverksamhet se Lilja (1998, 1999). 
10 www.ur.se/cugu (Utsi & Lindström 2010). 

http://www.ur.se/cugu
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En berättarröst leder publiken genom åtta avsnitt, där vi följer de två protago-

nisterna. Publiken (dvs. internetanvändaren) kan ingripa och hjälpa protagonis-

terna, t.ex. med att söka ”den kloka gumman”. Berättarrösten ger råd om var man 

kan leta och genom att klicka på olika ställen och följa ledtrådar kommer man 

fram till gumman. Utöver den interaktiva dimensionen i berättandet blir detta 

också tillfälle att öva ordförståelse. Andra dylika övningar i berättelsen har olika 

teman, såsom färger eller räkneord. 

Sajten produceras av Utbildningsradion och till webbsajten finns stödmaterial 

i form av översättning av dialogerna och ordlistor till varje övning.11 Om man 

klickar på en tv-symbol öppnas ytterligare ett fönster, med en samisk kvinna i en 

kåta som läser upp berättelsen ur en bok. Det finns med andra ord en hög grad av 

intermedialitet, dvs. olika medier och genrer som kombineras, integreras och sam-

spelar (jfr Lund 2002). Cugu bygger på muntligt berättande men även det skrivna 

ordet samt bild, musik och spel (övningar) flätas samman. Det digitala mediet 

tillför berättelsen utökade möjligheter vad gäller artistiska detaljer i form av de-

sign, visuella och auditiva aspekter.  

Berättelsen kan användas på olika sätt eftersom övningarna (de pedagogiska 

momenten) är valfria. Åhöraren kan navigera genom berättelsen och t.ex. välja att 

endast lyssna och titta på berättelsen. De interaktiva momenten kan genomföras 

på olika sätt och därigenom skapar varje användare sin egen berättelse (narrativ 

händelse) utifrån angivna ramar.  

Cugu kan beskrivas som en modern form av berättande i och med dess höga 

grad av intermedialitet. Cugu är också en traditionell samisk berättelse där miljön, 

berättarsättet och protagonisterna är hämtade från det kollektiva förrådet.  

I gränsområdet mellan berättelsen och berättaren, förhandlingsutrymmet där 

skapandet sker, finner man möjligheter för överföring av kunskap (nya medier), 

ett pedagogiskt mål (språkinlärning) och en specifik målgrupp (barn). 

Cugu är en nutida berättelse, vars skapandeprocess måste tolkas i det specifika 

sammanhanget där den uppstår. Samerna är sedan år 2000 en erkänd nationell 

minoritet i svensk lagstiftning. Utöver en märkbar förändring i attityder gentemot 

minoriteter sedan slutet av 1900-talet i en politisk kontext, från stigmatiserade till 

berättigade, har den samiska minoriteten gynnats av en positiv minoritetspolitiskt 

vändning. I och med samernas status som minoritet har även samiska fått erkän-

nande som officiellt språk,12 med en rad insatser som följd. Parallellt med detta 

kan en revitaliseringsprocess observeras på olika håll i Sápmi, som kännetecknas 

av ett starkt engagemang och många initiativ för att främja och stärka språken. 

Berättelsen om Cugu bör läsas utifrån dessa kontextuella förutsättningar, dvs. den 

aktuella minoritetspolitiken i Sverige samt revitaliseringsinsatser. 

                                                             
11 Det finns även ett radioprogram där olika avsnitt på ca 7 min sändes, med en berättarröst, dialoger 
och bakgrundsljud (Utsi 2010, SR Sameradion) samt en bok på nordsamiska (Utsi 2011).  
12 För en mer omfattande presentation av de samiska språken, se Dahl & Edlund (red. 2010). 
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Figur 2. Cugu. 

 

Cugu följer på så vis den nordsamiska berättartraditionen inte bara vad gäller te-

man och miljö, utan också de funktioner en berättelse förväntas ha (jfr Balto 1997). 

I Cugu illustreras hur den yngre generationen tar lärdom av de äldres kunskaper. 

Sökandet efter hundvalpen tar Anne och Biehtár på en resa under vilken de lär sig 

traditionella kunskaper, att känna igen det farliga respektive det trygga i naturen, 

och hur man hanterar olika situationer. På en metanivå kan man se berättelsen 

som ett exempel på kunskapsöverföring mellan generationer, där författare och 

producenter delar med sig av sina kunskaper med yngre internetanvändare. Cugu 

är också ett exempel på artikulering av en diskurs om samiska traditionella kun-

skaper.  

Digitalt berättande utgör en intressant arena för att studera gränsen mellan 

berättaren och berättelsen. Där kan berättaren och berättarrösten vara olika eller 

delas mellan en producent och en eller flera uppläsare. Till och med åhöraren kan 

bli en aktör i berättelsen. Cugu följer en linjär struktur och har en tydlig början och 

ett tydligt slut till skillnad från andra genrer inom digitalt berättande såsom exem-

pelvis datorspel som har betecknats som “multiform story” (Murray 1997; Arvids-

son et al. 2008). Berättelsen innehåller dock variationer utifrån användarens del-

tagande. Detta bidrar till att gränsen mellan berättaren och berättelsen utvidgas 

och lämnar större utrymme till åhöraren som medskapande aktör. På ett likartat 

sätt som vid en performans blir den digitala berättelsen ett levande dokument i 

ständig förändring och utveckling.  
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Avslutande diskussion 
Syftet med denna artikel är att belysa de processer som pågår i gränsområdet mel-

lan berättaren och berättelsen dels genom en teoretisk genomgång av tidigare 

forskning, dels genom två exempel. Dessa är hämtade från olika medier och kon-

texter och såväl likheter som skillnader kommer här att sammanfattas och disku-

teras.  

Berättelserna som narrativa händelser återspeglar ett möte, en situation i en 

specifik kontext med specifika deltagare. Vad gäller material insamlat under en 

äldre tidsperiod, som fallet är med Förgjord av en lappflicka, är möjligheterna till 

analys av interaktion mellan deltagarna i berättarkontexten kraftigt begränsade; 

berättelsen har genomgått en viss dekontextualisering (Briggs & Bauman 1992). 

Redan den första visuella upplevelsen av Ella Odstedts rubrikförsedda och prydligt 

nedtecknade uppteckning antyder att det här inte rör sig om en berättelse direkt 

hämtad ur samtalssituationen. Uppteckningen ger helt enkelt ett bearbetat intryck 

(se Figur 3).  

 

 
 

Figur 3. Ella Odstedts uppteckning, Hammarstedska arkivet, Nordiska museet, 

Stockholm. 

 

Digitala berättelser såsom Cugu däremot utgör en ram inom vilken olika narrativa 

händelser kan skapas, utifrån användarens val och intresse. Berättelsen erbjuder 

olika läsmöjligheter och deltagarens aktiva roll påverkar till viss del händelseför-

loppet. Här blir åhörarens roll som medskapare särskilt framträdande, samtidigt 

som rollen som berättare i viss utsträckning hamnar i bakgrunden.  
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Exemplet Förgjord av en lappflicka anknyter till en kollektiv tradition; genom 

att berättelser om Slarv-Strid’n återfinns också på annat håll kan hans livsöde sä-

gas utgöra ett berättelsetema som återfinns i det kollektiva förrådet. Berättelsen 

om Cugu visar på en stark samisk berättartradition där anpassningen till nytt me-

dium inte påverkar innehållet i hög grad men där det sker en utvidgning av de 

pedagogiska möjligheter som en narrativ händelse kan innebära.  

På en övergripande nivå finner man de stora berättelserna som vävs in i de 

specifika exempel som intresserar oss här. Cugu ingår i en strävan att stärka och 

främja samiska som minoritetsspråk. Berättelsen är utgiven på Utbildningsradions 

webbsida, vilket understryker det pedagogiska målet. Dagens minoritetspolitiska 

kontext samt en ändrad attityd till minoritetsspråk kan tolkas som master narra-

tives. En positiv diskurs beträffande språket, samiska traditionella kunskaper och 

berättartraditionen förmedlas i dag till barn och ungdomar. I Förgjord av en lapp-

flicka samspelar olika master narratives, där särskilt intersektionen mellan kön, 

etnicitet och social status utgör en fond mot vilken berättelsen berättats och också 

måste tolkas.  

Utifrån vår läsning av två skilda berättelser vill vi diskutera uppfattningen att 

en berättelse alltid utspelar sig i det förflutna (jfr Adelswärd 1996). En viktig 

aspekt i vårt perspektiv är berättelsernas verkan i ett vidare socialt och kulturellt 

sammanhang, och därmed deras betydelse inte bara för att återge det förflutna, 

utan även för att skapa i nuet och till och med för framtiden.  

Cugu handlar om dåtiden genom hänvisningar till samiska traditioner, folktro 

m.m. Men berättelsen återger även en tidlös handling som skulle kunna utspela sig 

i nutid. Genom aktivt deltagande skapas berättelsen i nuet. Barnen väljer också 

olika övningar, bläddrar sig fram till olika kapitel osv. Cugu har också en tydlig roll 

i ett långsiktigt perspektiv. Berättelsesajten utgör en insats i en kontext av 

språkrevitalisering, som en strävan efter långsiktiga effekter för det nordsamiska 

språket. Berättelsen om Slarv-Strid’n består av ett temporalt och kausalt ordnat 

händelseförlopp men berättelsens sedelärande karaktär pekar framåt. Genom att 

visa hur illa det går när man beter sig på ”fel” sätt kommer den att föra vidare en 

norm om hur man bör bete sig. På så sätt kan man säga att berättelsens verkan 

sträcker sig långt utanför berättarens handlingsutrymme.  
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Händelsens konturer 
Eller varför alla dessa upprepningar i Almas berättelse om spanska 
sjukan?  
 
Av Asbjørg Westum 

 

 

 

När någon vill berätta om en händelse eller en upplevelse måste berättaren göra 

ett antal viktiga överväganden. Berättelsen behöver gränser och konturer. Var 

börjar den? Och var slutar den? Finns det kanske en bakgrund som måste skildras 

för att berättelsen ska bli begriplig för lyssnaren? Vilka personer och förhållanden 

måste beskrivas? Vad skedde först och vad skedde sedan? Vilken handling ledde 

till vilket resultat? Och vad är poängen med berättelsen?  

Med hjälp av verbala och icke-verbala uttrycksmedel drar berättaren upp dessa 

viktiga gränslinjer och lägger därmed sitt specifika individuella perspektiv på hän-

delsen. Icke-verbala uttrycksmedel som minspel, gester och tonfall är förvisso 

mycket viktiga redskap i detta sammanhang, men i den här artikeln kommer jag 

inte att vidare diskutera denna typ av uttrycksmedel utan koncentrera mig på den 

verbala sidan. Den amerikanska lingvisten Elinor Ochs förklarar varför den språk-

liga utformningen av en berättelse är så avgörande: 

It is not simply that grammatical structures and lexicons of language carve up the world in dif-

ferent ways, but also that we as speakers of these languages routinely draw upon particular 

structures and words to construct an idea or point of view. The ways in which we habitually use 

language shape our perception of events (Capps & Ochs 1995:54). 

Undersökningens utgångspunkter 
Materialet för denna studie utgörs av en enskild berättelse om den influensa-

pandemi som kom att bli känd under beteckningen spanska sjukan (se nedan). 

Berättaren, som här kallas Alma (f. 1901), bodde hela sitt liv i Norsjö socken i 

norra Västerbotten.  

Almas berättelse är inspelad på band och finns på SOFI: Dialekt-, ortnamns- 

och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM).1 Där finns också ytterligare ett 50-tal in-

spelningar med berättare som mer eller mindre utförligt beskriver upplevelser av 

spanska sjukan. Inspelningen med Alma (DAUM Ka 400) gjordes 1986, övriga 

mellan 1950 och 1983, alltså ca 30–60 år efter pandemiutbrottet. 

                                                             
1 Almas berättelse är en av de berättelser om spanska sjukan som har studerats inom ramen för det 
tvärvetenskapliga projektet ”Historiska influensapandemier som kunskapskälla för beredskapsplane-
ring” vid Umeå universitet. Projektet, som pågick åren 2006–2009, finansierades av Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap samt av Institutet för språk och folkminnen (SOFI) för den del som rör 
berättelser om spanska sjukan. 
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Undersökningens syfte är att analysera upprepningens funktioner i Almas be-

rättelse. Av utrymmesskäl har jag valt att närstudera endast denna berättelse, men 

jag kommer på ett par ställen att använda exempel från andra berättelser ur 

DAUM:s samlingar. För att förstå upprepningens funktioner krävs en grundlig 

genomgång av berättelsens struktur, vilken i sin tur måste ställas i relation till den 

ordning i vilken de refererade händelserna bör ha utspelat sig i verkligheten. Ne-

dan kommer jag därför att återge Almas berättelse i sin helhet samt beskriva och 

diskutera hur Alma med språkliga medel ger sin berättelse struktur och hur hon 

för fram berättelsens poänger. 

Analysen sker utifrån Labovs analysmodell som också kommer att problemati-

seras med hjälp av Almas berättelse. Först vill jag dock kontextualisera berättelsen 

genom en kort beskrivning av spanska sjukan och dess konsekvenser. Jag kommer 

därefter att diskutera intervjuberättelsen som forskningsobjekt samt presentera 

mina teoretiska utgångspunkter. 

Spanska sjukan i världen och i norra Sverige 

Spanska sjukan (1918–1920) är den mest förödande pandemi som världen har 

skådat efter digerdöden. Influensan började spridas just som första världskriget 

gick mot sitt slut. Pandemin fick, något felaktigt, beteckningen spanska sjukan på 

grund av att de första rapporterade sjukdomsfallen uppträdde i Spanien:  

Spanish Influenza did not geographically originate from Spain. The reason for the name is in 

fact that the Spanish government was one of the first to admit that a new and strange disease 

had occurred in their country. Being a neutral country, Spain did not have the same incentive 

as the belligerent countries to censor the news. Although it was recognized early on that the 

naming of the disease had nothing to do with Spain, nevertheless the name stuck (Mamelund 

2004:1f.).  

Influensan kom i olika vågor till och med 1920 då den för fjärde och sista gången 

slog till, främst mot avlägsna orter som hade klarat sig undan smittan under de tre 

första vågorna (Åman 1990:140ff.; se även Öhman 1987:257ff.).2 Norsjö socken i 

Västerbottens inland, som är den geografiska utgångspunkten för den berättelse 

som studeras här, drabbades enligt berättaren redan 1918. Den exakta dödssiffran 

för hela världen är okänd, men den beräknas ligga någonstans mellan 50 och 100 

miljoner (Hays 2005:385f; Elgh 2007:617; Mamelund 2008:601). Sverige klarade 

sig förhållandevis bra trots en dödssiffra på omkring 35 000 (Elgh ibid.).  

Spanska sjukan var egentligen inget annat än en vanlig influensa, men den var 

extremt smittsam och de smittade dog ofta inom loppet av några dagar – eller 

timmar i vissa fall (Taubenberger & Morens 2008:503f.). Som vanligt vid ett influ-

ensautbrott var det barn och gamla människor som löpte störst risk att avlida, men 

det som var ovanligt med just denna pandemi var att så många yngre vuxna mellan 

                                                             
2 Spanska sjukan har varit motiv i ett flertal svenska skönlitterära verk, bl.a. i två romaner av den väs-
terbottniske författaren Åke Lundgren som skildrar pandemins härjningar i Arjeplog: Spanskans år 
(1989) och Storspovens sång (1991).  
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20 och 40 år smittades och till och med miste livet. Influensan blev känd som den 

demokratiska pandemin eftersom den ansågs drabba både hög och låg. Demo-

grafen Svenn-Erik Mamelund (2004) har dock i sin doktorsavhandling visat att 

denna föreställning är åtminstone till hälften felaktig. Visserligen var det så att 

människor ur alla samhällsklasser smittades av influensan, men det var framför 

allt de fattiga som dog av den. 

De som smittades uppvisade en rad olika sjukdomssymtom som feber, svår 

hosta och huvudvärk, kraftigt näsblod samt blodiga upphostningar. Naturligtvis 

blev inte alla smittade lika sjuka. Det som tog livet av de flesta var inte heller själva 

influensan utan lunginflammation som var den vanligaste följdsjukdomen (se vi-

dare Mamelund 1998:23f.).  

På den här tiden stod samhället och den medicinska vetenskapen ganska 

handfallna inför influensans härjningar. Antibiotika var fortfarande okänt och 

därmed fanns inget effektivt botemedel för bakteriella infektioner som lungin-

flammation. Vetenskapen hade dessutom ingen klar bild av influensans egentliga 

orsaker, dvs. att det är en virusinfektion, eftersom det fortfarande skulle dröja 

några år innan man lyckades identifiera och isolera influensavirus. Sjukvården 

hade alltså inte särskilt mycket att erbjuda förutom goda råd om hygien, vila och 

isolering. Det mest spridda och populära botemedlet kom dock att bli konjak; folk 

kunde få stora mängder utskrivna på recept (Mamelund 2008). Om detta vittnar 

även många av DAUM:s informanter (se t.ex. DAUM bd 961; bd 3740; bd 4852; bd 

4919). Därutöver använde människor naturligtvis de medel de hade att tillgå, ofta 

sådant som hörde till den traditionella folkmedicinens arsenal av botemedel som 

angelicarot, vitlök och tjära (DAUM bd 3729; DAUM bd 4919). 

 

 
 

Figur 1. Begravning av spanska sjukans offer i Arjeplog påskdagen 1920. 
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Eliciterade berättelser som forskningsobjekt 
De intervjuer om spanska sjukan som finns i DAUM:s arkiv är inte resultat av nå-

got systematiskt insamlande, och temat spanska sjukan kommer oftast upp i sam-

band med att informanten berättar om något annat, t.ex. tiden kring första världs-

kriget, barndomen eller arbetslivet. Ibland utlöses berättelsen av en direkt fråga 

från intervjuaren om huruvida informanten har några minnen av pandemin. Detta 

är vad som sker i intervjun med Alma, vars berättelse alltså bör definieras som en 

eliciterad berättelse (se Almas berättelse nedan). 

Bland berättelseforskare pågår en livlig diskussion om värdet av eliciterade be-

rättelser. En del forskare, särskilt de som positionerar sig inom fältet samtalsana-

lys, betraktar sådana berättelser som konstgjorda och onaturliga jämfört med be-

rättelser som uppstår spontant i samtal, conversational narratives (jfr t.ex. Ed-

wards 1997; Norrby 1998). Den viktigaste kritiken mot eliciterade berättelser be-

står i att den tillrättalagda intervjusituationen omintetgör alla normala regler för 

samtal och sociala relationer och därmed påverkar berättelsen på ett avgörande 

sätt (se t.ex. Schegloff 1997; Goodwin 1997). Viktiga faktorer som är omistliga i en 

sociolingvistisk analys av samtal som exempelvis turtagning, avbrott, dominans-

förhållanden osv. sätts helt eller delvis ur spel i de mer eller mindre monologiska 

berättelser som ofta blir resultatet av intervjufrågor (Adelswärd 1990:71f.).3 Utan 

att direkt polemisera mot denna uppfattning, som jag anser ha sina klara poänger 

för vissa typer av undersökningar, vill jag ändå ansluta mig till Anna De Finas 

(2009) ställningstagande att eliciterade berättelser faktiskt också uppstår i ett 

socialt sammanhang med interaktionella regler – det är bara så att relationerna 

och reglerna är annorlunda i en intervjusituation än i ett vardagligt spontant sam-

tal:  

Indeed, the fact that narratives are elicited does not, per se, mean that the stories produced in 

interview will be artificial and will be told without any real social objective, but simply that the 

interactional rules and social relationships involved are different from those of ordinary con-

versation and other environments (De Fina 2009:237). 

De Fina ser eliciterade berättelser som en egen narrativ genre som måste studeras 

utifrån sina egna förutsättningar (ibid.:238f.; se även Andersson & Cocq i denna 

volym). Exempelvis är det viktigt, enligt De Fina, att fråga sig ”to what extent nar-

rative contents were driven by the interviewer and to what extent they were pro-

posed by the teller” (ibid.:255). 

Undersökningens syfte är naturligtvis avgörande för om eliciterade berättelser 

är användbara eller inte. Om man vill analysera berättandet som process med fo-

kus på interaktionen mellan berättare och åhörare är den eliciterade berättelsen 

knappast den bästa källan eftersom resultatet ofta är en mer eller mindre monolo-

gisk berättelse. Om man däremot är mer intresserad av berättelsen som färdig 

                                                             
3 För en grundlig genomgång av det svenska talspråkets struktur, se Lindström 2008, där författaren 
beskriver ”samtalsspråkets dialogiska och grammatiska organisation” (ibid.:9). 
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produkt, dvs. av frågan hur berättaren i en given situation med språkliga medel ger 

struktur och mening åt en händelse i det förflutna anser jag att den eliciterade 

monologiska berättelsen är högst användbar även för språkvetare (jfr Johansson 

2005:188f.).  

Labovs modell  
Analysens teoretiska utgångspunkter finns som nämnts i den amerikanska ling-

visten William Labovs analysmodell som presenterades i den numera klassiska 

studien Language in the Inner City. Studies in the Black English Vernacular (La-

bov 1972).4 Modellen används inte bara av språkvetare utan även av sociologer och 

psykologer (se t.ex. Capps & Ochs 1995; Chesire & Ziebland 2005; Johansson 

2005:187). Labov påvisar i sitt arbete att det finns ett generellt system i berättel-

sers uppbyggnad samtidigt som han betonar berättandets sociala och kulturella 

sammanhang (ibid.:210ff.; 297ff.; 362ff.). Därigenom är modellen, enligt sociolo-

gen Catherine K. Riessman, mycket användbar: 

Jag anser att den [modellen] är till stor hjälp för vår förståelse av berättarens försök att skapa 

mening. Sättet, som berättare strukturerar sin historia på, ger viktig information om hur han 

eller hon vill att den skall tolkas (Riessman 1997:51).  

Det viktigaste kännetecknet för en berättelse är att den behandlar händelser i det 

förflutna och att dessa händelser är temporalt organiserade. En minimal berät-

telse kan enligt Labov definieras på följande sätt:  

[…] we can define narrative as a sequence of two clauses which are temporally ordered: that is, 

a change in their order will result in a change in the temporal sequence of the original semantic 

interpretation. In alternative terminology, there is temporal juncture between the two clauses, 

and a minimal narrative is defined as one containing a single temporal juncture (Labov 

1972:360). 

En minimal berättelse skulle alltså kunna se ut så här:  

Jag öppnade dörren och katten smet ut.  

Men berättelser är ju ofta mer komplicerade än så och för att beskriva mer ut-

vecklade berättelser behövs förstås ytterligare kriterier. Framför allt måste det 

finnas en form av poäng, dvs. ett (eller flera) budskap som berättaren vill förmedla 

genom sin berättelse, något som gör berättelsen värd att berättas.  

Därutöver finns också ett antal andra kriterier som måste uppfyllas för att man 

ska kunna tala om en fullständig berättelse. En sådan, menar Labov (ibid.:362), 

innehåller sex olika narrativa strukturella element. Jag har här lånat Viveka Adel-

swärds översättning av Labovs engelska terminologi, vilken är angiven inom pa-

                                                             
4 Labov utvecklar här den modell som han först presenterade 1967 tillsammans med Joshua Waletzky i 
artikeln ”Narrative Analysis: Oral Versions of Personal Experience” (Labov & Waletzky 1967). 
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renteserna i uppställningen nedan (Adelswärd 1990:75; 1996; se även Johansson 

2005:191): 

Abstrakt (abstract) – berättaren ger en kort sammanfattning av innehållet  

Orientering (orientation) – berättaren beskriver kontext och deltagare 

Förveckling (complicating action)– berättaren återger händelseförloppet 

Värdering (evaluation) – berättaren visar hur berättelsen ska förstås och vad som är poängen  

Upplösning (result) – berättaren beskriver resultatet av händelserna 

Slutkläm (coda)– berättaren signalerar att berättelsen är slut 

Denna modell har sedermera i mer eller mindre modifierad form tillämpats av 

berättelseforskare, i synnerhet när studieobjektet har varit monologiska berättel-

ser (för en översikt se Johansson 2005:187ff.).  

Enligt Labovs ursprungliga modell finns det även i den enskilda berättelsen en 

given kronologisk ordning mellan de olika strukturella elementen, förutom när det 

gäller elementet värdering som berättaren kan lägga in lite varstans i sin berät-

telse. Men detta påstående har senare ifrågasatts av flera forskare som anser att 

den narrativa processen inte behöver vara så strikt organiserad eller att ordningen 

mellan elementen alls inte behöver vara given, förutom elementet upplösning som 

av logiska skäl alltid kommer sist – det är ju då berättaren signalerar att berättel-

sen är slut (se t.ex. Arvidsson 1995; Polanyi 1989; Adelswärd 1990; 1996; Mishler 

1997; Johansson 2005; Thornborrow & Coates (eds.) 2005:3ff.). Orienteringsele-

ment kan exempelvis förekomma på flera olika ställen i berättelser, som heller inte 

nödvändigtvis alltid har någon abstrakt (se t.ex. Adelswärd 1996). 

Almas berättelse 
Intervjun med Alma (f. 1901) gjordes som nämnts 1986. Då var Alma 85 år gam-

mal och det hade gått 68 år sedan spanska sjukan krävde sina första offer. Ämnet 

spanska sjukan introduceras ganska sent i intervjun, som därutöver berör ett fler-

tal olika teman med anknytning till Almas livshistoria. Utifrån de frågor som ställs 

är det uppenbart att intervjuaren framför allt intresserar sig för 1900-talets första 

decennier och den tidens sociala förhållanden; merparten av intervjun ägnas åt 

Almas tid som piga på olika bondgårdar inom Norsjö socken. Särskilt intresse fäs-

ter både intervjuare och informant vid de många arbetsuppgifter som Alma hade, 

från det tunga arbetet med att tvätta kläder till sysslor som för en nutida människa 

antagligen framstår som mer exotiska, t.ex. att koka såpa. 

Alma talar en västerbottnisk dialekt som jag här har normaliserat, dvs. jag har 

använt en grov transkription för att återge berättelsen. Jag har inte gjort några 

ändringar i ordvalet, men däremot ersatt de flesta dialektala former med riks-

språkliga. Predikativen har lämnats oböjda där informanten inte själv använder 

böjd form. Konjunktionen och samt adverbet också skrivs båda å i enlighet med 

informantens eget uttal. 

För att underlätta läsningen och förståelsen av berättelsen har jag valt att 

återge yttrandena i sammanhållna prosodiska och syntaktiska enheter. Därför har 
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jag också valt att markera pauser i transkriptionen. Däremot har jag inte mätt de-

ras längd. Kortare pauser anges med (.) och längre pauser med (..).  

Berättelsen om spanska sjukan inleds med att intervjuaren ställer en direkt 

fråga om eventuella farsoter:  

I: Gick det många farsoter på den här tiden? 

A: Vaförnåt? 

I: Fermelser [sjukdomar] å farsoter? 

A: Jaa, vad som var värst den här tiden, det var spanska sjukan. 

I: Jaha. 

A: Hon gick nittonhundraarton. 

I: Men (..) så du minns den? 

A: Jamen, o då! Det dog ju en syster åt mig. 

I: Men vad säger du? Men hörrudu, hur-eh-hur var det liksom? Alltså minns du några händel-

ser? 

Denna inledning blir startskottet för Almas berättelse om hur det kom sig att två 

söner i en familj dog tätt på varandra.  

jodå, jo jag minns (..) 

jag minns särskilt (..)  

det var i Granbergsliden, där var det en gård 

där var det där i en gård där det bodde-eh (..) 

mamma åt tre, nä, det var väl mamma åt, hon hade väl (.) fem söner tror jag att det var 

å då bodde dom hemma hos henne [modern] då  

tre stycken, tror jag det var 

å (.) å så två stycken utav bröderna (.)  

dom – dom vart så sjuk 

å dom hade legat i samma säng förut, å – eh,  

dom låg i samma säng då dom vart sjuk  

å dom vart så sjuk  

så dom vart väl medvetslös på nåt vis 

ja, som vi säger – eh, brukade säga (.)  

ja (..) dom var inte riktigt vid fullt medvetande 

dom var så sjuk, dom hade så hög feber 

å en dag var dom ut å skulle köra å motionera hästarna  

för dom hade två hästar (..) 

å var ut å skulle köra med hästarna å motionera dom (..) 

å – å dagen efter (.) då vart dom så sjuk (..) 

att då – då dog en klockan fyra på afton 

å han låg i – i den där sängen då  

å den andra han dog klockan åtta (..) 

han låg i samma säng 

Almas berättelse har två budskap. För det första talar den om livets grymhet ge-

nom den djupt sorgliga händelsen att två av fem unga bröder dog nästan samtidigt 

i en våldsam pandemi. För det andra förklarar den varför detta kunde ske, dvs. att 

de båda bröderna delade säng. Detta andra budskap är dock inte lika uppenbart 

som det första, främst på grund av avsaknaden av explicita uttryck för kausala 

samband.  
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För att visa hur Alma för fram sina poänger kommer jag i det följande att ge en 

översikt över berättelsens strukturella element och diskutera dessa (se Tablå 2). 

Som referenspunkt för denna diskussion kommer jag att använda de faktiska hän-

delsernas kronologi (se Tablå 1). Slutligen kommer jag att beskriva och diskutera 

några av berättelsens många upprepningar och deras olika funktioner.  

De faktiska händelsernas kronologi  

Bland berättelseforskare råder i dag enighet om att någon typ av kronologi är ett 

av de grundläggande kriterierna för att ett språkligt kodat budskap ska definieras 

som en berättelse.5 De flesta är också eniga om att man inte kan betrakta de hän-

delser som beskrivs ”som en direkt och oförmedlad återgivning av ett faktiskt hän-

delseförlopp utan som ett resultat av berättarens urval och presentation i ett givet 

sammanhang” (Johansson 2005:189). För att bättre förstå berättelsens poänger är 

det dock enligt Labov viktigt att synliggöra händelseförloppet såsom berättaren 

föreställer sig att det utspelat sig: "Inferences about the original events will lead us 

to greater insights on how the narrator transforms reality in reporting it to others” 

(Labov 2001:63).  

Almas berättelse följer inte en strikt kronologisk ordning. Händelserna bör i 

stället ha utspelat sig i den ordning som visas i Tablå 1, som också anger den plats i 

berättelsen där händelsen refereras (radnummer).  

 

 

Tablå 1. Händelsernas kronologi. 

 

Vi ser här att den händelse som bör ha inträffat först och som därmed utlöste de 

senare händelserna finns först i yttrande 17–19 i berättelsen. Att de blev medvets-

lösa, som sägs i yttrande 15 bör rimligen ha varit resultatet av hög feber vilket 

framgår av yttrande 16. Utgångspunkten för Almas berättelse är alltså själva sjuk-

domen, ett tema som hon sedan fördjupar genom att referera till några allvarliga 

symptom. Berättelsen avslutas med händelsekedjans konsekvenser, dvs. dödsfal-

len. 

                                                             
5 Till de forskare som vill tona ner kronologins betydelse hör Livia Polanyi (1989) som vill se en vidare 
definition av begreppet berättelse, men även hon anser att kronologi är en betydelsefull faktor i sam-
manhanget.  

Händelse Yttrande  

En dag var två bröder ute och motionerade två hästar 17–19 

Bröderna blev sjuka 9;12 

De fick väldigt hög feber 16 

De blev medvetslösa 15 

En dog klockan fyra på aftonen och den andra dog klockan åtta 21–23  
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Berättelsens struktur 

Om man på Almas berättelse tillämpar Labovs analysmodell över berättelsers nar-

rativa strukturella element, framträder den struktur som framgår av Tablå 2. 

Denna struktur kommer nedan att jämföras med den kronologiska ordning i vilken 

de händelser som hon refererar till bör ha utspelat sig (Tablå 1). 

  
Utsaga Strukturellt 

element 

Rad 

Det var i Granbergsliden, där var det en gård, där var det där i en 

gård där det bodde en mamma till mamma åt tre, nä, det var väl 

mamma åt, hon hade väl fem söner tror jag att det var. Och då 

bodde de hemma hos henne då, tre stycken tror jag att det var. 

Orientering 3–7 

Och så två stycken utav bröderna, de blev så sjuka. Abstrakt 8–9 

Och de hade legat i samma säng förut, och de låg i samma säng då 

de blev sjuka. 

Orientering 10-11 

Och de blev så sjuka så de blev väl medvetslösa på något vis, som vi 

säger, brukade säga, ja, de var inte riktigt vid fullt medvetande. De 

var så sjuka, de hade så hög feber. Och en dag var de ute och skulle 

köra och motionera hästarna 

Förveckling 12-17 

för de hade två hästar Orientering 18 

och var ute och skulle motionera dem. Förveckling 19 

Och dagen efter då blev de så sjuka att då dog en klockan fyra på 

aftonen och han låg i den där sängen då, och den andra han dog 

klockan åtta.  

Upplösning 20–23 

Han låg i samma säng. Värdering 24 

 

Tablå 2. Berättelsens struktur. 

 

Som framgår av Tablå 2 börjar Almas berättelse med en orientering där hon pre-

senterar plats och deltagare. Därefter följer en abstrakt där hon beskriver huvud-

personer och tema, varpå en ny orientering tar vid som skildrar de särskilda om-

ständigheter som kom att bli viktiga för den fortsatta händelseutvecklingen: de 

hade legat i samma säng förut, och de låg i samma säng då de blev sjuka. I nästa 

sekvens kommer beskrivningen av själva förvecklingen, som avlöses av en kort 

orientering med ny information om att familjen ägde två hästar. Därefter slutför 

hon händelsebeskrivningen genom att upprepa den sekvens som närmast föregick 

den korta orienteringen.  

I förhållande till Labovs modell saknas ett element i Almas berättelse, nämli-

gen en tydlig slutkläm som signalerar att berättelsen är slut. Den slutar i stället 

ganska abrupt med konstaterandet att de båda bröderna hade legat i samma säng. 

Detta kan ha med själva berättelsekontexten att göra, dvs. att det är en intervju där 

det i någon mån är intervjuaren som sätter ramarna för berättandet. Slutkläm-

mens funktion är enligt Labov bl.a. att markera turtagning, dvs. att berättelsen är 

slut och att det är nästa talares tur att ta ordet (Labov 1972:365). Det finns många 

uttryck som fyller just en sådan funktion, exempelvis ”så var det med det” (Adel-

swärd 1990:75). När det som i detta fall rör sig om en intervju kan den typen av 

markering uppfattas som överflödig. Det som händer här är att Alma tystnar, vil-
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ket intervjuaren uppfattar som en signal till topikbyte och att det är intervjuarens 

tur att ta vid. Mycket riktigt fortsätter också intervjun med en fråga om något helt 

annat.  

Direkt på den korta händelseskildringen följer upplösningen eller konsekven-

serna av de händelser som har utspelat sig, nämligen att de båda bröderna blev så 

sjuka att de dog, först den ena och sedan den andra.  

Som framgår av Tablå 2 har jag valt att betrakta den allra sista utsagan som en 

värdering. Enligt den labovska definitionen utgör elementet värdering en sekvens 

av berättelsen ”in which the speaker signals to the listener why he is telling it” (La-

bov 1972:370).  

Det finns enligt detta synsätt två principiellt olika typer av värderingar: externa 

och interna (ibid.). En extern värdering fungerar så att berättaren lämnar själva 

berättelsen ett ögonblick för att i stället ge en kommentar till händelsen. Detta är 

vad som sker i följande exempel där en informant som bodde i Tärnaby under den 

aktuella perioden, och som för övrigt var gift med ortens läkare, ger sin syn på den 

tid som kom att präglas så starkt av spanska sjukan (DAUM bd 4919). De aktuella 

passagerna kursiveras:  

Å så satt dom på kistlocket å så sjöng dom psalmer genom byn. Det var nåt så fruktansvärt, 

alldeles! Det ena .. det var så mycket ungdomar långt oppåt som kom då, å så körde di ner dom 

åsså, jah .. Det var en hemsk tid oppi Tärna då! 

Ja, det var en hemsk sjukdom, ja, det var som cancer. Dom dog hela familjer, som pesten 

bara. (DAUM bd 4919). 

Den andra typen av värdering – intern värdering – kännetecknas av att berättaren 

integrerar sina egna tankar eller känslor i själva berättelsen. Detta kan göras ex-

empelvis genom att berättaren citerar sig själv, som en informant från Bjurholm 

gör när han beskriver spanska sjukans utbrott i en flottarbarack där ett flertal män 

delade rum under flottningsperioden:  

De vart många karlar som blev liggande, en del dog också. Å jag tänkte det kan gå på tok det 

här (DAUM bd 691). 

Med utgångspunkt i Labovs definition och i de exempel som jag nyss har anfört är 

det kanske inte helt tydligt att det sista yttrandet i Almas berättelse bör betraktas 

som en värdering, dvs. konstaterandet han låg i samma säng. Men det finns enligt 

min uppfattning skäl att se det just så. Yttrandet fungerar nämligen som Almas 

förklaring till att både den första och den andra brodern dog: de smittade varandra 

eftersom de låg i samma säng. Häri ligger således berättelsens sensmoral och där-

med berättarens värdering av själva händelsen (jfr Labov 1972:366ff.; 2001:66ff.; 

Adelswärd 1990:75; Johansson 2005:195). Värderingen markeras dock inte med 

hjälp av konnektiver, t.ex. eftersom, eller attitydmarkörer som visar att det hand-

lar om berättarens tolkning av orsak och verkan. I stället väljer Alma att ge sin 
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värdering formen av en varierad upprepning av ett yttrande som förekommer i 

orienteringen: dom låg i samma säng då dom vart sjuk (11) – han låg i samma 

säng (24). I följande avsnitt återkommer jag till denna diskussion. 

Upprepningarnas funktioner 

Upprepning är ett vanligt stildrag i vardagligt talspråk och detta utgör också ett 

karakteristiskt drag i Almas berättelse. Formellt sett är det två olika typer av upp-

repning som förekommer: för det första upprepningen av den temporalt additiva 

konnektiven å (och), för det andra varierad upprepning av olika innehållselement, 

vilka jag kommer att exemplifiera nedan. I det följande kommer jag även att be-

skriva och diskutera upprepningarnas olika funktioner i berättelsen: att möjliggöra 

talplanering; att ge emfas åt ett yttrande; att upprätta en kronologi mellan händel-

serna; att upprätta konsekvens- och kausalitetsförhållanden och därigenom pre-

sentera en värdering av händelserna (jfr Berättelsens struktur ovan).  

Upprepningar kan alltså ge talaren möjlighet till talplanering i form av tanke-

pauser, korrigeringar, preciseringar och modifieringar (jfr t.ex. Lindström 

2008:146ff.; Liljestrand 1993:82). Exempel på detta finns i den passage där Almas 

berättelse introduceras, då hon säger att jag minns […], jag minns särskilt […] (1–

2) samt i följande yttranden: det var i Granbergsliden, där var det en gård, där 

var det där i en gård där det bodde-eh […] (3–4). Uppenbarligen letar hon här i 

minnet efter ett sätt att börja berättelsen och efter de rätta orden. Att dessa upp-

repningar kan relateras just till talplanering understryks av de pauser som före-

kommer och som indikerar att Alma behöver lite tid att tänka innan hon går vidare 

med sin berättelse.  

Till denna kategori hör också den upprepning som förekommer i berättelsens 

förveckling där Alma berättar att bröderna var ute och motionerade hästarna: å en 

dag var dom ut å skulle köra å motionera hästarna (17) – för dom hade två häs-

tar (18) – å var ut å skulle köra med hästarna å motionera dom (19). Här känner 

sig uppenbarligen Alma föranledd att spränga in den orienterande kommentaren 

att familjen hade två hästar, för att därefter återgå till berättelsens förveckling 

genom att upprepa det tidigare sagda. Det är omöjligt att veta varför det oriente-

rande yttrandet var så viktigt att det fick avbryta framställningen. Kanske var det 

hästarnas antal som gjorde att båda bröderna behövdes i arbetet, kanske ville hon 

påpeka det ovanliga i att familjen i fråga ägde fler än en häst.  

I talspråk, liksom i skriftspråk, är det vanligt att upprepningar används för att 

ge emfas åt yttranden. Om vi exempelvis talar om en stor, stor sten betonar vi ste-

nens storlek mer än om vi nöjer oss med att beskriva samma sten som en stor sten. 

Även i Almas framställning används upprepningen i emfatiskt syfte genom en 

nästintill identisk upprepning av upplysningen att de två aktuella bröderna var 

mycket sjuka: dom vart så sjuk (9) – då dom vart sjuk (11) – å dom vart så sjuk 

(12) – dom var så sjuk (16) – då vart dom så sjuk (20). Detta är naturligtvis en 



ASBJØRG WESTUM 

44 
 

viktig upplysning i den aktuella kontexten och förståeligt nog något som en berät-

tare vill understryka. 

Upprepningen ger som sagt emfas åt framställningen. Men den fyller också en 

strukturerande funktion, i alla fall om man betraktar förhållandet utifrån den la-

bovska analysmodellen. Eftersom yttrandet dom vart så sjuk etc. förekommer i 

flera olika av berättelsens strukturella element fyller det också olika funktioner i 

pragmatiskt avseende. Första förekomsten finns i abstraktet (9). Där fyller det 

funktionen av sammanfattning, medan det i orienteringen (11) utgör bakgrunds-

information. Vidare finns yttrandet två gånger i den del av berättelsen som kallas 

förveckling (12 och 16), där det blir en del i skildringen av händelseförloppet. Slut-

ligen uppträder yttrandet i berättelsens upplösning där det alltså framstår som ett 

resultat av de händelser som skildrats.  

En jämförelse mellan händelsernas kronologi och det sätt varpå händelserna 

framställs i berättelsen ger vid handen att berättelsen följer en annan disposition 

än en strikt kronologisk (se Tablå 1 och Tablå 2). I talspråk, liksom i skriftspråk, är 

det vanligt att vi anger temporala relationer med hjälp av temporala konnektiver 

som först–sedan, innan–efteråt, men i Almas berättelse introduceras nya delar i 

händelsestrukturen med den additiva konnektiven å (’och’), som i talspråket ofta 

har en temporal successiv funktion (se Lindström 2008:210). Den enda tidsrela-

tion som uttrycks på något annat sätt än genom successivt temporalt å är när hon 

presenterar upplösningen av händelserna. Där finns nämligen en tidsangivelse i 

form av en nominalfras med ett tidfästande prepositionsattribut, dvs. dagen efter, 

som refererar till det tidigare yttrandet: en dag var de ute och körde och skulle 

motionera hästarna (17) (jfr SAG 3:104ff.; se även SAG 3:108f.). 

Konjunktionen och har därmed en temporalt successiv funktion i samman-

hanget, vilket inte är ovanligt i talspråkets ofta utpräglat parataktiska struktur (se 

Lindström 2008:210 samt Lagerholm 2008:126). Med hjälp av den additiva kon-

nektiven och läggs den ena händelsen till den andra, inte så att tidsföljden mellan 

händelserna blir explicit, men så att berättaren signalerar att ett nytt skede i hän-

delseutvecklingen ska introduceras och läggas till de föregående händelserna.  

Man kan säga att Almas berättelse kännetecknas av implicit satskonnektion; 

den har mycket få tydliga språkliga markeringar för logiska samband mellan satser 

och meningar.6  

På liknande sätt förhåller det sig nämligen med orsaksförhållandena i berättel-

sen, vilket konkret innebär att det inte förekommer några explicita språkliga sig-

naler om att de båda dödsfallen hade något att göra med det faktum att bröderna 

delade säng eller att de hade varit ute med hästarna dagen före insjuknandet. I 

detta sammanhang spelar upprepningarna en viktig roll, inte minst när berättaren 

med sitt sista yttrande, värderingen, tydliggör sin tolkning av händelseförloppet.  

                                                             
6 Som konnektiver fungerar konjunktioner, subjunktioner och vissa adverb. Förutom additiva konnek-
tiver finns exempelvis kausala (därför), temporala (först–sedan) och adversativa (däremot) (se vidare 
Hellspong & Ledin 1997:88f.; Nyström 2001:100ff.; Lagerholm 2008:149f.).  
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Översikten över berättelsestrukturen (Tablå 2) visar att yttranden med iden-

tiskt eller likartat semantiskt innehåll förekommer på flera ställen i berättelse-

strukturen. Det rör sig om tre olika typer av yttranden som i varierad upprepning 

återkommer i berättelsen. I Tablå 3 visar jag vilka yttranden det rör sig om samt i 

vilka av berättelsens strukturella element de förekommer. 

 
Yttrande Strukturellt element 

de blev så sjuka (9) 

då de blev sjuka (11) 

de blev så sjuka (12) 

de blev så sjuka (16) 

då blev de så sjuka (20) 

Abstrakt 

Orientering 

Förveckling 

Förveckling 

Upplösning 

en dag var de ute och skulle köra och motionera hästarna (17) 

och var ute och skulle motionera dem (19) 

Förveckling 

Förveckling 

de låg i samma säng då de blev sjuka (11) 

och han låg i den där sängen då (22) 

han låg i samma säng (24) 

Orientering 

Upplösning 

Värdering 

 

Tablå 3. Upprepade yttranden fördelade på berättelsens olika strukturella element. 

 

Alma upprepar på flera ställen att två av bröderna blev sjuka: i abstrakten, som 

anger att uppgiften tillhör berättelsens huvudtema; i orienteringen, som visar att 

detta är en viktig utgångspunkt för fortsättningen; i förvecklingen, som berättar 

vad som skedde; i upplösningen som beskriver följden av händelserna. På fyra 

ställen har hon infogat ett så (sjuka), och det är väl just en förstärkande effekt som 

Alma uppnår också genom sin upprepning av innehållet.  

Men det finns ytterligare en aspekt på upprepningen av så. Förutom i ab-

straktet utgör den utgångspunkt för yttranden med konsekutivt innehåll: bröderna 

blev så sjuka (så att) de blev medvetslösa – (så att) de fick hög feber – (så att) den 

ena dog. Med hjälp av upprepningen av elementet så upprättas konsekvensförhål-

landen mellan olika yttranden.  

Att personer som hade smittats av spanska sjukan låg till sängs hörde till själv-

klarheterna. Ändå väljer Alma att på tre ställen i sin berättelse poängtera det fak-

tum att bröderna delade säng och att de låg i den sängen då de dog. Detta innehåll 

återges på tre olika ställen: i en av orienteringssekvenserna, i upplösningen och i 

värderingen: Och de hade legat i samma säng förut, och de låg i samma säng då 

de blev sjuka (10) – Han [den ena brodern] låg i den där sängen då (22) – Han 

[den andra brodern] låg i samma säng (24). 

Yttrandet de hade legat i samma säng förut (orientering) beskriver först ett 

ofarligt normaltillstånd, dvs. något bröderna hade brukat göra utan att bli sjuka av 

det. Att denna upplysning förekommer i orienteringen visar att det är en mycket 

viktig omständighet för berättelsens budskap. När frasen i samma säng slutligen 

återkommer i värderingen, efter att Alma i upplösningen har talat om den där 

sängen, poängterar hon kopplingen mellan den ena broderns dödsfall och den 

andras. Genom denna upprepning upprättar Alma ett kausalitetsförhållande där 
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orsakerna bakom den tragiska utgången av händelsen beskrivs, och samtidigt ger 

hon sin värdering av händelsen (se Berättelsens struktur ovan). 

Sammanfattande diskussion 
I denna artikel studeras en enskild berättelse om spanska sjukan (1918–1920). 

Berättaren, här kallad Alma (f. 1901), kommer från Norsjö socken i Västerbotten. 

Artikelns syfte är att med hjälp av Labovs analysmodell undersöka upprepning-

arna i Almas berättelse och deras olika funktioner (Labov & Waletzky 1967; Labov 

1972; se även Labov 2001). Det karakteristiska för Almas berättelse är att den i 

stort sett saknar konnektiver som beskriver relationerna mellan de olika yttran-

dena i berättelsen, särskilt temporala och kausala. I deras ställe fyller upprepning-

arna en strukturerande funktion vad avser både kronologi och kausalitet. Dessu-

tom används upprepningar för talplanering, för att ge emfas åt yttranden samt i ett 

fall för att markera konsekvenserna av ett visst förhållande. 

Forskare som har studerat skillnader mellan tal och skrift visar att tal är mer 

”konkret, kontextberoende, strukturellt enklare och fragmentariserat” och mindre 

variationsrikt vad gäller ordval och syntax (Lagerholm 1996:14ff.). Det är framför-

allt den enklare strukturen som gör att upprepningarna blir fler. Detta hindrar 

dock inte att upprepningarna fyller en tydlig funktion som förstärkande och struk-

turerande element i berättelser, vilket alltså framgår av analysen ovan. 

Händelserna i Almas berättelse presenteras inte i den ordning som de rimligt-

vis inträffade i verkligheten. Den kronologiska ordningen upprätthålls främst med 

hjälp av den additiva och temporalt successiva konnektiven och, vilket gör att hän-

delsestrukturen är något svårtydd. Även detta kan förklaras utifrån talspråkets 

grammatik, närmare bestämt talspråkets parataktiska karaktär.  

Som nämnts är det Labovs modell som används för analysen av berättelsens 

struktur (Labov 1972). Modellen fungerar för Almas berättelse i de flesta avseen-

den, men det finns vissa avvikelser. Almas berättelse innehåller ingen slutkläm 

(coda) där hon signalerar att berättelsen är slut. Detta kan ha att göra med kon-

texten, dvs. att det rör sig om en intervju och att de normala reglerna för turtag-

ning därmed är satta ur spel.  

Därutöver finns i Almas berättelse en speciell form av värdering. Hennes be-

rättelse innehåller bara ett enda element av värdering, och detta utgör berättelsens 

slutpunkt. Värdering innebär i normalfallet att berättaren för ett ögonblick ställer 

sig utanför berättelsen och ger en kommentar till denna. I fallet med Almas berät-

telse finns inga språkliga signaler som visar att vi har att göra med en värdering 

när hon slutligen konstaterar att han låg i samma säng, dvs. att den av bröderna 

som dog sist delade säng med den som dog först. Det som i detta fall gör yttrandet 

till en värdering är att det är en nyckelfras för förståelsen av händelsernas orsaks-

sammanhang och för Almas syfte med berättelsen. Denna slutsats kan bara dras 

med hjälp av encyklopedisk kunskap – dvs. att infektionssjukdomar sprids genom 
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smitta – och inte med hjälp av kunskap om språkliga kommunikativa konven-

tioner.  

När Alma berättar om detta minne av spanska sjukan är det troligtvis inte 

första gången hon gör det. Spanska sjukan var en mycket svår och allvarlig upple-

velse som kom att prägla länder, lokalsamhällen, familjer och individer för lång tid 

framöver. Även om många människor själva slapp undan smittan eller bara blev 

lindrigt sjuka hade de släktingar, vänner och bekanta som antingen hade dött eller 

blivit allvarligt sjuka. Långtidseffekterna, såväl fysiska som sociala och psykolo-

giska, av denna veritabla katastrof är vetenskapligt väl dokumenterade (Mamelund 

2004; Åman 1990).  

En intressant fråga som inte låter sig besvaras är naturligtvis varför Alma väl-

jer att berätta just om händelsen med de två bröderna. Det var uppenbarligen inte 

det enda hon mindes av pandemin, för i inledningen till berättelsen säger hon att 

hon hade en syster som dog. Var detta kanske ett alldeles för smärtsamt minne att 

förmedla till en möjligen okänd person, dvs. intervjuaren? Eller var det så att brö-

dernas historia hade satt särskilt djupa avtryck i Almas medvetande, vilket i och 

för sig inte verkar orimligt med tanke på berättelsens djupt tragiska innehåll. 

Hursomhelst kan man nog utgå ifrån att hon valde bland ett antal möjliga berättel-

ser, för Alma var trots allt 17 år vid pandemiutbrottet och 19 när den sista vågen 

svepte in över Västerbottens inland.  

I stället för att berätta sin systers historia väljer Alma att berätta om några 

andra ungdomar (jag förutsätter här att systern var en ung person). Det var ett 

känt faktum, som alldeles säkert var känt även för Alma, att oproportionerligt 

många ungdomar dog i spanska sjukan, att det var detta som gjorde sjukdomen så 

speciell jämfört med andra epidemier. Alma är visserligen en individ när hon be-

rättar men kanske kan man misstänka att hon representerar en kollektiv röst för 

en generation i ett visst socialt sammanhang inom ett visst geografiskt område 

som själva upplevde spanska sjukan: 

Förvisso berättar individer om sina upplevelser, men ibland uppträder de med ett kollektivt jag, 

som representanter för en generation med samma livserfarenheter. Poängen är både den en-

skildes och allas (Linell & Korolija 2002:160). 

Rimligtvis bör pandemin ha varit ett vanligt samtalsämne såväl under själva sjuk-

domsutbrotten som efteråt, något som naturligtvis kan ha påverkat både innehåll 

och form i den berättelse som Alma valde att berätta. Inte heller detta låter sig 

avgöras i efterhand, men frågan kan belysas av den diskussion som förs av Anders-

son och Cocq i denna volym om relationen mellan enskilda berättare och aktuella 

berättartraditioner. Kanske var det så att berättelsen om de två unga männens 

sjukdom och död ingick i vad man skulle kunna beskriva som Almas berättelsere-

pertoar.  
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Talet är i stor utsträckning kontinuerligt till sin karaktär. Det finns ofta inga tyd-

liga gränser mellan de enskilda ljuden – akustiskt sett – även om vi uppfattar lju-

den som ordnade efter varandra. Men det hindrar inte att det ändå förekommer 

avgränsningar mellan räckor av ljud, avgränsningar som har stor betydelse för att 

förstå innehållet i språkliga yttranden. Det är de avgränsningarna – och de konti-

nuerliga ljudräckorna mellan dem – som är fokus här.  

Gränser – när, var, hur och varför?  
Ibland är gränserna mycket tydliga. Talaren gör en paus, ett hörbart kortare eller 

längre tyst avbrott. En del sådana pauser görs för att talaren ska hämta andan 

inför fortsättningen. Men det förekommer också pauser av andra skäl – för att 

planera fortsättningen, t.ex. eller för att åstadkomma tydlighet och skapa me-

ningsfullhet i talet genom väl avvägda fraseringar. En del sådana pauser samman-

faller med andningspauser men långt ifrån alla. Antalet pauser, där talaren inte 

hänger med i planeringen, tvekpauserna, liksom pauser som görs för att åstad-

komma fraseringar är långt större än andningspauserna.  

Men avgränsningarna görs också med andra medel – med modifikationer i det 

kontinuerliga talflödet. Ibland kombineras dessa andra modifikationer med tyst-

nad, men många gånger upplever vi en paus – ett tydligt brott i talflödet – trots att 

det inte finns minsta antydan till tystnad. Tvekan signaleras ofta med ifyllnadsord 

som hm, äh etc. (s.k. fyllda pauser). Det kan också räcka med ett knarr i rösten, ett 

förlångsammande av talet och/eller vissa förändringar i intonationen för att få 

intrycket av ett brott/en paus/en gräns.  

 Avgränsning och gruppering är således komplexa fenomen. Gränser och grup-

peringar uppkommer av skilda skäl och manifesteras på en mängd olika sätt, men 

likväl huvudsakligen med prosodiska medel. På samma sätt är relationerna till den 

språkliga (syntaktiska) strukturen komplexa – var avbrotten sker är beroende av 

en mängd faktorer – om det är fråga om en uppläsning eller om spontant talspråk, 

om talet är snabbt eller långsamt, om det fråga om en van talare eller ej, osv. Grän-

serna avspeglar på så sätt talets planering, och beror av de kognitiva möjligheter 

och begränsningar som gäller i de olika situationerna.  

 Jag ska i det följande ge en överblick av en del av dessa komplexiteter med ut-

gångspunkt i resultaten från ett antal egna forskningsprojekt där temat varit just 

avgränsning och gruppering i olika typer av svenskt talspråk. De första studierna, i 

slutet av 1980-talet, gällde uppläst tal. Det var en naturlig början och en god ut-

gångspunkt för de senare undersökningarna av det spontana talet. Att talstil – 
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skillnaden mellan bl.a. uppläst och spontant tal – hade effekter på gränser och 

grupperingar stod klart redan från början. Men de tidiga studierna visade också 

hur stora de individuella variationerna mellan talare kunde vara, och att profess-

ionalitet och vana att tala inför publik spelade stor roll för resultaten. Den varia-

tionen har varit basen för ett antal studier under åren och är dessutom fokus i ett 

nyligen avslutat projekt.1 De nämnda talstilsvariationerna, uppläst och spontantal 

samt den variation som sammanhänger med graden av professionalitet hos talaren 

utgör övergripande teman med varsitt avsnitt i det följande. Men först diskuteras 

och definieras de begrepp som framställningen vilar på.  

Begreppen gräns och gruppering 
Gräns och gruppering är inte entydiga begrepp när det gäller tal. Som nämndes 

inledningsvis kan en gräns i talet akustiskt sett – motsvaras av en paus i form av 

ett tyst intervall, ofta i kombination med andra egenskaper, bl.a. knarrande röst 

och ett förlångsammande av taltempot liksom av vissa intonationsrörelser. Men 

studier av pausering i tal visar att inte heller pausbegreppet är helt entydigt. Man 

har t.ex. ofta utgått ifrån akustiskt definierade pauser. Kriteriet för en paus var ett 

tyst intervall godtyckligt satt till 100, 200 eller 500 millisekunder. Men närvaro av 

ett tyst intervall är, som nyss nämndes, på intet sätt nödvändigt för intrycket av en 

paus. Många upplevda pauser ligger i intervallet upp till 200 millisekunder och 

andelen som helt saknar tyst intervall kan vara relativt hög. I en studie av uppläst 

tal (Strangert 1991a) saknades tysta intervall helt för 15 % av alla pauser som lyss-

nare uppfattade (ett genomsnitt för sex talare). Inte heller övriga akustiska egen-

skaper som kan bidra till intrycket av paus är alltid desamma.  

Det är alltså uppenbart att det inte enkelt går att relatera intrycket av en paus, 

till något specifikt enskilt drag och att det är nödvändigt att skilja den akustiska 

aspekten från den perceptuella. Detsamma gäller om vi talar om gränser istället för 

pauser. (Det är uppenbart att vad en lyssnare lägger in i begreppet upplevd paus är 

liktydigt med intrycket av en avgränsning i talflödet.) Med utgångspunkt i per-

ceptuellt definierade gränser går det att fånga komplexiteten i relationen mellan 

intrycket av gräns och dess uttryck i form av olika prosodiska drag i talet. Med 

gräns avses därför fortsättningsvis ’upplevd gräns’ och gruppering står på mot-

svarande sätt för ’sekvens av tal mellan sådana gränser’.  

Uppläsning  
I en uppläsning finns såväl innehållet som formen redan där. Talaren behöver inte 

planera texten utan kan ägna sig helt åt att exekvera den. Det innebär förstås att 

s.k. tvekpauser (som huvudsakligen uppkommer när vi talar spontant) förekom-

mer i relativt ringa grad. 

                                                             
1 Projektet Det offentliga talets prosodi (Vetenskapsrådet). 
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Var i texten sker avgränsningarna? 

En intressant fråga är naturligtvis var i förhållande till den syntaktiska strukturen 

gränserna uppträder. För att belysa detta användes ett material, som fortsätt-

ningsvis benämns Tripolimaterialet, två TT-telegram2 som lästes av 10 personer, 

alla universitetslärare eller forskare och med viss vana att tala inför publik. Två 

olika förberedande analyser gjordes: 

Gränserna (de upplevda gränserna eller avbrotten i talet) identifierades. Det 

gjordes av två personer som oberoende av varandra avlyssnade materialet med 

texten framför sig och markerade de ställen i texten där de uppfattade en gräns. 

Samstämmigheten dem emellan låg för de olika talarna mellan 94 och 78 % (av det 

totala antalet gränser mellan talarna).  

Vidare kategoriserades gränserna i texten. Antagandet var att avgränsningarna 

i talet skulle förekomma mellan snarare än inom språkliga enheter men hur och 

med vilka språkliga enheter analysen skulle företas var ingen självklarhet (se 

Strangert 1991a). Som ett första steg valdes en syntaktisk analys med enheter som 

stycke ($$), mening ($), sats (//) och fras (/), dvs. en traditionell syntaktisk och 

textuell analys, där frasen var den minsta enheten. I sats innefattades såväl full-

ständiga satser som satsfragment. Sekvensen Den unge spanjoren // som ville 

vara anonym // talade om en skräckstämning i Tripoli … sågs således som bestå-

ende av tre satsenheter. Denna analys med sidoordnade snarare än inbäddade 

element byggde bl.a. på regler för syntaktisk parsning som utarbetats av Ejerhed 

(1990) och som byggde på evidens för denna typ av sats som språklig process- och 

planeringsenhet. De övriga två enheterna i analysen definierades operationellt 

utifrån egenskaper i texten, att meningar skiljs genom punkt och stycken genom 

tom rad. 

Tabell 1 visar markeringar av upplevda gränser hos de 10 talarna i ett repre-

sentativt avsnitt av textmaterialet som lästes inte bara i vars och ens naturliga 

tempo utan även såväl snabbare som långsammare. Det framgår här hur avgräns-

ningarna i talet är långt mer frekventa i vissa syntaktiska positioner än i andra. 

Såväl stycken som meningar skiljs genomgående åt av upplevda gränser, medan 

satser bara gör det ibland och fraser än mer sällan. Dessutom är avgränsningar 

ovanliga i andra positioner än vid en syntaktisk gräns. Men det är samtidigt helt 

uppenbart att taltempot spelar stor roll här: ju högre tempo, desto färre avgräns-

ningar.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Texterna, tillsammans på totalt 810 ord, beskrev båda det amerikanska angreppet på Libyen i slutet av 
1980-talet. 
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Tabell 1. Upplevda avgränsningar vid snabbt (S), normalt (N) och långsamt (L) 

taltempo i relation till syntaktiska gränser ($$ stycke, $ mening, // sats, / fras) i 

ett textavsnitt 

 
Text 

 

Syntaktisk 

gräns 

Upplevd 

gräns, S 

Upplevd 

gräns , N 

Upplevd gräns, 

L 

Framför         

allt /   x xx 

verkar  /       

läget /       

vara  /       

okontrollerat / x xxxx xxxxxxx 

inne  /     x 

i         

Tripoli // xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 

där         

ungdomar  / x x x 

i          

femtonårsåldern / x xxx xxxxxxx 

på         

något          

sätt /     xxxx 

har          

fått         

tag  /     xx 

i       x 

skjutvapen. $$ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 

Det  /       

sade  /     x 

en          

ung          

spanjor // xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 

som          

var  /       

en  /     x 

av       x 

 

Bilden av samstämmighet mellan talets avgränsning och den syntaktiska struk-

turen bekräftas när vi ser till hela materialet. Figur 1 visar andelen avgränsningar i 

talet vid de olika syntaktiska gränskategorierna. Endast de gränser där de två be-

dömarna var överens3 finns med här. Det är visserligen uppenbart att antalet av-

gränsningar beror av talhastigheten, och att det är de syntaktiskt ”svagare” grän-

serna som får stryka på foten när talhastigheten ökar, men det understryker än 

mer den tydliga kopplingen till den språkliga strukturen. Mycket tyder också på att 

                                                             
3 För att de skulle anses vara överens krävdes att de hade samma bedömning för minst 6 av de 10 talar-
na. 
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denna avgränsning spelar stor roll för och underlättar förståelsen av talade yttran-

den. Lyssnaren får ju härigenom tydliga ledtrådar till meningsfulla grupperingar 

av de enskilda orden. Att det är så stöds av studier av bl.a. Sanderman (1996).  

 

 

Figur 1. Andelen upplevda avgränsningar vid stycke-, menings-, sats- och frasgräns 

beroende av talhastighet.  

Det framgår av Figur 1 att vissa avgränsningar – de vid stycke och meningsgräns – 

helt enkelt alltid sker, medan satser och fraser bara avgränsas ibland. De satstyper 

som i första hand avgränsas (baserade på data från läsningarna med normalt samt 

långsamt tempo) är huvudsatser, samordnade satser/satsfragment, att-satser, 

relativsatser med där, satsfragment som föregås av inskjuten relativsats med som, 

samt temporala satser. 

Men det räcker inte med att se till satstypen för att förstå bakgrunden till om 

avgränsning sker eller inte. Resultatet tyder också på att satsens längd spelar in. 

Det kan illustreras med följande två meningar lästa med normaltempo. Satsgrän-

serna har markerats med // och avgränsningarna vid satsgräns med G. 

  
(1) Den unge spanjoren, // som ville vara anonym, // G talade om en skräckstämning i Tripoli 

// G där ingen egentligen vet // vem som bestämmer. 

(2) För första gången hade Tripoli, // G som sedan det amerikanska luftangreppet vimlat av 

vapen, // G haft en lugn natt utan skottlossning. 
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Var och en av meningarna innehåller en icke-restriktiv relativsats,4 som separerar 

första och andra delen av en annan sats. Men avgränsningen är olika. I (1) före-

kommer en gräns uteslutande efter relativsatsen, medan det i (2) finns en gräns 

både före och efter relativsatsen. Det är sannolikt att det är längden som ger denna 

skillnad. Relativsatsen i (2) är längre och dessutom mer komplex än i (1). Det finns 

också skillnader i de inledande satsfragmenten. Det behöver emellertid inte vara 

längden som sådan som bestämmer avgränsningen. I de flesta fall finns ett positivt 

samband mellan längd och informationsmängd: ju längre satser och satsfragment 

är, desto mer information innehåller de. Att göra en avgränsning kan därför vara 

ett sätt att undvika alltför stark koncentration av information.  

Att semantiken sannolikt spelar en roll för distributionen av gränser i talet får 

också stöd i frasdata. Bland de få fraser som avgränsas i materialet finns en stark 

övervikt för informationsrika fraser som komplexa adverbialfraser och negations-

fraser. Här följer ett av flera exempel på de senare från läsningen i normalt tempo. 

G står som tidigare för upplevd gräns och (/) respektive (//) för fras- och sats-

gräns. 

 
(3) Både Vita huset och utrikesdepartementet har tidigare hävdat // att syftet med bombräden / G inte 

var // att ta livet av Gaddafi. 

I (3) finns flera möjliga avgränsningspositioner, två satsgränser och en frasgräns, 

men bara frasgränsen före negationssatsen signaleras i talet. Grunden är med 

största sannolikhet det inledande inte. Det är utan tvekan det viktigaste ordet i 

meningen. Underförstått här är att det fanns ett möjligt handlingsalternativ, att 

målet för räden kunde ha varit just Gaddafi själv. Avgränsningen före inte bidrar 

till att negationen får ett extra informationsvärde och att kontrasten mot vad som 

skulle kunna varit fallet skärps. Det gör det möjligt att också se avgränsning som 

ett medel att åstadkomma emfas/kontrastiv betoning (se Strangert 2003).  

Avgränsningarnas prosodisk/akustiska uttryck 

Här ligger fokus på hur, med vilka medel avgränsningarna sker. Det har redan 

nämnts att en gräns kan signaleras på ett flertal sätt men den i särklass mest kraft-

fulla ledtråden är närvaron av ett tyst intervall, det vi normalt kallar paus. I in-

spelningarna av det ovan beskrivna Tripolimaterialet mättes de tysta intervallen 

vid de upplevda gränserna och relaterades till de syntaktiska gränserna. Resultaten 

i Figur 2 (från Strangert 1990a) bygger på data från sex talare (1–6 i figuren). 

 

                                                             
4 En icke-restriktiv relativsats innehåller en upplysning som inte är nödvändig för sammanhanget. En 
restriktiv relativsats däremot innehåller information som inte kan undvaras, t.ex. ”De människor som 
avstår från motion riskerar sin hälsa.”  
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Figur 2. Det tysta intervallets längd vid stycke-, menings-, sats- och frasgräns. Data 

från sex talare, betecknade 1–6. 

 

Det som visas är den genomsnittliga längden för det tysta intervallet mätt i milli-

sekunder för respektive stycke-, menings-, sats- och frasgräns för var och en av de 

sex talarna separat. De individuella värdena skiljer sig visserligen men mönstret är 

entydigt: alla gör likartade skillnader mellan de olika syntaktiska gränserna, dvs. 

relationerna mellan de olika syntaktiska gränserna är desamma. Om intervallet vid 

styckegränser sätts till 1, så är det genomsnittliga intervallet vid meningsgräns 0,6 

och vid satsgräns 0,2. Intervallet vid frasgräns är i allmänhet kortare än vid sats-

gräns men skillnaden är relativt liten. Längden på det tysta intervallet anpassas 

således till typen av gräns: ju högre rang (eller syntaktisk nivå) på gränsen, desto 

längre är det tysta intervallet.  

Den här tydliga avspeglingen av den syntaktiska strukturen i talet går igen 

även i andra prosodiska drag som uppträder som alternativ till, eller i kombination 

med tysta intervall. Till sådana drag kan räknas flera olika egenskaper i talsignalen 

i anslutning till en uppfattad gräns. Grundtonen före en avgränsning i talet tende-

rar t.ex. att sjunka mot ett allt lägre värde ju högre rang på den syntaktiska grän-

sen. Eftersom det också efter en avgränsning finns en tendens till högre startvärde 

ju högre rang som den syntaktiska gränsen har så blir skillnaden i grundtonsvärdet 

före–efter således störst vid styckegränser och minst vid frasgränser. På samma 

sätt uppträder röstoregelbundenheter, extremt låg grundton, s.k. knarr, med an-

passning till den syntaktiska gränsen. Det finns också andra verksamma temporala 

drag än tysta intervall, inte minst final längning, dvs. ett förlångsammande av talet 

före en gräns (Strangert 1990b).  

Den finala längningen förekommer omedelbart före en gräns och påverkas 

som de andra prosodiska dragen av den språkliga strukturen. Effekterna finns i det 
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sista ordet före gränsen och är som starkast i den sista stavelsen, något som visats i 

en stor mängd studier för flera olika språk. En studie baserad på svenska där ordet 

procent i en uppläst börstext förekom omedelbart före olika slags gränser visade 

tydliga effekter men huvudsakligen i t-segmentet, där det fanns en klar positiv 

korrelation med rangen på gränsen (Horne et al. 1995).  

Att final längning signalerar gräns svagare än tysta intervall hindrar, som 

nämnts, inte att de bidrar till upplevelsen av gräns. Dessutom visar t.ex. experi-

ment med nederländska (Sanderman 1996) att styrkan i upplevelsen tenderar att 

öka ju fler prosodiska drag som kombineras ihop.  

Egna manipulationer av tal där de tysta intervallen klippts bort visar att lyss-

nare ändå uppfattar de flesta av avgränsningarna. Det finns således i de flesta fall 

tillräcklig information parallellt med det tysta intervallet. Betydelsen av anpass-

ningen till den syntaktiska strukturen och samspelet mellan de olika prosodiska 

ledtrådarna till gränssignaleringen framgår dessutom tydligt även efter andra ma-

nipulationer. Om t.ex. de tysta intervallen vid de upplevda gränserna görs lika 

långa i en uppläst text, eller de naturligt förekommande tysta intervallen (som 

alltså varierar vid olika gränser i texten) flyttas om mellan de olika gränserna, blir 

intrycket bisarrt. Dessa observationer (liksom resultat från andra studier, bl.a. 

Sanderman 1996) tyder på att den prosodiska signaleringen i talet – genom sin 

anpassning till de olika syntaktiska gränserna – underlättar förståelsen för lyssna-

ren. 

Spontant tal 
Att tala utan manus, det vi huvudsakligen gör i dagligt tal, ställer helt andra krav 

än att läsa upp en text. Här måste planeringen ske on-line. Talaren måste blicka 

framåt och tänka ut vad som ska komma i fortsättningen samtidigt som hon/han 

exekverar det redan planerade. Det får uppenbara konsekvenser i avgränsningen 

av talet.  

Ordgruppernas storlek 

En tydlig skillnad är storleken, räknat i antal ord, hos de avgränsade enheterna 

(Strangert 2004). Stapeldiagrammet i Figur 3 visar antalet ord mellan upplevda 

gränser i en intervju (Ekots lördagsintervju) med en välkänd politiker. Hela 

materialet, där politikerns andel var ca 80 %, omfattar 4 100 ord och bedöm-

ningen av gränserna gjordes av tre erfarna fonetiker. De noterade för varje ord, 

efter noggrann avlyssning, om det följdes av en gräns (stark eller svag) eller inte. 

Resultatet baserat på en sammantagen bedömning där majoritetens beslut fick 

råda var 211 starkt upplevda, 407 svagt upplevda gränser. Starkt och svagt upp-

levda gränser betecknas i det följande med respektive # och (#). En mer detaljerad 

beskrivning av materialet, gränsbedömningarna och övriga inledande analyser ges 

i Carlson et al. (2002). 
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Figur 3. Fördelningen av ordgruppernas storlek i intervjumaterialet separerade 

mellan grupper som följdes av stark, #, respektive svag, (#), avgränsning. Den 

inlagda kurvan visar distributionen av ordgrupper i det lästa Tripolimaterialet. 

 

Den tydliga snedfördelningen med ett maximum vid 3 ord och en övervikt för 

grupperingar med upp till 6 ord skiljer sig från grupperingarna i tal som läses från 

manus. Det framgår av den inlagda kurvan som visar distributionen av ordgrupper 

i det lästa Tripolimaterialet. Här ligger maximum vid 6–7 ord och det är vanligast 

med grupperingar bestående av 3–9 ord.  

Avgränsningarna och syntaxen 

Medan avgränsningarna i uppläst tal mer eller mindre direkt avspeglar den syn-

taktiska strukturen – analysen av Tripolimaterialet visade ju att avgränsningar så 

gott som uteslutande sammanföll med en syntaktisk gräns – så förekom avgräns-

ningar (starkt eller svagt upplevda gränser) i andra positioner i 20 % av fallen i 

intervjumaterialet (se Strangert 2004). Grupperingarna är alltså till en del an-

norlunda än vid uppläsning. De hårdare kraven på kognitivt processande hos tala-

ren leder till sammanbrott i form av stopp i talflödet, omstarter, repetitioner etc. 

Det beror inte bara på att det är svårare att tala med flyt när planeringen sker on-

line. Svårigheterna får också andra konsekvenser – i form av anpassningar hos 

talaren för att motverka problemen. Att tala spontant innebär därför sammantaget 

avvikelser från mer ”ideala” talarsituationer, där det inte finns liknande plane-

ringsproblem.  

Begreppet ”den ideala talarsituationen” (the ideal delivery) är hämtad från ar-

beten av psykolingvisten Herbert Clark som med sina kolleger står bakom en mo-
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dell för spontantal (commit-and-restore-model), se Clark (2002) samt Clark & 

Wasow (1998). Fokus här är just interaktionen mellan kognitiva och lingvistisk-

prosodiska aspekter. Den ideala talarsituationen reflekteras i modellen i hypotesen 

att ”the speaker prefer to produce constituents with a continuous delivery”, dvs. 

talaren strävar efter att producera hela konstituenter utan att avbryta sig. (Con-

stituents står här för nominal-, verb- och prepositionsfraser lika väl som för satser 

och meningar.) Men det är ju just det som ibland är svårt i det spontana talet. Yt-

terligare en hypotes gäller därför i de fall där kontinuiteten inte kan upprätthållas 

(på grund av planeringsproblem, t.ex. lexikal sökning). Talaren påbörjar då, enligt 

modellen, exekveringen (”makes an initial commitment”), även om hela konstitu-

enten inte är färdigplanerad. Talaren ger en ledtråd till den syntaktiska formen vad 

gäller fortsättningen. Den syntaktiska signaleringen kombineras också med proso-

diska gränsdrag – tysta eller fyllda pauser samt förlångsammanden av talet – som 

visar att talaren planerar att återta ordet.  

Tabell 2 visar var de syntaktiskt omotiverade avgränsningarna förekom i inter-

vjumaterialet. Det är uppenbart, och i enlighet med hypotesen, att avgränsning-

arna (tysta eller fyllda pauser eller en kombination av båda typerna) tenderar att 

komma nära början på konstituenten. Avbrotten inträffade efter den syntaktiska 

signaleringen i form av initiala funktionsord, huvudsakligen prepositioner och 

initiala konjunktioner. Så gott som alla avbrott var också svagt prosodiskt signale-

rade.  

 

Tabell 2. Syntaktiskt omotiverade avgränsningar i intervjumaterialet 

 
  Grammatisk kategori Frekvens 

   

Inom prepositionsfras 27 

 nominalfras 27 

 verbkluster 9 

   

Efter subjunktion 14 

 konjunktion 11 

 infinitiv-att 9 

 pronomen 8 

 adverb 7 

  annat 5 

 

 

Det framgår vidare av data att en stor del (39 %) av de allra kortaste konstituen-

terna (de med bara ett ord) utgjordes av ett funktionsord. Följande exempel visar 
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ett par representativa fall. Som tidigare står # och (#) här för starkt respektive 

svagt upplevda gränser. 

 
(4) … jag tycker att Sverige ska kräva (#) att (#) bombningarna upphör (#) och att frågan (#) kommer 

tillbaka till (#) FN:s säkerhetsråd … 

(5)  … och diskussionen handlar också # om (#) att # USA har ju sagt …. 

Prosodiska/akustiska effekter av yttrandeplanering on-line 

Vid svagt signalerade avgränsningar var de tysta intervallen genomsnittligt endast 

hälften så långa som vid de starkt signalerade. Däremot var den finala längningen 

starkare vid de svagt signalerade gränserna. I spontantalet var alltså trenden mot-

satt den som fanns i det upplästa materialet. Vidare gällde att ju kortare konsti-

tuent (ju färre ord mellan avgränsningarna), desto kraftfullare förlängning. Ett-

ords-konstituenterna (speciellt de som innehöll endast ett funktionsord) hade den 

allra största förlängningen. Den tenderade att drabba inte bara den finala delen 

utan hela ordet. Det visade sig också att förlängningar kunde sträcka sig över flera 

ord, liksom över avgränsningar. Vissa förlängningar kunde spåras över så många 

som fyra avgränsningar i följd men vanligast förekom de över en eller två (Strang-

ert & Carlson 2006).  

Den här typen av förlängning, som är karaktäristisk för det spontana talet, ska 

ses som en konsekvens av de svårigheter en talare har att mer eller mindre samti-

digt planera och producera yttranden. Förlängningarna uppstår när planeringen 

släpar efter. Talaren har den syntaktiska formen klar för sig – det initiala funk-

tionsordet utgör inget problem – men inte den innehållsliga substansen. Förläng-

ningarna måste därför betraktas som en direkt följd av problem med planeringen. 

Det här är emellertid bara en av flera olika typer av icke-flyt i spontantal. Problem 

med talplaneringen ligger också bakom sådant som omstarter och repetitioner och 

inte minst de nämnda syntaktiskt omotiverade pauserna (tysta eller fyllda) och 

som företrädesvis upplevs som svaga snarare än starka.  

Professionella och icke-professionella talare 
I avsnittet om uppläst tal utgjordes det analyserade materialet av inspelningar av 

talare som hade viss vana att tala inför publik men som ändå inte kan betraktas 

som professionella talare. Avsnittet om spontantal däremot (från Strangert 2004) 

bygger på material från en politiker, ansedd som en synnerligen skicklig talare. De 

grundläggande skillnaderna mellan det upplästa och det spontana talet kan i stort 

sägas gälla också oberoende av talarvana – det mer flytande talet vid uppläsning 

och de så gott som enbart syntaktiskt motiverade avgränsningarna till skillnad från 

det mer mödosamt utformade spontana talet med dess starka inslag av icke-flyt. 

Ändå finns skillnader som kan hänföras till just professionalitet. 

Flera av mina övriga studier (bl.a. Strangert 1991b, 2005, 2007) behandlar just 

egenskaper hos professionella talare, som oberoende av om det är fråga om upp-
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läst eller spontant tal har gemensamma drag som kan hänföras till vanan att tala 

inför publik och förmågan att fånga åhörarnas intresse. Skickligheten märks i för-

mågan att göra budskapet tydligt genom framhävningar av det väsentliga (där 

avgänsningar i form av pauser ofta är ett verksamt redskap), genom upprepningar 

och rytmiseringar och mer generellt genom en dynamisk talstil med stor variation i 

tonhöjd och intensitet. Ett illustrativt fall är när den skickliga politikern (se av-

snittet om spontantal) i följande exempel (6) genom upprepning av samma språk-

liga mönster och med återkommande fokusering (framhävning) av samma ord 

åstadkommer rytmisering och extra livlighet i talet. (Fokusering återges här ge-

nom fetstil, och # betecknar som tidigare upplevd avgränsning.) 

 

(6) … den gäller ju inte hur som helst # hur länge som helst # och med vilka medel som helst # …. 

Figur 4 visar den akustiska bilden av de fokuserade orden, vart och ett sist i tre på 

varandra följande grupperingar, var och en följda av ett tyst intervall. Fokusering-

arna framträder tydligt i form av tre stigningar i intonationen i den översta kurvan 

(Strangert 2005).  

 

 
Figur 4. Exempel på rytmisering genom upprepad fokusering manifesterad som 

höjningar i tonförloppet (översta kurvan) och tydliga avgränsningar i talsignalen 

efter de tre helst. 

En studie av nyhetsläsning 

I det följande (se också Strangert 1991b) jämförs två talare i samma situation vid 

läsning av en och samma korta nyhetstext.5 I (7) återges den professionella tala-

rens och i (8) normaltalarens6 läsning inklusive information om avgränsningar och 

fokuseringar hos respektive talare. Som tidigare står # för starkt och (#) för svagt 

upplevd gräns och ord i fetstil anger fokusering.  

                                                             
5 Ett inslag i Rapport hösten 1990 efter presentation av det medlingsförslag som lagts fram om ett 
flerårigt avtal på arbetsmarknaden.  
6 Denna beteckning används i fortsättningen för den icke-professionella talaren. 
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 I båda uppläsningarna förekommer avgränsningar (i form av pauser) på ett 

likartat sätt mellan meningarna. Men inom meningarna följer de två talarna helt 

olika strategier. Hos normaltalaren följer avgränsningarna syntaxen. Den profes-

sionella uppläsaren däremot styrs i hög grad av innehållet i det lästa. Pauserna 

uppträder efter grammatiska funktionsord och före de innehållstunga – och oftast 

fokuserade – orden, något som gör dem än mer framhävda.  

 
(7) Den professionella talaren      (8) Normaltalaren  

Men landets # kommuner o lansting    Men landets kommuner o lansting #  

räknar me # upptill sju- (#) procentiga    räknar me uppti sjuprocentiga 

lönökninga nästa år. #         löneökningar nästa år. # 

 

Detta trots att finansministern sagt (#)    Detta trots att finansministern sagt # 

 att # de inte finns något utrymme för     att det inte finns något utrymme för 

 höjniar. #          höjningar. # 

 

De visar en # kartläggning som (#)      De visar en kartläggning # som 

Rapport gjort bland # trettifem      Rapport gjort # blan trettifem  

kommuner och lansting. #       kommuner o lansting. # 

  

I en # kommentar till undersökningen     I en kommentar till undersökningen # 

säge finansministern att (#) kommunernas    säge finansministen # att kommunernas 

budgetplaner ä helt # orimliga. #     budgetplaner ä helt orimliga. # 

 

”Genomförs dom, # raserar       ”Genomförs dom, # raserar 

kommunerna Sverges ekonomi”, (#)     kommunerna Sverges ekonomi”, # 

säger Allan Larsson. #        säger Allan Larsson. #     

 

Avgränsningen inom ordet sjuprocentiga hos den professionella talaren gör det till 

det allra mest framhävda ordet i hela texten. Det och förlängningen av de ingående 

ljuden bidrar till en kraftfull framhävning av ordet – det är 40 % längre än hos 

normaltalaren. Dessutom finns en mycket tydlig uppladdning, eller snarare ned-

räkning, före ordet. Sekvensen räknar me följs av en kort period av tystnad och 

detsamma gäller för det följande upptill som dessutom avslutas med ett ə-aktigt 

ljud som bidrar till extra förlängning. Talaren signalerar härmed till lyssnaren: 

”Var beredd, snart kommer något viktigt!” Här skiljer sig alltså den professionella 

talaren från normaltalaren som inte förmår signalera budskapet lika tydligt. För 

det är ju naturligtvis storleken på löneökningarna, sjuprocentiga, som är fokus i 

inslaget och som den professionella uppläsaren gör så klart för lyssnarna/tittarna.  

Avgränsningarna är oftast svagare markerade hos den professionella talaren 

än hos normaltalaren. Det händer att de är fyllda – medan normaltalarens pauser 

är övervägande tysta – och det är ibland fråga om ett ”brott” snarare än pauser i 

egentlig mening. Det gör att de, i förening med placeringen i positioner som inte är 

syntaktiskt motiverade, kommer att likna sådana avgränsningar i spontantal som 

är en följd av att vi söker efter ord. I båda fallen kan vi alltså tala om en semantiskt 

motiverad avgränsning men bakgrunden är helt olika. I den professionella uppläs-

ningen, där texten föreligger och planeringen inskränker sig till själva exekve-
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ringen av talet, är det fråga om en medveten och lyssnarorienterad strategi, där 

målet är att överföra information på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt. 

Det här sättet att avgränsa och gruppera utifrån det innehållsliga i budskapet 

är vanligt förekommande i professionell uppläsning och utgör oftast ett inslag i all 

nyhetsjournalistik. Men hos många professionella talare dominerar ändå de syn-

taktiskt baserade avgränsningarna. Det finns därför inte ett sätt att leverera ett 

budskap så att det är informativt och kan fånga åhörares intresse. Dessutom finns 

många aspekter vid sidan av dem som berörts här som påverkar hur professionell 

en talare förefaller vara.  

Likväl visar en studie av Strangert & Gustafson (2008) att det finns vissa egen-

skaper som förenar talare som ur åhörarnas synpunkt bedöms som skickligare än 

andra. Allra viktigast är att ha en varierande intonation. Monotoni i talet sänker 

drastiskt bedömningen. De riktigt skickliga talarna förmår också strukturera sitt 

budskap genom tydliga avgränsningar och väl avpassade grupperingar så att inne-

hållet blir tydligt. De skiljer sig också ifrån de mindre skickliga genom ett mer fly-

tande tal – vilket inte innebär att de undviker pauser eller helt förmår undvika 

tvekan. Men i den mån de tvekar, så utnyttjar de i långt större utsträckning fyllda 

pauser och hittar snabbt rätt igen, medan de fyllda pauserna i positioner av tvekan 

oftast kombineras med tysta intervall hos de mindre skickliga. Omtagningar och 

reparationer är dessutom vanligare hos de mindre skickliga talarna. Att tvekan och 

annat icke-flyt i talet har negativ effekt på åhörare, och inte bara när det gäller 

svenska, framgår av en studie av Biadsi et al. (2008), där svenska, engelska och 

arabiska lyssnare bedömde talarskicklighet (karisma) hos engelska och palestinsk-

arabiska politiker. Icke-flyt hörde till de egenskaper som gjorde att talare bedöm-

des som klart icke-karismatiska. 

Slutsummering 
Det bör ha framgått att gränser och grupperingar är viktiga strukturerande princi-

per i talet. De har ju också motsvarigheter i det skrivna språket. Men medan skrif-

ten organiserar textmassan med typografiska medel som punkt, komma och styc-

keindelningar, så är det prosodin som är redskapet för struktureringen i talet, en 

strukturering som delvis skiljer sig åt beroende på om det är fråga om att läsa en 

text eller att tala spontant. Det bör också ha framgått att det inte finns någon enkel 

mall för struktureringen. Inom ramen för läst tal finns stora variationer, t.ex. be-

roende på talhastighet. Möjligheterna till variation är än större i det spontana ta-

let. Dels finns som alltid individuella skillnader, dels påverkar talsituationen. Mo-

nologiskt tal, som när någon berättar utan att bli avbruten, ger en frihet som sak-

nas i en dialog, där talaren riskerar att bli avbruten och det är långt ifrån samma 

sak att samtala vardagligt hemma jämfört med att debattera i riksdagen. Här 

kommer också emotionell färgning och attityder till lyssnaren in (Mozziconacci 

2002; Wichmann 2002). Att professionalitet spelar en roll står också utan tvivel 

(se Rosenberg & Hirschberg 2005).  
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Den här variationsrikedomen är ett intressant forskningsfält inom fonetik och 

talforskning. En aspekt här – de egenskaper som skiljer mellan goda och mindre 

goda talare (som de bedömts av en lyssnarpanel) – utgör huvudtemat i det nyligen 

avslutade projektet Det offentliga talets prosodi, där bl.a. den tidigare nämnda 

studien av Strangert & Gustafson (2008) ingår. 
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På gränsen till vuxenspråket 
Om egocentrism och inherens i svenska barns tolkning av  
prepositionerna framför och bakom 
 

Av Christian Waldmann 

 

 

 

Introduktion 
Vi rör oss ständigt i olika rum med olika utseende och egenskaper, och utan att 

egentligen reflektera över det manövrerar vi våra kroppar med stor precision så att 

vi undviker sammanstötningar med väggar, inredning, objekt, andra kroppar m.m. 

Denna orienteringsförmåga kan tyckas självklar och trivial, men om vi tänker på 

hur små barn snubblar över trösklar, springer in i bord och slår huvudet i soffbor-

det när de kryper omkring på golvet kan vi konstatera att vår orienteringsförmåga 

förutsätter att vi bygger upp en förståelse för en hel del komplexa spatiala rela-

tioner. En intressant tanke som bygger på Piagets kognitiva inlärningsteori (t.ex. 

Piaget 1973) är att denna spatiala förståelse grundläggs i den tidiga barndomen 

genom vår fysiska erfarenhet av att vara och agera i omvärlden – av att uppleva 

miljön, röra våra kroppar, manipulera objekt, utöva och uppleva krafter m.m. 

(Gibbs 2005). Denna erfarenhet ligger till grund för språkliga begrepp som vi an-

vänder för att tala om spatiala förhållanden. Exempel på sådana språkliga begrepp 

är prepositionerna framför och bakom, vilka uttrycker position i förhållande till 

ett referensobjekts fram- respektive baksida (exempel 1–4). Så anges t.ex. i exem-

pel 1 att bilarna parkerades på en plats som bestäms utifrån kyrkans framsida och i 

exempel 2 att flickan stod på en plats som bestäms utifrån bilens baksida.  
 

(1) Besökarna parkerade sina bilar framför kyrkan. 

(2) Flickan stod skrämd bakom bilen.  

(3) Framför stenen hade någon grävt en stor grop. 

(4) Flickan stod skrämd bakom trädet. 

 

Att avgöra vad som utgör fram- respektive baksida hos ett objekt kan tyckas vara 

en trivial uppgift. Och det råder onekligen en stor enighet när det gäller objekt 

såsom hästar, bilar, datorskärmar, kyrkor och soffor, eftersom dessa har naturliga 

egenskaper som förknippas med fram- och baksidor. En framsida är den sida som 

på ett eller annat sätt framstår som framträdande i förhållande till den motstående 

sidan (Clark 1973). Exempelvis associeras perceptuella mekanismer för syn och 

lukt med framsidan. Vidare definierar framsidan i typfallet åt vilket håll ett objekt 

rör sig och baksidan från vilket håll ett objekt rör sig. I fortsättningen kommer jag 

att kalla objekt med naturliga fram- och baksidor för riktade referensobjekt 

(RRO). 
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Däremot är det inte lika självklart vad som utgör fram- respektive baksida på 

objekt såsom glas, stenar, tallrikar och träd, eftersom dessa saknar naturliga egen-

skaper som förknippas med fram- och baksidor. Vad som definieras som fram- 

respektive baksida hos dessa objekt varierar beroende på tolkarens positionering i 

förhållande till objektet samt vilket perspektiv tolkaren intar. Objekt som saknar 

naturliga fram- och baksidor kommer jag i fortsättningen att kalla neutrala refe-

rensobjekt (NRO). 

Medan tolkningen av framför och bakom i relation till ett riktat referensobjekt 

sker utifrån det riktade referensobjektets naturliga egenskaper och oberoende av 

tolkarens position och perspektiv, spelar tolkarens position och perspektiv en av-

görande roll för tolkningen av framför och bakom i relation till ett neutralt refe-

rensobjekt. Clark (1973) kallar den första typen av tolkning för inherent tolkning, 

eftersom den utgår från det riktade referensobjektets naturliga fram- och baksida, 

medan den andra typen kallas för egocentrisk tolkning, eftersom den utgår från 

den egna positionen och det egna perspektivet. I exempel 1 ovan anger framför en 

plats som bestäms utifrån den sida på kyrkan vars egenskaper gör att den beteck-

nas som framsida (bl.a. ingången), och i exempel 2 anger bakom en plats som be-

stäms utifrån den sida på bilen vars egenskaper gör att den betecknas som baksida 

(bl.a. körriktningen). En illustration av den inherenta tolkningen presenteras i 

Figur 1 (sedd uppifrån), där tolkaren (T) är vänd mot det riktade referensobjektet, 

vars naturliga framsida (markerad med två pilar) är riktad åt vänster sett från tol-

karen. Betydelsen hos framför blir här ’till vänster’ om referensobjektet, medan 

bakom tolkas som ’till höger’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Illustration av inherent tolkning av framför och bakom vid riktade refe-

rensobjekt (RRO).  

I exempel 3 ovan anger framför en plats utifrån tolkarens position och perspektiv, 

men för en tolkare som betraktar stenen och gropen från motsatt håll skulle gro-

pen kunna beskrivas som bakom stenen. Motsvarande gäller för tolkningen av 

bakom i exempel 4 ovan. En illustration av den egocentriska tolkningen presente-

ras i Figur 2 nedan. En egocentrisk tolkning kan vara av två typer – symmetrisk 

eller asymmetrisk – där den symmetriskt egocentriska tolkningen av framför in-

nebär att tolkaren betraktar det neutrala referensobjektets riktning (markerad 

T RRO 

 framför 

 bakom 
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med en streckad pil i Figur 2) som symmetrisk med den egna kroppens riktning. 

Framsidan på referensobjektet blir den sida som är riktad åt samma håll som den 

egna kroppen. Betydelsen hos framför blir då ’bortom’, medan bakom tolkas som 

’hitom’. 

En asymmetriskt egocentrisk tolkning av framför (Figur 2b) innebär att det 

neutrala referensobjektet uppfattas som riktat mot tolkaren så att framsidan blir 

den sida som är närmast, tillika synlig för tolkaren och baksidan den sida som är 

längst bort, tillika dold för tolkaren. Betydelsen hos framför blir då ’hitom’, medan 

bakom tolkas som ’bortom’. 

 

    a. 

 

 

 

    b. 

 

 

Figur 2. Illustration av (a) symmetriskt och (b) asymmetriskt egocentrisk tolkning 

av framför och bakom vid neutrala referensobjekt (NRO). 

Notera dock att även om den inherenta tolkningen torde vara mest naturlig vid 

riktade referensobjekt så är en egocentrisk tolkning fullt möjlig. Med andra ord 

skulle en tolkare kunna utgå från sin egen position och sitt eget perspektiv även 

vid riktade referensobjekt, och därmed ignorera objektets naturliga fram- och bak-

sida. Däremot kan neutrala referensobjekt omöjligen utlösa en inherent tolkning. 

Som framgått är det alltså ingen trivial uppgift att tolka framför och bakom, 

och missförstånd kan enkelt uppstå även bland vuxna talare, särskilt vid neutrala 

referensobjekt. För ett barn som håller på att tillägna sig svenska torde dessa be-

grepp innebära än större utmaningar. I denna artikel redovisas en pilotstudie av 

hur enspråkiga svensktalande barn tolkar prepositionerna framför och bakom vid 

såväl riktade som neutrala referensobjekt. Barnens tolkningar kommer att sättas i 

relation till vuxnas tolkningar. 

Metod och material 
Metoden är experimentell och består av två delar: ett utförande- och ett bedöm-

ningsexperiment. I utförandeexperimentet ombads informanterna att placera ett 

litet objekt (t.ex. en legobit) framför eller bakom ett referensobjekt. I bedömnings-

experimentet ombads informanterna att bedöma om ett litet objekt var placerat 

framför eller bakom ett referensobjekt.  

I studien deltog 21 svenskspråkiga barn – 13 flickor och 8 pojkar – från en för-

skola i södra Sverige. Medelåldern på barnen var 50 månader med en spridning 

från 25,5 till 71 månader. Som kontrollgrupp fungerade 44 svenskspråkiga vuxna, 

T NRO framför bakom 

T NRO framför bakom 
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vilka antingen var föräldrar till barnen som deltog i studien eller högskolestuden-

ter. För att resultatredovisningen ska bli så tydlig som möjligt har barngruppen 

delats i två grupper: yngre barn (25,5–47 månader, dvs. 2–3-åringar) och äldre 

barn (48–71 månader, dvs. 4–5-åringar). 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets forskningsetiska princi-

per har beaktats vid genomförandet. Detta innebär att barnens vårdnadshavare 

har informerats om studiens syfte, att konfidentialitet garanteras och att de in-

samlade uppgifterna endast kommer att användas i forskningssyfte. Tillstånd att 

delta i studien har inhämtats för samtliga barn. 

Materialet som användes i de båda experimenten bestod av neutrala referens-

objekt (sten, glas), riktade referensobjekt (bil, häst) och små objekt som placerades 

framför/bakom referensobjekten (legobit, boll, sten). Samtliga barn utom två ge-

nomförde experimentet med både neutrala och riktade referensobjekt, medan de 

vuxna genomförde experimentet med antingen neutrala eller riktade referensob-

jekt. Antal informanter fördelade på neutrala och riktade referensobjekt visas i 

Tabell 1. För att dokumentera barnens svar användes ett schema som fylldes i un-

der experimentets genomförande. 

 

Tabell 1. Antal informanter fördelade på neutrala och riktade referensobjekt 

 
 Neutrala Riktade 

Yngre barn (2–3 år)  8 7 

Äldre barn (4–5 år) 13 12 

Vuxna 33  11 

 

Neutrala och riktade referensobjekt testades vid separata tillfällen inom loppet av 

ungefär en vecka med ett barn i taget i ett avskilt rum. Förutom barnet och expe-

rimentatorn var en förskolelärare närvarande för att barnet skulle känna sig tryggt. 

Dessutom hade experimentatorn deltagit i den reguljära verksamheten vid tidigare 

tillfälle och hade då lärt känna samtliga barn som deltog i studien. Experimentet 

inleddes med att samtliga närvarande satt på golvet och tittade i samma riktning. 

De olika scenarierna spelades därefter upp på golvet framför barnet. För vuxna 

tillämpades en förenklad procedur där scenarierna spelades upp med hjälp av en 

projektor. 

Informanterna uppmanades dels att placera ett objekt framför/bakom ett ne-

utralt referensobjekt (t.ex. Lägg legobiten framför glaset!), dels att utifrån två 

olika situationer bedöma om ett mindre objekt var placerat framför/bakom ett 

neutralt referensobjekt (t.ex. Ligger någon legobit framför glaset? (Om ja) Vil-

ken?). Detta illustreras i Figur 3a respektive 3b nedan.  
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Figur 3. Illustration av utförandeexperimentet (a) och bedömningsexperimentet 

(b) med neutrala referensobjekt. 

 

På motsvarande sätt uppmanades informanterna dels att placera ett objekt fram-

för/bakom ett åt vänster eller höger riktat referensobjekt (t.ex. Lägg legobiten 

framför bilen!), dels att utifrån två olika situationer bedöma om ett mindre objekt 

var placerat framför/bakom ett riktat referensobjekt (t.ex. Ligger någon legobit 

framför bilen? (Om ja) Vilken?). Detta illustreras i Figur 4a respektive 4b nedan.  

 

 

 

 

 

            

 

 

 

Figur 4. Illustration av utförandeexperimentet (a) och bedömningsexperimentet 

(b) med riktade referensobjekt. 

Alla informanter fick höra fyra frågor/uppmaningar som testade framför och fyra 

som testade bakom. Därtill fick de höra åtta kontrollfrågor/-uppmaningar dels av 

enkla och tidigt etablerade spatiala relationer (i och på, t.ex. Lägg legobiten i gla-

set), dels av ja-/nej-svar (t.ex. Ligger någon legobit i glaset?). Syftet med kon-

trollfrågorna/-uppmaningarna var att minimera risken för att informanterna 

skulle genomskåda vad experimentet gick ut på. I resultatet nedan redovisar jag 

endast informanternas tolkningar av framför och bakom. 

Resultat 
Det sammanlagda resultatet för riktade referensobjekt presenteras i Figur 5. Av 

figuren framgår att riktade referensobjekt framkallar en inherent tolkning hos 

vuxna i 97 % (60/62) av fallen. Däremot uppvisar såväl den yngre (2–3-åringar) 

som den äldre (4–5-åringar) barngruppen en stor andel egocentrisk tolkning 

(64 % (25/39) resp. 55 % (43/78)). 
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Figur 5. Andel inherent och egocentrisk tolkning i respektive undersökningsgrupp 

vid riktade referensobjekt. 

 

Mönstret i Figur 5 återspeglas i såväl utförandeexperimentet som bedömningsex-

perimentet. Av Figur 6 och 7 nedan framgår att riktade referensobjekt utlöser en 

inherent tolkning för vuxna (95,5 % (41/43) resp. 100 % (19/19)), medan båda 

barngrupperna uppvisar en avsevärt mindre andel inherent tolkning. Den yngre 

barngruppen har i genomsnitt 74 % (20/27) egocentrisk tolkning i utförandeexpe-

rimentet och 41,5 % (5/12) i bedömningsexperimentet, medan den äldre barn-

gruppen i genomsnitt har 56 % (26/47) egocentrisk tolkning i utförandeexperi-

mentet och 55 % (17/31) i bedömningsexperimentet. 

Både utförandeexperimentet och bedömningsexperimentet visar att barn och 

vuxna skiljer sig avsevärt vad gäller föredragen tolkning vid riktade referensobjekt. 

Vuxna föredrar den inherenta tolkningen, medan båda barngrupperna uppvisar en 

preferens för den egocentriska. I den yngre barngruppen finns dock en skillnad i 

egocentrisk tolkning som beror på valet av preposition. Medan den egocentriska 

tolkningen av bakom uteslutande är asymmetrisk är den egocentriska tolkningen 

av framför såväl asymmetrisk som symmetrisk, även om den senare är vanligare. 

Något liknande mönster återfinns inte i den äldre barngruppen, utan den egocent-

riska tolkningen är uteslutande symmetrisk oberoende av preposition.  
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Figur 6. Andel inherent och egocentrisk tolkning i respektive undersökningsgrupp 

vid riktade referensobjekt i utförandeexperimentet. 

 

 

 
Figur 7. Andel inherent och egocentrisk tolkning i respektive undersökningsgrupp 

vid riktade referensobjekt i bedömningsexperimentet. 
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Vid riktade referensobjekt framkommer alltså en svag preferens för den asymmet-

riskt egocentriska tolkningen bland yngre barn och för den symmetriskt egocent-

riska bland äldre barn. Detta mönster framträder även vid neutrala referensobjekt 

i Figur 8, där det tydligt framgår att yngre barn föredrar den asymmetriska (64,5 % 

(22/34)), medan äldre barn och vuxna föredrar den symmetriska (74,5 % (56/75) 

resp. 64,5 % (117/182)). 

 

 
Figur 8. Andel asymmetriskt och symmetriskt egocentrisk tolkning i respektive 

undersökningsgrupp vid neutrala referensobjekt. 

 

Detta mönster återspeglas i såväl utförandeexperimentet som bedömningsexperi-

mentet. Av Figur 9 och 10 nedan framgår att neutrala referensobjekt utlöser en 

asymmetriskt egocentrisk tolkning för yngre barn (63,5 % (14/22) resp. 66,5 % 

(8/12)) och en symmetriskt egocentrisk för de två andra undersökningsgrupperna. 

De äldre barnen uppvisar i genomsnitt 77,5 % (38/49) symmetriskt egocentrisk 

tolkning i utförandeexperimentet och 69 % (18/26) i bedömningsexperimentet, 

medan motsvarande siffror för de vuxna är 69 % (84/122) i utförandeexperimentet 

och 55 % (33/60) i utförandeexperimentet.  

Båda experimenten visar att yngre barn och vuxna skiljer sig avsevärt vad gäl-

ler föredragen tolkning vid neutrala referensobjekt. Yngre barn föredrar en asym-

metriskt egocentrisk tolkning, medan vuxna föredrar en symmetriskt egocentrisk. 

De äldre barnen föredrar, liksom vuxna, en symmetriskt egocentrisk tolkning. 
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Figur 9. Andel asymmetriskt och symmetriskt egocentrisk tolkning i respektive 

undersökningsgrupp vid neutrala referensobjekt i utförandeexperimentet. 

 

 
Figur 10. Andel asymmetriskt och symmetriskt egocentrisk tolkning i respektive 

undersökningsgrupp vid neutrala referensobjekt i bedömningsexperimentet. 
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Sammanfattningsvis ges i Figur 11 och 12 nedan en illustration av hur de tre 

undersökningsgrupperna i typfallet tolkade framför och bakom vid riktade och 

neutrala referensobjekt. Av figurerna framgår det att yngre barn och vuxna skiljer 

sig åt avsevärt vad gäller föredragen tolkning vid både riktade (Figur 11) och ne-

utrala (Figur 12) referensobjekt. Äldre barn däremot grupperar sig med de yngre 

barnen vid riktade och med vuxna vid neutrala referensobjekt. 

 

   Vuxna        Yngre och äldre barn 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Illustration av undersökningsgruppernas föredragna tolkning av framför 

och bakom vid riktade referensobjekt (RRO). 

   Vuxna och äldre barn       Yngre barn 

 

 

 

 

 

Figur 12. Illustration av undersökningsgruppernas föredragna tolkning av framför 

och bakom vid neutrala referensobjekt (NRO). 

Diskussion 
I denna studie har jag med hjälp av två experiment undersökt svenska barns och 

vuxnas tolkning av prepositionerna framför och bakom. Experimenten designades 

så att ett moment med riktade referensobjekt testade informanternas förmåga att 

aktivera en inherent tolkning, och ett moment med neutrala referensobjekt testade 

informanternas val mellan en asymmetriskt och en symmetriskt egocentrisk tolk-

ning. 

Vid riktade referensobjekt uppvisade vuxna så gott som genomgående en inhe-

rent tolkning, dvs. de associerade framför med ett riktat referensobjekts naturliga 

framsida och bakom med objektets naturliga baksida. Såväl yngre (2–3-åringar) 

som äldre barn (4–5-åringar) uppvisade däremot en preferens för en egocentrisk 

tolkning vid riktade referensobjekt, yngre för en asymmetriskt egocentrisk tolk-

ning (framför = ’hitom’, bakom = ’bortom’) och äldre för en symmetriskt egocent-

risk tolkning (framför = ’bortom’, bakom = ’hitom’). Även vid neutrala referens-
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objekt uppvisade yngre barn en preferens för en asymmetriskt egocentrisk tolk-

ning, medan äldre barn och vuxna uppvisade en preferens för en symmetriskt ego-

centrisk tolkning. Vuxna tog alltså hänsyn till referensobjektets naturliga egen-

skaper vid tolkningen av prepositionerna, medan barnen i större utsträckning 

utgick från sitt eget perspektiv oberoende av referensobjektets egenskaper. Sam-

manfattningsvis presenteras i Tabell 2 en sammanställning av de tolkningar som 

är mest utmärkande för respektive undersökningsgrupp. 

 

Tabell 2. Utmärkande tolkningar i respektive undersökningsgrupp 

 
 Neutrala referensobjekt Riktade referensobjekt 

Yngre barn (2–3 år)  asymmetrisk asymmetrisk 

Äldre barn (4–5 år) symmetrisk symmetrisk 

Vuxna symmetrisk inherent 

 

Det resultat som framkommit av studien leder till frågan om det mönster som har 

observerats kan tolkas som en utvecklingsgång. Det verkar nämligen som att tolk-

ningen förändras med stigande ålder, dels mer övergripande från en egocentrisk 

till en inherent tolkning, dels från en asymmetriskt egocentrisk till en symmetriskt 

egocentrisk tolkning. Denna utvecklingsgång kan sammanfattas som i Figur 13. 

 
Figur 13. Förändring i tolkning med stigande ålder. 

 

Tidigare forskning på engelska barn ger ett visst stöd för en sådan utvecklings-

gång, även om den bild som framkommer där ingalunda är entydig (se t.ex. Harris 

& Strommen 1970; 1971; Kuczaj & Maratsos 1975). Vissa studier har visat på en 

utveckling från egocentrisk till inherent tolkning. Cox & Ryder Richardson (1985) 

fann i sin studie att barn upp till sex års ålder förstår den horisontella–frontala 

dimensionen (hitom–bortom) tidigare än den horisontella–laterala (vänster–hö-

ger). Clark (1973) förklarar detta med att den horisontella–frontala dimensionen 

har ett positivt värde för det som syns (framför dig själv) och ett negativt värde för 

det som inte syns (bakom dig själv), vilket den horisontella–laterala dimensionen 

saknar. Enligt Clark underlättar asymmetrin i den horisontella–frontala dimen-

sionen för barn att förstå dessa begrepp. Detta stämmer väl överens med de före-
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liggande resultaten. Barnen, som alla var under sex år, hade uppenbara svårighet-

er med att aktivera en inherent tolkning (horisontell–lateral dimension) utan upp-

visade en preferens för en egocentrisk tolkning (horisontell–frontal dimension). 

En utvecklingsgång från egocentrisk till inherent tolkning ligger också i linje med 

Piagets (1973) tanke om att barn går igenom en egocentrisk period, under vilken 

de utgår från sig själva och sina erfarenheter och upplevelser, och modernare teo-

rier som bygger på idén att barns kroppsliga erfarenheter utgör grunden för bl.a. 

spatial förståelse och de språkliga begrepp som vi använder för att tala om spatiala 

förhållanden (t.ex. Gibbs 2005).  

Vidare ger vissa tidigare studier stöd för tanken om en utvecklingsgång från en 

asymmetriskt egocentrisk till symmetriskt egocentrisk tolkning, även om det inte 

heller här framträder någon entydig bild (se t.ex. Harris & Strommen 1970; 1971; 

Cox 1979). Det har visat sig att den tidigaste användningen av framför och bakom 

sker i relation till barnets egen kropp, något som har tolkats som att begreppen i 

ett tidigt skede betyder ’synlig’ respektive ’osynlig/gömd’ snarare än att de definie-

rar en spatial relation mellan två objekt (Kuczaj & Maratsos 1975; Johnston 1984). 

Om den tidigaste betydelsen hos bakom är ’osynlig/gömd’ är det inte särskilt för-

vånande att de yngsta barnen i den föreliggande studien associerar bakom med 

’bortom’. Genom att en legobit placeras bortom en sten så kan legobiten också 

göras osynlig. På motsvarande sätt kan legobiten göras synlig genom att placeras 

hitom stenen. Att tolka framför som ’synlig’ och bakom som ’osynlig/gömd’ inne-

bär alltså automatiskt en asymmetriskt egocentrisk tolkning.  

Clark (1973) menar att det positiva värdet på den horisontella-frontala di-

mensionen (dvs. framför) borde tillägnas före det negativa värdet (dvs. bakom), 

eftersom framför refererar till den prominenta sidan hos ett objekt medan bakom 

ofta definieras som motsatsen till framför. För att förstå bakom måste man såle-

des först förstå framför. Den föreliggande undersökningen ger ett visst stöd för 

Clarks hypotes. I den yngre barngruppen (2–3-åringar) är den egocentriska tolk-

ningen av bakom uteslutande asymmetrisk, medan den egocentriska tolkningen av 

framför till största delen är symmetrisk. Om den föreslagna utvecklingsgången 

från asymmetrisk till symmetrisk är korrekt ser vi alltså att framför tolkas vuxen-

likt tidigare än bakom, vilket ligger i linje med Clarks hypotes. 

Vi ser alltså att det finns stöd för att de mönster som framkommer i den före-

liggande undersökningen speglar den utvecklingsgång som skisseras i Figur 13 

ovan. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att den tidigare forskningen inte är 

entydig i detta avseende. Vidare är det viktigt att ha i åtanke att den experimen-

tella metoden i sig kan utgöra en osäkerhetsfaktor. Erfarenheter från experimen-

tella undersökningar med barn visar nämligen att ett experiments utformning kan 

leda barn till ett visst svar och därmed dölja barns verkliga språkliga kompetens, 

något som bl.a. har visat sig i studier av såväl förståelse av t.ex. relativa bisatser 

och pronomens referens som produktion av t.ex. passiva satser (Hamburger & 

Crain 1982; Crain & Fodor 1993). En möjlig felkälla i den föreliggande studien är 
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att samtliga barn deltog både i momentet med neutrala referensobjekt och i mo-

mentet med riktade referensobjekt. Barnen genomförde först momentet med ne-

utrala referensobjekt, och därefter genomförde de momentet med riktade referens-

objekt inom loppet av åtta dagar. Det faktum att de först exponerades för neutrala 

referensobjekt och den egocentriska tolkningen kan ha lett dem till att applicera 

samma tolkning vid riktade referensobjekt. Om de neutrala referensobjekten har 

påverkat barnen på detta sätt faller ovanstående resonemang om en utvecklings-

gång från egocentrisk till inherent tolkning. Observera dock att resonemanget om 

en utveckling från asymmetrisk till symmetrisk inte påverkas av denna felkälla. I 

vilket fall som helst framstår det i efterhand som rimligare att genomföra de två 

momenten med olika barngrupper för att eliminera risken för påverkan mellan de 

båda objektstyperna. Framtida forskning får utvisa om mönstret i Tabell 2 ovan 

speglar en utvecklingsgång eller om det är ett resultat av påverkan från de neutrala 

referensobjekten. 
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På ordförrådets gräns – exemplet bautasten 
 

Av Susanne Haugen 

 

 
 

Figur 1. Vad ska en bautasten användas till? (Obelix & Co 1978 i Asterix – Den kom-

pletta samlingen 8, 2002:100.) 

 

Ordet bautasten har genom historien balanserat på ordförrådets gräns. ”För mig 

är bautasten helt enkelt ett mycket stort stenblock” – så skriver författaren Camilla 

Läckberg i ett mail till mig (2006-08-09) som svar på frågan om vad hon anser att 

ordet bautasten betyder. Och det är nog många moderna språkbrukare som håller 

med Läckberg, dvs. att bauta- har en förstärkande betydelse och även kan använ-

das som förled i andra sammansättningar, som t.ex. bautastor, bautahögtalare 

eller bautastark. Men parallellt med denna betydelse lever en äldre, ursprunglig, 

betydelse hos bauta- och bautasten kvar hos vissa språkbrukare, en betydelse som 

snarast kan sägas vara ’minnessten’, som hos t.ex. Hjalmar Bergman (1931:190): 

”En kvart senare står herr ordföranden på kyrkogården framför en hög bautasten, 

ännu svept i sitt hölje”. 

I min avhandling (Haugen 2007) har jag följt ordet bautasten och ordbild-

ningar med bauta(-) från 1200-talet ända fram till våra dagar med fokus på bety-

delse, betydelseförändringar och etableringsgrad i ordförrådet. I den här artikeln 

sammanfattar jag mina resultat kring ett ord på ordförrådets gräns.1  

                                                             
1 I avhandlingens avsnitt 1.2 återfinns en utförlig materialbeskrivning. 
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Vad är ett ordförråd? 
Ordförråd definieras i Nationalencyklopedin (NE) på följande vis: 

ordförråd, det förråd av olika ord som ingår i ett språk eller som behärskas av en enskild 

språkbrukare.  

Ordet ordförråd kan alltså sägas ha två centrala betydelser: 1) orden i ett språk, 

och 2) orden som behärskas av en enskild språkbrukare.2 De här betydelserna 

präglas och förbinds av två viktiga perspektiv: ett individ-psykologiskt och ett so-

cialt perspektiv. Med det individ-psykologiska perspektivet avses individens ord-

förråd och med det sociala perspektivet avses ett språksamfunds konventionella 

ordförråd (Svanlund 2002:9), av vilket delar ofta samlas i ordböcker. Det sociala 

perspektivet förutsätter det individ-psykologiska; om ett ord inte ingår i ordförrå-

det hos ett visst antal individer kan det heller inte ingå i ett språksamfunds ordför-

råd (Svanlund 2002:9f.). Jag behandlar både det individuella ordförrådet och 

språksamfundets ordförråd, där det förstnämnda tas som utgångspunkt för det 

sistnämnda, och jag förbinder därmed det individ-psykologiska och det sociala 

perspektivet på ordförråd. 

Studieobjektet bautasten 
I undersökningens fokus ligger det fornvästnordiska3 ordet bautasteinn och 

svenska ord bildade med bauta(-). Utgångspunkten är två uppslagsord i den sen-

aste upplagan av Svenska Akademiens Ordlista (SAOL 13, 2006): bautasten och 

den förstärkande förleden bauta- som förekommer i ord som t.ex. bautaköttbul-

lar, bautacool eller bautastor. Det övergripande syftet är att beskriva och förklara 

förändringar som rör form eller betydelse (s.k. lexikala förändringar) hos ord bil-

dade med bauta(-) i svenskan under perioden 1664–2006 med särskild hänsyn till 

dessa förändringars relation till ordens etableringsgrad. 

Ordet bautasten finns belagt i svenska språket första gången 1664 då det låna-

des in i svenskan från isländskan genom Olof Verelius’ utgåva av den isländska 

sagan Götriks och Rolfs saga (Verelius 1664:80). Den första kända svenska ordbo-

ken som upptog ordet bautasten var J. G. P. Möllers Tysk och Svensk samt Svensk 

och Tysk OrdBok (3, 1790). Sedan dess har ordet funnits i de flesta svenska ord-

böcker. Ordboksredaktioner baserar ordböckernas innehåll på språkbruket, och 

därför menar jag att ordet bautasten har etablerats i det svenska språksamfundet 

under perioden från introduktionen 1664 till upptagandet i en svensk ordbok 1790 

och att ordet har varit etablerat i svenska språket sedan dess. 

Ordet bautasten har upptagits i alla upplagor av SAOL (1–13, 1874–2006). Ur-

valet, återgivningen och rekommendationerna i SAOL bygger till stora delar på 

                                                             
2 Den gängse språkvetenskapliga benämningen för ordförråd är lexikon, som även det har två centrala 
betydelser. 
3 Med Västnorden avses Island, Färöarna och Norge som under tiden fram till ca 1500 hade stor sam-
hörighet gällande politisk indelning, kultur och språk. Det är alltså svårt att säga huruvida ett ord från 
medeltiden har norskt eller isländskt ursprung. 
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språkbruket, och invid somliga ord anges s.k. bruklighetsmarkörer för att visa att 

”ordet på något sätt avviker från huvudfåran av riksspråksord” (SAOL 

2006:XXVIII). Bruklighetsmarkörerna i SAOL tyder på att bautasten har fört en 

vacklande tillvaro i svenska språket under den största delen av 1900-talet. I SAOL 

1–7 (1874–1900) finns ingen bruklighetsmarkör vid bautasten. En sådan uppträ-

der för första gången i SAOL 8 (1923) där ordet bedöms vara ålderdomligt, och i 

SAOL 9 och 10 (1950 resp. 1973) förs ordet till historiskt ämnesområde. Redak-

tionen för SAOL har alltså bedömt att ordet bautasten fram till 1900 (SAOL 7) har 

tillhört det allmänna riksspråket, att det mellan 1900 och 1923 (SAOL 8) har an-

setts ålderdomligt och att det mellan 1923 och 1973 (SAOL 10) har haft begränsad 

bruklighet. Bruklighetsmarkörerna i SAOL tyder således på att etableringsgraden 

hos ordet bautasten kraftigt avtog under den dryga första hälften av 1900-talet.  

I två av de tre senaste upplagorna av SAOL uppträder två intressanta föränd-

ringar som rör etableringsgraden hos bautasten. Den första uppträder 1986, i 

SAOL 11: 

bautasten minnessten utan inskrift från förhistorisk tid. 

I texten saknas bruklighetsmarkör för bautasten, liksom i de två följande uppla-

gorna av SAOL (12 och 13, 1998 resp. 2006). Det måste tolkas som att ordet mellan 

1973 (SAOL 10) och 1986 (SAOL 11) åter har inträtt i ”huvudfåran av riksspråks-

ord”, dvs. att det har ökat sin etableringsgrad i svenska språket. 

Den andra förändringen uppträder 2006, i SAOL 13. Där finns förutom 

bautasten även uppslagsordet bauta-: 

bauta- [bau'ta] i sms  vard. mycket stor; bautastora utgifter. 

Under perioden mellan 1998 (SAOL 12) och 2006 (SAOL 13) har alltså bauta-, 

som förled i sammansättningar, etablerats i det svenska språket.  

Etablering 
Studieobjektet i min undersökning är ord. Jag menar att ord består av en kombi-

nation av form och betydelse (jfr Saussure 1916:98–100), och i centrum för en 

ordstudie står därför står relationen mellan form och betydelse. 

Fastheten i relationen mellan form och betydelse uttrycks ofta med begreppet 

etablering. Etablering är ett begrepp som berör många aspekter: etablering kan 

avse både en process och resultatet av denna process, och etablering kan uttryckas 

i olika grader. På individnivå är etablering en fråga om kvalitet och på samfunds-

nivå en fråga om kvantitet. Etablering på individnivå innebär att det utvecklas en 

fast(are) förbindelse mellan ordets form och betydelse i individens ordförråd. Eta-

blering på samfundsnivå innebär att det utvecklas en fast(are) förbindelse mellan 

ordets form och betydelse i ordförrådet hos flera individer. När relationen mellan 

form och betydelse har uppnått en tillräcklig grad av fasthet hos ett tillräckligt 
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stort antal språkanvändare i en språkgemenskap tas ordet upp i ordböcker. Där-

med är ordet en del av språkets norm och anses vara etablerat i språksamfundet 

(jfr t.ex. Warren 1992:23; Bauer 2001:36). Den definition av etablering som jag 

antar är alltså gränsrelaterad, dvs. i relation till gränsen ”att tas upp i ordförrådet”. 

(Emellertid måste man också räkna med att ord som är upptagna i ordförrådet, 

och alltså klarar ”gränsspärren”, kan ha varierande etableringsgrad.)  

Bautasten på ordförrådets gräns 

Fornvästnordiska ordet bautasteinn: perioden fram till 1664 

Syftet med min undersökning av det fornvästnordiska ordet bautasteinn fram till 

introduktionen i svenskan 1664 är att klarlägga ordets betydelse i det språk varur 

det lånas in i svenskan. Ordets betydelse vid den ungefärliga tidpunkten för intro-

duktionen i svenskan kan visa vilka delbetydelser som ordet kan ha fört med sig.  

Materialet består av 26 belägg för 13 olika fornvästnordiska ord bildade med 

baut- från 1200-talet till 1700-talet (några belägg är alltså daterade senare än 1664 

men har medtagits eftersom de endast finns bevarade i avskrifter). Orden förekom-

mer i flera av den fornvästnordiska litteraturens förnämsta verk och handskrifter: 

Den poetiska eddan (Hávamál), Egil Skallagrimssons saga, Olov Tryggvasons 

saga av Oddr Snorrason munk, Heimskringla (i tre olika avsnitt) och Hakon den 

godes saga (både i Heimskringla och Fagrskinna). Det ord som uppträder i flest 

texter är bauta(ðar)steinn. Det kan beläggas med 3 olika förledsformer: bautar-, 

bauta- och bautaðar-. Utöver bauta(ðar)steinn förekommer följande ord:  

6 st. substantiv/namn: Fárbauti, meðalfárbauti, hylbauti, arinbauti, Bauta hluti och bautaðr. 

4 former av verbet bauta: bautu, bauta, bautaða och bautat. 

2 perfektparticip av verbet bauta: sverðbautinn och vápnbautinn. 

Undersökningen visar att bauta- mest sannolikt är den ursprungliga förledsfor-

men i bauta(ðar)steinn och att den går tillbaka på substantivet bauti (med den 

böjda formen bauta- som förled i sammansättningar). Det finns flera säkra och 

gamla belägg för ordformen bautasteinn. Den är den vanligast förekommande och 

den finns tidigt belagd i flera olika verk, och ordbildningar liknande bauti är van-

liga i isländskan.  

De belagda orden är alla kopplade till någon av betydelserna ’utdela slag’ och 

’dräpa’, som båda är delbetydelser av ’slå’. Båda dessa betydelser kan knytas till 

bauti. Betydelsen hos bautasteinn kan därmed vara ’sten rest över en fallen kri-

gare’ (dvs. någon som ’slår’) eller ’sten som är slagen ned i jorden’, två betydelser 

som kan sammanföras i betydelsen ’minnessten’. Denna betydelse framträder 

också tydligt i samtliga texter där bauta(ðar)steinn kan beläggas.  
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Etableringen av ordet bautasten i svenskan: perioden 1664–1790 

Undersökningen av materialet från perioden 1664–1790 fokuserar utvecklingen av 

etableringsgraden under perioden från introduktionen 1664 till och med 1790, då 

ordet bautasten upptas i en svensk ordbok och kan anses vara etablerat i språk-

samfundet. För denna period har jag samlat totalt 16 belägg, i skönlitteratur, sak-

prosa och översättningar. Därutöver undersöker jag åtta ordböcker, av vilka 

bautasten upptas i en.  

Undersökningen visar att etableringsgraden hos bautasten inte har varit hög, 

men vissa tecken tyder på att den höjs under perioden. Även om de ord som har 

kunnat beläggas är få, har de förekommit i flera välkända verk, t.ex. i Johan Pe-

ringskiölds översättning av Heimskringla (1697), Eric Julius Biörners Inledning til 

de yfverborna göters gamla häfder (1738) och Jacob Henrik Mörk och Anders 

Törngrens Adalriks och Giöthildas äfwentyr (1743). Att verken var välkända var 

gynnsamt för den fortsatta etableringen och har sannolikt bidragit till upptagandet 

i J. G. P. Möllers ordbok 1790, en av 1700-talets mest betydelsefulla tvåspråkiga 

ordböcker.  

Under perioden närmast introduktionen i svenskan har ordformen bautasten 

fått en betydelse, även om det inte framträder i texterna vilken den är. Ordets an-

vändning under perioden motiverades genom historieämnets starka ställning un-

der perioden – ordet tilldelades ett starkt och positivt symbolvärde vilket ledde till 

ordets etablering i språksamfundet år 1790. 

Etableringsgradens utveckling hos ordet bautasten i svenskan: peri-

oden 1791–1973 

Undersökningen för perioden 1791–1973 rör den fortsatta utvecklingen av etable-

ringsgraden hos bautasten från upptagandet i en svensk ordbok 1790 fram till 

1973, då ordets etableringsgrad har minskat enligt SAOL 10. Materialet består av 

totalt 138 belägg i skönlitteratur, sakprosa och översättningar. Utöver detta har jag 

genomsökt 22 ordböcker, och i dem upptas bautasten i alla utom en. 

Undersökningen visar att etableringsgraden höjs under perioden 1791–1973 

jämfört med perioden 1664–1790 (se ovan). På allt material i avhandlingen har jag 

gjort s.k. kollokationsundersökningar, dvs. undersökt vilka ord som samförekom-

mer med ett visst ord, eftersom det är vanligt att ord som ofta uppträder tillsam-

mans också associeras med varandra (Aitchison 2003:84–86). Metoden är alltså 

ett sätt att analysera ords betydelse. Under denna period, till skillnad mot den 

föregående, framträder en betydelse hos ordet bautasten. Det är tydligt att bety-

delsen har att göra med stenarnas funktion som minnessten (inbegripet referenser 

till den nordiska forntiden) eller med stenarnas höjd eller med stenarnas uppresta 

ställning, dvs. betydelser som också framträder i det fornvästnordiska materialet 

(se ovan). 
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Antalet belägg minskar emellertid kraftigt i en texttyp vid 1900-talets början, 

nämligen i skönlitteratur. Det tyder på att etableringsgraden har stigit fram till ca 

1900 men att den sedan har avtagit. 

Många av beläggen förekommer i välkända och väl spridda verk, t.ex. Esaias 

Tegnérs Fritiofs saga (1825–1826), August Strindbergs Svenska folket (1881) och 

flera översättningar av Heimskringla och Den poetiska Eddan. Att etableringsgra-

den likväl avtog under 1900-talet kan bero på att ordets betydelse inte hade 

samma funktion att fylla i språket. Fornnordiska motiv i texter kunde motiveras 

genom historieämnets fortsatta starka ställning fram till 1800-talets slut, men 

kring sekelskiftet förändrades det kulturella klimatet och de fornnordiska motiven 

blev mindre passande i skönlitteraturen. Sannolikt har även bruket inom det histo-

risk-arkeologiska fackspråket påverkats av det kulturella klimatet. I historiskt och 

arkeologiskt fackspråk ersattes bautasten av uttrycket rest sten kring 1960-talet. 

Vid denna tid förändrades arkeologin, och man önskade ett mer neutralt ord som 

inte förde med sig associationer till den nordiska forntiden. 

Ordet bautasten och andra ord bildade med bauta(-) i svenskan: peri-

oden 1974–2006 

Undersökningen av perioden 1974–2006 är indelad i två delar. Den första delen 

fokuserar ordet bautasten och omfattar åren 1974–1986 och den andra delen be-

handlar övriga ord bildade med bauta(-) under åren 1985–2006. (Att perioderna 

överlappar varandra beror på materialet.) 

Återetableringen av ordet bautasten: perioden 1974–1986  

Den första perioden spänner över tiden från 1974, då etableringsgraden hos 

bautasten har minskat enligt SAOL 10 (1973) fram till 1986 då etableringsgraden 

åter har ökat, enligt SAOL 11. Materialet består av 231 belägg ur Asterix nr 1–27 

(1970–1983) och 2 belägg ur Halland. Årsbok för kulturhistoria och hembygds-

vård i Hallands län (Johnson-Augustsson 1975). 

Antalet bautasten per år i Asterix-albumen (1970–1983) varierar mellan 0–23 

utom i nr 23 (1978) som har hela 115 förekomster. Serien om Asterix och hans 

galler har haft god spridning i Sverige: fram t.o.m. 1983 hade ordet bautasten 

tryckts 845 miljoner gånger i sålda svenska utgåvor av Asterix!  

Ordet bautasten nådde alltså stor spridning genom serietidningen Asterix, 

men för att ordet ska etableras krävs till att börja med att språkanvändarna lägger 

märke till ordet. Till detta finns flera förklaringar, och inte minst viktigt är att or-

det intimt förknippas med Obelix, huvudfiguren Asterix’ ständige vapendragare. 

Hög status är en viktig faktor som ökar sannolikheten för att ord och uttryck ska 

nå ut till språkanvändarna, och Obelix har visat sig vara läsarnas favorit i serien. 

Enligt Asterix’ officiella hemsida hamnar Obelix i topp bland de galliska byinvå-

narna och – vad som kanske framstår som mer förvånande – Obelix anges i en 
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undersökning bland tonårsflickor vara den sexigaste gallern (Asterix. Le Site Offi-

ciel 2007-04-25).  

Det är lätt att förstå att Obelix charmerar seriens läsare. Obelix är stor och 

konstant urstark. Asterix måste dricka trolldryck för att få sin styrka, medan Obe-

lix, som har trillat ned i druidens trolldryck som barn, varken behöver eller får 

smaka drycken. Obelix gillar att äta, företrädesvis vildsvin, och att slåss, företrä-

desvis med romare. Han har en stensmedja, och p.g.a. sin styrka har han till yrke 

att leverera bautastenar. Vid sin sida har han den lilla hunden Idefix. Obelix är 

tjock om magen och bär långrandiga kalsongliknande byxor. Han är den ende av 

gallerna som alltid går omkring barbröstad. Han har stor näsa, håret i flätor och på 

huvudet något som liknar en vikingahjälm. Sin storlek och styrka till trots är Obe-

lix känslig till sinnet. Han kan ses gråta i seriernas avslutning, blir ofta förälskad 

och lätt förolämpad, i synnerhet med anledning av sin vikt. Obelix kan vara litet 

trögtänkt, och han blir lätt överförfriskad när det serveras alkohol. Men han är 

också egenkär. Enligt honom är alla i omgivningen ”knepiga” utom han själv.  

Obelix har hög social status och stort inflytande i den fiktiva byn i serien och 

han signalerar därigenom ett slags socioekonomisk status. Men eftersom Obelix är 

en figur som det är lätt att tycka om och identifiera sig med, blir han också medlem 

i det sociala system där inflytandet utövas, dvs. det sociala system som omfattar 

läsarna av Asterix. Genom sin popularitet hos läsarna får Obelix stor uppmärk-

samhet, samtidigt som hans förehavanden ofta står i seriens fokus: 

Obelix avancerar raskt från ”bifigur” till hjälte i helfigur, genom att flera album till stor del stäl-

ler honom i centrum. Det säger väl allt om figurens betydelse (Asterix – Den kompletta sam-

lingen nr 12, 2003:XIX).  

En faktor som relaterar till status är konformism (beteendet att anpassa sig till 

omgivningen). Genom att välja en annan persons ord eller uttryck kan man refe-

rera till den personen: jfr t.ex. hur ordet spunk refererar till Pippi Långstrump och 

uttrycket Dra i långbänk till Thorbjörn Fälldin. Vems ord vill man använda? Till 

vem vill man referera? Med vem vill man förknippas? Rimligen väljer språkanvän-

dare helst att referera till populära personer (eller figurer) med hög status. 

Eftersom Obelix är den som förknippas med bautastenar i serien tilldrar sig 

ordet bautasten läsarnas uppmärksamhet. I seriens begynnelse hade Obelix ingen 

uppgift i den fiktiva byn men snart beslutades att hans uppgift skulle vara att leve-

rera bautastenar (Asterix – Den kompletta samlingen nr 12, 2003:XX). Sedermera 

har bautastenarna blivit Obelix’ signum:4  

                                                             
4 Obelix’ namn kan också tolkas som en omskrivning av ordet obelisk som betydelsemässigt kan förbin-
das med bautasten (för denna betydelse, se t.ex. Fritzner 1886:119). Namnet Obelix kan emellertid även 
tolkas som en omskrivning av obelisk som benämning på den typografiska markören † (Asterix – Den 
kompletta samlingen nr 12, 2003:XXI). På samma sätt är också namnet Asterix bildat, dvs. genom en 
ombildning till asterisk. Namnet Asterix är samtidigt sammansatt av det latinska aster ’stjärna’ och det 
keltiska rix ’kung’ (Asterix – Den kompletta samlingen nr 12, 2003:XIII). 



SUSANNE HAUGEN 

88 
 

[…] men vad skulle Obelix vara idag utan sitt bihang på ryggen? Har ni tänkt på det? (Asterix – 

Den kompletta samlingen nr 12, 2003:XXI.) 

Av alla Asterix-album förekommer ordet bautasten i särklass oftast i nr 23, Obelix 

& Co (1978) – hela 115 gånger. Detta album är också det album som fram till 1989 

var det allra bäst säljande albumet: fram till detta år hade Obelix & Co sålt i 

165 000 exemplar i Sverige (Bild & Bubbla nr 3–4, 1989:11). En möjlig förklaring 

till albumets säljframgång kan vara att det dittills var enda gången som Obelix’ 

namn nämns i titeln och där han t.o.m. framställs som huvudperson. I detta album 

förekommer inte bara ordet bautasten många gånger – bautastenar är också själva 

temat i albumet. 

 

 
 

Figur 2. Är bautastenens återkomst Obelix’ fel? (Tvekampen 1971 i Asterix – Den 

kompletta samlingen nr 3, 2001:51). 

  

 ”I alla år hade jag trott att begreppet ’bautastenar’ var något som uppfanns av 

mannen som ritade serien Asterix”, skriver journalisten Gunder Andersson i Göte-

borgs-Posten (2006-04-03). Antalet belägg för ordet bautasten i Asterix i kombi-

nation med seriens stora spridning och den nära kopplingen till den populäre figu-

ren Obelix ger stöd för denna uppfattning. Man kan alltså med stor säkerhet säga 

att seriealbumet Asterix ligger bakom återetableringen av ordet bautasten i det 

svenska språksamfundet.5  

Ord bildade med bauta(-) under perioden 1985–2006 

Den andra perioden omfattar tiden från första belägget för den förstärkande förle-

den bauta- 1985 till SAOL 13 (2006). Undersökningen fokuserar tre processer: 1) 

utvecklingen av etableringsgraden hos ordet bautasten, 2) introduktionen av den 

förstärkande betydelsen hos förleden bauta- år 1985 och 3) etableringen av denna 

                                                             
5 De 2 beläggen ur Halland… (Johnson-Augustsson 1975) har således knappast påverkat etableringsgra-
dens utveckling.  
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förled. Avslutningsvis undersöks också ifall det förekommer andra ord i materialet 

bildade med bauta(-) som (ännu?) inte är etablerade. 

Den första processen behandlar ordet bautasten. Språkliga förändringar sker 

inte i ett tomrum, utan betydelseförändringar är kopplade till varandra. Därför är 

etableringsgraden hos ordet bautasten central för studiet av introduktionen av den 

förstärkande förleden bauta-. Materialet består av 193 belägg för ordet i presstex-

ter, skönlitteratur (romaner), sakprosa och brev. Alla kriterier pekar entydigt mot 

att ordet är etablerat i det svenska språksamfundet.  

Kollokationsundersökningen för detta material visar att betydelsen är mer 

samlad i detta material än i Asterix (dvs. för perioden 1974–1986, se ovan) och att 

ett nytt inslag i betydelsen kan vara en anknytning till Obelix (eller serien Asterix) 

samt ’stor’ och ’sten’. Det stöds också av att bautasten används bildligt i betydelsen 

’stor’ i materialet. 

Den andra processen är introduktionen av den förstärkande betydelsen hos 

förleden bauta- år 1985. För ord med förleden bauta- i förstärkande betydelse 

finns 198 belägg, där det första belägget är daterat till 1985: ”Och ett bauta-hurra 

till alla som fyller år” (Sydsvenska Dagbladet Snällposten 1985-06-23). Intro-

duktionen av den förstärkande förleden bauta- har flera beröringspunkter med 

återetableringen av ordet bautasten. Ordet bautasten har vid 1900-talets senare 

del haft låg etableringsgrad, vilket är en viktig förutsättning för tolkningen av 

bauta- som förstärkande förled. En låg etableringsgrad i kombination med påver-

kan från Asterix kan ha orsakat att betydelsen hos bautasten (och därmed bauta-) 

har fått en anknytning till Obelix (eller serien Asterix) och ’stor’. 

Texten i Asterix ger inga ledtrådar till varför bauta- har tolkats i förstärkande 

betydelse men troligen har bilderna i serien varit till hjälp för läsarna vid tolk-

ningen. Genom de talrika bilderna på bautastenar får ordet bautasten en tydlig 

referent, samtidigt som bilderna visar att bautastenar är både stora och tunga. Det 

är därför sannolikt att bilderna i Asterix ligger bakom att ordet bautasten har an-

tagit delbetydelsen ’stor’ och den har tolkats in i ordet. 

 

 
 

Figur 3. Bautastensreferent (Obelix & Co 1978 i Asterix – Den kompletta samlingen 

8, 2002:101). 
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Till bautasten, med bauta- i förstärkande betydelse, finns också en direkt förebild. 

En av svenskans vanligaste och mest kända förstärkande förleder är jätte-. Denna 

kan alltså ha varit en förebild vid tolkningen av bauta- i förstärkande betydelse, 

eftersom sammansättningar med jätte- har en liknande struktur som samman-

sättningar med bauta-. Dessutom har jättesten en betydelse som passar på den 

referent som framträder på bilderna i Asterix. 

Utgångspunkt för den tredje processen är att förleden bauta- är etablerad i det 

svenska språksamfundet år 2006 i och med upptagandet i SAOL 13. Processen 

som studeras är utvecklingen av form och betydelse hos bauta- och ordledens eta-

blering under perioden 1985–2006.  

Bland de 198 beläggen förstärker förleden i huvudsak substantiv. I materialet 

förekommer 122 olika substantiv, t.ex. bautabokhylla, bautaformat, bautaspindel, 

bautasvåring, bautaafro och bautaångest. Under perioden förekommer också 18 

olika adjektiv, t.ex. bautastor, bautatung, bautabelåten, bautaklassisk, bauta-

bystad, bautafeministisk, bautabeväpnad, bautamystisk och bautalätt. Det första 

adjektiv som förekommer i materialet är bautastor (1994), vilket också är det långt 

vanligaste adjektivet. 

Förleden bauta- förstärker alltså huvudsakligen substantiv, både konkreta 

(t.ex. -bokhylla) och abstrakta (t.ex. -ångest). Dessutom kan bauta- förstärka ad-

jektiv av mycket skiftande betydelse. Särskilt intressant är att bauta- kan förstärka 

motsatsen till stor – den betydelse som bauta- ursprungligen kopplades samman 

med och den vanligaste adjektiviska efterleden till bauta- – nämligen liten: 

Världens största minsta hårddisk  helt bauta liten 

Du, min stad är fan bauta liten!6 

Detta visar att bauta- är en generellt förstärkande förled, en förled som kan för-

stärka i stort sett alla typer av ord. Undersökningen visar att bauta- är mycket 

användbar som förstärkande förled, att den kan förstärka efterleder av mycket 

varierande betydelse och har stor spridning i olika texttyper. 

En naturlig forskningsuppgift är att också undersöka ifall det förekommer 

andra ord i materialet bildade med bauta(-) som (ännu?) inte är etablerade och 

upptagna i ordböcker. Hur har de i så fall bildats? Och vilken betydelse och funk-

tion har de?  

Ett par ännu ej etablerade ordbildningar med bauta(-) visade sig i materialet. I 

presstexterna finns 3 belägg för 2 ord bildade med bauta(-) som är simplex (enkla 

ord) eller sammansättningar där -bauta är efterled och alltså potentiellt simplex: 

bauta och bauta-bauta. Det är mest rimligt att tolka dessa ord som kortord (en 

slags förkortning) bildade till bautastor, där kortordet bauta har antagit hela be-

                                                             
6 http://loading.se/forum.php?thread_id=9859&page=25; hämtad 2007-04-26, 
http://www.sweclockers.com/forum/printthread.php?threadid=102094; hämtad 2006-09-19. 

http://loading.se/forum.php?thread_id=9859&page=25
http://www.sweclockers.com/forum/printthread.php?threadid=102094
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tydelsen ’mycket stor’ hos bautastor. Flera skäl talar för denna tolkning. Använd-

ningen utan bestämd artikel pekar mot att bauta har adjektivisk betydelse. För att 

kortord ska fylla en funktion i kommunikationen måste det ha en tydlig betydelse, 

och som nämns ovan är stor det adjektiv som förleden bauta- i särklass oftast för-

stärker.  

Även andra förstärkande förleder används som simplex, sådana som är kort-

ord av sammansättningar och har förstärkande betydelse. Carl-Erik Lundbladh 

(2002:passim) ger exempel på sådan användning av förlederna jätte-, botten-, 

kanon-, knall- och toppen- i förstärkande betydelse (jfr även Andersson 2006):  

Är du trött? Ja, jätte.  

Var det en bra match? Ja, den var kalas/kanon! eller Nej, den var botten.  

Var han full? Ja, knall.  

Simplexformen bauta, bildad till bautastor ’mycket stor’, är alltså ett ord i materi-

alet som inte (ännu?) är etablerat och upptaget i ordböcker. Formen är ny på så 

sätt att den kan fungera ensam. Betydelsen hos simplexformen bauta kan också 

vara ny, eller snarare en utveckling av betydelsen hos förleden bauta-, eftersom 

den inrymmer hela betydelsen hos bautastor, dvs. ’mycket stor’. Simplexformens 

betydelse kan alltså sägas skilja sig från betydelsen hos förleden bauta- på två sätt: 

dels genom att den inrymmer ytterligare en förstärkning, dels genom att den fun-

gerar som adjektiv. En sökning på Google visar att självständigt bauta inte är van-

ligt men att det dock förekommer: 

Har precis köpt det. Den ÄR bauta. Förhoppningsvis ska jag lära mig att använda det utan att 

se smutsig ut.7  

Även om självständigt bauta inte är vanligt, kan inte en fortsatt och ökad använd-

ning uteslutas, eftersom många ord av liknande typ finns i språkbruket. 

Avslutning 
Ordet bautasten har genom historien vandrat på ordförrådets gräns. Under vissa 

perioder har det varit starkt etablerat i språkbruket och under andra perioder har 

det varit svagare, dvs. att förbindelsen mellan ordets form och betydelse har varit 

varierande fast. Den ursprungliga betydelsen hos bautasten, dvs. i det långivande 

språket isländska, har varit ’sten rest över en fallen krigare’ eller ’sten som är sla-

gen ned i jorden’, betydelser som kan sammanföras i ’minnessten’. Denna bety-

delse tycks ordet ha fört med sig in i svenskan år 1664.  

Under de senaste decennierna har ett nytt ord – eller ordelement – bildats ut-

ifrån bautasten, nämligen förleden bauta-, som finns belagd för första gången 

1985. En viktig förutsättning för bildningen av den förstärkande förleden bauta- 

var att förebilden, dvs. ordet bautasten, hade haft en låg etableringsgrad under en 

                                                             
7 http://mymarkup.net/anna/archives/009766.php; hämtad 2006-09-22. 

http://mymarkup.net/anna/archives/009766.php


SUSANNE HAUGEN 

92 
 

tid, vilket lämnade dörren öppen för tolkningar. Bl.a. med stöd i bilderna i serien 

Asterix och andra liknande ordbildningar i svenskan, tolkades förleden bauta- i 

betydelsen ’stor’, vilket ledde till att förleden så småningom blev allmänt förstär-

kande.  

Idag lever båda orden bautasten och förleden bauta- parallellt, och de står sida 

vid sida i den senaste upplagan av SAOL (2006). Det finns emellertid exempel på 

att de båda orden har smält ihop, dvs. att förleden bauta- används i två betydelser 

samtidigt. I det senaste numret av Asterix, Himlen faller ned över hans huvud 

(2005), förekommer en ordbildning som visar att cirkeln för förleden bauta- nu 

tycks ha slutits: 

 

 

Figur 4. Bautaboll (Himlen faller ned över hans huvud 2005:30). 

 

Asterix-översättaren Ingrid Emond förklarar ordvalet så här:  

[…] beträffande ’bautaboll’ är förklaringen enkel. Dels bör texten till seriebubblor allmänt vara 

så kort som möjlig, dels är ’bautaboll’ ett behändigare ord än ’bautastensboll’ (Emond, brev ok-

tober 2006).  

Ordet bautaboll är bildat till bautastensboll – eller snarare används det i stället för 

detta – som översättning av förlagans menhir-balle (se Le ciel lui tombe sur la tête 

2005:30). I bautaboll är bauta- ett kortord bildat till bautasten och rymmer därför 

samma betydelse som detta men förleden har samtidigt använts i förstärkande 

betydelse: 

Med ’bauta’ uppfattat som förstärkande förled uppstår här dessutom en viss dubbeltydighet, ef-

tersom det är just en bautasten som kastas (Emond, brev oktober 2006).  

Ordet bautaboll är därför en slags ordlek hos översättaren där hon bygger in både 

den förstärkande betydelsen och (en kortform av) ordet bautasten. Således är 

bautaboll ett tydligt exempel på att förleden bauta- är polysemt (flertydigt) idag. 
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Flertydigheten hos bauta- framträder tydligt i ord där bauta- kan tolkas som för-

stärkande förled till efterleden -sten: 

Och sen som en slägga, en bautasten i skallen och ett närmast oöverstigligt lidande (Expressen 

2003-01-10). 

Linda Skugge konstaterar i Expressen (24/2) att Maria Schottenius – fast förankrad i både kul-

turetablissemang och sosseadel – kastar bautasten i glashus när hon talar om risken för lo-

jalitetskonflikter (Resumé 2006-03-02). 

H&M visste troligen inte vilken bautasten de satte i rullning när de för första gången 1990 

prydde riket med en leende underklädesmodell (Borås Tidning 2004-05-18). 

I inledningen till den här artikeln nämnde jag en mailkonversation med författa-

ren Camilla Läckberg där hon meddelar mig att hon tolkar bauta i betydelsen 

’stor’. Anledningen till att jag kontaktat henne i denna fråga var att just denna 

betydelse också återfinns i hennes roman Stenhuggaren (2005):  

Jo, det är så att vi fått en order på en stor bautasten från Frankrike. Den ska bli staty och vi 

tänkte sätta dig på att hugga ut stenen (Läckberg 2005:29). 

Han skulle behöva varje öre nu, för villkoren var sådana att arbetet med bautastenen betalades 

i efterskott, när allt var klart (Läckberg 2005:30). 

Det surrade så många tankar i hans huvud att det var som att försöka sova mitt i en flugsvärm. 

Mötet om bautastenen hade förlöpt väl och det var en av anledningarna till hans många funde-

ringar (Läckberg 2005:52).  

Camilla Läckberg får alltså även avsluta denna artikel. Hennes tidigare anförda 

resonemang och beläggen i hennes roman illustrerar tydligt att ordet bautasten 

idag kan tolkas på två sätt, dvs. som ’stor sten’ (där bauta- har förstärkande bety-

delse) eller som ’upprest, naturlig eller grovt tillhuggen minnessten utan inskrift’ 

(NE). 
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Var går gränsen? 
Språkets gräns mellan bildlig och bokstavlig betydelse 
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Gränser är olika till sin karaktär. Vissa är tydliga och distinkta. Gränser mellan 

områden där man får vistas och områden där man inte får vistas kan markeras 

med linjer och andra avgränsningar. Gränsen mellan en godkänd och en under-

känd tenta brukar anges med en tydlig siffra. Andra gränser kan diskuteras och 

problematiseras. I denna artikel är det språkliga gränser som är i fokus för upp-

märksamheten. Här lyfts gränsen mellan bildligt och bokstavligt språk fram och 

försök görs att hitta olika språkliga uttryck som hamnar just på denna gräns. Man 

kan konstatera att det finns flera typer av dylika uttryck som är ganska olika till sin 

karaktär. En ordlista1 erbjuder möjlighet till fördjupning i själva ordet gräns: 

gräns -en; -er -erna skiljelinje, åtskillnad, gränslinje. 

och 

gränsa -r -de -t: gränsa till ha gemensam gräns med, ligga intill; närma sig, tangera. 

Med andra ord: om det finns en gräns mellan bokstavligt och bildligt så finns det 

en ”åtskillnad”. Vidare kan man säga att bokstavliga och bildliga uttryck trots detta 

kan ”tangera” varandra om de gränsar till varandra. 

Bokstavlig respektive bildlig betydelse 
De båda typerna bokstavlig och bildlig betydelse torde vara välbekanta för många, 

både i teori och praktik. Men eftersom det är möjligt att fördjupa sig i de flesta 

ämnen går det även i detta fall att vaska fram mer än man kanske trodde i 

förstone. Ett första steg kan vara att kika i en ordlista. Termen bokstavlig definie-

ras där på följande sätt: 

bokstavlig -t; -are efter bokstaven; ordagrann. 

och 

bokstavligen ord för ord; uttryckligen; alldeles. 

Intuitivt kan man efter att ha läst definitionen få för sig att bokstavligt språk är 

något självklart, enkelt att förstå och oproblematiskt. Menar man något rent bok-

stavligt så menar man det man säger och ingenting annat. De ord man använder 

har sin ”vanliga”, och konkreta betydelse och det finns inte utrymme att tolka dem 

på något annat sätt. Men forskning visar att det kanske inte är så enkelt. Searle 

(1978:207) förkastar t.ex. uppfattningen att en mening skulle ha en bokstavlig 

                                                             
1 Till samtliga uppslagna ord i artikeln har samma ordlista använts: Skolordlista (1973). 
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betydelse oberoende av kontext och menar att en viss bakgrund eller kontext alltid 

förutsätts när man tolkar ett uttalande (se även Recanati 1995:209–210). Med 

detta synsätt finns det oftast mer än en möjlig tolkning av en given mening.  

Här kan nämnas ett intressant tankeexperiment av Svanlund (2009:34). Han 

undersöker ordsammansättningar och konstaterar att de alltid är flertydiga. Detta 

beror dels på att ordleder ofta är polysema, dels på att flera möjliga relationer all-

tid finns mellan lederna. Hans matematiska tankeexempel är följande: Om två 

ordleder har två etablerade betydelsenyanser vardera och det finns 10 möjliga 

relationer mellan dem kan 40 olika tolkningar av sammansättningen göras. Svan-

lund påpekar också att detta är lågt räknat. Exemplet daghem, som han tidigare 

kommenterat (Svanlund 2002), får i ett sådant tankeexperiment inte mindre än 

3472 möjliga betydelser.  

Det finns också de som hävdar att flera betydelser kan vara aktuella samtidigt. 

Som exempel kan nämnas Recanati (1995:209) som skriver att ”han avslutade 

boken” (min översättning) kan betyda att någon slutade läsa en bok, slutade skriva 

boken, binda boken, riva sönder boken, bränna boken och så vidare. Bokstavlig 

betydelse är med andra ord inte nödvändigtvis så bokstavlig som man kan tro. 

Problematiken med flera betydelser samtidigt återkommer längre fram.  

Nu är det dags att titta närmare på termen bildlig. Följande förklaring finns i 

ordlistan: 

bildlig -t figurlig, symbolisk, överförd; bildlig betydelse 

Det är inte givet att man blir mycket klokare av detta. Några exempel får hjälpa till 

att illustrera fenomenet. 

Ett känt exempel på bildlig användning av språket är metaforer: 

metafor -en; -er; -erna bildligt uttryck, bild 

metaforisk -t bildlig  

Denna beskrivning säger oss inte mer än att metaforer skulle vara bilder. Som 

Stålhammar påpekar (1997:13) används termen ofta bredare än så, eftersom det 

inte nödvändigtvis bara är visualiserade uttryck som avses. Hur känner man då 

igen en metafor? Metaforisk användning av språket brukar sägas vara abstrakt, 

medan bokstavlig betydelse skulle vara den som är konkret. Ett exempel är Hanks 

(2005:182) som uttrycker sig på följande sätt: ”If a term has both a conrete mea-

ning and an abstract meaning, the concrete one generally has preferential status as 

literal” (se även Deignan 1999). 

Ett sätt att känna igen ett metaforiskt uttalande är att om det blir absurt med 

en bokstavlig tolkning är det med stor sannolikhet en metafor. Om det finns en 

logisk motsägelse i något blir det svårt att tolka det bokstavligt (se t.ex. Beardsley 

1967). Här går det att hitta exempel. Efter lite googlande kan man konstatera att 

ett uttryck som snubbla över går att använda antingen bokstavligt eller bildligt 
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(metaforiskt). De exempel som diskuteras nedan har hämtats från olika texter 

publicerade på internet. Exempel (1) bör gå att tolka som konkret och därmed bok-

stavligt: 

 

(1) Jag snubblade över kameran och ramlade nästan in på scenen.  

 

Följande exempel däremot torde inte behöva involvera att någon person faller och 

löper risk att skada sig fysiskt eller ha sönder något: 

 

(2) När vi väl är inne i berättelsen kan vi råka snubbla över insikter vi annars skulle göra 

allt för att undvika. 

(3) Jag snubblade över en The Stooges-låt som jag aldrig hört förut. 

(4) Jag har snubblat över den där sidan innan i jakt på diverse bilder. 

 

Dessutom kan man ju snubbla över personer både bokstavligt och bildligt. I föl-

jande exempel ger den lösryckta meningen ingen vägledning, men av olika anled-

ningar är den troligaste tolkningen är att det är fråga om en bildlig användning 

(varför behöver man annars precisera att det är en prenumerant?): 

 

(5) Jag har snubblat över en prenumerant. 

 

Ytterligare ett exempel som kan vara bokstavligt eller bildligt är klä någon eller 

något eller vara klädd i. Här några exempel på bokstavlig användning: 

 

(6) Han kläs i sina egna kläder. 

(7) De var klädda i rånarluvor. 

 

Ibland är det uppenbart att en bildlig betydelse är den avsedda. Se t.ex. exemplen 

(8)–(10): 
(8) Hemlösheten kläs i ord. 

(9) Moderna fördomar kläs i antika dräkter. 

(10) Girighet klädd i kärlekens språk. 

 

Andra exempel som går att tolka både bokstavligt och bildligt är skapa vågor och 

göra magplask. I exemplen (11)–(13) används uttrycken bildligt:  

 

(11) Boken skapade höga vågor i samhällsdebatten. 

(12) För att skapa vågor i branschen behöver vi vara många.  

(13) Vi vill att bra design ska vara med och skapa vågor i tiden. 

 

Exempel (14) däremot är troligen bokstavligt: 

 

(14) Eheim 2078 kan skapa vågor i karet. 
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Liksom (15): 

 
(15) Jag har fått fem kallsupar och gjort tre magplask. 

 

Men (16)–(18) återigen är bildliga: 
 

(16) ... frågan är om inte serien gjort ett magplask av historiska mått. 

(17) När jag ser tillbaka på året som gått noterar jag också att jag gjort några magplask. 

(18) Det är Sveriges regering som gjort ett magplask. 

 

Det är intressant att notera att det ibland är lättare att hitta många exempel som 

används bildligt. Vad gäller "magplask" och "snubbla över" dök inte många bok-

stavliga träffar upp i sökmotorn. Dock ska man kanske inte dra några statistiska 

slutsatser av detta. Denna typ av uttryck är ju intressantare i vissa sammanhang än 

i andra och uttalas förmodligen ofta i anslutning till vissa händelser, och då gärna 

muntligt.  

På gränsen 
Nu till en annan typ av exempel. Det tycks inte vara självklart att etikettera exem-

pel (19) och (20) som antingen bokstavliga eller bildliga:  

 

(19) Ovesholms slott kläs i juleskrud. 

(20) De slänger sig in i varandra bara för att skapa vågor i publiken. 

 

Kanske ligger de någonstans på gränsen mellan de två? Frågor man kan ställa här 

är: Måste man kläs i kläder för att uttrycket ska vara bokstavligt, eller går det bra 

med juleskrud? Går det bra att vara ett slott när man kläs? Måste vågor som skap-

as vara i en vätska, eller är en vågrörelse i en publik en fysisk, konkret och bokstav-

lig våg? Kanske ligger dessa exempel på den gräns som eftersöks? 

Andra exempel som kan hamna i närheten av denna gräns är s.k. döda meta-

forer. Uttrycket avser vanligtvis metaforer som är så vanliga i språket att man inte 

ens tänker på dem som metaforer (se t.ex. Stålhammar 1997:14; Svanlund 

2001:40–42; Dobrovol'skij & Piirainen 2005:12). Exempel på detta är när benäm-

ningar på kroppsdelar används för exempelvis möbler – förmodligen tänker inte 

många tanken att stolsben eller lampfot är bildliga användningar av språket. 

Denna typ av metaforer kan även användas i andra sammanhang, som i vid ber-

gets fot eller i flaskhals. 

Man kan här tala om en glidande skala där det är fråga om olika grader av bild-

lighet. En utveckling som kan ske i språket är att lexikala enheter som används 

bildligt blir så vanliga att de börjar tappa den metaforiska karaktär de haft ur-

sprungligen (Dobrovol'skij & Piirainen 2005). Ett exempel på detta är engelskans 

way, som enligt Hudson (1998:66) numera används oftare i metaforisk betydelse 

– t.ex. in which way (’på vilket sätt’) – än i konkret, dvs. med betydelsen ’väg’. 
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Detta kan leda till att man inte uppfattar ordet som bildligt även i de fall man inte 

har några konkreta vägar i åtanke. 

Ytterligare en faktor man nu kan ha i åtanke är att det går att göra en tredel-

ning mellan bokstavlig, icke-bokstavlig och bildlig språkanvändning. Exempelvis 

kan man, som Dobrovol'skij & Piirainen (2005:12), betrakta dessa metaforer som 

blivit så konventionella att man inte längre uppfattar dem som metaforer, som 

icke-bokstavliga, men utan att gå så långt som att kalla dem bildliga.2 

Idiomatiska gränser  
Även andra språkliga företeelser än metaforer kan vara bildliga. I språkliga domä-

ner som inte är bokstavliga bör idiom nämnas. Det finns, som nämnts, metaforer 

som kan vara bokstavliga eller bildliga eller både och. Men finns det exempel på 

språkliga uttryck som bara kan tolkas som det ena eller det andra? Om vi för en 

stund bortser från att nästan vad som helst kan vara bokstavligt om man rör sig i 

fiktionens värld, kan vi konstatera att det finns uttryck som svårligen skulle tolkas 

bokstavligt om det inte rådde väldigt speciella förhållanden. Exempelvis göra en 

höna av en fjäder, att äta med ögonen och rida ut stormen är alla uttryck vars 

innebörd förefaller omöjlig i verkligheten. Att bokstavligt piska upp stämningen 

torde också vara svårt, om inte annat på grund av svårigheten att piska upp något 

som inte är konkret. Som vi snart ska se, finns dock idiom – såväl på franska som 

på svenska – som går att tolka antingen bokstavligt eller bildligt. 

I det franska gränslandet  
Här kommer nu några exempel från franskan att belysas. Översätter man dem till 

svenska står det klart att dessa uttryck förmodligen inte är ämnade att tolkas bok-

stavligt. Det första exemplet är uttrycket 

 

 mettre 

SÄTTA 

quelqu’un 

NÅGON 

 hors  de 

UTANFÖR 

ses gonds 

SINA GÅNGJÄRN 

 

En svensk motsvarighet är ungefär få någon att bli utom sig.  

 

Att ge sin tunga till katten innebär på franska att man är oförmögen att hitta en 

lösning: 

 

 donner 

GE 

sa langue 

SIN TUNGA 

 au chat 

TILL KATTEN 

 

På såväl franska som på svenska kan man ägna sig åt hårklyverier, men det i det 

franska uttrycket preciseras hur många delar hårstrået ska klyvas i: 

                                                             
2 Se även Svanlund (2001:326) som tar upp olika faktorer som påverkar graden av bildlighet och Dirven 

(2002:341) som talar om hög respektive låg bildlighetsgrad. 
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 couper 

KLYVA 

un cheveux 

ETT HÅRSTRÅ 

 en 

I 

quatre 

FYRA3 

 

Vidare kan man ha andra katter att piska: 

 

 avoir 

HA 

d’autres 

ANDRA 

 chats 

KATTER 

à fouetter 

ATT PISKA 

 

Det sista exemplet används när man har annat att göra, vare sig denna syssla inbe-

griper katter eller något annat. Dessa uttryck utgör dock knappast någon gräns – 

det är väldigt tydligt att de bör tolkas som bildliga. Eftersom det är gränser som 

står i fokus, går sökandet vidare. Hur blir det då med meningar eller ordföljder 

som går att tolka både bokstavligt och bildligt? Här beror mycket säkerligen på om 

uttrycket är ett etablerat uttryck eller inte, det vill säga om uttrycket redan finns, 

färdigt att använda. Om så är fallet lutar nog många åt en bildlig användning.  

Uttrycket marcher sur les œufs – ’gå på ägg’ beskriver visserligen något fullt 

möjligt att genomföra, men tilltaget är ganska märkligt. Detta gör att man blir 

benägen att genomskåda att det betyder något annat än de ingående orden anty-

der. Det är helt enkelt så att detta uttryck innebär att man tar det försiktigt. En 

svensk motsvarighet är att dra på sig silkesvantarna – fullt möjligt förstås, men 

väldigt specifikt. De flesta tolkar det troligen som bildligt snarare än bokstavligt.4  

På franska kan man sänka armarna – baisser les bras – om man vill ge upp. 

Det kan vara svårt att genomskåda om man inte känner till uttrycket, eftersom det 

inte alls är omöjligt att göra, rent bokstavligt. Här behövs en kontext. På svenska 

kan man såklart kasta in handduken, såväl bokstavligt som bildligt, men om ut-

trycket innehåller ett ganska ovanligt substantiv, som handduk eller silkesvantar, 

är en bildlig tolkning troligare, eftersom handdukar inte är extremt vanliga i alla 

möjliga kontexter. Armar däremot är ju inte så ovanliga, eftersom de flesta männi-

skor har två stycken och de dessutom förekommer i många olika sammanhang.  

Om en fransman eller fransyska berättar att någon kastat en sten i dennes 

trädgård krävs det lite kringkunskap för att veta vad som egentligen försiggår. Har 

personen i fråga en trädgård är det ju fullt möjligt att denna någon antingen tycker 

att han/hon förtjänar en sten i trädgården eller avreagerat sig på fel ställe. Om 

trädgården i fråga är irrelevant i sammanhanget eller inte ens existerar kanske 

man bör luta åt en bildlig tolkning. Uttrycket betyder att man attackerar någon 

indirekt.  

                                                             
3 I detta sammanhang kan nämnas att siffran fyra verkar ha en särställning i franska uttryck, åt-
minstone enligt Dobrovol'skij & Piirainen (2005:291–299) som ägnar ett eget avsnitt åt bildliga uttryck 
där siffran fyra förekommer. 
4 Ett snarlikt svenskt uttryck verkar också förekomma: att gå på äggskal.  
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Lika svårtolkade utan kontext är prendre une veste, ordagrant: ta en jacka 

(men som i många kontexter betyder ’lida nederlag’) och prendre une culotte – ta 

en trosa – vilket kan betyda ’förlora stort i spel’. 

Gränslöst roligt  
I ordlekar kan man förstås ta ut svängarna lite hur man vill. Här kan man utnyttja 

det faktum att ett uttryck kan bevara sin bokstavliga betydelse samtidigt som en 

bildlig betydelse går att tolka in i sammanhanget. Vi återkommer alltså till det 

faktum att flera betydelser kan vara aktuella samtidigt, vilket nämndes i början av 

artikeln. Som påpekats kan fiktion utnyttjas till att utforska uttryck som annars 

inte är möjliga att tolka bokstavligt. En känd populär fiktiv värld i vilken nästan 

vad som helst kan hända är den Buffy the Vampire Slayer lever i.5 Där kan man 

stöta på vampyrer och demoner och alla möjliga och omöjliga monster. Man kan 

också slå följe med döda, vilket Buffys kompis Xander får erfara i ett avsnitt av 

serien (The Zeppo, säsong 3). Han träffar ett gäng som han något motvilligt börjar 

umgås med. Det visar sig sedermera att killarna i gänget har en ovanlig gemensam 

nämnare: de är döda. Här försöker man inte dölja att man leker med ord utan 

säger det tvärtom explicit. Här följer en nedteckning av dialogen:6 

Xander: (nervously) Alright, guys, what... Let’s just talk about this. 

Parker: Aw, you wanna be part of the gang now, don’t you? 

Jack leers at him, constantly turning his knife. 

Xander: Yes, yes, but I’m not *dying* to be in the gang, if you get  

the, um... the pun there. 

Bob: (insulted) What? You’re, you’re too good to be dead? 

Uppenbarligen fungerar uttrycket not be dying to både bokstavligt och bildligt  

här, vilket Xander också känner sig föranledd att påpeka. 

Är negerade bildliga uttryck fortfarande bildliga?  
I exemplet från Buffys värld ovan var alltså uttrycket helt avsiktligt menat att tol-

kas bokstavligt och bildligt samtidigt. Men finns exempel där detta är möjligt utan 

att det är avsikten? Det gör nog faktiskt det. Vi har tidigare sett att ett uttalande 

som innehåller absurditeter eller motsägelser kan vara metaforiskt. Många som 

skrivit om metaforer är inne på att metaforer inte går att tolka som sanna. Men om 

man stoppar in en negation i något som annars skulle bli absurt borde ju san-

ningshalten öka. Det är dock inte givet att uttrycket blir mindre bildligt för det. Ta 

exempelvis följande exempel på bildlig betydelse från en scen i den franska filmen 

Marius et Jeannette av Robert Guédiguian. I den aktuella scenen håller tre perso-

                                                             
5 ”Buffy the Vampire Slayer” är en TV-serie i vilken huvudpersonen – Buffy – är en tjej som är ”den 

utvalda” och det hon är utvald till är just att jaga vampyrer. I serien förekommer många övernaturliga 

fenomen och varelser (vampyrer, demoner, spöken, häxor mm.). Den utmärks också av ett stort mått av 

humor. 
6 Buffyworld. 



MARIA HELENA SVENSSON 

102 
 

ner, Justin, Dédé och Marius på att göra aioli: Attention, et toi, c’est pas les chutes 

du Niagara... là que tu nous fais (ung. Var försiktig, och du, det är inte Niagara-

fallen du ska göra nu), säger Justin till Dédé. Vad det handlar om är att röra och 

hälla i olja lagom fort för att aiolin ska bli lyckad. Den negerade metaforen – Det 

är inte Niagarafallen – är förstås sann rent bokstavligt, men utgör inte desto 

mindre en bildlig användning av språket. Man märker att det inte räcker med att 

titta på logiska motsägelser för att känna igen metaforer. Enligt Black (1993 

[1979]:34) räcker mycket riktigt inte denna metod till. Enligt honom är det dels vår 

generella kunskap om vad ett metaforiskt uttalande innebär, dels vårt omdöme att 

ett givet uttalande bör tolkas metaforiskt snarare än bokstavligt, som avgör hur ett 

metaforiskt uttalande kan identifieras. Det avgörande för vårt val av tolkning kan 

vara när den bokstavliga betydelsen innebär en uppenbar motsägelse men också 

att uttalandet tolkat bokstavligt blir meningslöst. Det kan också bryta med kontex-

ten i de ord som yttras och med det icke-verbala sammanhanget. Det tycks alltså 

vara uppenbart att exemplet med Niagarafallet ska tolkas bildligt. Icke desto 

mindre är uttalandet samtidigt sant även tolkat bokstavligt. Detta tycks vara ytter-

ligare ett exempel som hamnar på den gräns som eftersöks här. 

Negativ polaritet 
Ännu ett fenomen som inbegriper negationer är negativ polaritet, det vill säga 

uttryck med ord som endast förekommer i negerade kontexter. Även här finns 

uttryck som är bildliga samtidigt som de om de tolkas bokstavligt fortfarande 

överensstämmer med verkligheten. Om någon t.ex. säger Jag fattar inte ett dyft 

(ett smack, ett jota, eller ett dugg), så betyder det förstås att personen inte förstår 

– och detta uttrycks med emfas. Likaså kan det vara bokstavligt sant att den som 

inte lyft ett finger för att hjälpa till inte har just lyft ett finger. Det märkliga är att 

den positiva motsvarigheten inte verkar användas. Det skulle förmodligen gå att 

leka med uttrycket Jag fattade ett dyft men det är inte helt klart hur det då skulle 

tolkas (förstod någon lite eller mycket eller allt?). Jag lyfte ett finger för att hjälpa 

till är likaså lite oklart. Ska det tolkas bokstavligt? Var någon hjälpt av ett lyft 

finger? Eller är det en ordlek? Samma sak gäller uttrycken inte ett rött öre och inte 

en tum. De tolkas vanligtvis bildligt och används med negation. Dessa uttryck ver-

kar alltså inte riktigt ha någon affirmativ motsvarighet, men kan alltså sägas vara 

bokstavliga och bildliga samtidigt. Det kanske också ska sägas att de ingående 

orden här är ganska olika till sin karaktär sinsemellan: Dyft, jota och dugg an-

vänds i princip bara i denna typ av kontext (alltså med negation), medan finger, 

tum och öre förstås kan användas friare. Dock är kombinationerna rött öre och 

lyfta ett finger ungefär lika begränsade som de förra.7 

                                                             
7 Den som vill förkovra sig mer i fenomenet kan göra det i Waldmann (2002) eller Brandtler (2010). 
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Uttryck i gränsområdet  
Det tycks alltså gå att hitta exempel i språket där bokstavligt och bildligt samsas. 

Däremot är exemplen av olika karaktär och låter sig inte delas in i en tydlig och 

väldefinierad grupp inom den gräns som söktes. Sammanfattningsvis har följande 

gränsfall hittats: 
 

a) Vissa metaforer (men inte alla)  

i. klä slott i juleskrud 

ii. skapa vågor i en publik   

b) Döda metaforer  

i. stolsben 

ii. lampfot 

c) Vissa idiom (men inte alla) 

i. kasta in handduken 

ii. fr. jeter une pierre dans le jardin de qqn (ordagrant: ’kasta en sten i nå-

gons trädgård’) med betydelsen ’attackera någon indirekt’. 

iii. fr. prendre une veste (ordagrant: ’ta en jacka’) med betydelsen ’lida ne-

derlag’. 

iv. eng. be dying to do something (ung. ’dö om man inte får göra en viss sak’ 

– en ordlek som ju också fungerar som idiom) 

d) Negerade metaforer 

i. Det är inte Niagarafallet. 

e) Uttryck med negativ polaritet 

i. inte lyfta ett finger 

ii. inte ha ett rött öre 

 

Är det då användbart att befinna sig i detta gränsland? Det beror förstås på. Vill 

man uppnå vissa effekter eller leka med språket kan det vara användbart. Oavsett 

syfte är det intressant att tänka i nya banor för att upptäcka nya sidor av språket, 

eftersom språkets uppfinningsrikedom tycks vara utan gräns. 
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Gränser mellan olika språk i området 
I norra Västerbotten finns ortnamn som innehåller språkstoff från nordiska språk 

samt från samiska och finska. De flesta större vattendragen i Norrbotten och Väs-

terbotten har namn som antingen är samiska eller finska. Dessa namn är också de 

äldsta i området och antyder att samerna var områdets ursprungliga invånare.1  

Mellan Skellefteälven och länsgränsen mot Norrbotten finns uppenbarligen en 

gammal gräns mellan finskt och nordiskt språk. Strax söder om länsgränsen mot 

Norrbotten ligger byn Kinnbäck vars namn skrevs Kimmingebeck 1539. I Finland 

finns en motsvarighet till namnet, nämligen Kiiminki och Kiiminginjoki intill 

Uleåborg. Namnet innehåller i förleden finska kiima ’brunst, fågellek’. Men norr 

om Pitebygden återkommer gamla nordiska ortnamn (Edlund 1989b:159–161). Ett 

annat exempel på ett finskt namn är sockennamnet Jörn som innehåller ett finskt 

ord jyrä ’brant’ (Holm 1985:231 ff.). 

Samiska namn kan återfinnas i kustnamnen och ofta är det gamla vatten-

dragsnamn som sedan gett namn till bebyggelser vid åarnas mynningar. Samiska 

namn finns även i området väster om den medeltida bygden.  

Dessa samiska ortnamn kan vara gamla (före 1700-talet) eller tillhöra den sa-

miska bosättning som etablerade sig i senare delen av 1700-talet och som fanns 

kvar hela 1800-talet. Det är dock oklart om det finns något större antal samiska 

namn från den senare tiden. Ett sådant namn är uppenbarligen Gocktis som är 

namnet på ett kvarnområde i byn Stämningsgården strax väster om Skellefteå 

stad. På vattendelaren mellan Kågeälven och Klintforsån finns två namn som möj-

ligen är av samiskt ursprung, Gobbesberget (1844) som idag heter Kalkberget och 

Gräcktjärn (1778). I Jörns socken finns även några samiska namn som ligger i 

närheten av Kågeälvens källflöden. Några exempel är Pjäsörbäcken och Petikån. 

Lappskattelandet Kåtaselslandet avhystes så sent som under slutet av 1800-talet. I 

detta område finns flera byanamn som är av samiskt ursprung, såsom Ulriksberg 

(av Urikberg) (Lundström 2005b:33–34). Dessutom finns många samiska små-

namn.  

Vid Häbbersfors finns några nordiska namn som kan syfta på en närvaro av 

samer. År 1767 fanns vid Häbbersfors berget Bondberget, ett namn som möjligen 

skulle kunna ses som givet i motsättning till en grupp som inte var bönder, nämli-

gen samerna. På ett avstånd av 5 km från platsen fanns 1827 Lappmyran vid nu-

                                                             
1 Denna artikel bygger väsentligen på Lundström (2005b).  
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varande byn Eriksliden. En möjlig motsvarighet finns vid Tallhammar i Drängs-

mark där det finns två berg, Lappberget och Bondberget. I Drängsmark och i Tall-

hammar fanns en samisk bosättning under slutet av 1700-talet och under 1800-

talet.  

En skillnad mellan ortnamnsskicket vid kusten och i inlandet  
Det går att se en åldersmässig skillnad mellan namnen vid kusten och namnen 

längre in i landet. Bakgrunden till detta fenomen är sannolikt att inlandet har varit 

bebott av samer åtminstone under de senaste två årtusendena, sannolikt längre. 

Samer kan även ha funnits i kustlandet men från ca 500 e. Kr. finns det tecken på 

en närvaro från nordisktalande i området (Edlund 1989b). Denna befolkning be-

höver inte ha varit bofast utan kan ha nyttjat området säsongsvis. Vid denna tid-

punkt eller något senare uppstår en jordbruksbygd befolkad av nordisktalande. 

Denna bygd var sparsamt befolkad. Mellan det område i inlandet som beboddes av 

samerna och jordbruksbygden i kustlandet fanns sannolikt ett mellanliggande 

område som nyttjades av kustbefolkningen för fiske, jakt och slåtter. 

Områdets särprägel ur ortnamnssynpunkt visar sig i att här förekommer en 

annan typ av ortnamn där bynamnen kan innehålla språkstoff som är icke-nor-

diskt, eller så kan bynamnen innehålla nordiskt språkstoff men av hög ålder. 

Många nordiska namn här har paralleller på norskt område. Namn på mindre 

lokaler kan innehålla element som saknas i inlandet. Det är möjligt att det i detta 

område skulle gå att hitta arkeologiska lämningar från järnåldern. Järnåldersgra-

var nära gamla kustbyar finns bl.a. i Bureå och Bäck vid Bureälven och söder om 

denna.  

Nedan beskrivs tre olika ortnamnszoner från kusten och inåt landet som har 

olika karaktär. De flesta exempel är hämtade från Kågedalen med vissa jämförelser 

med andra älvdalar.  

Kustbyarnas namn och smånamn i kustbandet  

De äldsta jordbruksbosättningarna i Västerbotten finns i kustbyarna (Westin 

1953:316–322). Detsamma gäller sannolikt även det äldsta namnskicket (i alla fall 

de äldsta namnen som kan föras till en jordbrukskultur). Bynamnens höga ålder 

visar sig i att de är svårtolkade och i en del fall är det t.o.m. ovisst vilket språk som 

gett upphov till dem. En del kan möjligen gå tillbaka till järnåldern.  

Ånamnet Kåge som i sin tur gett namn till bosättningen vid älvens mynning är 

gammalt vilket visas av att namnet ännu är otolkat. Det har dessutom inte gått att 

knyta namnet till något språk, vare sig nordiska språk, samiska eller finska. Nam-

net kommer att utförligare presenteras i min kommande avhandling.2  

Även de mindre namnen har en annan karaktär i kustbandet, enligt Gusten 

Widmark (u.å.:39). Widmark nämner här inga exempel men ett ord som han be-

handlar är tämba ’säckformad havsvik’. Namnet finns i kustbyarna Tåme, Boviken 

                                                             
2 Avhandlingen kommer att ingå i serien Övre Norrlands ortnamn.  
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och Yttervik. Namnet är även känt i Norrbotten (Bucht 1938:124–128). En annan 

namntyp är sjönamn på -sjö(n) där betydelsen är ’(mindre) sjö’. I byarna vid havs-

bandet förekommer ett antal sådana namn, t.ex. Vitsjön, Svartsjön, Långsjön, 

Simmersjön och Stavsjön intill Tåme, Bistensjön (eller Stensjön) intill Byske, 

Harrsjön, Bursjön och Holmsjön i Bureå. Några namn som idag slutar på -träsk i 

detta område slutade tidigare på -sjön, t.ex. Brändtsjön (så på kartan LMV Z5, 

121:1 från 1685 men heter idag Brännträsket) i Ostvik. Något enstaka namn finns 

även strax väster om kustbyarna, t.ex. Brännsjön i Kusmark samt Vitsjön och Nor-

sjön i övre Kågedalen. I inlandet finns några större sjöar som innehåller huvudle-

den -sjön, såsom Norsjön, Vajsjön och Raggsjön i Norsjö socken. Namnelementet 

sjön kan i äldre tid ha haft en större utbredning men har sedan bytts ut mot träsk 

som idag är den vanligaste huvudleden i sjönamnen i området. 

Ett annat ortnamnselement är slada som betecknar ’ett litet grunt, med havet 

sammanhängande vatten’. I Storkåge fanns Sladagälan år 1788. Namn som lever 

idag är Storsladan, Lillsladan och Burvikssladan mellan Bureå och Burvik samt 

Sladan som är en vik av Vallsträsket i Lövångers socken. En myr med namnet 

Sladan finns även vid Åsträsk i inlandet. Platsen ligger långt utanför kustbygden, 

dock fanns det bebyggelse i närheten redan under medeltiden. Även Sladaviken 

vid Bjurvattnet som nämns 1806 finns i inlandet. Ytterligare ett kustnamn är 

Sandlån vid Åbyn, norr om Byske. Ordet lå som bl.a. förekommer i Norrbotten har 

betydelsen ’lågt liggande äng’ och Sandlån betyder ’låg sandstrand’ (Pellijeff 

1985:142).  

Ett namnelement som finns i ett antal kustbyar är urs som ingår i namnet Urs-

viken som betecknar en kustby vid Skellefteälvens mynning, tjärnnamnet Urstjärn 

i Byske (belagt 1758 och 1802, det senare året i formen Örstjärn) och viknamnen 

Ursviken vid kustbyn Bergsviken i Hortlax socken samt vid Sjulnäs i Piteå socken. 

Urviken vid Skellefteälvens mynning uttalas ”årswika”. Sannolikt ingår ett forn-

språkligt u i namnen. Genom att jämföra de olika lokalerna kan möjligen en tolk-

ning av namnen göras.  

I Skellefteå älvdal har flera gamla kustbyar delats upp på mindre enheter. En 

gammal storby i socknens centrum har sannolikt burit namnet Skellefteå som 

senare blev sockennamn. Byn kan ha splittrats på enheterna Prästbordet, Stäm-

ningsgården, Orrby, Ön, Degerbyn, Myckle, Lund och Sunnanå. En annan storby 

har sannolikt omfattat de senare byarna Hedensbyn, Morön, Norr- och Sörböle 

samt Boviken. Denna uppdelning av äldre byar har troligen även förekommit vid 

sockenkyrkan i Lövånger. Vid Burträsk kyrka kan uppdelningen av en äldre by 

följas i detalj i kameralt material (Lundström 2005a:6–8).  
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Figur 1. De tre zonerna med olika ortnamnsskick i norra Västerbotten. De två in-

ringade områdena på allmänningen markerar att det också där finns medeltida 

namn. Det gula partiet motsvarar ungefär Skellefteå sockencentrum. 

 

 
 

Figur 2. Hydronomkomplexet med elementet Kåg-. 
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Ett namnkomplex som innehåller elementet Kåg-  

I Skellefteå socken finns ett namnkomplex som innehåller elementet Kåg-. Det 

ingår bl.a. i de gamla bynamnen Kåge (tidigare Storkåge) och Frostkåge som lig-

ger invid Bottenviken. Kåge-namnet är ett ortnamnsproblem som ännu inte fått 

sin lösning. Ett försök till tolkning måste anstå till ett annat tillfälle.  

Storkåge har följande gamla skrivningar: Stora Kogha (1500), Kawa (1505), 

Kaghe (1507), Kaga (1514), Stor Kåghe (1539), Storkågee (1543), Kåge (1547), Kåge 

(1557), Stoorkagå (1581) samt Stoorkåge (1600). Storkåge tycks från början ha 

varit namnet på den bosättning som växte fram vid Kågeälvens mynning i havet. 

Byn är sannolikt den äldsta i Kågedalen och det är svårt att säga hur hög ålder den 

har men ingenting hindrar att den kan vara från tiden före vikingatiden. Byn bör 

på den tiden ha legat ett stycke väster om den nuvarande byn.  

Kågnäset ligger vid södra sidan av Kågefjärden och går ut mot havet i ett mar-

kant näs. Äldre skrivformer är: Kågenes (1557), Kågenesith (1559), Kågenääs 

(1560), Kågenesijdh (1561). År 1559 omnämns Kågnäsudden som är namnet på 

den yttersta udden av näset.  

Kågeön som ligger vid byn Kåges gräns mot byn Boviken tycks vara ett senare 

namn. På 1600- och 1700-talet kallas ön för Noröön (1664), Norrön (1702) och 

Noröhn (1703). Senare får ön namnet Kågeön. I namnet ingår sannolikt en för-

kortad form av byanamnet Storkåge och ön har fått namnet Kågön för att skilja 

den från Boviksön som ligger längre söderut och inom byn Boviken.  

Kågefjärden är sannolikt den lokal som först åsyftats med namnet Kåge. Äldre 

skrivningar: Kåg Fiäln enligt den geometriska kartan 1703 över Storkåge (LMV 

Z24, nr 163:1), Stor Kågeå Fiäln enligt den geometriska kartan 1699–1700 över 

Frostkåge (LMV Z5, nr 34:1), Stoor Kågeå Fiähln, enligt geometriska kartan över 

Ostvik och Östanbäck 1703–1704 (LMV Z5, nr 88:1). I mitten av 1800-talet bru-

kade styrmannen Gustaf Holmström namnet Kågen för Kågefjärden (Holmström, 

Gustaf, Dagbok).3  

Intill Frostkåge har under en lång tid funnits en hamn som kallats Böviken. På 

sockenkartan över Skellefteå och Burträsk socknar från 1664 kallas hamnen Kåg-

böwijken (LMV Z24, 1:3). Förleden Kåg- kan här syfta på Kågefjärden och har 

använts för att skilja viken från andra vikar med samma namn. Norr om Byske 

fanns och finns också ett namn Böviken.  

Äldre skrivningar på Kågeälven är Kåga Åå (1544), Kåge ånn (1567), Kåghe Ellf 

(1648), Kåghe Åhn (1664). Vi ser att älven aldrig burit namnet *Storkågeån.  

Kyrkan i Skellefteå hade en slåtterholme intill Kågeälven i Storkåge som kalla-

des Kågeholm under 1500-talet och långt fram i tiden. Den kallades även för 

Prästholmen. Namnet skrevs Kågeholm (1553). I den geometriska jordeboken 

över Storkåge från 1648 var holmen landfast (LMV Z1:4–5).  

Storkågebacken omnämns 1559 och där fanns den laxgård där bönderna i 

Storkåge fångade lax med hjälp av tinor.  

                                                             
3 Ett tack till framlidne Peter Gustafsson, Skellefteå, för denna uppgift.  
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Figur 3. Kågefjärden vid 15-metersnivån, ca 500 e.Kr. Området vid Ön, Kåge, 

Frostkåge, Ostvik och Östanbäck. De arkeologiska lämningarna är från bronsålder 

eller järnålder och består främst av rösen och stensättningar.  
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Den största sjön i Kågeälven lopp är Storkågeträsket och sjöns namn skrevs 

1559 Kagetresk. Byn Kågeträsk har följande äldre skrivningar: Kågetrex (1539), 

Kågetresk (1543), Kågetresk (1547), Kogatresk (1557), Kågtreske (1581), Kågetresk 

(1600). Längre fram i tiden började sjön kallas för Storkågtresk (1664), och byn 

fick namnet Storkågträsk (1664). Men i skattelängderna kallades byn för Kåge-

träsk långt fram i tiden. Ett hemman i byn Kågeträsk låg redan 1543 i Lillkåge-

träsk. Sjöns namn skrivs på 1664 års sockenkarta Lill KågT. och byns namn skrivs 

L. Kågträsk.  

En intressant nivå när det gäller de äldsta nordiska ortnamnen i Västerbotten 

är 15 meter över havet, vilket motsvarar ca 500 e. Kr (jfr Edlund 1989a:58–59; 

2005:111–118). Har detta någon relevans i detta fall? 

Frostkåge har följande äldre skrivningar: Fronsne kåghe (1539), 

Frodzsnekågee (1543), Fronsnekåge (1546), Fronsnekoge (1547), Frosnekåga 

(1557), Fråsnekåge (1581), Frostkåge (1600). Byn Frostkåge gör skäl för namnet 

eftersom den ansågs vara socknens värsta frostby på 1600- och 1700-talet. Namnet 

tycks ursprungligen ha avsett en trång passage intill en vik i Kågefjärden ca 500 e. 

Kr. En fråga är om förleden Fronsne-, Frodzsne- verkligen motsvarar ordet frost 

eller om det rör sig om ett helt annat ord. Ursprungligen kan namnet ha betecknat 

en mindre vik med ett trångt inlopp. Gårdarna i den medeltida byn låg dels på 

södra sidan av det sund vi ser på kartan vid 15-metersnivån, dels vid inre sidan av 

viken på norra delen av sundet. Frågan är om bebyggelsen kan ha funnits kvar 

ända från 500 e. Kr då läget bör ha varit attraktivt?  

De övriga medeltida byarna  

En andra ortnamnzon utgörs av de övriga medeltida byarna. Längs Kågedalen 

ligger byarna Ersmark, Kusmark, Storkågeträsk, Lillkågeträsk samt Stavaträsk. 

Ersmark och Kusmark är de äldsta namnen i gruppen. Traditionellt har de 

bynamn som innehåller -mark brukat tidfästas till senast början av 1300-talet. 

Men senare har vissa menat att namnen är äldre, kanske från 1000- och 1100-tal 

(Holm 1997). De yngsta medeltida bynamnen i området är gamla sjönamn som 

innehåller elementen träsk, vatten eller, i något fall, sjö. Andra namn som finns i 

zonen är namn som slutar på -böle, t.ex. Hjoggböle. Bynamnen i zonen är alla av 

medeltida ursprung. Ett ägonamn som finns i de flesta medeltida byarna är nam-

net Kyan som bildats till ett ord med innebörden ’kreatursfålla’. Detta element 

återfinns inte i byar som har sitt ursprung från 1700- och 1800-talet. Några exem-

pel är Storkyan i Kågeträsk (1759–1762), Sandkyan i Ersmark (1785) och Ky-

backen i Kusmark (1806). Namnelementet tycks saknas i Byske älvdal.  

Ett annat särpräglat namn är Svada i Kusmark som omnämns på storskiftes-

kartan från 1766 (LMV Z24, 104:2). Det ligger utanför centrala byn och betecknade 

en starrvall intill Stortjärnen. Namnet skrevs 1806 Svaden och återfinns även i 

sammansättningen Svadasvedjan. Ännu idag lever namnet Svadaberget. Ele-

mentet torde gå tillbaka på ordet sva som finns i dialekter i bl.a. Finland och Upp-
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land. Där har ordet neutralt genus. Ordet svada har betydelsen 'kärrliknande 

sänka i berg’ o.d. (Hellquist 1980:1118f.).  

Ett namnelement som finns i vissa medeltida byar är hall som betyder ’backe’. I 

Kåge fanns tidigare namnet Hallen som var benämningen på en del av byn. Nam-

net är belagt på 1500- och 1600-talet. En annan by där detta element finns är 

Hökmark, Lövånger.  

Ett annat namn som kan vara intressant i Kågedalen är Hvorsbäcken (1803) 

som fanns i Ersmark på södra sidan av Kågeälven, en bit väster om Sprättjärn, 

nära byns centrum. Samma förled torde ingå i Hvorsberget i Kusmark (1702) som 

1787 skrevs Wårsberget. Intill låg 1787 Wårstjern som idag skrivs Vorstjärnen. 

Namnen kan möjligen kopplas till fsv. hvalf n. och f. som i nordiska ortnamn an-

vänds om 'något välvt', såväl om höjder som sänkor (Edlund 2010:1–16).  

I västra delen av den medeltida bygden i Kågedalen finns några namn som in-

nehåller elementet finn-. Det gäller namnen Finntjärn (1702) på Kusmarks utmark 

och Finntjärnen (1759) vid Storkågeträsk. Det är oklart hur gamla namnen är, men 

de kan vara av medeltida ursprung.  

Traditionellt har man tolkat förleden i finn-namnen som att de avser finskta-

lande personer. I Norge är finn den gamla benämningen på ’samer’ men forsk-

ningen har inte kunnat klarlägga att benämningen använts i denna betydelse även 

på svenskt område. Det är dock inte långsökt att tänka sig att den funnits i dialek-

terna i Övre Norrland med tanke på det västliga inflytande som kan spåras i ort-

namnen i området. Däremot förefaller finn aldrig förekomma i äldre svenska käl-

lor i betydelsen ’same’. Men kanske finns trots allt exempel på detta förhållande. I 

Kalix finns ett ortnamn som innehåller ordet säter, nämligen Lappsätret som lig-

ger i byn Sangis nära gränsen mot grannbyn Säivis och vid sockengränsen mellan 

Nederkalix och Nedertorneå. Namnet skrevs 1794 Lappsätra. På Luleå prästbord 

fanns 1553 namnet Finnesetther (Nordlander 1905:300). Övriga namn på säter 

finns i ett område långt från Kalix nämligen Uppsverige, södra Norrland samt 

Österbotten. Ortnamnen som innehåller säter/sätter i Norrbotten och i Österbot-

ten innehåller alltid i förleden namnet på en etnisk grupp, i Österbotten finns 

namn på Finnsätter. Därför kan det röra sig om en sammansatt term finnsäter 

(och lappsäter), något som Lars-Erik Edlund framhållit i ett föredrag 2005.  

De nyss nämnda beteckningarna kunde idag i norra Västerbotten motsvaras av 

Lappstan som lever i muntlig tradition som namn på platser i Stensvedjan inom 

Degerbyn samt i Ostvik där det bott samer. Vid laga skiftet i Kusmark 1898 nämns 

också Lappstan som låg vid Tjäderheden intill Bäckänget i Kusmark (LMV Z24 

104:6). Även där bodde det samer. Huvudvistet för lappskattelandet Kåtase-

let inom Arvidsjaurs sameby låg 1752 vid Lappstaträsket som är det äldsta kända 

belägget för begreppet Lappstan (Gunnarsson & Larsson 1992:61ff.; LMV Z16 1:2). 

Sjön kallas även för Ledvattnet och Luojuar samt ligger i Piteå socken, nära grän-

sen mot Arvidsjaurs och Jörns socknar. Lappsätret ligger i ett område där ett smalt 

stråk av sandhedar kommer fram till kusten av Bottenviken. Stråket av sandhedar 
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går från Lappsätret mot nordväst över Överkalix, Hakkas, Gällivare–Malmberget 

och fram till förfjällsområdet. Mönstret med ortnamn som innehåller lapp liknar 

det mönster som finns i norra Västerbotten med samiska markörer i anslutning till 

sandhedar och rullstensåsar. I detta mönster faller även in de ortnamn som inne-

håller finn (SNA, Berg och jord 1994:165; Lundström 2008:67–74). Även namnet 

Finnesetther som fanns vid Gammelstad i Luleå socken ligger i ett område med 

sandhedar/rullstensåsar.  

Kopplingen mellan elementet finn och samer är intressant. I mitt ovan citerade 

arbete har jag undersökt rullstensåsar och sandhedar. Min slutsats är att många 

företeelser efter åsarna kan kopplas till samerna. Källmaterialet är bl.a. ortnamn 

som innehåller lapp eller är av samiskt ursprung. De finns belagda från 1500-talet 

till nutid och visar att samerna färdats längs åsarna under denna tid. Alltså även 

under tiden före den storskaliga rennomadismen som nådde Bottenvikskusten 

under senare delen av 1700-talet. Det är intressant att många av ortnamnen som 

innehåller finn ligger vid dessa långsträckta formationer som går från Bottenviks-

kusten och fram till närheten av fjällen.  

De bägge namnen Finntjärn kan alltså syfta på samer. Ett senare namn på 

Finn- i älvdalen är Finnäset (1785) i Ersmark som syftar på finsktalande personer, 

vars namn sannolikt kommer från den gård i byn som kallades Finnhemmanet och 

som grundades 1613 av Jöns Mickelsson Finne (Lundström 2004:275–276). Det är 

oklart om det finns finska ortnamn i Kågeälvens dalgång. Ett möjligt namn kunde 

dock vara Äspelmyrra (trol. 1754) eller Äspenmyran (1786 och 1836) som ligger 

vid Norra Bastuträsket inte så långt från Finntjärn. Förleden skulle visserligen 

kunna vara mansnamnet Esbjörn, vilket finns belagt i Storkågeträsk 1565–1576 

(Lundström 2004:294), men andra tolkningar är möjliga.  

I de övriga älvdalarna i området ser situationen för denna ortnamnszon lite 

olika ut. I Byskeälvens dalgång finns en kustby, Byske, och i övrigt endast en 

(sen)medeltida by, Fällfors. I Byske älvdal har sannolikt samerna funnits kvar 

längre nära kusten än i de andra älvdalarna i norra Västerbotten. I älvdalen var 

jordbruksbebyggelsen mycket begränsad under medeltiden. Detta kan bero på att 

marken vid älven mestadels bestod av sandhed som var utsatt för torka och var 

mager. Vad som också kan ha inverkat är Byskeälvens geografiska läge mellan de 

två stora älvarna, Piteälven och Skellefteälven. Dessa två älvdalar kan under me-

deltiden ha dominerats av talare av två olika språk, nämligen huvudsakligen finsk-

talande i Piteälvens dalgång och huvudsakligen nordisktalande i Skellefteälvens 

dalgång. Längs Byskeälven i västra delen av Jörns socken har samerna länge levt 

kvar.  

Vid Bureälvens övre lopp vid sjön Burträsket låg Skellefteå sockens största by i 

mitten av 1500-talet, Burträsk, med 22 bönder. Längs Bureälven fanns en stor 

sammanhängande bygd som dessutom gick långt mot inlandet. Detta kunde möjli-

gen indikera en hög ålder för denna bygd men säger snarare att den medeltida 

utvecklingen har gått snabbt i älvdalen. I älvdalen finns kustbyarna Burvik och 
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Bureå samt Falmark. Sannolikt har älvdalen väster om Falmark bebyggts efter 

tiden 1000–1200.  

Storbyn Burträsk delades upp i slutet av 1500-talet och början av 1600-talet i 

de mindre enheterna Åbyn, Gammelbyn, Bodbyn och Lappvattnet. Det gamla by-

namnet gick över som namn på den nyinrättade socknen Burträsk.  

Namnen på den gamla allmänningen  

En tredje ortnamnzon är området väster om Kusmark och på ömse sidor om 

Storkågeträsk, Lillkågeträsk och Stavaträsk. Detta område utgjordes länge av kro-

noallmänning och först 1731 började nybyggen anläggas i området. Här fanns ing-

en gammal bondebebyggelse även om de medeltida byarna nyttjade området för 

fiske, jakt och slåtter liksom man hämtade tjärstubbar här. Ortnamnen i detta 

område ger ett mycket yngre intryck än i det föregående området. Många sjönamn 

i området finns dokumenterade i 1500-talets fiskeregister.  

Ett av Kågeälvens källflöden heter Störhusån som har sitt namn av en plats vid 

ån som kallas Störhusen. Där har stått ett störhus, ett stekarhus, fsv. stekara hus 

’köksbyggnad, kök’, fvn. steikara hús (norska dialekter størhus) (jfr SAOB S 11372 

f.). Ordet användes om hus för stekning (eller matlagning överhuvudtaget), kök 

eller eldhus; förr även om brygghus. I norskan finns betydelsen ’brygghus’, ’eld-

hus’, ’kök’, ’bostadshus (stovehus) på en fäbod’. Fler uppgifter om stekarhus finns i 

Gunilla Söderbergs avhandling (1997).  

Namnet syftar sannolikt på en raststuga vid leden mellan Skellefteå och 

Nasafjäll. Den gamla leden mellan Skellefteå och Arvidsjaur gick från Frostkåge 

över Drängsmark, Lillkågeträsk, Stavaträsk och sedan över Degerträsk och Kåta-

selet och vidare upp till Arvidsjaur. Malm hittades 1634 i Nasafjäll och 1638 be-

slutade man att anlägga en led mellan Stavaträsk och Avaviken vid Storavan. Den 

fortsatte sedan via de stora sjöarna Storavan, Uddjaur och Hornavan vidare till 

smältverket i Silbojokk och gruvan i Nasafjäll. Vägen började byggas 1642 och 

stekarhuset torde ha byggts i samma veva (Lundström 2004:87f.). Störhuset låg ca 

370 m söder om Störhusån och strax väster om nuvarande Norra stambanan. Plat-

sen Störhusen finns också utmärkt på lantmäteriets terrängkarta (André 1985:5).  

I Byske älvdal finns också några ortnamn som innehåller ordet störhus. I Byske 

fanns 1758 Störhusgärdet som låg vid den centrala åkern i Byske by. I Fällfors 

fanns 1818–19 Störhusmyran och Störhusbrännan. Platserna låg strax intill lax-

fisket i byn på västra sidan av Byskeälven. Dessa störhus hade kanske en koppling 

till de två kronolaxfisken som låg i Byske och Fällfors. Eftersom störhusen hade en 

eldstad kan de ha varit en tillfällig bostad för den eller de personer som arrende-

rade eller fiskade i laxfiskena. Själva fångsten förvarades i en bod vilket finns do-

kumenterat från senare tider. Vid kustbyn Boviken fanns 1788 namnet Störhus-

tjärnmyran.  
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Gränser mellan olika typ av terräng  
Skillnader i terräng kan ge upphov till skillnader i namn. En sådan terrängtyp som 

kan ligga bakom vissa terrängnamn kan vara rullstensåsarna med sandhedar. 

Längs åsarna finns en stor mängd nordiska namn som innehåller lapp ’same’ och 

kåta, t.ex. Lappviken i Lövångers socken, Lappviken i Byske socken och Kåtaselet 

i Jörns socken. Namnen visar på att samer utnyttjat åsarna för sina färder mellan 

inlandet och kusten. Dessa namns tillkomsttid är inte enbart de senaste 250 åren 

när samerna har bedrivit en storskalig tamrenskötsel utan även tidigare när sa-

merna färdades till kusten för att fiska och jaga men även för att handla. Många 

samer kom även att bosätta sig inom dessa områden. Samerna verkar ha vistats i 

dessa stråk åtminstone sedan medeltiden av ortnamn att döma. Detta antyds t.ex. 

av ett namn som Lappvik i Lövångers socken vilket finns belagt redan 1539.  

En annan namntyp som har en viss koppling till rullstensåsarna och sand-

hedarna är sjönamn på -vattnet. Elementet vattnet har stark ställning på västnor-

diskt område i sjöbetecknande betydelse. I Byskeälvens dalgång saknas sjönamn 

som slutar på -vattnet. Efterleden är inte den vanligaste beteckningen på sjöar i 

norra Västerbotten men förekomsten går att knyta till de långa system av rullsten-

såsar och sandhedar som går från Bottenvikskusten till närheten av fjällen. Den 

nordligaste förekomsten av namn på -vattnet i norra Västerbotten är längs 

Drängsmarksåsen som går mellan Byskeälvens dalgång och Kågedalen. Där ligger 

namnen som uppträdda på ett radband. Norr om Drängsmarksåsen saknas nam-

nen och de saknas i Byskeområdet och Piteåområdet men uppträder igen på grän-

sen mellan Piteå och Luleå kommuner. Därefter finns namnen upp till språkgrän-

sen mellan svenska och finska mellan Kalix och Haparanda kommuner. Det verkar 

alltså som om namnen som innehåller -vattnet har en koppling till åsarna som har 

varit viktiga färdstråk. Man kan tänka sig att impulser från norskt område kommit 

via åsarna antingen förmedlade av samer eller av en nordisktalande befolkning 

(Lundström 2008:77ff.).  

Avslutning  
Jag menar sammanfattningsvis att det går att skönja gränser mellan tre zoner 

bland ortnamnen i norra Västerbotten. En kustzon där de äldsta namnen finns och 

där en del kan sträcka sig tillbaka till järnålderns senare del, 500–1000 e. Kr. En 

del av dessa namn kan vara icke-nordiska. Vidare finns en mellanzon med bebyg-

gelsenamn från medeltiden samt en inlandszon med ett något yngre namnskick 

men en del sjönamn kan härstamma från medeltiden. Den situation som skapat 

denna kronologiska skiktning av namnen kan vara det faktum att samerna var den 

befolkning som bodde i Bottenviksområdet omkring vår tideräknings början. Efter 

år 500 e. Kr. går det att belägga nordiska namn i området. De personer som gett 

namnen kan från början ha rört sig i området säsongsvis men senare under järnål-

dern finns de som bofasta bönder. Den fåtaliga nordisktalande befolkningen ex-

panderade under medeltiden mot inlandet. I området finns också tidiga finska 
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inslag. Resterna av samernas namnskatt är fåtaliga. Kanske kan namn som inne-

håller finn och lapp vara minnen, men på nordiskt språk, av en samisk närvaro vid 

kusten. Namnen finns i många fall längs åsar och sandhedar där det var lämpligt 

att köra med ren och ackja. Men de var även lämpliga för transporter sommartid.  
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I den här uppsatsen kommer jag att behandla en speciell namnkategori, namn på 

öar, och undersöka hur dessa återges på äldre ryska kartor över Finland. Jag har 

valt att fokusera min undersökning på två områden vid Finska viken, dels Helsing-

forsområdet, dels området utanför dagens Primorsk (tidigare Björkö, Koivisto) 

söder om Viborg i Ryssland. Båda områdena ingick fram till 1917 i Storfurs-

tendömet Finland men Primorskområdet hade redan sedan freden i Nystad 1721 

tillhört Ryssland (och ingått i det s.k. Gamla Finland, jfr von Knorring 1833), me-

dan Helsingforsområdet kom att tillfalla Ryssland först 1809. I och med självstän-

digheten 1917 ingick båda områdena i republiken Finland men sedan andra 

världskrigets slut kom området kring Viborg att tillhöra Sovjetunionen. Idag är 

Primorskområdet en del av Leningrads län i Ryska federationen. 

Syftet med undersökningen är att beskriva vilka typer av önamn som före-

kommer på de ryska kartorna och hur dessa förhåller sig till sina eventuella 

svensk- och finskspråkiga motsvarigheter. Jag försöker dessutom identifiera de 

eventuella skillnader som kan finnas mellan namnbruket i de två undersöknings-

områdena, och i vilken mån dessa skillnader i så fall kan relateras till områdenas 

historiska bakgrund.1 Min ambition är dock inte att göra en fullständig genomgång 

av allt relevant material, utan snarare att inom ramen för en begränsad undersök-

ning uppmärksamma ett antal frågor och problem vilka tidigare inte behandlats i 

tillräcklig utsträckning, och att på detta sätt försöka ge ett bidrag till kännedomen 

om språkförhållandena i Storfurstendömet Finland.2 

Inledning 
På den ca 1810 i S:t Petersburg utgivna rysk- och franskspråkiga General´naja 

karta Velikago Knjažestva Finljandskago […] / Carte Générale du Grand Duché 

de Finlande […] (1810 KL) över Storfurstendömet Finland anges för varje ortnamn 

två former, en med kyrillisk, en med latinsk skrift: Ваза [Vaza] / Wasa, Ню 

Карлеби [Nju Karlebi] / Ny Carleby, Якобштадъ [Jakobštad] / Jacobstad, etc. 

Som framgår av exemplen rör det sig i såväl den latinska som kyrilliska versionen i 

många fall om svenskspråkiga namn, men på den aktuella kartan uppträder även 

finskspråkiga namn som Куопіо [Kuopio] / Kuopio, Пихаіоки [Pichaioki] / Py-

                                                             
1 För en kortfattad presentation av Helsingforsområdet resp. Gamla Finland under 1800-talet se Eng-
man (2009:238–245). 
2 En utmärkt introduktion till dessa frågor återfinns i Engman (2009:247–262), kapitlet ”Finlands tre 
språk”. 
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hajoki, etc. I några fall återfinns bland de kyrilliska namnformerna även tradition-

ellt ryska namn som Сердоболь [Serdobol´] (med sin latinska motsvarighet 

Sordawalla). På den finländska sidan om den nyupprättade riksgränsen mellan 

Sverige och Finland fortsatte alltså namnen från den svenska tiden att användas 

men förutom i sin traditionella form uppträdde de nu också på ryska kartor i tran-

skriberad form, tryckta med det kyrilliska alfabetet. 

Helsingfors och Sveaborg 
På en rysk topografisk karta från 1902 över Helsingfors med omgivningar (1902 K, 

se Figur 1) är all text med kyrillisk skrift men för varje ö (ry. ostrov, vilket på kar-

tan förkortas O. eller Os.) anges i regel två namn. I flera fall rör det sig om ett rysk-

språkigt och ett svenskspråkigt namn (ex. 1–6), men i åtminstone ett fall uppträder 

det ryska namnet tillsammans med ett finskspråkigt namn (ex. 7): 

 

 
 

Figur 1. Öarna vid Sveaborg 1902 (1902 K) (detalj). 

 

(1) О. Стрѣлковый / Вестер-Сварт-э [O. Strělkovyj ’Skyttö(n)’ / Vester-Svart-ė] 

(2) О. Комендантскій / Стура-эстер-сварт-э [O. Komendantskij ’Kommendantö(n)’ / 

Stura-ėster-svart-ė] 

(3) О. Инженерный / Варг-э [O. Inženernyj ’Ingenjörsö(n)’ / Varg-ė] 

(4) О. Артиллерійскій / Густавс-Свердъ [O. Artillerijskij ’Artilleriö(n)’ / Gustavs-Sverd] 

(5) О. Александровскій / О. Скансландъ [O. Aleksandrovskij ’Alexanderö(n)’ / O. Skans-

land] 

(6) О. Договорный / Лоннанъ [O. Dogovornyj ’Avtalsö(n)’/ Lonnan] 

(7) О. Николаевскій / Харракка [O. Nikolaevskij ’Nikolausö(n)’ / Charrakka (jfr fi. ha-

rakka ’skata’] 
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Flera öar är på den aktuella kartan är försedda med endast ett namn, och i dessa 

fall är detta namn i regel svenskspråkigt (se ex. 8–12), men det finns också exem-

pel på uteslutande ryskspråkiga önamn (ex. 13): 

 

(8) Ос. Блобергсландетъ [Os. Blobergslandet] 

(9) О. Хег-хольмъ [O. Cheg-chol´m] 

(10) О. Чер-хольмъ [O. Čer-chol´m] 

(11) О. Сумпарн [O. Sumparn] 

(12) О. Хана-хольмъ [O. Chana-chol´m] 

(13) О. Госпитальный [O. Gospital´nyj ’Hospitalö(n)’]. 

 

Motsvarande ryska namnformer återfinns även på andra kartor. Ett exempel på en 

sådan är en ryskspråkig karta över Helsingfors från år 1888 (1888 K), vilken dess-

utom för två önamn ger en förklaring av namnets betydelse (se ex. 8, 10). Att de 

svenskspråkiga namnen i flera fall har en äldre tradition av återgivning på ryska 

kartor kan exemplifieras av en rysk karta från år 1752 (1752 K). I Tabell 1 redovisas 

det aktuella namnmaterialet (som referens anges i tabellen även de år 2010 offici-

ellt gällande finsk- och svenskspråkiga namnen på de aktuella öarna). 

 

Tabell 1. Namn på öarna i Helsingfors på de ryska kartorna 1752 K, 1888 K och 

1902 K 

 
 1752 K 1888 K 1902 K 2010 L 

1 Vestsvarto — O. Strělkovyj / Vester-

Svart-ė 

Länsi-Musta / Väster-

svartö 

2 Ėstersvarto — O. Komendantskij / 

Stura-ėster-svart-ė 

Iso Mustasaari / Stora 

Östersvartö 

3 Vargen — O. Inženernyj / Varg-ė Susisaari / Vargön 

4 Gustaf sverd — O. Artillerijskij / Gus-

tavs-Sverd 

Kustaanmiekka / Gus-

tavssvärd 

5 Skantslandet — O. Aleksandrovskij / O. 

Skansland 

Vallisaari / Skanslandet 

6 Lonnan — O. Dogovornyj / Lonnan Lonna / Lonnan 

7 Longarentan — O. Nikolaevskij / 

Charrakka 

Harakka / Stora Räntan 

8 Bleberslandet Blobers Landet 

(mestnost´ 

Černiki ’Blåbärs-

landet’) 

Os. Blobergslandet Mustikkamaa / Blåbärs-

landet 

9 Geggolm Chegcholmen O. Cheg-chol´m Korkeasaari / Högholmen 

10 [utan namn] Čercholmen 

(Degtjarnyj ostrov 

’Tjärön’) 

O. Čer-chol´m Tervasaari / Tjärholmen 

11 [utan namn] Sumparn O. Sumparn  Sompasaari / Sumparn 

12 [utan namn] Chanecholmen O. Chana-chol´m Hanasaari / Hanaholmen 

13 Svartokalf — O. Gospital´nyj Pikku-Musta / Lilla Ös-

tersvartö 
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Som Tabell 1 visar återges de svenska önamnen inte på ett enhetligt sätt på de 

ryska kartorna. De viktigaste skillnaderna mellan kartorna kan sammanfattas i 

fyra punkter: 

1. Skilda principer för transkribering från det latinska till det kyrilliska alfabe-

tet. Eftersom en direkt motsvarighet till bokstaven h saknas i det kyrilliska alfabe-

tet finns det sedan gammalt en variation vid återgivning av utländska namn och 

många lånord med h: ibland används den kyrilliska bokstaven г ’g’, ibland х ’ch’, 

jfr t.ex. (9) Högholm(en) där den äldsta kartan konsekvent använder г ’g’ (1752 K 

Geggolm) medan de både yngre ersätter h med х ’ch’ (1888 K Chegcholmen, 1902 

K Cheg-chol´m). 

2. Skilda normer för sär- respektive sammanskrivning av flerledade önamn, jfr 

t.ex. (8) med särskrivning (1888 K Blobers Landet) eller sammanskrivning (1752 K 

Bleberslandet, 1902 K Blobergslandet). 

3. Skilda former av ursprungsnamnen, t.ex. svenskans val mellan bestämd eller 

obestämd form (-holm(en), -ö(n), -land(et)). Bestämd form uppträder på 1888 K: 

(9) Chegcholmen, (10) Čercholmen, (12) Chanecholmen (jfr de moderna formerna 

Högholmen, Tjärholmen och Hanaholmen), medan 1902 K återger motsvarande 

svenska namn i obestämd form (Cheg-chol´m, Čer-chol´m, Chana-chol´m). Den 

äldsta kartan (1752 K) är mindre konsekvent: här motsvaras återgivningen av obe-

stämd form på 1902 K ibland av bestämd form (jfr 1752 K (3) Vargen,3 (5) 

Skantslandet), ibland av obestämd form (1752 K Geggolm). Eftersom ryska sub-

stantiv inte har bestämda eller obestämda former torde valet av bestämd eller obe-

stämd form här kunna förklaras med variation mellan olika svenskspråkiga källor. 

4. Skilda ursprungsnamn. Variationen i exempel (8) mellan orddelarna ber 

(1752 K Bleberslandet, 1888 K Blobers Landet) och berg (1902 K Blobergslandet) 

går sannolikt tillbaka på variation mellan två olika svenska namn på samma ö, 

Blåbärslandet respektive Blåbergslandet. Båda namnen finns belagda på äldre 

svenskspråkiga kartor,4 och motsvarigheter till båda namnen återfinns även i de 

finska namnformerna – år 1909 fastställdes öns namn som Sinivuorenmaa ’Blå-

bergslandet’, medan dagens finska namn Mustikkamaa ’Blåbärslandet’ officiellt 

fastställdes först 1928 (se Paunonen & Paunonen 2010:95).  

Primorskområdet 
Strax utanför det samhälle i Leningrads län som på ryska idag heter Primorsk men 

som tidigare varit känt under såväl det svenskspråkiga namnet Björkö som det 

finskspråkiga Koivisto5 (jfr Reuter 2000), ligger tre större öar, vilka idag har en-

språkigt ryska namn (2004 K, se ex. 14–16). 

                                                             
3 Denna namnform återger sannolikt ett svenskt Vargön (snarare än Vargen). 
4 Jfr de äldre namnformer som redovisas i Mustikkamaa 2008: Blåbärs Landet (1639), Blåbers Landet 
(1696), Blåbärs Landet (1775, 1777) och Blåbergs Landet (1739), se även 1909 L (Blåbärgslandet / 
Sinivuorenmaa). Utöver Blåbärslandet och Blåbergslandet finns även namnet Blockbergsudden belagt 
(se t.ex. 43:27a L). 
5 Jfr fi. koivu ’björk’. 
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(14) o. Северный Березовый [o. Severnyj Berezovyj ’Norra Björkö(n)’] 

(15) o. Западный Березовый [o. Zapadnyj Berezovyj ’Västra Björkö(n)’] 

(16) o. Большой Березовый [o. Bol´šoj Berezovyj ’Stora Björkö(n)’] 

 

Det svenskspråkiga namnet Björkö återfinns emellertid fortfarande i dagens ryska 

namn på det sund som skiljer öarna från fastlandet, Пролив Бьеркёзунд [proliv 

B´erkezund ‘sundet Björkösund’ (2004 K)]. 

De aktuella öarna är väl belagda på äldre svenska kartor (se t.ex. Figur 2), bl.a. 

på grund av att de angränsande farvattnen i juli 1790 var skådeplatsen för det s.k. 

Viborgska gatloppet (Ericson et al. 2003:388–394). Svenska och finska namn på 

öarna finns också väl belagda på äldre ryska kartor över det aktuella området, som 

ju var en del av det ryska kejsardömet redan från 1721, se Tabell 2. 

 

Tabell 2. Namn på öarna utanför Primorsk på de ryska kartorna 1742 K, 1750 K, 

1770 K, 1772 K, 1792 K, 1810 KL och 2004 K 

 
 1742 K 1750 K 1770 K 1772 K 1792 K 1810 KL 2004 K 

14 ost. Pisar´ Pepsar Ost. Peisar Ost. 
Pensar 

Os. Pisar Biskopse / 
Biskopsö 

o. Sev. Bere-
zovyj 

15 ost. 
Vangator 

Torsar Ost. Tor-
sar 

Ost. 
Torsar 

Os. 
Torsar 

Turinsaari / 
Turinsaari 

o. Zap. Bere-
zovyj 

16 o. Sovisten Biorko Ost. 
Biorko 

Ost. 
Biorko 

Os. 
Biorko 

B´orke / 
Bjorko 

o. Bol. Bere-
zovyj 

 

För (14) Biskopsö ser vi hur det finskspråkiga namnet Piispasaari ’Biskopsö’ (jfr 

t.ex. 34:3b L Biskopsöen eller Pispasari) eller, förkortat, Piisari (jfr t.ex. von 

Knorring 1833:238 Piissari, 1939 L Piisaari) både 1742 och 1792 återges som Pi-

sar´ eller Pisar. Namnformerna Peisar, Pensar och Pepsar skulle möjligen kunna 

förklaras som felstavade varianter av detta namn (de kyrilliska bokstäverna и, н, 

och п [motsvarande i, n och p] är grafiskt förhållandevis snarlika) men det är 

också tänkbart att åtminstone namnformen Pensar skulle kunna gå tillbaka på ett 

så vitt jag känner till inte dokumenterat namn *Pienisaari ’Lillön’ för Biskopsö.6 

Detta önamn skulle om så är fallet kunna kontrastera med namnet Suursaari 

’Storön’ (se nedan). 

                                                             
6 För en diskussion av ö- och bynamnet Pensar i Nagu-området i Åbolands skärgård se Naert 

1995:130f., som emellertid anser att förleden Pen- i detta namn knappast bör ses i samband med adjek-

tivet pieni ’liten’. Jfr dock önamnet Pennisaari eller Pienisaari på en liten ö mellan Lavansaari och 

Seitskär längre ut i Finska viken, se bl.a. von Knorring 1833:238. 
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Figur 2. Karta över farvattnen och lederna till Viborg samt Björkösund (34:3a L). 
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När det gäller Turinsaari (ex. 15) utgår de flesta äldre namnbeläggen från ett 

namn med det finskspråkiga slutledet -saari ’ö’ (på svenskspråkiga kartor före-

kommer t.ex. namn som Torsari (1742 L) etc.). Namnformen Vangator (1742 K) 

förefaller ha att göra med namnet på en av öns byar, Vanhakylä ’Gamla byn’ (jfr 

t.ex. 34:3b L Wannakylä; von Knorring 1833:238 Wanhakylä, etc.). 

Den största av de tre öarna har i de flesta källor namnet Björkö (ex. 16). Intres-

sant är dock formen o. Sovisten (1742 K) – samma namn finns även belagt på en 

med latinskt alfabet parallellt utgiven karta (1742 L; se Figur 3 och 4). Möjligen 

skulle denna namnform kunna gå tillbaka på ett finskt *Koivisto (eller Koivusaari 

– jfr t.ex. 34:3b L Coiwisari) i latiniserad form (Coivisto?), i vilket den första bok-

staven av ryska kartografer tolkats som S (kyrilliskt C = latinskt S). Ett annat namn 

på samma ö är Suursaari ’Storön’, vilket bl.a. finns belagt hos von Knorring 

(1833:238): ”Närmast fasta landet äro: Björkö ell. Suursaari, den största ö i Finska 

viken: Biskopsö ell. Piissari, äfven Kykisaari kallad, Tuorsaari, Soukansaari”. Var-

ken Suursaari eller Kykisaari har jag dock hittills kunnat belägga på några ryska 

eller svenska kartor. 

Sammanfattningsvis skulle det därmed vara möjligt att rekonstruera åt-

minstone tre olika namnkomplex för den aktuella ögruppen, varav två (ex. 14a–

16a, 14b–16b) innehåller önamn med entydigt finsk- eller svenskspråkig bakgrund, 

medan de moderna ryska namnformerna (ex. 14c–16c) är treledade och består av 

adjektivbestämningar betecknande väderstreck och storlek, adjektivbestämningen 

björk-, samt huvudordet ostrov ’ö’. 

(14a) Biskopsö / Piispasaari 

(15a) – (?) / Turinsaari 

(16a) Björkö / Koivusaari ~*Koivisto (?) 

(14b) *Pienisaari (?) 

(15b) – 

(16b) Suursaari 

(14c) o. Severnyj Berezovyj ’Norra Björkö(n)’ 

(15c) o. Zapadnyj Berezovyj ’Västra Björkö(n)’ 

(16c) o. Bol´šoj Berezovyj ’Stora Björkö(n)’ 
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Figur 3. Ingria et Carelia […] (detalj) (1742 L). 

 

 
 

Figur 4. Karta Ingermanlandii i Karelii (detalj) (1742 K). 
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Avslutning 
På de undersökta äldre ryskspråkiga kartorna återfinns önamn med olika typer av 

bakgrund: 

 
1. Namn med entydigt rysk bakgrund: (7) 1902 K O. Nikolaevskij, etc. 

2. Namn med entydigt svensk bakgrund: (8) 1902 K Os. Blobergslandet, (9) 1902 K O. Cheg-

chol´m, etc.; (16) 1750 K Biorko, (14) 1810 KL Biskopse, etc. 

3. Namn med entydigt finsk bakgrund: (7) 1902 K Charrakka; (14) 1792 K Os. Pisar, (15) 1742 K 

ost. Vangator, 1772 K Ost. Torsar, etc. 

På de aktuella kartorna finns dessutom enstaka exempel på namn där det på rent 

språkliga grunder är omöjligt att avgöra på vilket språk den ursprungliga namn-

bildningen har ägt rum. Hit hör t.ex. (16) (Bol´šoj) Berezovyj ostrov / Koiwosaari 

/ Björkö: på de kartor jag känner till är den tidigaste belagda namnformen det 

svenskspråkiga Björkö men detta utesluter ju inte att de finsk- och/eller rysksprå-

kiga namnformerna kan ha varit i bruk dessförinnan utan att detta återspeglas i 

kartmaterialet. 

Entydigt ryska namn återfinns som vi ser endast i Helsingforsområdet, varvid 

de förefaller vara kopplade framför allt till Sveaborg – det verkar rimligt att anta 

att de inte är äldre än från början av 1800-talet och har börjat användas tidigast i 

och med att Sveaborg övergick till Ryssland 1808–09. För Helsingforsområdet är 

det dock tydligt att de ryska kartorna endast i undantagsfall återger entydigt finsk-

språkiga namn: detta speglar rimligen det svenska språkets under lång tid domi-

nerande ställning i Helsingfors.7 I Primorskområdet finns inga önamn med enty-

digt rysk bakgrund utan här dominerar de ursprungligen svenska och finska nam-

nen, åtminstone på de undersökta kartorna. 

Sammanfattningsvis speglar de undersökta ryska kartorna tydligt den officiella 

status som det svenska språket fortsatte att ha i Storfurstendömet Finland under 

hela 1800-talet, inte minst i ortnamnsbruket. Det undersökta materialet antyder 

också att nya ryska namn under denna tid endast i begränsad omfattning kom att 

komplettera eller ersätta de redan existerande namnen. Denna ortnamnspolitik 

skilde sig radikalt från vad som skedde efter andra världskriget, när det tidigare 

”Gamla Finland” kom att föras till Sovjetunionen och äldre såväl finsk- som 

svenskspråkiga namn i många fall ersattes av nya ryskspråkiga namn (Priozersk 

[f.d. Käkisalmi/Kexholm], Sovetskij [f.d. Johannes], Svetogorsk [f.d. Enso], etc., 

jfr Isachenko 2004:53f.), vilka fortfarande är de officiellt gällande i Ryska federa-

tionen. 

                                                             
7 Svenskans viktiga roll även i Helsingfors finskspråkiga namnlandskap visas bl.a. av förekomsten av 

svenskbaserade finska slangbeteckningar för flera av de aktuella öarna (jfr t.ex. Paunonen & Paunonen 

2010:95, som för Mustikkamaa/Blåbärslandet bl.a. redovisar namnformerna Bloba, Blobari, Blobba, 

Blobban, Blobiga, Blobika, Blobikka, Blobis, Blomma, Blopika, Blåbiga, Blåbis, Plobika, Plomika, 

Plopika, Plopikka, Plovika). 
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Källor och litteratur 
 

Kartor 
K anger att kartan har kyrillisk text, L att den har text med det latinska alfabetet. 
 
1742 K = Karta Ingermanlandii i Karelii […] J. Grimel […] Sankt-Peterburg [före 1742]. 

Krigsarkivet (Stockholm) 32:46.8 
1742 L = Ingria et Carelia […] J. Grimel […] Sankt-Peterburg [före 1742]. Krigsarkivet 

(Stockholm) 32:45. 
1750 K = Karta morskaja akkuratnaja […] čast´ Baltijskago morja […] Kapitanom Nagaevym 

1750 goda. [http://www.aroundspb.ru/maps/gulf/bs1750.php] (Ingår i Atlas vsego 
Baltijskago morja s Finskim i Botničeskom zalivami […] F.I. Sojmonov. Sankt-Peter-
burg, 1757. [http://leb.nlr.ru/edoc/44235/].) 

1752 K = Karta morskaja akkuratnaja Na vchody s morja v finskoj sandgamn pred gorod 
Gel´singfors […] Alexěem Nagaevym 1752 godu. (Ingår i Atlas vsego Baltijskago 
morja s Finskim i Botničeskom zalivami […] F.I. Sojmonov. Sankt-Peterburg, 1757. 
[http://leb.nlr.ru/edoc/44235/].) 

1770 K = Karta geografičeskaja Finskago Zaliva […] Ja. F. Šmitom […] [Sankt-Peterburg] 
[1770]. Krigsarkivet (Stockholm) 34:13, litt. b. [se även 
http://leb.nlr.ru/edoc/262098/]  

1772 K = Karta Vyborgskoj gubernii so okružajuščimi eja stranami […] Ja. F. Šmit [Sankt-
Peterburg] 1772. [http://leb.nlr.ru/edoc/6117/] 

1792 K = Karta Vyborgskago naměstničestva. (Ingår i Atlas Rossijskoj Imperii 1792 g, 
Sankt-Peterburg 1792. [http://www.krasplace.ru/atlas-rossijskoj-imperii-1792].) 

1810 KL = General´naja karta Velikago Knjažestva Finljandskago, služaščaja k pojasneniju 
voennych dejstvij 1808 po 1809 god / Carte Générale du Grand Duché de Finlande. 
Pour servir au précis des événemens militaires de 1808.–1809. [Sankt-Peterburg ?: 
1810 ?]. [http://leb.nlr.ru/edoc/44162/] 

1888 K = Plan g. Gel´singforsa i ego dačnych okrestnostej, 1888. 
[http://www.aroundspb.ru/maps/suomi/helsingfors1888.jpg] 

1902 K = [Topografisk karta], blad VI–30 (1902: Njulandsk. gub., Gel´singf. uězd.), skala 
1:21000 [http://www.histdoc.net/gelsingf/helsinki.html].9 

1909 L = Karta öfver holmen Blåbärgslandet / Kartta ”Sinivuorenmaa”-Saaresta 1909 / 
Helsingfors stads Byggnadskontor. Sept. 1909 W. O. Lille. 
[http://www.strang.fi/antiikki-kirja/kuvat/m1751.html] 

1939 L = Karjalan-kannas Karelska näset 1938, Helsinki 1939 [facs.utgåva, Helsinki: Kart-
takeskus 1990] 

2004 K = Leningradskaja oblast´. Atlas dlja voditelej. S.-Peterburg: Karta, 2004. 
2010 L = Kartplatsen/Karttapaikka [http://kansalaisen.karttapaikka.fi] 
34:3a L = Charta öfwer Farwattnen och Lederne til Wiborg samt Biörkö Sund […] A[nn]o 

1742. Krigsarkivet (Stockholm) 34:3, litt. a (Finska handritade kartor, Wiborgs län, 
Stranda härad, No. 5). 

34:3b L = Charta öfwer Farwatnet och Lederne till Wijborg samt Biörckösund […] [c:a 
1788?]. Krigsarkivet (Stockholm) 34:3, litt. b (Finska handritade kartor, Wiborgs län, 
Stranda härad, No. 6). 

43:27a L = Carta öfver Helsingfors. Inlop Hamn och Redd. Krigsarkivet (Stockholm) 43:27, 
litt. a (Finska handritade kartor, Nylands socken [sic], Helsinge socken, No. 7). 

 

                                                             
8 Jag tackar Krigsarkivet som vänligen har ställt fotografier av kartorna 1742 K, 1742 L och 34:3a L till 

mitt förfogande samt gett tillstånd till deras återgivande i denna volym. 
9 Jag tackar Pauli Kruhse, Helsingfors, för vänligt tillstånd att använda hans digitala version av denna 

karta. 
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Avgränsa utan att begränsa 
Om kursplaner för svenska respektive svenska som andraspråk 
 

Berit Lundgren 

 

 

 

Under hösten 2009 deltog jag som ämnessamordnare i ”raketarbetet”1 med nya 

kursplaner under några hektiska månader. Tillsammans med ytterligare en fors-

kare och tre lärare arbetade jag med kursplanen för svenska som andraspråk. Att 

få möjlighet att revidera en kursplan upplevde vi både som en förmån och en ut-

maning. Syftet med detta kapitel är att lyfta fram likheter och skillnader mellan 

Lpo94 och Lgr11 samt mellan kursplanerna för skolämnena svenska och svenska 

som andraspråk. I läroplansdebatter och inom skolans pedagogiska praktik har det 

funnits en flytande gräns mellan skolämnena svenska och svenska som andra-

språk. Det beror troligen på att lärare inte har varit och kanske inte är insatta i hur 

man lär sig ett andraspråk till skillnad från ett förstaspråk eller hur man undervi-

sar i ett andraspråk. Men det kan också bero på olika ideologiskt grundade ställ-

ningstagande för migrationspolitiken (Hyltenstam 2000). Sammantaget har det 

medfört att skolämnet svenska som andraspråk har varit tvunget att kämpa för sitt 

revir medan svenska har ett etablerat revir sedan långt tillbaka.  

I början av 2009 fick Skolverket regeringens uppdrag att utarbeta nya förslag 

till kursplaner för samtliga obligatoriska skolformer. Uppdraget som bygger på En 

ny betygsskala (Regeringen 2008a) och Tydligare mål och kunskapskrav – nya 

läroplaner för skolan (Regeringen 2008b) innebar att läroplanen för obligatoriska 

skolan skulle revideras och förändras (Skolverket 2010a). Den första delen i läro-

planen, som innehåller grundläggande normer och värderingar, skulle vara den-

samma som i Lpo94 (Skolverket 2006). I denna del skulle även generella kompe-

tenser som elever bör ha uppnått under sin tid i grundskolan beskrivas. Kurspla-

nerna som beskrivs i läroplanens andra del skulle omarbetas så att mål att sträva 

mot och mål att uppnå skulle tas bort och ersättas av de förmågor eleven ska ut-

veckla.  

Skolverket gav i sin tur uppdraget till forskare och verksamma lärare i respek-

tive skolämne, att utarbeta ett förslag till nya kursplaner i samarbete med under-

visningsråd på Skolverket. Förslagen, som ämnesgrupperna arbetade med, fick via 

en av Skolverkets plattformar regelbunden respons från lärare, lärarutbildare och 

forskare inom respektive ämnesfält. Kursplanen för svenska och kursplanen för 

svenska som andraspråk var två av de kursplaner som skrevs fram under hösten 

2009 för att därefter bearbetas av undervisningsråden på Skolverket under nästan 

ett år. Den 11 oktober 2010 presenterade så utbildningsminister Jan Björklund den 

                                                             
1 Arbetet med de nya kursplanerna beskrivs mer ingående i Lundgren (2011). 
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nya läroplanen, Lgr11, för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Ut-

bildningsdepartementet 2010). Därmed hade raketen landat. 

Nya kursplaner är som nämnts en utmaning att skriva men skrivandet är även 

en gränsdragning för att identifiera ett skolämnes karaktär. Utifrån mina erfaren-

heter från kursplanearbetet kommer kursplanen för svenska respektive kursplan 

för svenska som andraspråk att fokuseras lite mer ingående i denna artikel. Jag 

lyfter fram likheter och skillnader mellan såväl Lpo94 och Lgr11 samt skolämnena 

svenska och svenska som andraspråk i de två läroplanerna. Inledningsvis tar jag 

upp några bakgrundsfakta till kursplanen för svenska som andraspråk. Sedan fort-

sätter jag med att beskriva de förändringar som har gjorts på strukturell nivå och 

några förändringar som gäller innehållet i kursplanerna i Lpo942 och Lgr11. Däref-

ter jämför jag de båda kursplanerna i Lgr11 med varandra. Avslutningsvis funderar 

och reflekterar jag över förändringar som har gjorts och om de skapar nya gränser 

eller kanske river barrikader. 

Språklärande och nya revir 
Under sina första levnadsår lär sig oftast barn att tala och använda ett eller flera 

språk i hemmiljö. Förhoppningsvis har barnen en stimulerande språklig miljö med 

vuxna och andra barn som talar, läser, sjunger, dansar och målar med dem. Under 

sådana förhållanden ges möjligheter för en god språkutveckling och framtida lä-

rande i och på ett eller flera språk. Senare i livet är det skolans uppgift att fortsätta 

det språkutvecklande arbete som har inletts i hemmet och helst utifrån den språk-

nivå där barnet befinner sig. I skolan tas det oftast för givet att eleverna ska under-

visas på svenska oavsett om de behärskar det svenska språket eller ej.3 Detta får 

konsekvenser för de cirka 18 % av eleverna som har utländsk bakgrund (Skolverket 

2010b) och talar något av de omkring 140 olika språk som finns i skolan (Axelsson 

& Bunar 2006).4 I den svenska skolan finns därför sedan 1996 en kursplan för 

skolämnet svenska som andraspråk som kan väljas av elever med annat moders-

mål än svenska. 

Framväxten och utvecklingen av ämnet svenska som andraspråk skedde främst 

från 1960-talet utifrån ämnet ”stödundervisning i svenska som främmande språk” 

(Hyltenstam 2000). Beteckningen svenska som andraspråk började användas i 

början av 1980-talet för att 1987 bli ett eget ämne i grundskollärarutbildningen 

(Tingbjörn 2004; Torpsten 2006). Svenska som andraspråk hade ingen nationellt 

fastställd kursplan för grundskolan när arbetet med Lpo94 startade (Skolverket 

1994). Efter ett flertal bakslag för att etablera ämnet i grundskolan – bland annat 

godkände inte regeringen kursplanen i svenska som andraspråk inför Lpo94 (Re-

                                                             
2 Noteras bör här att Lpo94 bestod av en allmän del och en separat kursplanedel. I denna artikel an-
vänder jag Lp094 för båda. 
3 Svenska är huvudspråk i Sverige (Språklag), regeringens och riksdagens språk samt vetenskapens, 
teknologins och utbildningens språk. De fem officiella minoritetsspråken har skolor med undervisning 
på dessa. Det finns några skolor där immigranters språk är undervisningsspråk, exempelvis arabiska.  
4 Totalt fanns 891722 elever i grundskolans årskurs 1–9 under läsåret 2009–2010 (Skolverket 2010b).  
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geringen 1993:5–56) – fastställde regeringen ett nytt förslag för kursplan för 

svenska som andraspråk 15 juni 1995 för att gälla i grundskolan från och med läså-

ret 1995/96 (Utbildningsdepartementet 1995). Intressant är att svenska som and-

raspråk hade etablerats på gymnasiet redan 1989 (Tingbjörn 2004). Under sin 

grundskoletid studerade alltså elever med utländsk bakgrund svenska men inför 

gymnasiet kunde de välja svenska som andraspråk vilket medförde att varken ele-

ver eller lärare förstod ämnets karaktär. Tingbjörn menar att gränsen mellan 

svenska och svenska som andraspråk inte kan vara helt klar ur vare sig ett utbild-

ningsvetenskapligt perspektiv eller undervisningsperspektiv förrän de två ämnena 

förekommer i såväl lärarutbildning som i grund- och gymnasieskolans kursutbud 

(Tingbjörn 2004).  

Undervisning för lärande 
Vad är då en läroplan? Det är ett nationellt styrdokument som beskriver hur sko-

lan ska arbeta och vad som ska bearbetas. Läroplanen är politiskt beslutad och 

konstruerad i en social kontext. Av den anledningen förändras synen på innehållet 

i en läroplan över tid och i olika kulturer (Lundgren, Swingby & Wallin 1981). Ex-

empelvis har både Lpo94 och Lgr11 bearbetats av koalitionsregeringar (Modera-

terna, Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna). Läroplaner är således inte 

neutrala eller likgiltiga för lärarna utan de är styrdokument för den undervisning 

och den samhälleliga fostran som ska bedrivas i skolan. Läroplaner förmedlar 

alltså även medborgarfostran, demokratiska ideal och ideologiska värdegrunder 

(Carlson 2002). De innehåller inte några metodiska undervisningsexempel utan 

innehållet måste tolkas av lärarna. Läroplanen lämnar därmed stora friheter för 

lärarna att bestämma över sin undervisningspraktik. 

En läroplan kan vara både normativ och förklarande (Lundström 2007) och 

också tolkningar av och diskussioner om läroplaner kan ske utifrån ett normativt 

eller förklarande perspektiv. Utifrån ett normativt perspektiv kan det exempelvis 

handla om i vilken utsträckning ett skolämnes kursplan ska koncentrera sig kring 

fakta, förmågor eller färdigheter. Utifrån ett förklarande perspektiv diskuteras mer 

hur läroplaner realiseras och implementeras i undervisningen. I läroplanen ingår 

kursplaner för alla skolämnen. 

Vad är då en kursplan? Det är en beskrivning av enskilda ämnens innehåll och 

en del av läroplanen. Kursplaner kan betraktas som en beskrivning av de ”kun-

skapsmassor” som undervisningen ska ägna tid åt och som eleven ska lära sig. I 

kursplaner presenteras begrepp, slutledningar och förfaranden som barnet ska 

lära sig (Popkewitz 2009:208). Detta gäller även de kursplaner som skrivits fram 

för Lgr11 under 2009–2010. Pedagogiska och didaktiska beslut överlämnas till den 

enskilda läraren. En viktig markering i Lgr11 gentemot Lpo94 är att fokus i kurs-

planerna läggs på undervisningen. Förändringen är synlig i de begrepp som an-

vänds. Undervisningen ska exempelvis ge eleven möjligheter, stimulera elevernas 

intresse, bidra och ge förutsättningar så att eleven kan utveckla olika förmågor. I 
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Lpo94 ligger fokus på en aktiv elev som exempelvis ska utveckla förmågor och 

fantasi samt tillägna sig kunskaper. Konsekvensen av Lgr11 blir att skolan och 

lärarna får ett större ansvar för att undervisningen ska leda till elevens lärande. 

Strukturvariationer för att skapa gränser 
Kursplanerna anger de centrala kunskaper, den förståelse och de färdigheter som 

eleven ska uppnå i ämnet. Detta ska bidra till nationell likvärdighet i utbildningen 

(Nyman 1993; Garme 1993). Kursplanerna i Lpo94 och Lgr11 är strukturerade på 

markant skilda sätt, vilket illustreras i Tabell 1 nedan.  

Kursplanerna 2011 i Lgr11 är strukturerade på ett sätt som skiljer sig markant 

från kursplanerna i Lpo94. För samtliga kursplaner i Lgr11 finns ett inledande 

stycke som allmänt presenterar ämnet och dess nytta. Strukturen för samtliga 

kursplaner är därefter Syfte, Centralt innehåll och Kunskapskrav (se Tabell 1). För 

svenska och svenska som andraspråk är centralt innehåll något olika beroende på 

ämnets karaktär och därmed gränsskapande, vilket jag återkommer till nedan. 

 

Tabell 1. Lpo94 och Lgr11, kursplaner för svenska och svenska som and-

raspråk (Skolverket 2006:96–101c; 2011:102–107) 

 
Lpo94 – svenska  Lpo94 – svenska som andra-

språk 

Lgr11 – Svenska och 

svenska som andraspråk 

  Inledning 

Ämnets syfte och 

roll i utbildningen 

Ämnets syfte och roll i utbild-

ningen 

 

Syfte 

Mål att sträva mot Mål att sträva mot  

Ämnets karaktär och 

uppbyggnad:  

 Språket 

 Skönlitteratur, 

film och teater 

 

Ämnets karaktär och uppbygg-

nad:  

 Språkutveckling – kun-

skapsutveckling 

 Språk och kultur 

 Andraspråksundervis-

ning och litteraturläsning 

Centralt innehåll 

 

 Läsa och skriva 

 Tala, lyssna och sam-

tala 

 Berättande texter och 

sakprosa 

 Språkbruk 

 Informationssökning 

och källkritik 

Mål att uppnå Mål att uppnå  

Bedömning: 

 Bedömningens 

inriktning 

 Väl godkänt  

 Mycket väl 

godkänt 

Bedömning: 

 Bedömningens inriktning 

 Väl godkänt  

 Mycket väl godkänt 

Kunskapskrav för godtag-

bara kunskaper 

 

 

I Tabell 1 synliggörs att mål att sträva mot och mål att uppnå i årskurs tre, fem och 

nio som finns i Lpo94 har tagits bort i Lgr11. Istället har kursplanerna i Lgr11 ett 

avsnitt med rubriken Kunskapskrav som kan sägas vara en kombination av mål 

att sträva mot och mål att uppnå. Där finns specificerat vad eleverna ska kunna i 
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slutet av årskurs 3, 6 och 9.5 I tabellen syns även en förändring av vad som utmär-

ker ämnet. I Lpo94 dominerar språket och litteraturen medan läsa, skriva, tala, 

lyssna, samtala, berättande texter och informationssökning dominerar i Lgr11.  

Ett nytt ämne med revirtänkande 
I Lpo94, finns under rubriken Ämnets syfte och roll i utbildningen samt under 

Mål att sträva mot flera påståenden som skiljer sig åt mellan svenska och svenska 

som andraspråk. Exempelvis kan man läsa i kursplan för svenska att ämnet ska  

utveckla elevernas kommunikationsförmåga, tänkande och kreativitet (Skolverket 2000:96).  

 medan man i kursplan för svenska som andraspråk menar att eleven ska 

tillägna sig en sådan språkbehärskning att de med fullt utbyte kan tillgodogöra sig utbildningen 

i andra ämnen och kan ingå i kamratgemenskapen och i det svenska samhället (Skolverket 

2009:102). 

Ovanstående mål i svenska som andraspråk kan enligt Torpsten (2008) ses som 

ett demokratimål, genom vilket alla elever ska få tillgång till utbildning och vara en 

del av ett socialt samhälle. Att inte behärska svenska, att befinna sig utanför den 

svenska normen medför lägre grad av deltagande i samhället och sämre betyg i 

skolan menar Torpsten. I Lgr11 har ovanstående citat ersatts med ”ges möjlighet 

att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära” i både kursplanen för 

svenska och för svenska som andraspråk (Skolverket 2011:222 resp. 239). Ett till-

lägg finns därefter för svenska som andraspråk som tydligt lyfter fram ämnets 

speciella karaktär:  

Undervisningen ska ge eleverna rika möjligheter att kommunicera på svenska utifrån sin kun-

skapsnivå, utan att ställa för tidiga krav på språklig korrekthet (Skolverket 2011:239). 

Jag kan konstatera att regeringen har förstått att det inte är försvarbart att ställa 

krav på språklig korrekthet då elever med svenska som andraspråk kan ha olika 

erfarenhet av att använda språket såväl funktionellt som formellt. Jag menar att 

det finns många faktorer som skiljer dessa elever åt. Två av dessa är ankomst till 

Sverige och tidigare erfarenhet av att tala svenska vid skolstart. Elever som exem-

pelvis är nyanlända i årskurs 5 kan inte förväntas klara de kunskapskrav som ställs 

för årskurs sex då språkinlärning tar lång tid. Att lära sig ett skolspråk kan ta fem 

till sju år (Cummins 2004). Under revideringsarbetet 2009 var det problematiskt 

att förhålla sig till just olika erfarenheter av det svenska språket för att formulera 

kunskapskrav.  

Kursplanen för svenska, Lpo94, lyfter fram ett avsnitt som handlar om identi-

tet, kulturarv, värderingar, åsikter och upplevelser som inte finns i kursplanen för 

                                                             
5 Noteras bör att nya kunskapskrav för årskurs 3 infördes i Lpo94 år 2008 (Utbildningsdepartementet 
2008). Kunskapskraven har bearbetats i Lgr11. 
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svenska som andraspråk, Lpo94. Det kan synas lite märkligt med en formulering 

som för fram att elever som studerar utifrån kursplanen för svenska behöver skapa 

sig en identitet, förstå språkets betydelse i identitetsskapandet och i samhället (jfr 

Magnusson 2007) medan elever som studerar utifrån kursplanen för svenska som 

andraspråk inte behöver inse språkets identitetsbärande och identitetsskapande 

betydelse. Identitetsforskning efter 1994 visar att ungdomar med utländsk bak-

grund i stort anammar det nya samhället med språk, kultur, värderingar och nor-

mer för att skapa en tredje identitet som kan sägas vara mer global, en utvidgad 

identitet som växer fram likt ett lapptäcke (jfr Bhabha 1994; Suarez-Orozco 2001; 

Goldstein-Kyaga & Borgström 2009). Möjligen kan detta vara en orsak till att 

kursplanerna för både svenska och svenska som andraspråk i Lgr11 har en inled-

ning som betonar språkets betydelse för identitetsskapande. 

En intressant formuleringsvariation finns i Lpo94 för svenska respektive 

svenska som andraspråk under Mål att sträva mot: för svenska står det att eleven 

”kan, vill och vågar uttrycka sig i många sammanhang” medan versionen för 

svenska som andra språks inleds med ”vill, vågar och kan […]” (Skolverket 

2000:97 resp. 102). Här uppstår en klar distinktion mellan förmåga, kan, och am-

bition, vill. Elever med svenska som första språk förväntas kunna före de vill och 

vågar, medan elever med svenska som andraspråk först vill därefter vågar och sist 

kan. Det sistnämnda alternativet är i och för sig ett strategiskt alternativ som gyn-

nar språkutveckling. Variationerna har i Lgr11 ersatts av ”tilltro till sin språkför-

måga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften” för båda 

kursplanerna.  

Gränser och revir suddas ut 
Genom ovan beskrivna exempel kan jag konstatera att det finns skillnader mellan 

Lpo94 och Lgr11 samt mellan svenska och svenska som andraspråk i Lpo94. Det är 

även så att det i Lgr11 finns skillnader mellan svenska och svenska som andraspråk 

men dokumenten har fler likheter än skillnader. I kursplanerna för svenska och 

svenska som andraspråk har syftet förändrats så att ämnena har närmat sig 

varandra men visst revirtänkande finns för att markera karaktären för respektive 

kursplan. Det kan därför vara av ett visst intresse att se närmare på likheter och 

skillnader i de två kursplanerna. Redan i inledningen för båda kursplanerna i Lgr11 

finns en text som förenar ämnena och därmed suddar ut gränser: 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket ut-

vecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och 

tänker. Att ha ett rikt språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där 

kunskaper, livsåskådningar, generationer och språk möts (Skolverket 2011:222, 239). 

Den inledande texten, inflygningen, skulle enligt instruktioner från Regeringen till 

Skolverket och kursplanegruppen inte direkt rikta sig mot skolämnena svenska 

och svenska som andraspråk utan snarare mer generellt beskriva språks betydelse 

för individen och samhället. Citatet lyfter fram språket som ett redskap för tän-
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kande, en formulering som tidigare endast fanns i kursplan för svenska, Lpo94. 

Citatet antyder även att kunskaper i och om ett språk är förutsättningen för att 

verka i ett samhälle. Citatet handlar även om språkets vikt för identitetsutveckling 

och att kunna uttrycka känslor och tankar utifrån sig själv samt att relatera dessa 

till andras upplevelser. Som jag konstaterade tidigare, om språkets betydelse för 

identitetsutveckling, har onekligen denna insikt kommit båda kursplanerna till del. 

I slutet av kursplanearbetet hade alltså svenska och svenska som andraspråk jäm-

kats samman till att ha samma inflygning.  

Funktionella gränser 
Efter inflygningen följer syftet som innehåller fler likheter än olikheter för svenska 

och svenska som andraspråk. De inleds med samma formulering med undantag av 

ämnesbegreppet: 

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk/svenska ska syfta till att eleverna utvecklar 

kunskaper i och om svenska språket (Skolverket 2011:222, 239).  

Tyngdpunkten läggs på språket så att eleven ska ges kunskaper i funktionell an-

vändning men även förmåga att tala om språket. I några av syftesformuleringarna 

har man för svenska som andraspråk lagt till och markerat en gräns mot elevens 

första språk – modersmål – genom att skriva ”sitt svenska” och ”på svenska”.  

I syftestexten för svenska respektive svenska som andraspråk finns ytterligare 

några skillnader som lyfter fram ämnenas karaktär vilket visas i Tabell 2 (under-

strykningarna är ett tillägg av mig).  

 

Tabell 2. Svenska och svenska som andraspråks karaktärsdrag i Lgr11 (Skolverket 

2011:222, 239) 
 Svenska Svenska som andraspråk  

 Undervisningen ska ge eleverna rika möjligheter 

att kommunicera på svenska utifrån sin kun-

skapsnivå, utan att ställa för tidiga krav på språk-

lig korrekthet. 

 

ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om 

svenska språket, dess normer, uppbyggnad, histo-

ria och utveckling samt om hur språkbruk varie-

rar 

 

ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om 

svenska språket, dess normer, uppbyggnad, uttal, 

ord och begrepp samt om hur språkbruk varierar 

Undervisningen ska även bidra till att eleverna får 

möta och bekanta sig med såväl de nordiska 

grannspråken som de nationella minoritetssprå-

ken 

 

 

Ämnet svenska har alltså, enligt Tabell 2, betoning dels på ett historiskt perspek-

tiv, dels på nordiska och nationella minoritetsspråk. Svenska som andraspråk har 

däremot betoning på ordförråd och tid för att lära sig språket. Uttalet lyfts också 
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fram här. För svenska som andraspråk kan betoningen på uttal, ord och begrepp i 

samband med tidsrelationen visa en förståelse för vad som skiljer en andraspråk-

stalare från en förstaspråkstalare samt vad undervisningen måste fokusera på. 

Här, menar jag, har forskning inom svenska som andraspråk påverkat formule-

ringarna.  

Gemensamt för både svenska och svenska som andraspråk är att eleverna ska 

ges förutsättningar genom undervisningen, för att utveckla sina förmågor i 

svenska språket. Sammanfattningsvis formuleras detta i fem punkter (Skolverket 

2011:222–223, 239–240): 

formulera sig och uttrycka sig i tal och skrift, 

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,  

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, 

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och 

söka information från olika källor och värdera dessa  

Svenska språkets och undervisningens betydelse för att utveckla kunskap och för 

att kommunicera framskrivs klart för båda kursplanerna. Det är också tydligt att 

elever som läser enligt kursplan för svenska som andraspråk dessutom ska ges 

förutsättningar för att kunna: 

välja och använda språkliga strategier (Skolverket 2011:240). 

Under arbetet med kursplanerna diskuterades det omkring strategier, om de var 

en förmåga som kunde mätas. Eftersom det inte enbart behöver handla om vad 

man kan mäta utan om vad undervisningen ska ge eleven så innebär denna punkt 

att undervisningen ska utveckla elevens förmåga att använda strategier för att lära 

sig språk. Läraren måste undervisa om olika strategier för språkinlärning så att 

eleven kan finna de strategier som är mest lämpliga för eleven. 

Centralt innehåll markerar gränser och revir  
I detta avsnitt lyfts Centralt innehåll i kursplanerna fram. Där beskrivs kunskaps-

massan, det vill säga vad undervisningen för svenska och svenska som andraspråk 

ska bearbeta, sammanställd under några övergripande rubriker. Strukturen för 

centralt innehåll var inte fastställd när arbetet med kursplanerna för Lgr11 star-

tade. Inte heller fanns en beskrivning av vad kunskapsmassan skulle bestå av. Av 

instruktionerna från regeringsnivå framgick dock att centralt innehåll inte fick 

innehålla aktiviteter som handlande om göranden, så arbetsgruppen fick inte an-

vända verb utan skulle istället substantivera. Hela kunskapsmassan skulle rymmas 

under centralt innehåll, och utgöra cirka 75 % av undervisningstiden inom ämnet. 

Det förutsattes även att en tydlig progression skulle framgå i de olika moment som 

först beskrivs under årskurs 1–3 och som sedan återkommer i högre årskurser. 

Övergripande moment är gemensamma för svenska och svenska som andraspråk 

(se Tabell 1). Det mest framträdande innehållet är läsning, som har större tyngd än 
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skriva. Momentet informationssökning handlar om att söka och kritiskt granska 

fakta, inte att synliggöra olika sätt att kommunicera. Ett begrepp som inte används 

i kursplanerna är det vidgade textbegreppet. Begreppet uppfattades av regeringen 

som vagt och svårfångat och fick inte ingå i beskrivningen av centralt innehåll. 

Tanken med centralt innehåll är att det ska stärka ämnets karaktärsdrag samt 

lyfta fram undervisningsmoment. Undervisningen ska organiseras och behandla 

alla moment som beskrivs utifrån elevers olika språkliga förutsättningar. Som 

tidigare nämnts (se Tabell 2) ska undervisningen i svenska utveckla elevernas kun-

skaper om svenska språkets ”historia och utveckling” samt låta dem ”bekanta sig 

med de nordiska grannspråken” (Skolverket 2011:222) medan undervisningen i 

svenska som andraspråk ska utveckla elevens kunskaper om ”uttal, ord och be-

grepp” (Skolverket 2011:239). Just dessa begrepp förekommer även i centralt in-

nehåll som karaktärsdrag för respektive ämne. För årskurs 1–3 är övervägande 

stoff gemensamt för båda kursplanerna. Exempelvis: 

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och 

innehåll. 

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och 

språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar (Skolverket 2011:233, 240). 

Som jag har påpekat tidigare finns det en skillnad i sammanfattande förmågor som 

undervisningen ska ge till eleverna. Nämligen att undervisningen i kursplanen för 

svenska som andraspråk ska ge eleverna förutsättningar för att ”välja och använda 

språkliga strategier” vilket inte förekommer i kursplanen för svenska. I citatet är 

det lätt att upptäcka begreppet strategier och som citatet visar är det även väsent-

ligt stoff i centralt innehåll för kursplan för svenska.  

Jag kan notera att likheterna i syfte återkommer i stoffet för centralt innehåll, 

det vill säga det som läraren ska undervisa om. Skolan måste utifrån centralt inne-

håll ta ställning till hur detta stoff ska undervisas om så att eleven kan utveckla 

sina förmågor.  

För samtliga årskurser kan man tydligt spåra syftets intentioner och ämnets 

karaktär i det stoff som ska undervisas om. I kursplanen för svenska som andra-

språk jämfört med kursplanen för svenska handlar skillnaderna oftast om språkut-

vecklande undervisning. I årskurs 1–3 ska följande behandlas: 

Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.  

Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska 

språket inte räcker till. 

Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd (Skolverket 

2011:240). 



BERIT LUNDGREN 

138 
 

Det är lätt att uppfatta dessa beskrivningar som något eleven saknar, det vill säga 

ett bristperspektiv. Risken finns att undervisningen kommer att ägna sig åt att 

kompensera eleven istället för att utgå från elevens nuvarande kunskaper (jfr 

Torpsten 2008). Även centralt innehåll för årskurs 4–6 och 7–9 betonar uttal och 

satsmelodi. För dessa årskurser tillkommer i svenska som andraspråk ytterligare 

ett särskiljande undervisningsmoment: 

Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord (årskurs 4–6) 

(Skolverket 2011:242). 

Ordbildning, till exempel avledningar med suffix och prefix. Bildspråk och idiomatiska uttryck 

(årskurs 7–9) (Skolverket 2011:244). 

Ämnesinnehållet kan i citatet ovan visa på en progression över årskurser. Att ut-

trycka sig idiomatiskt är svårare för andraspråkstalare än förstaspråkstalare och 

det är även en förmåga som andraspråkstalare utvecklar senare i sin språkut-

veckling (jfr Prentice 2010). 

Den variation som finns i kursplanen för svenska handlar om berättande texter 

från nordiska länder och andra samt språkbruk i Sverige och övriga nordiska län-

der. Exempelvis: 

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen (års-

kurs 1–3) (Skolverket 2011:223). 

Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några 

kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan 

dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är (årskurs 4–6, liknande formulering finns även 

för årskurs 7–9) (Skolverket 2011:225). 

Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i värl-

den (årskurs 7–9) (Skolverket 2011:227). 

Ämnet svenska har med citaten ovan en tydligare språksociologisk karaktär än 

svenska som andraspråk.  

Gränssnitt för bedömning 
Lgr11 innehåller kunskapskrav som är underlag för bedömning av eleverna. Dessa 

kunskapskrav och betygsgraderingar är den största skillnaden mellan Lpo94 och 

Lgr11. Däremot är det ingen större skillnad mellan kunskapskraven för svenska 

och svenska som andraspråk. Kunskapskraven kan sägas vara uppdelade i läsa, 

skriva och samtala för båda kursplanerna. Det viktiga med kunskapskraven är att 

elevens lärande ska kunna mätas utifrån graderingar och ämnesspecifikt innehåll. 

Kunskapskrav finns för årskurs 1–3 men inga betyg ska delas ut till eleverna utan 

eleverna ska endast få ett omdöme. Betyg ges från vårterminens slut i årskurs 6 

och därefter vid varje terminsslut. För årskurs 6 och 9 är kunskapskraven angivna 

utifrån betygsnivåerna E, C och A där A är högsta betyget. Ett exempel på kun-
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skapskrav i slutet av årskurs 6 och ett från årskurs 9 får illustrera den subtila skill-

nad och de gränsmarkeringar som görs mellan bedömning av elever som undervi-

sas utifrån kursplanen för svenska och de elever som undervisas utifrån svenska 

som andraspråk. De första citaten i Tabell 3 är från svenska för årskurs 6 betyget E 

samt svenska som andraspråk årskurs 6 betyget E (understrykningar i Tabell 3 är 

ett tillägg av mig). 

 

Tabell 3. Exempel på kunskapskrav Lgr11 
Årskurs 6 E svenska Årskurs 6 E svenska som andraspråk 

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom 

att ställa frågor och framföra egna åsikter på 

ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet 

(Skolverket 2011:234). 

Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och 

begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett 

enkelt sätt (Skolverket 2011:252). 

 

 

Årskurs 9 A svenska Årskurs 9 A svenska som andraspråk 

Eleven kan samtala om och diskutera varie-

rande ämnen genom att ställa frågor och fram-

föra åsikter med välutvecklade och väl under-

byggda argument på ett sätt som för samtalen 

och diskussionerna framåt och fördjupar eller 

breddar dem (Skolverket 2011:238). 

Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv 

kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelate-

rat språk samtala om och diskutera varierande 

ämnen på ett välutvecklat sätt (Skolverket 

2011:256). 

 

 

I svenska som andraspråk ska eleven ha ett i huvudsak fungerande ord- och be-

greppsförråd vilket inte betonas i ämnet svenska. I svenska som andraspråk kan 

eleven använda både ett vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk medan språk-

bruket inte mäts på samma sätt i svenska. Jag menar att man här har fångat en del 

av det som utmärker och avgränsar svenska som andraspråk från svenska. Det 

undervisningsmoment som var gränsdragande för svenska som andraspråk om 

uttal och satsmelodi bedöms inte direkt i kunskapskraven. 

Avgränsa utan att begränsa 
Är det så att det finns gränser i läroplaner och kursplaner? Med utgångspunkt från 

ovanstående resonemang menar jag att gränser markeras, rivs och byggs upp igen 

när nya läroplaner och kursplaner skrivs fram. Det är förmodligen en naturlig kon-

sekvens att gränser mellan läroplaner av olika datum existerar. På samma sätt är 

det till viss del även mellan kursplaner av olika datum. Något nytt måste tillföras 

ett skolämne, i detta fall svenska och svenska som andraspråk, eller så behöver 

ämnet omformuleras för att visa på utveckling, förändring eller anpassning till 

rådande skolpolitik. Kursplaner i Lgr11 har tydligt visat vad läraren ska undervisa 

om i centralt innehåll, samt hur undervisningen kan utvärderas genom mätning av 

elevens lärande utifrån kunskapskrav. 

När det gäller etablering av ett nytt skolämne krävs tydliga gränser och marke-

ringar gentemot andra liknande ämnen. Svenska som andraspråk visar på betyd-

ligt fler strukturella och innehållsmässiga skillnader i förhållande till svenska i 

Lpo94 än vad som är fallet i Lgr11. Att skillnaderna är stora mellan ämnena i 



BERIT LUNDGREN 

140 
 

Lpo94 beror troligen på att svenska som andraspråk infördes först 1995 och att 

elever med utländsk bakgrund samt lärarna behövde tydliga riktlinjer för vad som 

utmärkte ämnet. Språkforskning har under de senaste årtiondena visat att vi lär 

oss olika språk på något så när liknande sätt vilket har medfört att kursplanerna 

kan närma sig varandra. Närmandet beror troligen även på att skolan ska ha 

samma förväntningar på alla elever som lever i det svenska samhället när det gäl-

ler kunskaper i det svenska språket. Den tydligaste anpassning som görs och som 

markerar skillnaden mellan svenska och svenska som andraspråk är elevernas tid i 

Sverige samt möjligheter att lära sig ett ordförråd och uttal. Dessutom handlar 

anpassning om att en elev som studerar efter kursplanen för svenska som andra-

språk behöver strategier för att lära sig ett andraspråk. Eftersom elever med ett 

annat modersmål än svenska kanske inte har befunnit sig i svenskspråkiga omgiv-

ningar hela livet eller befinner sig i en svenskspråkig miljö utanför skolan behöver 

de strategier för att lära sig ett nytt språk.  

Min tolkning av kursplanerna är att såväl elever med svenska som förstaspråk 

som elever med svenska som andraspråk med nödvändighet behöver undervisning 

som möjliggör utveckling av goda kunskaper i svenska språket. Trots att skillna-

derna mellan ämnena kan sägas vara subtila skapar kursplanerna ändå olika bilder 

av ämnena. Det språksociologiska perspektivet som finns i svenska finns inte alls i 

svenska som andraspråk. Där är skillnader i uttal snarare något som undervis-

ningen förhoppningsvis ska träna bort och inte något som enbart ska synliggöras 

för att eleverna ska förstå den språkliga variation som finns inom Sverige och Nor-

den. Även om bilderna är olika vill jag inte påstå att revirmarkering mellan äm-

nena har ökat, snarare har de minskat. Detta med tanke på att undervisningen ska 

leda till förmågor hos eleven som i flertalet punkter är lika. Något som även gällde 

före Lpo94. 

Från resonemanget ovan kan jag även spåra de diskussioner som förekommer i 

en läroplans samtida samhälle. Lpo94 kan sägas vara en del av debatten om 

svenska språket och litteraturen som en helhet istället för avgränsade enheter, 

medan Lgr11 till viss del kan vara en produkt av resultat från internationella läs-

undersökningar, som PISA och PIRLS. Utifrån dessa alarmerar medier om elevers 

sjunkande kunskaper i att läsa och skriva. Genom uppdelningen i olika gränsmo-

ment som läsa, skriva, tala, lyssna och samtala dras gränser mellan aktiviteter som 

vanligtvis går hand i hand i skolan. Exempelvis är god språklig kompetens i de 

flesta fall en förutsättning för att utveckla läsförståelse och kreativt skrivande. 

Omvänt utvecklar läsning och skrivning språket. Positivt är att kursplanen för 

svenska och svenska som andraspråk har närmat sig varandra då syfte och över-

gripande rubriker och innehåll är desamma.  

Avslutningsvis uttrycker kursplanen för svenska och svenska som andraspråk i 

Lgr11 en tydlig fokusförskjutning mot vad undervisningen ska innehålla och bort 

från elevens ansvar att lära. Undervisningen ska ge eleven möjligheter att utveckla 

kunskaper och min tolkning är därmed att undervisningen måste anpassas till 
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eleverna och utgå från elevernas erfarenheter och kunskaper. Därmed har den nya 

läroplanen, Lgr11, markerat en gräns mot Lpo94 som medför att lärare i vissa fall 

behöver förändra sin undervisning. Kursplanerna i svenska och svenska som and-

raspråk har å ena sidan suddat ut många gränser mellan ämnena för att å andra 

sidan tydligare markera vad som är några få skillnader mellan ämnena. 
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Aldrig någonsin tidigare har det skrivits och lästs så mycket som nu. Tidningar, 

tidskrifter och böcker flödar fram ur tryckpressarna, texter fyller cyberrymden och 

dyker upp på miljontals dataskärmar. Myndigheter och organisationer överöser 

oss med trycksaker och lägger upp webbsidor (Lundberg & Reichenberg 2009:10).  

Som medborgare förväntas vi ta del av och sätta oss in i en mängd samhällsin-

formation. Det kan vara allt från att läsa innehållsdeklarationer på livsmedel, lä-

kemedel, det ”finstilta” i kontrakt, internet- och mobilabonnemang och andra er-

bjudanden. Den som är informerad kan bilda sig en egen uppfattning, försvara 

sina rättigheter och påverka sin situation. Insikter ger åsikter. Skolan har här en 

viktig funktion, att ge eleverna en aktiv läsundervisning. 

I den svenska skolan finns en skild skolform, särskolan. Enligt skollagen är 

särskolan till för elever som på grund av utvecklingsstörning inte bedöms nå upp 

till grundskolans kunskapsmål (SFS 1985:1100).1 Särskolan har fått mycket upp-

märksamhet i media den senaste tiden. Rapporteringen har stundtals varit nega-

tiv. Det har kommit i dagen att allt fler elever på senare år har placerats i särskola 

utan ordentliga utredningar. De senaste femton åren har inskrivningen till särsko-

lan ökat, från cirka 1,0 procent läsåret 1995/1996, till 1,4 procent 2009/2010 

(Skolinspektionen 2011). Drygt 8500 elever gick i särskolan 2009/10.2 

Skolinspektionen gjorde därför på regeringens uppdrag 2010 en granskning av 

715 slumpvis utvalda beslut i 30 slumpvis utvalda kommuner. Syftet med gransk-

ningen var bland annat att undersöka om kommunerna tar sitt ansvar för hand-

läggning och utredning innan de beslutar att en elev ska placeras i särskola. Vidare 

ville man undersöka huruvida besluten fattats av behörig beslutsfattare och att 

vårdnadshavare getts rätt att välja vilken skolform deras barn ska ha.  

Granskningen ledde till att Skolinspektionen i en rapport riktade kritik mot 

samtliga 30 kommuner (Skolinspektionen 2011). Det framkom att handläggningen 

visade på uppenbara brister. Underlaget som låg till grund för ett beslut saknade 

ibland såväl sociala som medicinska utredningar. Följaktligen räckte inte underla-

                                                             
1Den obligatoriska särskolan organiseras i grundsärskola och träningsskola. Elever som bedöms sakna 
förutsättningar att klara av att gå i grundsärskolan tas emot i träningsskolan. Träningsskolan har andra 
kursplaner än grundsärskolan. I grundsärskolan går elever med lindrig utvecklingsstörning. Eleverna 
undervisas ungefär i samma ämnen som grundskolans elever. Ämnenas innehåll och omfattning anpas-
sas dock till varje elevs förutsättningar. Därför upprättas också en individuell studieplan för varje elev 
(Skolverket 2011).  
2 En elev inskriven i grundsärskolan kan också få sin undervisning i grundskoleklass. Där studerar 
eleven efter särskolans kursplan och undervisningen anpassas så att eleven utifrån sina förutsättningar 
kan följa klassens arbete. 
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get till att göra de bedömningar som gjorts. Bedömningen var således inte rättssä-

ker. Vidare visade det sig att utrikesfödda elever eller elever med utrikesfödda 

föräldrar i särskolan var fler än motsvarande grupp i grundskolan (se också Artiles 

1998).  

Skolinspektionen (2010) har också riktat kritik mot undervisningen i särskolan. 

Vi återkommer till detta längre fram. 

Ett syfte med denna artikel är att undersöka om det är möjligt att undervisa 

personer med utvecklingsstörning i läsförståelse. Ett annat syfte är att försöka få 

svar på varför gränser sätts när det gäller personer med utvecklingsstörning. För 

att få reda på detta kommer jag att göra en forskningsöversikt.  

Tre centrala begrepp 
Innan jag går vidare i denna artikel kan det vara på sin plats att försöka reda ut tre 

centrala begrepp, nämligen utvecklingsstörning, gräns och läsförståelse.  

Med utvecklingsstörning menas i allmänhet ett intellektuellt eller kognitivt 

funktionshinder. Psykologiskt innebär utvecklingsstörning en begränsad intellek-

tuell förmåga eller låg utvecklingsnivå, med varierande grad av störningar i upp-

märksamhet eller varseblivning (SOU 2003:35). Man brukar tala om grader av 

utvecklingsstörning: lindrig, måttlig och grav (Kylén 1981). 

Långt in i mitten på 1900-talet ansågs det som en skam att ha fått ett utveck-

lingsstört barn. Läkare kom att ha ett stort inflytande på allmänhetens uppfattning 

om personer med utvecklingsstörning och kan därför sägas ha medverkat till att 

skapa en gräns mellan ”vi” och ”dem”. Personer med utvecklingsstörning uppfat-

tades som farliga och skadliga för sin omgivning. De skulle in på anstalt och det 

var läkarna som hade till uppgift att se till att mödrarna gav upp sin ”missriktade 

moderskärlek” och såg till att barnen kom i väg. Det ledde till att stora anstalter 

byggdes där alla intagna kläddes i likadana kläder, klipptes i samma frisyrer och 

vårdades med militär disciplin på sina håll och på löpande band på andra håll. Här 

fanns inga eller mycket få leksaker, det bedrevs ingen undervisning, dit kom sällan 

några föräldrar eller anhöriga på besök och aldrig någonsin någon annan 

(Grunewald 2009:71ff., 97f.).  

Gränser. Vad är egentligen en gräns i en skolkontext? Bidwell (2000; 2001) 

nämner tre olika gränser där den första går mellan en organisation (t.ex. skolan) 

och dess yttre omgivning. Denna yttre organisatoriska gräns används för att sär-

skilja mellan exempelvis vem som ska gå i särskola och inte gå i särskola. Här rör 

det sig alltså om en gränssättning på kommunal nivå. 

Den andra gränsen går mellan hur organisationer (t.ex. skolor) internt organi-

serar sig. Skolor drar gränser mellan vem som ska gå i den ena eller andra klassen. 

Skolan drar också upp gränser för om en elev med utvecklingsstörning ska vara 

integrerad i en grundskoleklass och få sin undervisning där tillsammans med öv-

riga elever eller om en elev ska undervisas i en separat särskoleklass (Bidwell 
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2000; 2001). Här rör det sig om en gränssättning som görs av den enskilda skolan, 

det vill säga på lokal nivå.  

Den tredje gränsen är den pedagogiska. Här avses de gränser som uppkommer 

i undervisnings- och lärandesituationer. Pedagogiska gränser dras genom att som-

liga beskrivs som högpresterande och andra som lågpresterande elever. Gränser 

dras mellan dem som bedöms som aktiva på lektionen och dem som bedöms som 

överaktiva/oroliga, har svårt att sitta still och koncentrera sig. Det kan också 

handla om gränser mellan dem som lärare anser kan lära sig att läsa texter på dju-

pet och dem som bara klarar av att avkoda ord hjälpligt (Bidwell 2000; 2001). Här 

rör det sig om en gränssättning som görs i den enskilda klassen. 

Gränser kan också sättas på nationell nivå i form av lagar. Det kan vara positivt 

då de kan tillförsäkra personer med utvecklingsstörning rättigheter exempelvis 

skolplikt. Gränser är givetvis inte statiska, utan kan skifta (Bidwell 2000; 2001).  

Läsförståelse. En nödvändig förutsättning för att kunna läsa en text är att man 

kan avkoda orden på papperet. Men det räcker inte med att kunna avkoda utan 

man måste också förstå vad man läser. Många elever har svårt med det. Det kan ha 

flera orsaker. Exempelvis kan syntaxen och orden ställa till problem. Eleverna kan 

också ha begränsade förkunskaper om det område som texten gäller och kan då 

inte fylla i luckorna i texten. Vidare kan svårigheterna bero på att eleverna läser 

texten passivt och inte är medvetna om att de ska läsa aktivt, det vill säga mellan 

och bortom raderna (Lundberg 2010:96ff.). Det blir problematiskt för elever som 

inte förstår eftersom lärande i skolan till stora delar bygger på att eleven hämtar 

information från tryckta texter. God läsförståelse är nyckeln till framgång i de 

flesta av skolans ämnen och grunden för ett livslångt lärande och ett aktivt liv som 

samhällsmedborgare.  

Innan jag kommer in på forskningens rön rörande undervisning i läsförståelse 

för personer med utvecklingsstörning ger jag i nästa avsnitt en historisk tillba-

kablick.  

Endast bildbara sinnesslöa fick undervisning 
I Sverige har det funnits utbildning för elever med utvecklingsstörning sedan 

1860-talet. Under cirka hundra år bedrevs utbildningen på anstaltsskolor, så kal-

lade sinnesslöskoleanstalter. De sinnesslöa barnen bodde och gick i skola på an-

stalten. Sinnesslöutbildningen var frivillig och föräldrarna förväntades anhålla om 

att få sina barn inskrivna. Det var först 1944 som utbildningen av sinnesslöa barn 

formellt blev ett myndighetsansvar. Detta år kom en lag som innebar att lands-

tingen blev skyldiga att organisera och tillhandahålla vård och undervisning av 

”bildbara sinnesslöa barn” (SFS 1944:477). Lagen hade naturligtvis sina förtjänster 

genom att statsmakterna tog på sig ansvaret för att garantera undervisning. En 

uppenbar brist var dock att lagen var exkluderande, det vill säga satte gränser. De 

som definierades som “icke-bildningsbara sinnesslöa” fick ingen undervisning och 
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det skulle dröja ytterligare två år innan den första läroplanen för sinnesslöskolorna 

kom (Grunewald 2009:123ff.). 

Empiriska studier av grundsärskolans innehållsmässiga arbete från denna pe-

riod lyser med sin frånvaro. Det var först 1964 som Skolöverstyrelsen bestämde att 

särskolan skulle undersökas. Två delstudier gjordes. I en av studierna undersöktes 

undervisningens samstämmighet med läroplanen i ämnena modersmål, matema-

tik, kristendom och hembygdskunskap. Man studerade i vilken omfattning det 

angivna innehållet behandlades, vilket övrigt undervisningsinnehåll som togs upp 

m.m. Studien genomfördes som en enkätstudie. Det framkom då att lärarna i 

särskolan upplevde att undervisningen i hög grad stämde överens med läroplans-

anvisningarna. De kunde dock varken närmare specificera hur och i vilken omfatt-

ning olika innehållsmoment förekom i undervisningen. Exempelvis uppgav de att 

högläsning behandlades under läsåret men däremot inte hur ofta, i vilken grad 

eller för vilka elever. Vilka andra ämnen särskolan undervisade i och vad som 

kunde ses som karakteristiskt för det pedagogiska arbetet framgick inte heller (se 

Witting 197?).3 

Fyra år senare, 1968, kom den så kallade omsorgslagen. Den innebar att alla 

barn och ungdomar i Sverige fick rätt till utbildning, oavsett grad av utvecklings-

störning. Det innebar dock inte att alla erbjöds skolgång fem dagar i veckan utan 

en del fick bara gå en dag (muntlig kommunikation Anna-Lena Krook 2011-06-

01).4 År 1993 kom så LSS (Lagen om stöd och särskild service). Denna lag är en 

rättighetslag som skall garantera personer med omfattande och varaktiga funk-

tionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det dagliga livet 

och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får. Målet är att den en-

skilde får möjlighet att leva som andra. LSS är emellertid en rättighetslag. Det 

innebär att den enskilde inte får insatserna per automatik, utan endast om 

han/hon begär dem. Att begära insatser kan vara svårt om man inte begriper vad 

som står i LSS (Grunewald 2009:159ff., 191ff.). Här vilar ett stort ansvar på skolan 

att utveckla elevernas läsförståelse.  

Hur ser undervisningen ut idag? 

Som nämndes i inledningen går flertalet elever med utvecklingsstörning idag i en 

särskild skolform, särskolan. Debattens vågor har gått höga huruvida vi ska ha en 

särskild skolform för personer med utvecklingsstörning.  

Förespråkarna har fört fram argument som handlar om att elever med ut-

vecklingsstörning har sådana specifika behov som enbart särskolan kan tillgodose. 

Ett annat argument är att det är viktigt att ta tillvara särskoleundervisningens 

speciella karaktär. Ett tredje argument är att särskolans personal har erfarenhet av 

att undervisa dessa elever (Sundström 2011:17ff.). Motståndarna argumenterar för 

                                                             
3 Det saknas fullständiga uppgifter om publikationsår i boken. I databasen Libris anges årtalet 197?. 
4 Anna-Lena Krook är ordförande för riksförbundet FUB (Förbundet för barn, unga och vuxna med 
utvecklingsstörning). FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna 
med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. 
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att elever med utvecklingsstörning har rätt till ett så normalt liv som möjligt och 

att till ett normalt liv hör att få gå i samma skola under samma villkor som andra 

elever (Thomas & Loxley 2001).  

Särskolan har samma krav på sig som all övrig skolverksamhet när det gäller 

att främja elevernas kunskapsutveckling och att ge dem de redskap de behöver för 

att – så långt det för varje individ är möjligt – förstå och hantera omvärlden (Skol-

verket 2011).  

Den 1 juli 2011 fick grundsärskolan nya kursplaner. I kursplanerna i svenska 

och svenska som andraspråk står läsförståelsen i centrum. Det står explicit att 

undervisningen ska innehålla träning av lässtrategier för att avkoda och förstå 

olika texter. Vidare ska eleverna få träna sökläsning och läsning mellan raderna. 

De ska läsa såväl faktatexter som berättande texter. Också multimodala texter lyfts 

fram (ibid. 2011:65). De nya kursplanerna ställer följaktligen höga krav på såväl 

lärare som elever.  

Även om grundsärskolan således fått nya kursplaner har forskningen pekat på 

att det brukar ta tid innan skrivningarna i dessa får genomslag ute i skolorna (jfr 

Meyer & Rowan 1978). Vi får också låta det gå en tid innan vi som forskare kan gå 

in och se vilka spår skrivningen i kursplanerna avsatt i praktiken. Följaktligen får 

vi i denna artikel nöja oss med att granska befintlig forskning om läsning och läs-

förståelse hos personer med utvecklingsstörning.  

Svensk forskning om särskolan 
Det finns omfattande svensk forskning kring särskolan. Studierna kan grovt delas 

in i sådana som undersökt hur elever med flera funktionsnedsättningar (a) blir 

mottagna i träningsskola och (b) blir mottagna i särskola. Här har uppmärksam-

mats faktorer som effektivitet i team- och föräldrasamarbete, åtgärdsprogram 

m.m. Studierna kännetecknas av att de främst utgår från ett habiliteringsperspek-

tiv (se Granlund et al. 1999). De har därför i huvudsak belyst social integrerings-

problematik (Rosenqvist 1988; Tideman 2000) och särskoleelevers delaktighet, 

gemenskap och samspel med varandra (Szönyi 2005) och med andra (Molin 

2004). Merparten av dessa studier kan hänföras till det Molin (2004) benämner 

implementeringsforskning, dvs. man studerar konsekvenser av genomförda re-

former genom att följa upp hur lagstiftningens centrala intentioner och det som 

realiseras i verkligheten stämmer överens.  

Däremot finns det knappt någon forskning kring läs- och skrivutveckling i 

särskolan. Detta ter sig en smula överraskande då Skolverkets (2002) studie rö-

rande personer som gått i gymnasiesärskolan visade på brister. Endast hälften av 

ungdomarna ansåg att gymnasiestudierna hade förberett dem för de arbetsupp-

gifter de var satta att utföra. Ungdomarna poängterade vidare att studierna kunde 

ha varit mer utmanande och kunskapsinriktade. I en kvalitetsredovisning av Skol-

verket (2003) ansågs att detta var en allvarlig brist.  
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I sin avhandling uppmärksammar Berthén (2007:36f.) att befintlig svensk 

forskning om särskolan inte problematiserat särskolans pedagogiska verksamhet i 

någon högre utsträckning. Berthén följde två särskoleklasser under flera år. Re-

sultaten var nedslående. Hon påpekar att det skriftspråkliga sammanhang som 

eleverna erbjöds i de skolor hon undersökte var begränsat. Mycket tid gick åt till 

att eleverna skulle tränas att sitta tysta och stilla i bänken, vänta, kunna räcka upp 

handen, sysselsätta sig själva och att inte störa andra. Till detta kom att elevassi-

stenterna ville vara ”snälla” och gjorde arbetet istället för eleverna. Det kunde gälla 

såväl skolarbetet som hemläxan. Eleverna fick därför inte reella förutsättningar för 

ett deltagande i skriftspråkliga aktiviteter som kunnat leda till en funktionell läs-

kompetens. Eleverna fick träna på bokstäver och ord, men de fick inte använda 

skriftspråksfärdigheterna till kommunikation i meningsfulla sammanhang. Ele-

verna förväntades med andra ord bli läs- och skrivförberedda i huvudsak genom 

att träna sig på att skriva bokstäver. De elever som var i fokus i Berthéns studie 

använde inte texter i någon större omfattning. De enda texter som de mötte i 

klassrummet utgjordes av dagens schema, enstaka ordbilder på tavlan, eller ge-

nom olika spelmaterial i någon språktränande gruppaktivitet. Någon enstaka gång 

läste de böcker (Berthén 2007:134ff.).  

I Skolinspektionens tidigare nämnda rapport – i vilken 28 särskolor var före-

mål för undersökning – framkom att lärarna i särskolan försummade aktiv läsun-

dervisning för de äldre eleverna och i stället prioriterade omsorg och ett gott emo-

tionellt klimat i skolan (Skolinspektionen 2010). Eleverna fick inte tillräckliga 

förutsättningar att utveckla de språkliga förmågor som uttrycks i grundsärskolans 

kursplan i svenska. Många lärare utgick inte från varje enskild elevs behov, förut-

sättningar och möjligheter i undervisningen och utmaningarna för många elever 

var för låga. I likhet med Berthén (2007) fann man att den läsning som mest före-

kom var läsning av schema och spelprogram och vad som skulle serveras till skol-

lunch. I de högre årskurserna var det mycket vanligt att lärarna läste högt för ele-

verna. Däremot var det sällsynt att lärarna stödde elevernas lyssnande genom att 

samtala med dem och ta vara på de frågor och funderingar som kunde finnas kring 

innehållet i texterna. I många skolor fick eleverna låna bänkböcker efter eget in-

tresse, men gavs sällan tillfällen att reflektera över innehållet i läsningen. Fokus 

låg att på egen hand skriva bokrecensioner eller att berätta om böckerna, men 

något samtal förekom inte (Skolinspektionen 2010). Om nu inte svensk forskning i 

någon större utsträckning intresserat sig för hur personer med utvecklingsstörning 

läser så gäller det motsatta för internationell forskning. Låt oss se närmare på den 

i nästa avsnitt.  

Omfattande internationell forskning 
Ett stort antal studier, företrädesvis på personer med Downs syndrom, och i syn-

nerhet på deras avkodningsförmåga, har gjorts (Snowling, Nash & Henderson 

2008). Forskningen har visat att läsning ofta är en svår uppgift för personer med 
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utvecklingsstörning. Det har också framkommit att förmågan till helordsläsning 

ofta är mer utvecklad än fonologisk avkodning och läsförståelse (åtminstone hos 

barn med Downs syndrom, se t.ex. Goetz et al. 2008). Det har globalt sett skett 

stora förbättringar när det gäller pedagogik och skolgång för personer med ut-

vecklingsstörning de senaste decennierna. Bochner et al. (2001) kunde exempelvis 

i sin studie från Australien konstatera att unga vuxna med Downs syndrom hade 

mer utvecklade läsförmågor än äldre vuxna med Downs syndrom. 

För personer med utvecklingsstörning liksom för läsare i övrigt är det viktigt att 

kunna läsa med flyt. Läser man stapplande går det åt mycket kognitiva resurser 

och förståelsen blir lidande. Förståelsen kräver både uppmärksamhet och omfat-

tande kognitiva resurser för att det skall bli ett tillfredsställande resultat. Läsför-

ståelsen kan således till skillnad från avkodningen inte automatiseras (Lundberg 

2010:79ff.; Bråten 2007). 

Vidare har forskarna kunnat konstatera att både ordavkodningsprocesser och 

läsförståelse tycks gå att öva upp genom koncentrerad och teoretiskt motiverad 

intervention (t.ex. Pershey & Gilbert 2002; van den Bos et al. 2007). Studier tyder 

på att utvecklingsstörda har svårigheter med abstrakt tänkande och detta påverkar 

deras läs- och skrivutveckling (Katims 2001; Bird Cleave & McConnell 2000). De-

ras läsning tenderar därför att inte bli lika automatiserad som hos icke-utveck-

lingsstörda (Swanson & Trahan 1996). Även i de fall där de läser med flyt har de 

svårt att förstå vad de läser (t.ex. Barnes & Dennis 1992). Byrne, McDonald och 

Buckley (2002) följde en grupp på 24 engelska barn med Downs syndrom under 

två år. Eleverna gick i vanlig klass.5 Forskarna jämförde deras progression i läsning 

dels med en grupp genomsnittliga läsare, dels med en grupp svaga (långsamma) 

läsare som gick i samma klass. Visserligen gjorde barnen med Downs syndrom 

framsteg i sin läsning men jämfört med de två andra grupperna var framstegen 

begränsade. Laws och Gunn (2002) fann ett samband mellan graden av språkut-

veckling och läsförståelse hos barn med Downs syndrom. Det gjorde också Groen, 

Law, Nation och Bishop (2006) som följde en flicka med Downs syndrom och fann 

att hon var lika bra som normalläsare när det gällde att besvara faktafrågor. Däre-

mot hade flickan svårigheter när det gällde att göra kunskapsbaserade inferenser.6 

Forskningen har också undersökt effekten på förståelsen av kompletterande bild-

stöd (Jones et al. 2007) och så kallad lättläst text (jfr Lundberg & Reichenberg 

2009).  

Det har också uppmärksammats att läs- och skrivutvecklingen är beroende av 

effektiv skolundervisning. I Holland har forskare undersökt hur man kan förbättra 

läsförståelsen hos personer med lindrig utvecklingsstörning. Elever i tolvårsåldern 

deltog i studien. Utgångspunkten var att personer med utvecklingsstörning inte 

förstår orsakssambanden i en text. Genom att fokusera på dessa hoppades man att 

förståelsen skulle öka. Förståelsen mättes genom att ställa varför-frågor samt be 

                                                             
5 Min översättning av det engelska begreppet mainstream class. 
6 Att göra inferenser innebär att man läser mellan raderna.  
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eleverna återberätta vad de läst. Under åtta veckor, 20–30 minuter varje dag, un-

dervisades eleverna om orsakssamband under ledning av en forskare. Under den 

första veckan fick de läsa berättelser högt, identifiera ord, meningar och stycken. 

Under den andra och tredje veckan fick de lära sig att identifiera orsakssamband i 

meningar. Under den fjärde, femte och sjätte veckan fick de träna sig på att an-

vända orsakssamband i berättelser. Under de två sista veckorna slutligen fick de 

träna på att använda orsakssamband i faktatexter. Träningen gav positiva resultat. 

Att förstå orsakssambanden i en berättelse/faktatext är viktigt om man ska kunna 

tillgodogöra sig innehållet i texten (Varnhagen & Goldman 1986).  

I van den Bos, Nakken, Nicholay och Houten (2007) deltog 38 vuxna hollän-

dare med lindrig utvecklingsstörning. De fick träna efter modellen Reciprocal Te-

aching, på svenska Reciprok undervisning (RU) som har utarbetats av Annemarie 

Palincsar och Ann Brown (1984). Den senare, som dog 1999, var dyslektiker och 

lärde sig läsa först vid 13 års ålder. Så småningom blev hon professor vid Illinois 

University. Där kom hon i kontakt med en speciallärare för utvecklingsstörda 

barn, Annemarie Palincsar. Hon blev sedermera Anns doktorand. Idag är Anne-

marie professor vid University of Michigan. Den ursprungliga modellen utveckla-

des för svaga läsare i årskurs 7, men har senare även använts i de flesta årskurser 

med olika elevkategorier och resultatet har blivit en ökad läsförståelse hos ele-

verna.  

Själva begreppet reciprok betyder ömsesidig. Med detta menas att modellen 

lägger vikt vid det dialogiska, det vill säga att lärande sker i dialog med andra och 

att eleverna skapar mening tillsammans. Palincsar och Brown (1984) menar att 

läsförståelse är en produkt av (a) textens grad av läsbarhet, (b) graden av överens-

stämmelse mellan innehållet i texten och elevens förkunskaper och (c) elevens 

strategier i samband med läsningen. Därför är det viktigt, menar de, att välja texter 

som har en hög grad av läsbarhet och där innehållet inte ställer oöverstigliga krav 

när det gäller förkunskaper. I reciprok undervisning ligger fokus på att träna ele-

verna att bli aktiva, konstruktiva läsare. Reciprok undervisning är mycket struktu-

rerad och bygger på att deltagarna får träna fyra strategier som är viktiga för att 

aktivt kunna läsa en text. De fyra strategierna är: 

 

 Sammanfatta med egna ord. 

 Ställa egna frågor före, under och efter läsningen av texten. 

 Reda ut oklarheter, exempelvis svåra ord, komplicerad syntax, centrala idéer. 

 Föregripa, där syftet är att träna elever att förutsäga vad de tror att texten kommer att be-

handla med hjälp av exempelvis rubrik och bilder.  

Den sistnämnda strategin innebär också att kunna dra slutsatser från vad de redan 

vet i ljuset av ny information som dyker upp i texten.  

Själva textsamtalet sker i smågrupper och läraren har i förväg delat upp texten i 

små stycken (segment). Genom att segmentera texten belastas inte elevernas 

minne lika hårt vilket torde innebära att i synnerhet lässvaga elever får större be-

hållning av det lästa.  
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Under de första textsamtalen där RU praktiseras har läraren huvudansvaret för 

samtalet. Det sker genom att läraren modellerar hur strategierna kan brukas i 

praxis av eleverna. Han/hon demonstrerar hur man ställer frågor, reder ut svåra 

ställen i texten, sammanfattar och blickar framåt. Eleverna observerar och uträttar 

inte så mycket kognitivt arbete själva.  

Allt eftersom blir det en elevs uppgift att axla lärarens roll som samtalsledare. 

Läraren blir då en bland övriga deltagare i gruppen, men har samtidigt till uppgift 

att stödja den elev som är samtalsledare. 

van den Bos et al. (2007) lät sina deltagare träna enligt RU i femton timmar 

under tre månaders tid. Hälften av deltagarna fick träna de fyra strategierna i RU 

individuellt med en lärare, den andra hälften i lärarledd grupp. Läraren var ledare 

hela tiden såväl i den individuella undervisningen som i gruppen. Deltagarna fick 

läsa både berättande texter och faktatexter. Det gick inte att på basis av testresul-

taten fastställa om det var bättre med enskild undervisning av strategier eller 

undervisning i grupp. Forskarnas slutsats är att strategiträning är ett första steg i 

träningen för deltagarna att bli bättre läsare. I en studie av Alfassi et al. (2009) 

ingick israeliska personer med lindrig utvecklingsstörning. De var mellan 15 och 21 

år. Under tolv veckor, två gånger i veckan, fick de träna RU i smågrupper om fyra 

deltagare i varje grupp. Vid de sex första tillfällena presenterades de fyra strategi-

erna för deltagarna. Vid de efterföljande arton tillfällena fick deltagarna träna stra-

tegierna. I studien ingick också kontrollgrupper. Efter träningen – posttest – hade 

förståelsen ökat signifikant hos experimentgrupperna; däremot kunde inte någon 

signifikant skillnad i förståelsen urskiljas i kontrollgrupperna.  

Också i Sverige har RU använts i en studie med lindrigt utvecklingsstörda. 

Reichenberg och Lundberg (2011) har genomfört en interventionsstudie i fyra 

särskolor i Västra Götalandsregionen. Sammanlagt ingick 40 elever i undersök-

ningen. Samtliga elever hade ordentliga utredningar i vilka det framkom att de 

hade utvecklingsstörning. Hälften av eleverna fick träna efter RU och hälften av 

eleverna (kontrollgruppen) fick träna efter en modell som går ut på att träna infe-

renser, det vill säga läsning mellan raderna (Franzén 2002). I båda modellerna fick 

eleverna träna hur man går till väga när man tänker högt genom att läraren mo-

dellerade hur det går till.  

Interventionen pågick i åtta veckor och två gånger per vecka. Innan själva trä-

ningen sattes in, kartlades elevernas förutsättningar för läsning (pretest). Det var 

flera elever som ingick i undersökningen som hade riktigt låga resultat på avkod-

ningstesten. Även efter träningen testades eleverna (posttest).  

Resultaten av posttestet visade att elevernas läsförståelse ökade signifikant ef-

ter interventionen. En slutsats Reichenberg och Lundberg (2011) drar är att om 

eleverna hade läst på egen hand så hade sannolikt mycket energi gått åt till själva 

avkodningen och eleverna hade därför inte fått så mycket behållning av det lästa 

(jfr Bråten 2007). Den gemensamma läsningen av korta textsegment innebar med 

stor sannolikhet att eleverna inte i lika hög grad hämmades av sin långsamma, 
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stapplande avkodning. Istället kunde de använda sin energi för att tillsammans 

med sina kamrater försöka skapa mening i texten.  

En annan slutsats Reichenberg och Lundberg (2011) drar är att regelbundet 

övande med texter i smågrupper är viktigt om elever ska öka sin läsförståelse. När 

elever får rikliga tillfällen att resonera om innehåll och strategier för förståelse ger 

det resultat. En tredje slutsats är att lärare i särskolan/träningsskolan inte får vara 

så rädda för att utmana sina elever i den närmaste utvecklingszonen. Lärarna i 

Reichenbergs och Lundbergs studie vågade mer och mer utmana sina elever.  

Sammanfattande diskussion 
I Skolinspektionens rapport (2010) fick särskolan skarp kritik för att läsundervis-

ningen sätts på undantag. Det förefaller märkligt att så har kunnat ske under så 

många år med tanke på att det kommit ett antal larmrapporter såsom Skolverket 

(2002; 2003) och Berthén (2007).  

Varför har då lärarna i särskolan i så ringa omfattning undervisat i läsning och 

läsförståelse? Det finns flera orsaker till detta. En torde vara att lärare drar en 

gräns mellan omsorg och ett gott klimat och aktiv läsundervisning. Givetvis är det 

viktigt att elever i särskolan mår bra och trivs. Som jag ser det borde det inte finnas 

någon motsättning här. Den viktiga omsorgen kan väl förenas med en mer aktiv 

läsundervisning. Många lärare är oroliga för att utsätta eleverna för press och vå-

gar därför inte utmana dem i den närmaste utvecklingszonen. Reichenbergs och 

Lundbergs interventionsstudie (2011) tyder på att såväl elever som lärare upp-

skattade att bli utmanade. En annan tänkbar förklaring till att läsundervisning 

satts på undantag är att under ett par årtionden har en s.k. konstruktionistisk pe-

dagogik dominerat lärarutbildningen och varit vägledande för skolans verksamhet. 

Den är baserad på teorier om att barn är naturligt motiverade att lära sig på egen 

hand. Genom egna aktiviteter, undersökningar och upptäckter kan de lära sig att 

förstå matematik, fysik eller läsning. Självständigt och individuellt arbete har där-

för uppmuntrats och läraren har mer eller mindre abdikerat från sin lärarroll och 

enbart fungerat som handledare (von Glasersfeld 1989; Lundberg 2010). 

Ett sådant arbetssätt går stick i stäv dels mot de studier som lyfts fram i denna 

artikel, dels ett antal andra studier som visar att en strukturerad undervisning 

gynnar svaga elever (Wasik & Slavin 1993). Därmed inte sagt att elever inte ska få 

arbeta individuellt ibland, men om man endast låter eleverna läsa texter på egen 

hand har man förbisett ett viktigt faktum. Ingen text är avsedd att stå på egna ben. 

Den får aldrig bli en fristående del av undervisningen som eleverna ska hantera på 

egen hand. Texterna måste vara en del av undervisningsprocessen, och bli en del 

av samspelet mellan lärare, elever och ämnesinnehållet (jfr Palincsar & Brown 

1984). 

Ett syfte med denna artikel var att undersöka om det var möjligt att undervisa i 

läsförståelse i särskolan. Genomgången har visat att det går att träna läsförståelse 

med elever med utvecklingsstörning. Det strukturerade textsamtalet har visat sig 
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vara en framkomlig väg (jfr Varnhagen & Goldman 1986; van den Bos et al. 2007; 

Alfassi et al. 2009; Reichenberg & Lundberg 2011). Frågan infinner sig varför det 

inte gjorts fler större svenska studier kring läs- och skrivundervisning i särskolan.  

Ett annat syfte var att försöka få svar på varför gränser sätts när det gäller per-

soner med utvecklingsstörning. Genomgången har också visat att gränser har spe-

lat och fortfarande spelar en stor roll för personer med utvecklingsstörning. Vissa 

gränser är bra, exempelvis när statsmakten stiftar lagar för att garantera att perso-

ner oavsett graden av utvecklingsstörning ska få gå i skolan. Andra gränser har 

fungerat mindre bra som när (a) elever placeras i särskolan utan ordentligt ge-

nomförda utredningar och (b) när lärare prioriterar bort aktiv läsundervisning.  

I det gamla bondesamhället spelade inte läsning så stor roll. De kunskaper man 

behövde förmedlades muntligt från en generation till en annan. I vårt kunskaps-

samhälle är situationen annorlunda och som medborgare förväntas vi ta del av och 

sätta oss in i en mängd samhällsinformation. Dagens kunskapssamhälle ställer allt 

högre krav på den enskilde medborgaren/konsumenten att själv ta ställning för 

samt ansvara för sina handlingar. Det räcker därför inte med att bara kunna koda 

av orden man läser utan man måste också förstå vad texten handlar om. Här är 

risken överhängande att en gräns kan uppstå om eleverna i grundsärskolan inte får 

träna på att läsa och förstå texter. 

En annan gräns jag funnit är den mellan svensk specialpedagogisk forskning 

och internationell. I den internationella forskningen finns en omfattande läs- och 

skrivforskning rörande personer med utvecklingsstörning. I Sverige kan man få 

uppfattningen att de som forskar kring utvecklingsstörning inte prioriterar läs- och 

skrivforskning (jfr Berthén 2007).  

Om talet om delaktighet ska bli mer än tomma ord kanske man borde vara mer 

vaksam när man drar gränser. Att få utveckla sin förmåga att läsa, skriva och sam-

tala är viktigt. Därigenom kan eleverna lättare skaffa sig kunskaper inom na-

turvetenskapliga och samhällsorienterande ämnen. Då får de förkunskaper som 

gör det lättare att ta till sig innehållet i texter. Detta är en demokratisk rättighet för 

alla elever i Sverige. Särskolan får inte vara ett undantag. Omsorg och trygghet är 

grundläggande, men det får inte leda till att lärare därför lägger undervisningen på 

en för enkel nivå utan hittar utmaningar och vågar utmana eleverna i den närm-

aste utvecklingszonen (jfr Vygotsky 1982). Här står således lärare i särskolan inför 

en utmaning. Om de fortsätter att endast vårda och omhulda är risken överhäng-

ande att personer med utvecklingsstörning hamnar i utanförskap och marginali-

seras.  
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Introduktion 
Naz är en kurdisk kvinna som studerar SFI, svenska för invandrare. Just nu sitter 

hon vid ett bord långt fram, nära ett av fönstren i SFI-klassrummet. Tillsammans 

med sin bänkkamrat har hon arbetat med en skriftlig övning om väder, men nu tar 

de en liten paus i arbetet med detta. Naz öppnar sin handväska och plockar upp ett 

brev som hon har tagit med sig hemifrån. Brevet är från hennes bank. Hon sitter 

kvar på sin plats i klassrummet medan hon öppnar och börjar läsa brevet. Den text 

Naz läser kan sägas ha korsat gränsen mellan två kontexter: hennes hem och det 

SFI-klassrum där hon deltar i undervisning.  

Naz är en av informanterna i mitt avhandlingsarbete där jag undersöker 

läsande och skrivande i vardagsliv och klassrum bland kurder som studerar 

svenska för invandrare. Denna artikel handlar om hur människor använder och 

förhåller sig till text, eller, med ett annat ord, människors skriftpraktiker. Med 

skriftpraktiker menar jag kulturellt formade mönster för hur människor brukar 

läsa, skriva, samtala om och göra andra saker med skrivet språk i olika situationer. 

Man deltar exempelvis i en skriftpraktik när man läser ett brev, läser en roman, 

skriver en inköpslista eller diskuterar en tidningsartikel. Artikeln kommer att be-

handla skriftpraktiker i hem, SFI-klassrum och i gränslandet däremellan.  

I min forskning utgår jag bl.a. från det tvärvetenskapliga forskningsfältet New 

Literacy Studies (NLS). Där utforskas hur människor på olika sätt och med varie-

rande syften använder skrivet språk i skilda sammanhang. Användningen av skri-

vet språk påverkas av kontextuella faktorer. Exempel på sådana faktorer är den 

plats där människor läser eller skriver, den tid då det sker, syftet med aktiviteten 

och de personer som deltar. När människor läser och skriver inom olika samhälls-

domäner, som exempelvis skola och hem, deltar de i skriftpraktiker som har växt 

fram utifrån syftena bakom domänernas verksamheter. Överordnade syften inom 

SFI-domänen är t.ex. att de personer som studerar SFI ska lära sig svenska och bli 

integrerade i samhället. Utifrån detta syfte har ett antal olika sätt att läsa och 

skriva utformats. Några exempel på skriftpraktiker som SFI-studerande i min stu-

die får delta i under lektionstid är tidningsläsning i grupp, diktamensskrivande, 

enskilt skrivande av uppsatser samt helklassgenomgångar efter att man haft skrift-

liga prov. Alla skriftpraktiker som är kopplade till syftena med SFI-domänens 

verksamhet utgör tillsammans dess skriftbruk.  
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Det finns alltså utifrån mitt perspektiv ett nära samband mellan en skriftprak-

tik, syftet med skriftpraktiken och de tider och platser där den brukar äga rum. Det 

är exempelvis inte samma sak att läsa dagstidningen hemma i köket på morgonen 

när man äter frukost som att läsa den i klassrummet under en lektion. Men vad 

betyder denna nära koppling mellan kontext, domän och skriftpraktiker för 

skriftpraktikernas möjlighet att röra sig över gränsen mellan hem och skola? Inne-

bär det till exempel att människors läsande, skrivande och användning av texter 

inom hemkontexten är väsensskilt från det som äger rum i skolkontexten? Eller 

kan det finnas överlappningar mellan hem- och skolkontext där blandformer av 

läsande och skrivande uppstår? Dessa frågor ska jag uppehålla mig vid i denna 

artikel. Jag kommer att understryka behovet av att nyansera definitionen av be-

greppet skriftpraktik vid forskning kring skriftpraktikers rörelse över gränser. 

Vidare hävdar jag att en distinktion mellan begreppen kontext och domän är nöd-

vändig för en analys av vad som händer med människors läsande och skrivande i 

gränslandet mellan hem och skola. 

New Literacy Studies 
Innan jag går in på frågorna kring skriftpraktikers rörelse över gränsen mellan 

hem och klassrum behövs en beskrivning av några av huvuddragen inom forsk-

ningen kring läsande och skrivande inom NLS.  

Inom detta forskningsfält betonas, som nämnts, sociala och kulturella fak-

torers betydelse för allt läsande och skrivande som människor deltar i. Detta har 

delvis sin grund i forskningsläget när NLS började växa fram i början av 1980-talet 

(se t.ex. Street 1984, 2003, 2009). Framväxten skedde nämligen till stor del som 

en reaktion på det perspektiv på läsande och skrivande som dittills dominerat 

inom läs - och skrivforskningen. Fokus hade varit inställt på kognitiva processer 

hos den enskilda individen. Forskare inom en rad discipliner, bl.a. antropologer 

som Goody (1977) och klassicister som Ong (1982), utgick från att läs- och skriv-

kunnighet och användning av skrift i sig själv ledde till ekonomisk, social och kog-

nitiv utveckling. Läs- och skrivkunnighet ansågs vara samma sak överallt. Att läsa 

och skriva sågs som universella kompetenser som vilade på neutrala och kontextu-

ellt obundna tekniker. Som en följd av att individer tillägnade sig dessa tekniker 

skulle de exempelvis utveckla empati, abstrakt tänkande och rationalitet samt få 

större frihet och makt över sina liv.  

Sådana ståndpunkter utmanades bl.a. av Street (1984), en av förgrundsgestal-

terna inom NLS. Denne hävdade att all användning av skrift är nära förbunden 

med socialt konstruerade kunskapsteoretiska principer. Användningen av skrift är 

alltid ”ideologisk” i den meningen att den är rotad i en specifik världsbild. Läsande 

och skrivande kan därför inte studeras lösryckt från den kontext där det äger rum. 

Om en persons intellekt eller sociala position påverkas efter att han/hon har lärt 

sig att läsa och skriva så beror detta på när, var, hur och varför han/hon läser och 

skriver och inte på läs- och skrivkunnigheten i sig själv. Jag ska ge ett par exempel 
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på detta från min studie. Inom SFI används nationella prov vid bedömningen av 

de studerandes kunskaper i svenska. Målet att de SFI-studerande ska bli godkända 

på de nationella SFI-proven är en faktor som tidvis, kanske speciellt strax innan 

provtillfällen, påverkar skriftpraktiker i SFI-klassrummen. En kompetens som 

betonas i undervisningen av sådana skriftpraktiker är att de studerande ska kunna 

anpassa sitt läsande och skrivande till de skriftliga provinstruktionerna. Vad detta 

kan innebära kan exemplifieras utifrån mina observationer under en lektion i Naz’ 

klass. Lektionen ägnades åt förberedelser inför ett SFI-prov där en av uppgifterna 

skulle bli att skriva ett meddelande. Läraren uppmanade gång på gång de stu-

derande att följa instruktionerna för annars skulle de inte bli godkända på provet. 

En av dessa instruktioner var att de studerande i slutet av sitt meddelande skulle 

skriva avsändarens telefonnummer. Det överordnade syftet här kan formuleras: 

”Lär, läs och skriv för att klara provet.” De skriftpraktiker mina informanter deltar 

i inom sin hemkontext är däremot ofta kopplade till olika aktiviteter och sysslor de 

utför i vardagen. Där kan syftet med skriftpraktikerna beskrivas så här: ”Lär, läs 

och skriv för att få saker gjorda”. Härmed blir anpassning till mottagaren, uppfin-

ningsrikedom och initiativförmåga viktiga delar av skriftpraktikerna. När Naz ex-

empelvis skriver ett meddelande till de hantverkare som ska komma hem till 

henne för att laga dörrkarmen runt ytterdörren är hennes syfte att uttrycka sig så 

att hantverkarna förstår vad hon vill ha sagt. Hon avgör själv hur hon ska formu-

lera sig och vad som ska finnas med i meddelandet. Således är skriftpraktiker i 

klassrum respektive hemmiljö påverkade av olika sätt att prioritera vilken kunskap 

som är viktigast. 

Inom NLS har människors hem och de vardagliga skriftpraktiker som de deltar 

i där betraktats som speciellt viktiga att undersöka (Barton 2007:39). Ett stort 

antal noggranna etnografiska kartläggningar av skriftbruket i människors hem och 

närmiljö har därför utförts (t.ex. Barton & Hamilton 1998; Gregory & Williams 

2000). Mycket forskning har också gjorts kring relationen mellan läsande och 

skrivande i skolan, i människors vardagsliv i hemmet, och i gränslandet mellan 

dessa kontexter (t.ex. Heath 1983; Li (ed.) 2009; Dantas & Manyak (eds.) 2010). 

Man har funnit att det råder ett hegemoniskt förhållande mellan skolans skrift-

praktiker och hemmets vardagliga skriftpraktiker. Att skolan är en inflytelserik 

samhällsinstitution gör att dess skriftpraktiker har goda förutsättningar att bli 

synliga och privilegierade. Detta privilegierade skriftbruk definieras utifrån de 

formella syftena hos skolan som institution och formaliseras genom offentliga 

dokument som exempelvis kursplaner och nationella prov. Skolgenrer som berät-

tande uppsats, argumentation eller referat är allmängods även långt utanför klass-

rummens väggar. Sådana allmänt kända genrer är ofta vad människor i första 

hand associerar till då de tänker på läsande och skrivande. Skolans skriftbruk har 

därigenom ett stort inflytande över människors liv också i andra sammanhang än 

då de genomgår utbildning.  
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Något liknande stöd i en tongivande samhällsinstitution saknar däremot de 

vardagliga skriftpraktiker som är en del av människors vardagsliv. Ofta är männi-

skor omedvetna om att de läser, skriver och använder texter i samband med sina 

vardagssysslor. De tänker inte på att de exempelvis skriver en inköpslista innan de 

går till affären, letar efter recept på kakor på internet, chattar med sina vänner 

eller läser SMS från sina barn. Vardagliga skriftpraktiker är alltså tämligen osyn-

liga och betraktas sällan som särskilt värdefulla.  

Hur kan de studerandes värderingar och erfarenheter av läsande och skrivande 

i vardagen synliggöras och bli en resurs i skolarbetet? Ett stort antal studier inom 

NLS har funnit att detta är en fråga som blir extra aktuell när de studerande har en 

annan kulturell eller social grupptillhörighet än sina lärare (Heath 1983; Manyak 

& Dantas 2010:4). Lärare blir ofta villrådiga inför eller negativt inställda till elever 

som har andra åsikter och vanor kring läsande och skrivande än vad de själva har. 

För att motverka att minoritetsgruppers skriftpraktiker i vardagen ses som brist-

fälliga och avvikande kartläggs skriftpraktikerna och styrkor hos dem lyfts fram 

(Purcell-Gates 2007:5f.). Inom dessa studier deltar ofta de studerande i att under-

söka varför, när, var och hur de själva läser i sin vardag utanför klassrummet. 

Kartläggningen av de vardagliga skriftpraktikerna kan sedan också på olika sätt 

användas som funds of knowledge, dvs. ett kunskapskapital, som kan utnyttjas av 

lärare och studerande i klassrummet (González, Moll & Amanti (eds.) 2005). När 

människor från minoritetsgrupper börjar studera ska därmed undervisningen 

kunna utgå från och ta hänsyn till dessas vardagliga erfarenheter av läsande och 

skrivande.  

Situerat men ändå rörligt? 
Men här finner vi ett problem kopplat till skriftpraktikers rörelse över gränser: hur 

kan man förena en syn på skriftpraktiker som sociokulturellt situerade, dvs. for-

made av tidslig och rumslig kontext, med tanken på att förflytta dem från en do-

män till en annan och förvänta sig att de ska vara intakta? Detta är ett dilemma 

som Ivanič (2009:111) har pekat på: om en skriftpraktik är definierad och formad 

utifrån de syften, intressen och uppgifter en specifik människa har i ett visst sam-

manhang i sitt vardagsliv så kommer den ju att se annorlunda ut om den flyttas till 

en annan kontext.  

Jag kan illustrera detta utifrån min studie. En av mina informanter, Karzan, 

brukar hålla kontakten med sina vänner och släktingar genom att använda Fa-

cebook. Detta ägnar han sig åt på kvällar och helger när han sitter hemma i soffan i 

sitt vardagsrum. Om skriftpraktiken Facebook-användning istället skulle äga rum i 

klassrummet i Karzans SFI-skola där det överordnade syftet är att de studerande 

ska lära sig svenska så skulle det förmodligen inte längre formuleras utifrån Kar-

zans personliga behov av att hålla kontakten med sina släktingar. Därmed skulle 

skriftpraktiken förändras och bli en annan i klassrummet än den var i Karzans 

hem. 
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Vertikal och horisontell diskurs  
En del av problematiken kring att överföra skriftpraktiker och texter från hemdo-

mänen till skoldomänen hör samman med att kunskapen är organiserad på olika 

sätt inom de två domänerna (Bernstein 1999; Moss 2001). Skoldomänens kunskap 

kan beskrivas som vertikalt ordnad. Vad de studerande ska lära sig är i skoldomä-

nen inordnat i en viss systematisk ordningsföljd utifrån de studerandes kunskaps-

nivå. Varje delnivå pekar fram mot nästa nivå. Den studerande kan inte själv välja i 

vilken följd han/hon ska tillägna sig kunskapen. Läraren övervakar att den stu-

derande har nått en viss kunskapsnivå och ger henne/honom sedan tillträde till 

nästa kunskapsnivå när läraren bedömer att den studerande är redo för det. På 

detta sätt etablerar skolor en strängt och externt övervakad ordningsföljd när det 

gäller de studerandes läsande och skrivande.  

Vardaglig kunskap eller sunt förnuft finns å andra sidan utanför skoldomänen 

och är informellt och horisontellt organiserad (Bernstein 1999; Moss 2001). Här 

finns ingen manual för hur lärandet ska gå till utan man lär sig medan man håller 

på. Tillgången till den vardagliga kunskapen är inte kopplad till vilken kunskaps-

nivå man befinner sig på. Den består på så sätt av flera olika kompetenser som inte 

är hierarkiskt ordnade utan utbytbara mot varandra och som inte behöver läras in 

i någon viss ordning. Det finns ingen officiell pedagogisk kontrollant som har mot-

svarande roll som läraren inom den vertikala skoldiskursen att se till att en viss 

inlärningsordning följs eller att vissa kriterier för hur kunskapen ska se ut upp-

rätthålls.  

Om vardagliga skriftpraktiker från de studerandes hemdomän blir en del av 

undervisningen i skoldomänen förändras dessa skriftpraktiker. Inom skoldomä-

nen blir det horisontella vertikalt och det informella formellt (Bernstein 1999; 

Moss 2001). När man flyttar in en vardaglig skriftpraktik i skoldomänen övergår 

kontrollen över skriftpraktiken från deltagarna själva till en externt validerad upp-

sättning kriterier som läraren förfogar över. Vi kan åter gå till Karzan och hans 

Facebook-användning och föreställa oss vad som skulle hända med denna skrift-

praktik om den flyttades in i SFI-undervisningen som han deltar i. Då skulle hans 

lärare avgöra när, var och hur Karzan skulle gå in på Facebook, vad han skulle göra 

där och antagligen också i vilken ordning han skulle lära sig att göra olika saker 

där. Det överordnade syftet skulle troligtvis utformas utifrån kursplanen för den 

SFI-kurs Karzan läser, där det övergripande målet är att de studerande ska lära sig 

svenska.  

Utifrån detta perspektiv måste de skriftbrukskompetenser som marginali-

serade samhällsgrupper själva kan bygga upp antingen förbli undervärderade och 

uteslutna eller genomgå en process som innebär att de blir en del av den pedago-

giska domänens skriftbruk och i denna rekontextualiseringsprocess omvandlas till 

något annat än de tidigare var. 
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Domän och kontext 
Men var och en som gått i skolan vet ju att det i ett klassrum förekommer en hel 

del användning av skrivet språk som inte ingår i själva undervisningen. Under 

mina klassrumsobservationer i SFI-skolor har jag exempelvis sett mina informan-

ter skriva SMS till vänner eller släktingar, läsa baksidestexten på en tablettask, 

skratta och skoja med sina klasskamrater om en rolig text eller läsa dagstidningen 

istället för att jobba med det som läraren har anvisat dem att göra. Sådana prakti-

ker beskrivs av Gallagher (2007:165) som icke-officiella eller icke-sanktionerade 

eftersom de initieras av de studerande. Att det förekommer att studerande och 

elever ägnar sig åt sådant i klassrumsmiljö kan svårligen förnekas, och de kan väl 

knappast passa in på beskrivningen av den vertikala diskurs som kännetecknar 

skolans diskurs?  

Mitt svar på dessa frågor blir att sådana icke-officiella praktiker inte är en del 

av skoldomänens diskurs, trots att de äger rum inom skolan som kontext. De är 

initierade av de studerande som saknar lärarens makt att göra praktikerna till en 

del av skoldiskursen. Jag menar att om man tydligt definierar och skiljer på de två 

begreppen domän och kontext blir det lättare att studera relationerna mellan sko-

lans och hemmets skriftpraktiker. Skolan som domän är kopplad till den pedago-

giska verksamhet som är målet för skolan i egenskap av institution och det är 

denna pedagogiska verksamhet som kännetecknas av en vertikal diskurs. Skolan 

som kontext består däremot av den fysiska byggnad där lärare och studerande 

befinner sig. I skoldomänen är det omöjligt att föra in de icke-sanktionerade 

skriftpraktikerna utan att läraren ger sitt tillstånd och att de förändras i hög ut-

sträckning.  

Icke-sanktionerade skriftpraktiker sker alltså inte inom skolan som domän 

men däremot sker de inom skolan som kontext. De släpps inte in i den officiella 

skoldiskursen utan existerar parallellt med den. Gallagher (2007:159) kallar icke-

sanktionerade skriftpraktiker i klassrummet för hybridpraktiker. Han ser dessa 

som en del i den förhandling om skriftpraktikers och skriftbruksdomäners gränser 

som sker mellan lärare och elever. De existerar som en reaktion på och kanske ett 

motstånd mot det som sker i klassrummet. Ett exempel på en sådan hybridform 

som Gallagher nämner är när studerande under lektionstid skickar lappar till 

varandra. Denna praktik är påverkad av skolan som fysisk miljö bl.a. på så sätt att 

den sker som en reaktion på att de studerande inte har talutrymme.  

Hur korsa skoldomänens gräns? 
Det finns alltså gott om rörelse över gränserna mellan hem och skola som fysiska 

kontexter. Här förekommer hybridformer, överlappningar av praktiker och för-

handling mellan lärare och elever runt vilka skriftpraktiker som används. Däremot 

verkar det betydligt svårare för det vardagliga skriftbruket att ta sig över skol-

domänens gräns och bli en del av den officiella skoldiskursen, dvs. själva under-

visningen. Betyder det att det inte finns någon möjlighet att dra pedagogisk nytta 
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av de studerandes erfarenheter från det vardagliga skriftbruket? För att försöka 

finna ett svar på den frågan tittar jag på den teoretiska utvecklingen kring begrep-

pen situering och rörlighet inom NLS. Under senare tid har det diskuterats i vil-

ken utsträckning skriftbruk är lokalt situerat och i vilken mån det är rörligt över 

gränser (Brandt & Clinton 2002). Ivanič (2009:110–113) är en av dem som vill 

studera skriftpraktikers potential till gränsöverskridande och hon vänder sig till 

Aktör-Nätverksteori. Inom denna teoribildning används begreppet boundary 

object, på svenska gränsobjekt,1 som ett verktyg vid studier av gränser. Ett sådant 

gränsobjekt karakteriseras av att det är  

[p]lastic enough to adapt to local needs and the constraints of the several parties employing 

them, yet robust enough to maintain a common identity across sites. […] They have different 

meanings in different social worlds but their structure is common enough to more than one 

world to make them recognizable, a means of translation. The creation and maintenance of 

boundary objects is a key process in developing and maintaining coherence across intersecting 

social worlds (Star & Griesemer 1989:393 i Ivanič 2009:111). 

Sådana gränsobjekt kan enligt Aktör-Nätverksteori utgöras av fysiska artefakter 

som texter eller datorer. Men också idéer, historier och minnen och sätten att till-

lämpa dessa kan fungera som gränsobjekt. Ivanič (2009:110–114) menar dock att 

det är för stora skillnader mellan skoldomän och vardagsliv för att texter eller da-

torer skulle kunna fungera som gränsobjekt. Objekten är inte tillräckligt föränder-

liga och domänerna är för olika. Ivanič (2009:111f.) tar upp ett exempel på college-

studenter som läser serietidningar på sin fritid. Dessa texter hör för nära ihop med 

studenternas liv utanför skolan för att studenterna ska kunna få ut något av dem i 

samband med det de läser och skriver i skoldomänen. Inte heller skriftpraktiker i 

sin helhet, som t.ex. att betala räkningar eller att läsa horoskop, fungerar som 

gränsobjekt enligt Ivanič (2009:114). Dessa är för nära förknippade med den do-

män där de brukar utföras och därför förändras de när de äger rum i en annan 

domän.  

Mikropraktiker 
Ivanič (2009:113) har en lösning på detta dilemma. Hon menar att forskningen 

kring skriftpraktikers rörelse över domängränser har mycket att vinna på en mer 

nyanserad definition av begreppet skriftpraktik. I nuläget används detta begrepp 

dels i en omfattande betydelse, dels i en mycket mer specificerad och begränsad 

bemärkelse. Det omfattande sättet att definiera begreppet innebär att det används 

om alla läs- och skrivvanor som hör ihop med en viss aktivitet där skriven text 

används. Exempel på sådana aktiviteter är att betala räkningar, att läsa dags-

tidningen eller att söka bostad. När en människa deltar i en aktivitet som att söka 

bostad utför hon en mängd olika läs- och skrivhandlingar på mikronivå, eller med 

ett annat ord mikropraktiker. Att skriva stödord, att sökläsa och att processa icke-

                                                             
1 Den svenska benämningen gränsobjekt används t.ex. av Widmalm (red., 2008). 
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linjär text är exempel på mikropraktiker. Enligt det mer specificerade sättet att 

definiera skriftpraktik avses endast en sådan mikropraktik. 

I samband med att Sangar, en av informanterna i min studie, ville flytta från 

den hyreslägenhet där han bodde till en annan hyreslägenhet deltog han i läsande 

och skrivande av många slag. Han började med att gå in på bostadsföretagets hem-

sida. Där fyllde han i ett formulär för att registrera sig som bostadssökande och 

angav vilka bostadsområden han var intresserad av att bo i. Därefter loggade han 

två till tre gånger i veckan in på hemsidan för att se vilka lägenheter som var le-

diga. När det fanns lediga lägenheter i något av de områden han valt markerade 

han vilka han var intresserad av. Därefter sände bostadsföretaget ett mejl till ho-

nom med ett besked om hans köplats. De sände honom även en karta där han 

kunde se bostadsområdet och lägenhetens placering. Två veckor efter att Sangar 

börjat söka en ny bostad blev han uppringd av bostadsföretaget. Han fick veta att 

han stod först i kön. Han tackade ja till lägenheten och åkte därefter till deras kon-

tor för att skriva under kontraktet.  

Allt detta läsande och skrivande som Sangar deltog i för att hitta en ny lägen-

het skulle alltså utifrån en omfattande definition betraktas som en och samma 

skriftpraktik. Utifrån en mer specificerad definition deltog han i stället i ett antal 

olika skriftpraktiker på mikronivå, eller mikropraktiker, som fylla i ett elektroniskt 

formulär, läsa text icke-linjärt, leta reda på skriftlig information på internet samt 

att muntligt efterfråga information kring hur en text ska skrivas. En mikropraktik 

av detta slag kan vara en tillräckligt betydelsefull gemensam faktor för flera domä-

ner för att kunna korsa gränsen mellan dem, menar Ivanič (2009:117). Vissa 

mikropraktiker från de studerandes vardagsliv i hemdomänen går att återskapa i 

klassrumsdomänen. Därigenom kan de erfarenheter av läsande och skrivande som 

studerande framgångsfullt deltar i inom hemdomänen tas tillvara som resurser för 

att de ska lyckas i sina studier. 

Sammanfattning 
När människor läser, skriver och gör andra saker med det skrivna ordet sker detta 

alltid på en viss plats, vid ett visst tillfälle och i samband med en viss aktivitet. 

Därför är frågor som när, var, hur och varför nödvändiga att besvara för den som 

vill skärpa sin blick och lättare få syn på sambanden mellan människa, text och 

kontext. Men även om skriftpraktiker alltid är kopplade till kontextuella faktorer 

är de inte fastvuxna i tid och rum. Människors skriftpraktiker är föränderliga och 

går att rucka på, så att delar av dem kan föras över gränser och användas i andra 

sammanhang.  

Jag har argumenterat för att begreppen kontext och domän behöver särskiljas. 

Kontext används då i bemärkelsen det konkreta fysiska och tidsmässiga samman-

hanget, medan domän kopplas till den officiella verksamheten inom exempelvis 

skolan som institution. Denna åtskillnad av begreppen kan fungera som ett försto-

ringsglas som hjälper forskaren att få syn på vad som sker när skriftpraktiker rör 
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sig mellan hem och klassrum. Förutsättningarna för en studerande att ta med sig 

sina erfarenheter av skriftpraktiker från hemdomänen över gränsen till skolan ser 

nämligen olika ut när det gäller skolan som kontext respektive skolan som domän. 

Gränsen in till klassrummet som kontext är tämligen lättforcerad. Där finns stor 

möjlighet för de studerande att ta initiativ till vardagliga skriftpraktiker med ur-

sprung i hemdomänen. Under raster, håltimmar och även parallellt med pågående 

undervisning deltar studerande i hybridformer av läsande och skrivande där sko-

lans och hemmets skriftpraktiker blandas. Skoldomänens hierarkiska vertikala 

diskurs tycks däremot utgöra en bister gränspolis som håller skoldomänens gräns 

hårdbevakad. Därmed verkar det näst intill omöjligt för vardagliga skriftpraktiker 

att passera domängränsen och bli till en del av undervisningen i klassrummet utan 

att skriftpraktikerna förändras till oigenkännlighet. Men skoldomänens gränspoli-

ser stoppar endast skriftpraktiker på makronivå, dvs. i bemärkelsen alla sociokul-

turellt formade läs- och skrivvanor som hör ihop med en viss aktivitet. För en 

skriftpraktik på mikronivå, exempelvis icke-linjärt läsande eller skrivande, är det 

möjligt att korsa skoldomänens gräns för att där återskapas och användas som 

pedagogisk resurs inom undervisningen. Speciellt viktig som pedagogisk resurs, 

ibland t.o.m. en veritabel guldgruva, blir hemdomänens skriftpraktiker när stu-

derande och deras lärare har olika kulturell och social bakgrund. Detta är fallet för 

de SFI-studerande informanterna i min studie, och därför kommer jag att fortsätta 

att gräva efter glimmande guldklimpar i hemdomänens guldgruva. 
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Etablerandet av ett vi 
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Ett av retorikens mer omhuldade ord är pronomenet vi. För att vi som ta-

lare/skribenter i en kommunikationssituation ska lyckas med våra kommunikativa 

intentioner, är det sedan antiken vedertaget att vi bör sträva efter att upprätta ett 

vi med våra mottagare.1 Med en välfunnen metafor kan man tala om vi-et som en 

lasso som drar in mottagarna i den gemenskap där påverkan kan ske. 

Initialt finns det i många kommunikationssituationer hos mottagarna en mer 

eller mindre medveten föreställning om en skarp gräns mellan talaren/skribenten 

och åhöraren/läsaren. Kurt Johannesson (1998:13) använder bilden av mottagaren 

som en medeltida borg med alla sina försvarsanordningar för att tala om norma-

tiva aspekter av den retoriska påverkansprocessen: ”Av instinkt värjer vi oss mot 

allt som vi upplever som försök till påverkan, övertalning”. Därför är ett av de an-

tika råden angående ett tals eller texts exordium, dvs. inledning, att vi bör vara 

försiktiga med att omgående göra oss till ett vi med våra mottagare. En i samman-

hanget konstruktiv retorikdefinition kan vara ’hur vi löser problem med hjälp av 

språket’. Ur ett retorikteoretiskt perspektiv öppnar vi munnen eller fattar pennan 

för att vi upplever att det finns någon form av problem. Och det här problemet 

finns hos mottagaren. I typsituationen hyser denne inte de åsikter, eller handlar 

inte på ett sådant sätt, som vi önskar. Han eller hon betraktar världen ur en för 

vårt vidkommande mindre konstruktiv synvinkel. Bilden för en lyckad kommuni-

kation blir då hur vi möter våra mottagare vid deras åsiktsposition och för dem till 

en ny plats från vilken vi tillsammans kan se världen ur en på något sätt annan 

infallsvinkel. I didaktiska situationer handlar det om att föra våra mottagare till en 

plats där vi kan mötas runt kunskapens tillblivelse. 

Vad lär oss då retoriken om hur man för att etablera ett vi kan upphäva grän-

sen mellan talare/skribent och mottagare? Vilka teoretiska lärospån och praktiska 

erfarenheter kan retoriken bidra med för etablerandet av ett vi i olika kommuni-

kationssituationer? Retorikens studieobjekt är kommunikation, av latinets com-

municare, med grundbetydelsen ’att göra gemensam’. Kommunikationsstudier 

kan alltså ses som studiet av hur en talare/skribent i en kommunikationssituation 

försöker göra en tanke gemensam med en mottagare. Retorikens infallsvinkel på 

kommunikationsstudier är hur vi väljer språk för att påverka. Ur ett perspektiv 

kan man säga att det är tre saker som ligger till grund för påverkan: innehåll (vil-

                                                             
1 Se t.ex. Isokrates Antidosis på den grekiska sidan och Quintilianus Den fulländade talaren på den 
romerska. 
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ken tanke det är fråga om), kontexten (sammanhanget) och språkdräkten 

(språkvalet för denna tanke). Retorikens fokus har sedan antiken legat på den 

tredje punkten, språkvalet. 

I det följande kommer jag, baserat på resultaten av ett nyligen avslutat Veten-

skapsrådsprojekt, Retorikens didaktik – retorikens och dess övningar som en väg 

till skolans och högskolans kommunikativa mål, och Chaïm Perelmans Retorikens 

imperium (2004),2 att tala om några normativa aspekter av våra kommunikativa 

val för att etablera ett vi. Tanken är att jag ska visa på några av de metareflektiva 

redskap retoriken erbjuder för att beakta normativa aspekter av kommuni-

kationens villkor och utfall.  

Chaïm Perelman  
Chaïm Perelman var formallogiker som upptäckte att logiken inte räckte för att 

beskriva eller förklara faktisk argumentation. Han hittade vad han sökte hos reto-

riken. Hans främsta verk, skrivet tillsammans med Lucie Olbrecht-Tyteca (1958), 

heter La Nouvelle Rhetorique, som först 1969 kom i engelsk översättning.3  

För att ett vi ska kunna etableras krävs att läsaren/lyssnaren tolkar det för-

medlade. Vi är hänvisade till att välja någon form av språk i våra försök att göra en 

tanke gemensam med en mottagare, och detta språk är något radikalt annat än det 

tankeinnehåll vi önskar förmedla. Perelman tar en av sina utgångspunkter för att 

tala om tolkningsaktens betydelse i motsättningen mellan ”det givna” och ”det 

konstruerade”. Att också det givna för dagens retoriker – och skulle jag vilja tro de 

flesta vetenskapare – är en konstruktion, är något som Perelman ägnar viss möda 

åt att visa, bl.a. med intressanta hänvisningar till Piagets barnforskning. Den ve-

tenskapssyn som följde på Descartes antiretoriska stridsrop ”Ge mig bevis och inte 

argument” och som fick sitt paradigmatiska, typiska, uttryck i positivismen är död 

och begraven. Det finns knappast längre någon som kallar sig positivist idag. Jag 

var härom året och inledde en diskussion på högre seminariet för matematisk 

kemi vid Umeå universitet om retorikens betydelse i forskningsprocessen. Min 

föreställning var att de skulle vara mycket kritiska till mitt tal om språkvalets bety-

delse för vad vi ska uppfatta som sant och riktigt. Men de var med mig helt och 

fullt: ”Det är klart att man inte kan veta hur en atom ser ut, men vi kan räkna på 

det. Det är självklart att det finns många olika sätt att räkna på, och att man måste 

argumentera för varför just det här sättet att räkna är det bästa”. Det är alltid 

skönt att få sina fördomar på skam. 

Perelman är kvar i den tiden då det fortfarande på allvar fanns vetenskapsmän 

som kallar sig positivister, och han ägnar viss kraft åt att polemisera mot just 

Descartes. Idag har ju konstruktivismen drivits än längre, med den genusteore-

tiska retorikprofessorn Judith Butler som en klart lysande stjärna. Att det som 

                                                             
2 Ursprungligen publicerad 1977. 
3 Detta var för övrigt samma år som Rhetoric Society of America bildades, en händelse som har direkt 
samband med denna översättning.  
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innefattas i begreppet genus är en social och därmed språklig konstruktion är 

självklart; det är vad Soller avsåg att framhålla när begreppet myntades 1967 

(Hellspong 2003:70). Men för Butler är också könet, det rent biologiska könet, 

språkligt bestämt. Exempelvis är förståelsen av att någon har en prostata resultatet 

av en retorisk påverkansprocess. Detta är ett exempel på att det, trots en förkärlek 

för gamla kanoniserade texter, händer saker inom retorikforskningen som riskerar 

att ge Perelman en lite daterad prägel. 

Tolkning handlar om att välja, skriver Perelman. Och det kan nog sägas vara 

retorikens mest fundamentala grundbult, att vi väljer språk och det språk vi väljer 

blir avgörande för hur vi uppfattar verkligheten. I det ingår också hur vi ska välja 

att tolka någon annans språkval. Perelman är djupare i sin diskussion om tolkning 

än de handböcker som följt efter honom. Det givna för Perelman är helt enkelt det 

råder enighet om, en enighet som åtminstone tillsvidare är entydig och inte ifråga-

satt. Därmed förskriver han sig till den retoriska konsensussynen på san-

ningsbegreppet. Bland tolkningarna skiljer han mellan två typer av tolkningar: de 

som befinner sig på samma nivå, och de som rör valet av generalitetsnivå. Hans 

exempel, som kanske inte är helt lättförståeliga, är för tolkningar på samma nivå 

de tillfällen då man t.ex. undrar om det är ens eget tåg eller det bredvid som har 

börjat rulla. Och för generaliseringsnivån att en och samma handling kan beskri-

vas som att skruva fast en bult, sätta samman ett fordon, tjäna sitt uppehälle eller 

befrämja handelsbalansen. 

Detta är en i mina ögon mycket viktig distinktion som har att göra med sam-

bandet språk–verklighet, en absolut central topik för en filosofisk argumenta-

tionsteoretiker som Perelman. Om vi byter ut exemplen kanske det blir tydligare. 

En favoritmetafor är den om orden som kartor över verkligheten. Vi kan tänka oss 

en mängd olika kartor över t.ex. Umeå: topografisk karta, buss- och cykelkarta, 

turistkarta, olika varianter av demografiska kartor, pubkarta, sjökort över Ume älv, 

historiska kartor, framtidskartor (stadsplanen), väderkartor, kartor över avlopps-, 

data- och elnät etc. Alla fyller olika funktioner: det finns ingen sann och slutgiltig 

karta, ingen är Umeå, utan just en bild för staden ur olika infallsvinklar och per-

spektiv. Ibland behöver vi den ena och ibland den andra. Den karta vi väljer avgör 

vad vi kommer att se. På samma sätt är det med orden, olika ord lyfter fram olika 

aspekter av verkligheten: chans–risk, kalhygge–föryngringsyta. Blir det någon 

skillnad om vi börjar tala om kunder i vården istället för patienter? Inte undra på 

att Platon var så kritisk mot retoriken: vad vi enligt honom uppfattar är bara en 

skenbild av tingens sanna vara, grottans gyckelbilder, och språket blir ju bara en 

dålig avbild av en redan dålig avbild. Men bara för att det finns en mängd olika 

sanningar upphör inte lögnen att existera: en karta över Skellefteå med över-

skriften Umeå är ingen karta över Umeå, eller åtminstone en mycket dålig karta 

över Umeå. 

De olika kartorna och metaforen om orden som kartor är ett exempel på tolk-

ning på Perelmans generaliseringsnivå. Även om ett val av en karta automatiskt 



ANDERS SIGRELL 

170 
 

gör att andra möjliga tolkningar hamnar i bakgrunden, så finns det ingen nödvän-

dig motsättning mellan dem. Det ligger inget problem i att många typer av kartor 

existerar bredvid varandra.  

Det gör det däremot med tolkningarna på samma nivå. Ett tydligt exempel är 

Hamasledaren Yassin som dog efter aktivt ingripande av den israeliska säkerhets-

tjänsten april 2004. I nyhetsrapporteringen dagen efter kunde vi höra att han bli-

vit sprängd, mördad, dödad, likviderad respektive oskadliggjord. De här olika 

tolkningarna befinner sig med Perelmans ord på samma nivå, och ger därför upp-

hov till en inkompatibilitet. Vi kan inte utan problem samtidigt acceptera benäm-

ningarna mördad och oskadliggjord. Distinktionen angående vilken nivå en tolk-

ning befinner sig på kan alltså hjälpa oss att förstå/förklara varför det ibland upp-

står inkompabilitetsproblem med tolkningar och ibland inte. 

Perelman skiljer på startpunkten för en argumentation om det gäller ”det verk-

liga” eller om det gäller ”det önskvärda”. Startpunkterna för en argumentation om 

det verkliga är ”fakta”, ”sanningar” och ”antaganden”. Fakta är fakta om de som vi 

argumenterar med håller med om att det är fakta. Om fakta blir ifrågasatta kom-

mer sakförhållandet i stället att bli konklusionen för en ny argumentation, och 

förlorar då sin status som möjlig startpunkt. Sanningar för Perelman är ett större 

begrepp och handlar om olika inbördes relationer mellan vad olika publiker accep-

terar som fakta. Antaganden är just antaganden som rör t.ex. det normala, det vi 

kan förvänta oss: att snälla människor ska bete sig snällt, ärliga människor ska 

säga sanningen, lögnare ljuga och förnuftigt folk ska bete sig förnuftigt. En av för-

delarna med antaganden är att bevisbördan ligger hos den som vill ifrågasätta ett 

antagande. Perelman hämtar naturligt nog sina exempel från juridiken. Vi har i det 

västerländska rättssystemet ett antagande om att alla är oskyldiga tills motsatsen 

bevisats, vilket i praktiken också sker varje gång en person blir fälld. 

Startpunkterna för det önskvärda skiljer sig från det verkliga. Här är det i stäl-

let värden, värdehierarkier och olika topiker som används. Värden kan vara kon-

kreta eller abstrakta. De blir konkreta när de knyts till en viss person och vissa 

omständigheter. Sanning, rättvisa, och världsfred är abstrakta värden som blir 

konkreta i argumentet: ”Fantomen är god eftersom han kämpar för sanning, rätt-

visa och världsfred”. 

Termen värdehierarkier är lite svårare att direkt tillägna sig, men är enligt Pe-

relman en än viktigare startpunkt för en argumentation. Det är förhållandevis lätt 

att bestämma vilka värden en publik ansluter sig till. Det är betydligt svårare att 

avgöra hur en publik jämför och rankar de här värdena, dvs. hur de förhåller sig 

hierarkiskt till varandra. Ett sätt att få ihop det här är med hjälp av skillnaden 

mellan principargument och konsekvensargument. Ett konsekvensargument pekar 

ut positiva eller negativa konsekvenser av ett visst ställningstagande. Princip-

argumentet bryr sig inte om några konsekvenser utan visar att frågan under dis-

kussion sorterar under en överordnad princip, en variant av Perelmans abstrakta 

värde. En princip kan vara att om man tycker andra bör handla på ett visst sätt så 
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ska man själv vara beredd att handla likadant i motsvarande situation. Detta kan 

tas som utgångspunkt för att argumentera för en viss handlingsväg, exempelvis 

lämna bilen hemma/sluta köra bil. Typiska värdehierarkier som är aktuella för 

vissa publiker skulle kunna vara människans överhöghet framför djuren, eller egna 

nationella, regionala eller familjära företräden. Alla föräldrar hejar på sina barn. 

Eller om en bekant stolt visar upp det nyköpta i dina ögon osmakliga klädesplagget 

och undrar vad du tycker. Då kommer två värden – att vara snäll mot dina bekanta 

och att vara ärlig – att hamna i konflikt med varandra.  

Topikerna för det önskvärda är sex stycken: kvantitet, kvalitet, ordning, ex-

istens, essens och person. Det här är ingenting som Perelman suttit på sin kam-

mare och tänkt ut. Det tog tio år för honom och Lucie Olbrecht-Tyteca att sam-

manställa La Nouvelle Rhetorique med grund i ett empiriskt material av argu-

mentativ praktik, som främst Olbrecht-Tyteca stod för, från domstolar, politiker 

m.m. Om en person angående topiken kvantitet–kvalitet rangordnar kvantitet 

framför kvalitet, kan man anta att den personen förespråkar någon form av utilit-

arism, det största möjliga goda för störst antal människor. Om kvalitet rankas 

högre kan personen komma att argumentera för värdet av det unika eller oersätt-

liga hos någonting. Det är lätt att tänka sig argumentationer om miljöhänsyn där 

de här topikerna kan komma i konflikt med varandra. I vissa delar av Norrland 

kan debatten om samerna och rennäringen uppfattas som organiserad i enlighet 

med de här linjerna. Ska snytbaggen fridlysas, och göra att hela regioners skogsin-

dustri kan komma att få lägga ner? 

För att kunna kommunicera effektivt, upprätta ett vi och påverka en publik på 

ett konstruktivt sätt, är det nödvändigt att begrunda dess uppfattning om värden, 

värdehierarkier och möjliga topiker för en argumentations startpunkt. Och på 

samma sätt är det viktigt för oss som mottagare och analytiker att begrunda en 

talares eller skribents val av startpunkter, och där ger oss Perelman redskap för en 

konstruktiv reflektion. 

Det Perelman har blivit mest berömd för, och som står i alla retoriska upp-

slagsverk som nämner honom, är den kreativa konstruktionen att skilja på den 

partikulära publiken och föreställningen om en universell publik. Den partikulära 

publiken är enligt Perelman teoretiskt skild från den faktiska – så som den fram-

står utifrån vår föreställning om den faktiska publiken. Perelman är genomgående 

tydlig med att skilja vår uppfattning om hur något är, från hur något faktiskt är i 

sig oberoende av vår uppfattning av saken, helt i enlighet med Protagoras homo 

mensura-doktrin.4 Publiken är den en talare eller skribent vänder sig till. En tala-

res föreställning om publiken är med Perelmans ord ”alltid en mer eller mindre 

systematiserad konstruktion”.  

I praktiken blir det ibland svårt att se Perelmans skillnad mellan faktisk och 

partikulär publik. Det enklaste sättet att förstå varför den partikulära publiken inte 

                                                             
4 Homo mensura – allting är människans mått, är en vanlig utgångspunkt för att tala om skillnaden 
mellan hur något egentligen är, och vår uppfattning om saken. Se vidare t.ex. Rosengren (2002). 
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är den faktiska är att tänka sig de argumentationer där man talar till några, men 

försöker påverka några andra. Ett exempel är Johan Lönnrot (v) som i en vårbud-

getdebatt inleder sitt anförande med ”Jag vänder mig till er som tittar på det här 

på TV eller lyssnar på radio”, vilket kanske kan ses som självklart, men det är inte 

vanligt att det görs explicit. Den partikulära publiken är vår konstruktion av den 

delmängd av den faktiska publiken vi vänder oss till, den som vi försöker påverka. 

Den universella publiken är den föreställningen, eller hellre konstruktionen, av 

en publik som inte är den faktiska utan en samling av de rationella, förnuftiga 

människor som har tillräckligt mycket kunskap om hur man argumenterar kon-

struktivt. Men, och det här är centralt, trots att själva termen universell skulle 

kunna leda tanken till tron på att det finns en universell publik – ordet kommer 

från latinets unus och versus, vänt mot en punkt, sammanfattad i en enhet – finns 

det oändligt många universella publiker. Varje kultur, tidsepok och enskild talare 

konstruerar sin föreställning om den universella publiken. Varje talare har i varje 

kommunikationssituation sin universella publik.  

Förhållandet mellan partikulär och universell publik är inte helt igenom tvär-

enkel. Men de båda är alltså talarens abstraktioner. Den partikulära hämtar sin 

inspiration från den faktiska publiken, den universella sin från talarens etiska pre-

ferenser och ställningstaganden. Perelman skriver att den partikulära publiken 

alltid är en delmängd av den universella. Ett exempel kan vara att även om vi ar-

gumenterar inför ett gäng skinnskallenazister och faktiskt försöker påverka dem i 

en viss fråga så är de en delmängd av den universella publiken på så sätt att de kan 

dela synen på vad som utmärker en rationell argumentation. Delar de inte de refe-

rensramarna vore det futilt att argumentera och de upphör att vara en publik man 

försöker påverka.  

Det handlar alltså inte om huruvida man ska välja att tala till den partikulära 

eller den universella publiken, utan om att anpassa och transformera det partiku-

lära hos en publik till universella dimensioner. Uttryckt så blir föreställningen om 

den universella publiken ett redskap för reflektion över argumentationens mora-

liska dimension, den normativa ansats som samtida retorikanalys har i högsätet. 

Nu ska vi se hur denna normativa – och därmed etiska – ansats har kommit till 

uttryck i den retorikdidaktik som föregick Perelman, och vilka eventuella berö-

ringspunkter som kan finnas. 

Progymnasmata 
Ända sedan Aristoteles, och för den delen Isokrates, har frågan om vad som skiljer 

god retorik från effektiv retorik utgjort en central frågeställning. Även om etiska 

frågeställningar inte alltid varit explicit uttryckta är det lätt att se att de ständigt 

finns i bakgrunden – också i de till synes helt teorilösa progymnasmataövning-
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arna.5 På ett grundläggande plan kan tre axiomatiska antaganden för all retorik-

didaktik och retorikteori antas: 

 
 All talad och skriven kommunikation äger rum i en kulturell kontext.  

 Denna kulturella kontext kännetecknas av motstridiga handlingsalternativ, såväl i enskilda 

angelägenheter som i mer gemensamma åtaganden.  

 Behovet att tala och skriva är sprunget ur en önskan att påverka och vägleda ett ställningsta-

gande till dessa handlingsalternativ.  

I progymnasmataövningarna är det lätt att se att de ur en infallsvinkel är etiska 

övningar som handlar om att välja förhållningssätt.  

Utifrån den axiomatiska föreställningen att vi som språkbrukare i varje kom-

munikationssituation är satta att välja språkform från det register som finns till 

hands, kan retorikdidaktikens övergripande uppgift sägas vara att hjälpa oss välja 

så konstruktivt som möjligt. Vid sidan av den retoriska vokabulären som metakog-

nitivt redskap för medveten reflektion över kommunikationssituationens villkor 

och möjliga utfall, bidrar retoriken med olika övningar för att öka det register uti-

från vilket vi väljer i de faktiska kommunikationssituationerna. Progymnasmata-

serien är det kanske tydligaste exemplet. Den retorikpedagogiska termen för detta 

register, denna repertoar av tillgängliga valmöjligheter, är copia – att vi ska ha ett 

förråd att välja från. Var och en av övningarna går att se som ett led i den etiska 

didaktik som är förknippad med all retorikundervisning. På 400-talet kanonisera-

des progymnasmataövningarna i Afthonios version med fjorton övningar: Fabel, 

Berättelse, Kria, Ordspråk, Vederläggning, Bekräftelse, Lovtal, Smädelse, Jämfö-

relse, Allmänplats, Karaktärisering, Beskrivning, Tes och Lagförslag. Här görs 

några nedslag för att peka på hur till synes teorilösa övningar inte bara är kon-

struktiva redskap för att reflektera över hur ett vi kan upprättas utan också ett 

tydligt exempel på sambandet retorik–etik. 

 

Fabeln har per definition alltid en moralisk poäng. I övningen tränar man på att 

förlänga, förkorta, parafrasera fabler som exempelvis Hunden och köttstycket. Den 

moraliska poängen pekar på ett teoretisk antagande som är något mer än ren fär-

dighetsträning. Redan från första stund i övningsserien slås det normativa per-

                                                             
5 I retorikens barndom fanns inget enhetligt pedagogiskt system, olika lärare gjorde på olika sätt, och 
konkurrerade med varandra. Talande är titeln på Isokrates första skrift (här i engelsk översättning), 
Against the Sophists. Under den hellenistiska tiden då Grekland och dess kultur kom att dominera 
Medelhavsområdet, bland annat som ett resultat av Alexander den stores erövringar, växte det fram ett 
behov för att säkerställa den grekiska hegemonin. Utbildning fick av naturliga skäl en betydande roll i 
detta. Ett mer formalistiskt utbildningsprogram växte fram, vilket fick namnet enkyklios paidea, den 
allomfattande bildningen. Retorik var en essentiell del av detta utbildningsprogram, tillsammans med 
dialektik och grammatik. Den grundläggande retoriska träningen organiserades snart i en serie di-
stinkta övningar, vilka kom att kallas progymnasmata – förberedande övningar. Övningarna skulle 
utifrån didaktiska hänsyn vara så dekontextualiserade som möjligt, för att kunna vara ett reellt språkval 
i en faktisk kommunikationssituation. I detta ligger ett retorikdidaktiskt axiom. Retorik skulle utifrån 
sambandet och motsättningen mellan språk och verklighet kunna definieras som konsten att välja 
språk så konstruktivt som möjligt. Den sedan 400-talet mest spridda progymnasmatasamlingen, 
Afthonios, finns sedan 2002 i en kommenterad svensk översättning av Anders Eriksson. 
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spektivet fast. Det handlar inte om någon objektiv beskrivning av en oföränderlig 

verklighet. Någon sådan ges inte. Detta är helt i linje med sofisternas doxologi och 

Protagoras stridsrop ”Homo mensura”. Om dikotomin deskriptiva–normativa 

ambitioner är konstruktiv, så är fabeln tveklöst normativ, på samma sätt som reto-

rikteorins kärna. Det är inte huruvida något är sant eller falsk som är avgörande, 

utan om det är bra eller dåligt, gott eller ont. Hur man ska välja att handla, eller än 

hellre, hur man ska välja språk för att så konstruktivt som möjligt kunna välja att 

handla så gott och så bra som möjligt. Fablernas moraliska poänger handlar alltid 

om att man ska undvika det negativa och onda, och i stället välja ett gott alternativ. 

Ofta är moralen mycket tydlig, som i Afthonios exempel med syrsan och myran 

(där han t.o.m. skriver ut den explicit: ”så går det för de unga som inte vill ar-

beta”). Ibland är detta mindre tydligt, men inte mindre effektivt, som Astrid Lind-

grens Pomperipossa i Monismanien, som av statsvetare pekats ut som en av de 

främsta enskilda orsakerna till att Sverige 1976 för första gången 40 år fick en bor-

gerlig regering. 

 

Berättelse skiljer sig från fabel i det att den utger sig för att ur någon infallsvinkel 

vara sann, till skillnad från fabeln (att fabulera är att fara med osanning). Homo 

mensura-tanken som genomsyrar övningsserien blir här särskilt framträdande. 

Varje berättelse framställs alltid ur ett visst perspektiv. Vi känner aldrig till alla 

omständigheter runt en händelse. Den vetenskapliga texten påverkas av den skol-

bildning författaren tillhör, och i vår berättelse från semestern har med nödtvång 

vissa aspekter valts ut. Alla berättelser berättas av någon, för någon, om ett utvalt 

ämne, vid en särskild tidpunkt, på en särskild plats, på ett särskilt sätt och av spe-

ciella orsaker. Det är detta som är den teoretiska poängen med övningen, att både 

som sändare och mottagare i en kommunikativ process göras uppmärksam på att 

varje yttrande är ett yttrande ur ett visst perspektiv med ett visst syfte. Ingen be-

rättelse är en enkel spegelbild av verkligheten. Som i alla kommunikationssituat-

ioner måste den som berättar välja ett perspektiv bland många möjliga. Genom att 

lyfta fram detta val – som ju också inbegriper val av språkdräkt, en föryngringsyta 

är något mer positivt än ett kalhygge – poängteras berättelsens subjektiva drag. 

Bland ett mycket stort antal möjliga perspektiv och möjliga språkval har berätta-

ren, i ett visst syfte, valt just det här perspektivet och de här språkvalen, för att 

försöka etablera ett vi, och göra ett bestämt sätt att se världen gemensamt med 

mottagaren. Berättelsen illustrerar sannolikheten eller möjligheten hos ett påstå-

ende i någon form av argumentation, åtminstone att det valda perspektivet är ur 

någon infallsvinkel värt att beakta. Berättelsen blir då ett induktivt stöd för det 

påståendet. Berättelser kan vara sanna på annat sätt än som en spegelbild av verk-

ligheten: de kan säga något sant om livet, människan och hennes plats i tillvaron. 

Berättelsen kan förmedla insikter som är avgörande för vårt ställningstagande i en 

fråga, insikter som knappast hade kunnat förmedlas genom ”att säga som det är”.  
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Krian är kanske den övning som fångar och kännetecknar progymnasmatas teori-

bildning och didaktik tydligast. Det handlar om amplifiering, förstärkning, och 

utläggning enligt ett fast dispositionsmönster, med topiker som inte bara är heur-

istiska i den meningen att de hjälper oss att förstå skälen bakom en åsiktsposition, 

skäl som inte stannar vid någon logoscentrerad rationalitet, utan också tillskriver 

ethos och pathos sin rättmätiga betydelse för ett reflekterat ställningstagande. 

Exempel på detta är topikerna skryt på sagesman och motargument. I pro-

gymnasmataövningarna finns en återkommande topikpunkt i dispositionsmönst-

ren just för motargument. Motargumentstopiken kan tolkas heuristiskt. Inte bara 

är det tveklöst ethosstärkande att ta upp de starkaste motargumenten till sin tes. 

Det ökar också förutsättningarna för en framgångsrik kommunikation: vi vill inte 

att de vi kommunicerar med efteråt ska komma på motargument och därmed för-

kasta vårt sätt att se på saken i fråga. Men framför allt kan motargumentstopiken 

ses som en uppmaning att faktiskt försöka lyssna av vilka invändningar som finns. 

Det är en ur heuristisk synvinkel direkt avgörande uppmaning. Om vi inte lyssnar 

och är beredda att ta in och se en given företeelse också ur andra infallsvinklar, har 

vi stängt dörren för att saken tillhör det som kan vara på annat sätt. Och det var ju 

just det som enligt Aristoteles var retorikens område. Att framgångsrik kommuni-

kation många gånger förutsätter att vi är beredda att visa vår beredvillighet att 

lyssna på våra mottagare är närmast en allmänmänsklig erfarenhet, och ännu ett 

tecken på retoriken ”som kodifierad praxis”, som Cicero skriver i första boken i 

Om talaren (De oratore 1.1.46). Det dialogiska drag som följer på framgångsrikt 

lyssnande är nära förknippat med möjligheten att etablera ett vi. 

 

När det gäller vederläggning/bekräftelse är det pro et contra, argumentation för 

och emot som gäller. De retorikteoretiska lärospån som finns i dessa övningar är 

ingenting annat än en konkretisering av retorikens perspektivistiska doxologi, en 

övning i att i kroppen känna det protagoreiska förhållningssätt som finns uttryckt i 

Dissoi Logoi.6 Det är lätt att säga att “visst vet jag som retoriker att frågan under 

diskussion tillhör det som kan vara på annat sätt”. Men genom att på allvar formu-

lera en så stark argumentation som möjligt – först mot en ståndpunkt och sedan 

för samma ståndpunkt – inser vi att också kära förgivettaganden kan ha seriösa 

alternativ. Att på allvar försöka se de starkaste motargumenten kan vara en förut-

sättning för att lyckas etablera ett vi med en person som hyser andra åsikter i en 

för oss viktig fråga. Det är inte förvånande att det under medeltiden och renässan-

sen sågs som ethoshöjande att vara förtrogen med pro et contra-övningarna: en 

person som kan konsten att argumentera både för och emot en given fråga torde 

ha större möjligheter att finna det mer konstruktiva förhållningssättet, varför det 

vore en god strategi att lita på en sådan person. 

                                                             
6 Dissoi Logoi (”Argument från andra synvinklar”) är en anonym skrift av en lärjunge till Protagoras. 
Den kan anföras som referens för retorikens kunskapsteoretiska perspektivism då skriften är en ge-
nomgång av argument för olika ställningstaganden som alla kan vara riktiga beroende på perspektivet.  
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Övningen ethopoeia, karakterisering, innebär att författa och framföra ett tal som 

en person skulle ha kunnat hålla i en specifik situation, väsentligen skild från den 

egna positionen. Detta är inte bara en övning i att se världen från en bestämd 

åsiktsposition utan också en träning i att känna de känslor som är förbundna med 

denna andra position. Utifrån en pedagogisk definition av retorik som konsten att 

lösa problem med hjälp av språket fokuseras retorikens dialogiska drag genom ett 

reflekterat uppmärksammande av mottagarens betydelse för den kommunikativa 

framgången. När jag argumenterar är det min åhörares eller läsares problem jag 

försöker lösa. Åhöraren hyser inte de åsikter eller handlar inte på ett sådant sätt 

hon ur någon infallsvinkel borde. Att lösa en mottagares problem kräver fantasi, 

förmågan till perspektivbyte och inte minst empati. Känslans betydelse för hur vi 

uppfattar världen, liksom att det alltid finns andra konstruktiva sätt att uppfatta 

verkligheten, är de aktuella teoriaspekterna. Vi ser direkt betydelsen för att lyckas 

etablera ett vi med våra mottagare. 

Ur en infallsvinkel, bland många möjliga, pekar alla progymnasmataövning-

arna på ett retorikteoretiskt förhållningssätt med det normativa ansvaret för våra 

språkval i fokus: 

Retorik handlar om rätt eller fel (fabel) 

Det rätta kan förmedlas på många olika sätt (berättelsen) 

Hur hittar man det rätta (krian/ordspråket) 

Hur fastställer man att något är rätt (vederläggning/bekräftelse) 

Vilka konsekvenser får valet av rätt/fel (allmänplatsen) 

Finns det andra sätt att avgöra rätt/fel (lovtal/smädelse) 

Hur stämmer det med vad vi vet i övrigt (jämförelse) 

Kan andra människor ha ett annat rätt (ethopoeia) 

Hur kan vi tydliggöra det rätta (beskrivning) 

Hur kan vi testa om det är rätt (tes) 

Ska detta som vi tycker är rätt också gälla andra (lagförslag) 

Avslutning 
Genomgången visar att det inte bara går att hitta centrala retorikteoretiska anta-

ganden i övningsserien angående ambitionen att etablera ett vi. Övningarna visar 

också på det oupplösliga sambandet mellan konst och vetenskap som ligger i att 

retoriken är en techné. Om inte våra teoretiska antaganden kommer till uttryck i 

praktisk handling blir de inget annat än en läpparnas bekännelse. Övningarna 

tränar sådana praktiska handlingar. Här har jag visat att det går att se övningarna 

som en träning i etik, helt i linje med retorikens normativa fokus. Övningarna ger 

oss därmed en förståelse för och en ingång till de retorikteoretiska distinktioner 

vetenskapen retorik talar om för att lyckas etablera ett vi.  

Den mest spridda ansatsen att fånga sambandet retorik-etik får nog sägas vara 

Quintilianus vir bonus-sats (en retoriker är inte bara en person som är skicklig i 

konsten att övertyga utan måste också vara en god människa). Men vir bonus ris-

kerar att bli mer som ett glatt tillrop och from förhoppning än ett användbart red-
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skap. Ett sätt att få ihop sambandet retorik och etik är att hävda att de är oupplös-

ligt förenade. På enklaste sätt kan man hävda att det finns tre förhållningssätt. 

Antingen kan man använda metaforen en kniv, med visst stöd hos Aristoteles, och 

säga att en kniv kan användas till att breda smörgåsar eller att operera en svårt 

sjuk person. Men den kan också användas för att skada någon utan att det förden-

skull är knivens eller tillverkarens fel. En Pontius Pilatus-syn på sambandet reto-

rik–etik. Det kanske vanligaste sättet är att propagera för etiska kommunikations-

regler. Att man inte får försvåra för en mottagare att komma fram till ett eftertänkt 

ställningstagande, att man inte får använda underförståddheter försåtligt, undan-

hålla fakta eller ljuga. Detta ger som följd att man kan framföra ett oetiskt budskap 

på ett etiskt sätt, och det rimmar illa med min tro på sambandet mellan form och 

innehåll. Det tredje förhållningssättet är att hävda att etik och retorik är oupplös-

ligt förenade så att det inte gives någon retorik utan en etik, och vice versa. Ett 

etiskt ställningstagande är per definition ett val mellan olika möjligheter. Då språk 

och verklighet samtidigt är oupplösligt förenade och väsensskilda kan vi inte ta de 

här valmöjligheterna och stoppa in dem i våra huvuden. Vi måste ge dem en repre-

sentation som är ett resultat av en retorisk process. Hur vi väljer att formulera 

valalternativen blir avgörande för vårt val. Så det finns ingen etik utan en retorik. 

Och på samma sätt är det med retoriken. Om våra språkval är avgörande för hur vi 

ska uppfatta och förhålla oss till – ja enligt vissa rent av att konstruera – vår verk-

lighet, då får de retoriska val vi gör alltid etiska konsekvenser. Och vi blir ansvariga 

för den verklighet vi konstruerar med våra språkval. Därmed finns det ingen reto-

rik utan etik.  

Det här är kanske något mer välformulerat, eller i alla fall mångordigt än vir 

bonus, men frågan är om det är så mycket mer än ett glatt tillrop när vi kommer 

till vår språkliga praktik. 

Det är här begreppet den universella publiken, så som jag ser det, fyller sin 

främsta funktion. I sin sista artikel (1984) skriver Perelman: ”Den universella 

publiken som man söker övertyga måste med nödvändighet också inkludera tala-

ren själv. Det är därför en sådan diskurs måste vara ärlig och uppriktig och inte 

kan innehålla något drag av manipulation. Jag klarar av att skilja på manipulativ 

diskurs och en som argumenterar rimligt på goda grunder, uppfattad som den 

universella publiken, och som inte kan vara bedräglig (även om den kan ha fel)” 

[min översättning]. 

Den universella publiken kan på enklaste sätt kanske därigenom förstås som 

ett instrumentaliserat samvete. Den universella publiken är, med Perelmans ord, 

den slutgiltiga rationaliteten, phronesis – handlingsklokhet. Så mycket mer än ett 

reflekterat ställningstagande i enlighet med vårt samvete kan vi kanske inte be-

gära. Man kan möjligen ana att Kant lurar någonstans i bakgrunden. Perelman är 

tveklöst väl förtrogen med det kategoriska imperativet, även om han refererar till 

Kant av andra skäl. Men den stora poängen är alltså att begreppet den universella 

publiken gör det möjligt för oss att operationalisera vårt samvete, att explicit dis-
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kutera och anföra skäl varför den universella publiken borde acceptera inte bara 

ställningstagandet, konklusionen, utan också en vald argumentationsstrategi. Och 

det är någonting betydligt mer konstruktivt än t.ex. vir bonus. 

Den partikulära och universella publiken blir också analysredskap för att förstå 

övriga termer i Perelmans argumentationsteori. Så är det t.ex. föreställningen om 

den universella publiken som bestämmer vad som ska räknas som fakta, sanningar 

och rimliga antaganden som utgångspunkter för argumentationer om det verkliga. 

Värden, värdehierarkier och rimliga topiker som startpunkter i argumentationer 

om det önskvärda kan bara få tillslutning från den partikulära publiken. De kan 

bara få tillslutning från den universella publiken så länge innehållet i dem hålls på 

ett generellt plan, så fort det blir specificerat är det endast den partikulära publi-

ken som gäller. Ta ärlighet som exempel. Den universella publiken kan hålla med 

om att det är ett värde att sträva efter, men om vi fyller det med innehåll är det inte 

säkert. Vi tycker knappast vi ska tala om för inbrottstjuven var pengarna är gömda. 

Som jag ser det är alltså Perelmans främsta bidrag till vår teoretiska förståelse 

av en argumenterande praktiks villkor och utfall att han har gett oss ett konkret 

redskap för att förhålla oss till det så omhuldade sambandet retorik–etik. Före-

ställningen om den universella publiken kanske inte är ett optimalt analysredskap 

för oss som argumentationsanalytiker av andras argumentationer, men för att 

själva i högre utsträckning kunna leva som vi lär är det tveklöst mer konstruktivt 

än vir bonus. 

Alla vill vi som mottagare att den påverkan vi utsätts för ska vara moraliskt 

försvarbar, i alla fall ur någon infallsvinkel, för att vi ska vilja låta oss bli påver-

kade. Annars lär vi inte våga släppa in någon i vår borg, som Johannesson talade 

om. Så, för att lyckas etablera ett vi med en mottagare är en god förutsättning att 

normativa aspekter beaktas.  
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Frågan om var gränsen går för när en författare kan anses vara det enskilda upp-

hovet till en textprodukt får nationell och internationell uppmärksamhet till exem-

pel när individuella författare prisbelönas eller när bestsellerskribenter som J. K. 

Rowling eller Dan Brown anklagas för plagiat.1 Vid universiteten är det däremot en 

ständigt aktuell fråga, såväl i undervisningssammanhang som inom forskningen. 

För att kvalitetssäkra examinationsförfarandet spenderas en hel del pengar på 

olika datorprogram för att avslöja plagiat och studenter får nogsamt lära sig att de 

måste kunna visa att de själva har författat uppsatser och inlämningsuppgifter. 

Forskningspublikationer omges av rigorösa system för att ange källor och visa i 

vilken utsträckning texten är en originalprodukt och i hur hög grad den bygger på 

andras resultat. Det är i själva verket strukturer som visar var gränsen går mellan 

författarens egen insats och andras arbete som avgör om en text uppfattas som 

vetenskaplig eller inte. 

Intresset för att utreda hur stor del av en text som kan härledas till en viss för-

fattare har en lång historia. Inom teologin finns en textkritisk tradition där man 

ägnar sig åt språklig analys för att avgöra t ex om Matteus-, Markus-, Lukas- eller 

Johannesevangeliet kan ha producerats av fler än den person som har gett dem 

namn. På liknande sätt finns det Shakespeare-forskning som kretsar kring frågan 

om William Shakespeare verkligen har författat alla de texter som tillskrivs ho-

nom, eller om någon annan i själva verket var pennan bakom verken (Michell 

1996; Friberg & Brodin Friberg 2006; Craig & Kinney (eds.) 2009). Studier av 

Jane Austens manuskript har lett Oxfordprofessorn Kathryn Sutherland till slut-

satsen att någon annan har varit inblandad i redigeringsprocessen av de romaner 

som givits ut under Austens namn i snart tvåhundra år. Det normala är att vi slent-

rianmässigt kopplar en text till det namn som står på försättsbladet, trots att för-

hållandet mellan text och upphovsman är betydligt mera komplicerat. 

Det vetenskapliga författandet bär forskningen framåt och utgör vetenskaps-

samhällets främsta kommunikationsmedel. Men vetenskaplig publicering används 

också i betydligt mindre intellektuella sammanhang, exempelvis som grund för 

erkännande, befordran och belöningar i form av lönepåslag och forskningsfinan-

siering. En forskares publikationer bedöms och värderas ofta i förhållande till hur 

många andra som anges som medförfattare och i vissa sammanhang bedöms den 

enskilda forskarens insats som mindre värd då flera forskare är inblandade än när 

                                                             
1 Författarna till denna artikel har exempelvis bidraget lika mycket och därför har alfabetiskt författar-
ordning används.  
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någon står som ensam författare till arbetet. Följaktligen kräver det akademiska 

bedömningssystemet i många fall att det finns klart definierade gränser mellan 

olika individers prestationer. I denna artikel vill vi ifrågasätta de gränser för för-

fattarinsatser som finns inom akademin genom att granska de processer som leder 

fram till en vetenskaplig text. Vi börjar med att ställa oss frågan vad en vetenskap-

lig text är och går sedan vidare till ett resonemang om dess funktion för att slutli-

gen diskutera hur man kan betrakta gränser för samförfattarskap. 

En vetenskaplig text kan definieras som summan av de processer som föregått 

den och framför allt summan av de kunskapsbaser den bygger på. Det finns rikhal-

tig forskning om skrivprocessen som fenomen och flera beskrivningar av förloppet 

har presenterats (se till exempel Hayes & Flower 1980; Hayes 1996; Chenoweth & 

Hayes 2001; Paltridge et al. 2009). I vissa fall kommer texten till mot slutet av 

forskningsprocessen och blir framför allt en presentation av en föregående forsk-

ningsuppgift, det vill säga skrivprocessen kommer efter forskningsprocessen. I 

andra fall är skrivandet integrerat i själva forskningen och båda processerna löper 

parallellt.  

Den vetenskapliga texten kan alltså beskrivas som resultatet av en forsknings- 

och skrivprocess som involverat en eller flera personer. En vetenskaplig text är 

också ett resultat av ett ofta långt förlopp som innefattat många element. Alla 

dessa element kan utföras av en person, alla kan utföras gemensamt i en grupp, 

och varje element kan utföras, i olika utsträckning, av en eller flera personer. Häri 

ligger gränsdragningsproblematiken – när och hur ska man delta i processen för 

att räknas som författare?  

Trots en ökad medvetenhet om det problematiska författarbegreppet har de 

flesta studier av skrivande dock koncentrats på hur individuella skribenter ut-

vecklar och reviderar sina texter (t.ex. Johansson 2009; Spelman Miller, Lindgren 

& Sullivan 2008) i artificiella, halvexperimentella eller pseudonormala miljöer 

under ett enda skrivtillfälle. Den syn på skrivande och författarskap som avspeglas 

i sådana undersökningar står i motsats till de idéer Roland Barthes presenterar i 

sin inflytelserika essä ”La mort de l’auteur” (1968) eller Michel Foucaults analys av 

författaren och de gränser som omger författarskap i ”Qu’est-ce qu’un auteur?” 

(1969). Kärnpunkten i dessa resonemang är att det inte är möjligt att avgöra vem 

som är det ursprungliga eller ens huvudsakliga upphovet till ett litterärt verk, ef-

tersom alla berättelser är präglade av intertextualitet och influerade av den berät-

telsebank som cirkulerar i vår kultur. Samma mosaikbetonade innehåll och till-

komstprocess bör kunna spåras också i vetenskapliga texter. Vetenskap är en soci-

al verksamhet där ingen forskare står ensam även om man står som ensam förfat-

tare. På vilket sätt bör de bakomliggande processerna och de medverkandes bety-

delse för eller bidrag till den vetenskapliga texten synas i författarskapet och i för-

fattarordningen? 

Men vad den vetenskapliga texten utgörs av står ibland i konflikt med vad den 

ska användas till. Det grundläggande syftet är självfallet att föra forskningen 
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framåt och bidra till kunskapsutvecklingen i samhället, men forskningspublicering 

har allt oftare börjat användas som ett mått på kvalitet och har blivit en aspekt av 

vad Olssen och Peters (2005) beskriver som ”kunskapskapitalism”. Forsknings-

publikationerna utgör forskarens kapital exempelvis vid tjänstetillsättningar, be-

fordran, lönesättning, forskningsmedelsansökningar, kvalitetsbaserad resursför-

delning och i andra akademiska sammanhang. I dessa fall blir det viktigt att 

komma fram till vem som äger texten och vems insatser som ska räknas mest. 

Samma sak gäller när publikationen har funktionen av prov, som i forskarutbild-

ningen. Samtidigt står detta synsätt i konflikt med inställningen att doktorander 

ska lotsas in i akademin genom att delta i de vetenskapliga projekt som bedrivs. En 

doktorand som är i ett tidigt skede av sin forskarutbildning kan få lägga ner lång 

tid och mycket möda på att bara sätta sig in i de frågeställningar som behandlas 

och bör kanske inte alltid belönas som huvudförfattare bara på grundval av en 

sådan insats.  

Det kan således uppstå konflikter mellan den bedömande och värderande si-

dan av forskarsamhället och det intellektuella syftet med forskningen. Bedöm-

ningen bygger ofta på uppfattningen att arbete är samma sak som möda, det vill 

säga att antalet dagar och veckor och den mentala och intellektuella ansträngning 

det har inneburit att lösa forskningsuppgiften ska återspeglas i den inbördes för-

fattarordningen i en samförfattad artikel. För spridningen av forskningsresultat är 

det däremot i de flesta fall oväsentligt att reda ut exakt vem som har skrivit vad i 

den slutgiltiga produkten. Välrenommerade vetenskapliga tidskrifter använder sig 

av så kallad blind bedömning där den som får i uppdrag att avgöra om en artikel 

håller tillräckligt hög standard för att kunna publiceras inte får veta vem som har 

skrivit texten. Bedömaren kan alltså inte avgöra, eller har inte ens något intresse 

av att avgöra, författarnas inbördes fördelning av ansvar för den slutgiltiga texten. 

En paradoxal effekt av det meritrelaterade bedömningssystemet är att det i 

vissa fall kan styra forskarna mot en mindre lämplig forskningsdesign för att det i 

slutänden ska vara möjligt att avgöra vem som har störst äganderätt till resultatet. 

Så länge forskarsamhället använder publikationer för att bedöma en enskild fors-

kare snarare än forskningen kan gränsdragningen mellan olika projektdeltagares 

insatser bli viktigare än vad forskningsuppgiften kräver. 

Individuellt författarskap eller åter till elfenbenstornet? 
Bilden av ensamforskaren går tillbaka på gamla tankefigurer. Den västerländska 

historieskrivningen har programmerat oss att i alla sammanhang försöka identifi-

era den som ska äras. Det kan handla om den som sägs ha besegrat fienden, den 

som har gjort en upptäckt eller den som har skapat ett mästerverk. Den roman-

tiska litteraturens genidyrkan utgick ifrån att geniet stod över de vanliga männi-

skorna och hade direktkontakt med gudarna. Han – för det var nästan alltid en 

han – var unik, och det skulle ha varit liktydigt med att förminska betydelsen av 

bedriften att tillstå att hjältar och genier mycket sällan är kapabla att utföra sina 
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stordåd på egen hand. Insikten om att hjälten trots allt är beroende av en hel del 

bistånd ligger bakom Bertholt Brechts dikt ”En läsande arbetares frågor” där ex-

empel efter exempel poängterar vikten av lagarbete och undergräver myten om 

den ensamme hjälten: 

Vem byggde de sju portarna i Thebe? 

I böckerna står namn på kungar. 

Bar kungarna dit klippblocken? 

Och det flera gånger ödelagda Babylon –  

vem byggde upp det så många gånger? 

… 

Den unge Alexander erövrade Indien. 

Han ensam? 

Caesar slog gallerna. 

Hade han inte åtminstone en kock med sig? (1998:114.) 

Men insikten att de flesta projekt, såväl vetenskapliga som politiska, konstnärliga 

eller innovativa, bygger på samarbete har svårt att få genomslag. Utvecklingen 

inom de flesta forskningsfält går alltmera mot forskarlag, forskargrupper och labo-

ratoriemiljöer där forskningsresultat produceras i samarbete. Ändå lever myten 

om en ensam, genialisk forskare förskansad i sitt elfenbenstorn fortfarande kvar – 

kanske framför allt inom många humanistiska discipliner. Det är lätt för utomstå-

ende att slå sig för bröstet och tala om hur humaniora inte hänger med i utveck-

lingen, hur historiska vetenskaper fastnar i utdöda forskningsmodeller och hur 

mycket bättre resultaten skulle kunna bli om humanisterna inte var så rädda för 

samverkan. Den skeptiska inställning till samarbete som ibland kommer till ut-

tryck har dock inte enbart sitt upphov i ett gammalmodigt vetenskapsideal, utan 

kanske ännu mera i högeligen moderna resursfördelningssystem och bedömnings-

kriterier. För en enskild forskare inom ett humanistiskt ämne kan det faktiskt vara 

så att samarbete helt enkelt inte lönar sig. En springande punkt är vilken inställ-

ning till vetenskapligt författande som råder inom ämnet i fråga. En central aspekt 

av denna fråga är hur man bedömer och värderar samförfattade artiklar. 

Inom laborativa discipliner finns ofta en utvecklad praxis beträffande hur sam-

författade arbeten ska presenteras. Det första namnet i en serie artikelförfattare 

anses vara den som har bidragit mest till det färdiga resultatet och vars insats där-

för ska värderas högst. Inom humaniora finns ingen sådan konsensus. En vanlig 

princip är att författarna listas i bokstavsordning, och att deras insatser förväntas 

väga lika tungt. Att detta enkla förfarande ofta används är såväl ett symptom på 

som en följd av att samförfattande ännu inte sker i någon större omfattning i hu-

manistiska ämnen och att det ännu inte har uppstått några allvarligare svårigheter 

med modellen. Frågan diskuteras desto hetare inom andra vetenskapsområden 

där man har större erfarenhet av samförfattande och därigenom också av de pro-

blem fördelningen av författarinsatser kan orsaka. Vid en konferens 1988 om etik 

och policyfrågor i samband med vetenskaplig publicering var ett av förslagen att en 

projektdeltagare skulle kunna listas som medförfattare om han eller hon hade 



SPRIDA FORSKNINGSRESULTAT ELLER SAMLA MERITER? BEHOVET AV GRÄNSDRAGNING MELLAN FÖRFATTARE I 

AKADEMISKA TEXTER 

183 
 

utformat forskningsidén, haft en ledande roll vid datainsamlingen, lagt upp eller 

utfört undersökningen, analyserat materialet, gått igenom litteraturen på området 

och/eller skrivit och redigerat det slutliga manuskriptet (Berk 1989:720). Lik-

nande diskussioner behöver föras inom alla vetenskapliga discipliner. 

Definitioner av författarskap 
Det finns ett antal olika definitioner av författarskap som kan tjäna som underlag 

för en diskussion om var gränsen går för att någon ska anses vara medförfattare 

(se Osborne & Holland 2009 för en översikt). En ofta använd definition återfinns 

under rubriken Protecting Intellectual Property Rights (Skydd av intellektuell 

upphovsrätt) i publiceringsmanualen för American Psychology Association (APA 

2009). Enligt APA utgörs författarskap inte bara av att hålla i pennan utan också 

av vetenskaplig medverkan genom till exempel problemformulering, uppställning 

av hypoteser, experimentdesign, organisation och genomförande av statistiska 

analyser och tolkning av undersökningsresultat:  

Authorship encompasses […] not only those who do the actual writing but also those who have 

made substantial scientific contributions to a study. Substantial professional contributions may 

include formulating the problem or hypothesis, structuring the experimental design, organizing 

and conducting the statistical analysis, interpreting the results, or writing a major portion of 

the paper. Those who so contribute are listed in the byline. Lesser contributions, which do not 

constitute authorship, may be acknowledged in a note (APA 2009:18). 

Den definition som används av British Education Research Association (BERA) 

(2004) poängterar att alla som har gett ett substantiellt och identifierbart bidrag 

till en publikation ska betraktas som medförfattare. Tillräckligt omfattande bidrag 

är till exempel formulering av forskningsidén, utformning av begreppsapparat 

eller analyskategorier, författandet av första utkastet eller stora delar av texten, 

omfattande redigeringsarbete, betydande arbete med litteraturöversikter, medver-

kan vid datainsamling, analys, överväganden och tolkningar: 

The authorship of publications is considered to comprise a list of everyone who has made a 

substantive and identifiable contribution of their generation. Examples of substantive contri-

butions include: contributing generative ideas, conceptual schema or analytic categories; writ-

ing first drafts or substantial portions; significant rewriting or editing; contributing signifi-

cantly to relevant literature reviewing; and contributing to data collection, to its analysis and to 

judgements and interpretations made in relation to it (BERA 2004:13). 

Modern Language Association (MLA) ger ut riktlinjer som används av många aka-

demiker och förläggare inom forskningsområdena litteratur och främmande språk. 

De har en något snävare definition där endast de forskare som har gett betydande 

bidrag till projektet och som tar ansvar för hela, inte bara delar av resultatet anses 

vara medförfattare. Andra bidragsgivare tas upp i fotnoter eller på annat sätt. Kra-

vet på gemensamt ansvarstagande innebär bland annat att den författare som 

skickar in en artikel för bedömning måste försäkra sig om att slutversionen är 

godkänd av alla inblandade. Det finns också en utarbetad praxis för hur författar-
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nas bidrag ska viktas, så att bokstavsordning anger att alla har bidragit i lika stor 

omfattning och avvikelse från bokstavsordning anger att den som står som första 

författarnamn anses vara huvudförfattare. Man framhåller dessutom att alla med-

författare bör beskriva sin roll eller sitt bidrag antingen i publikationen eller när 

materialet skickas in för bedömning:  

Only persons who have made significant contributions and who share responsibility and ac-

countability should be listed as coauthors of a publication. Other contributors should be 

acknowledged in a footnote or mentioned in an acknowledgments section. The author submit-

ting the manuscript for publication should seek from each coauthor approval of the final draft. 

The following standards are usually applied to coauthored works: when names of coauthors are 

listed alphabetically, they are considered to be equal contributors; if out of alphabetical order, 

then the first person listed is considered the lead author. Coauthors should explain their role or 

describe their contribution in the publication itself or when they submit the publication for 

evaluation (MLA: Advice for Authors, Reviewers, Publishers, and Editors of Literary Scholar-

ship; hämtad 2010-10-04).  

Alla dessa definitioner speglas i Vancouverreglerna, The Vancouver Protocol, som 

togs fram 1978 av en liten grupp redaktörer för medicinska tidskrifter. De möttes 

under informella förhållanden i Vancouver, British Columbia, Canada för att ut-

veckla riktlinjer för manuskript som skickades in till deras tidsskrifter. Minimikra-

ven för författarskap, enligt Vancouverreglerna, är (1) att man har bidragit till 

forskningsidé och forskningsuppläggning eller analys och tolkning av materialet, 

(2) att man har formulerat stora delar av artikeltexten eller redigerat den på ett 

genomgripande sätt vad beträffar det intellektuella innehållet och (3) att man har 

gett klartecken för publicering:  

Authorship credit should be based only on substantial contributions to 1) conception and de-

sign, or analysis and interpretation of data; and to 2) drafting the article or revising it critically 

for important intellectual content; and on 3) final approval of the version to be published. Con-

ditions 1, 2, and 3 must all be met. Participation solely in the acquisition of funding or the col-

lection of data does not justify authorship. General supervision of the research group is not suf-

ficient for authorship. Any part of an article critical to its main conclusions must be the respon-

sibility of at least one author (Vancouver Protocol 1997:4). 

Det som betonas är alltså i första hand de intellektuella bidragen till processen, 

inte nödvändigtvis arbete mätt i tid eller möda. 

I Förslag till riktlinjer för sammanläggningsavhandlingar vid Umeå univer-

sitet lämnat av Humanistisk fakultet (2010) föreslår arbetsgruppen att Vancouver-

reglernas standard ska utgöra ”en övergripande ram för samförfattarskap”. Över-

allt i det akademiska samhället förekommer formuleringar som anger att endast 

den som har givit ett tydligt och signifikant bidrag till forskningsarbetet ska erkän-

nas som medförfattare, som i riktlinjerna från University of North Carolina 

Graduate School: ”Coauthorship should be offered to (and limited to) anyone who 

has clearly made a significant contribution to the work”. Samtidigt förekommer 

viss tveksamhet inför att helt anamma Vancouverreglerna eller andra profession-

ella organisationers riktlinjer. Vid Monash University i Australien anser man till 
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exempel att även om Vancouverreglerna ska fungera som vägledning bör det er-

kännas att alla vetenskapsområden har sina egna kriterier för hur gemensamt 

författande ska definieras: ”Although Monash is guided by the Vancouver Protocol 

on authorship, it is important to remember that each discipline has its own 

customs and practices for joint or multi authorship” (Monash University, Hand-

book for Doctoral and MPhil Degrees, ch. 6). Det finns således utrymme för skilda 

uppfattningar, inte minst i samband med forskarutbildningen. Å ena sidan ut-

trycks åsikten att handledaren sannolikt har bidragit till uppläggningen, utföran-

det eller tolkningen under en del eller till och med hela forskningsprocessen och 

därför bör erkännas som medförfattare, å andra sidan accepteras ensamt författar-

ansvar som norm i många ämnen, framför allt inom humaniora: 

A supervisor is likely to have participated in conceiving, executing or interpreting some or all of 

the work. Under these circumstances the supervisor may become a co-author. In some disci-

plines however, for example in the humanities, sole authorship is more the norm (Monash Uni-

versity, Handbook for Doctoral and MPhil Degrees, ch. 6). 

Denna tveksamhet beträffande Vancouverreglerna ger vid handen att såväl ensam-

författarskap som samförfattarskap uppfattas olika av olika discipliner. Likaså 

verkar relationen mellan författarna ha betydelse för hur man ser på samförfattar-

skap, eftersom man lyfter fram att handledaren under vissa omständigheter bör 

vara medförfattare till doktorandens arbeten. Men vilka är dessa omständigheter 

och hur relaterar de till en generell syn på forskningssamarbete och publicering? 

Finns det motiv för att ha olika gränser för samförfattarskap i olika situationer 

beroende på disciplin och forskningserfarenhet? Var går ansvarsgränserna mellan 

att å ena sidan ta ansvar för forskningen och å andra sidan få erkännande för sina 

insatser?  

Tillbörligt och otillbörligt författarskap 
För att bena ut gränserna mellan å ena sidan ansvarigt och oansvarigt ensamför-

fattarskap och å andra sidan ansvarigt och oansvarigt samförfattarskap kan man 

ställa upp en tvådimensionell tabell där gränserna, för tydlighetens skull, har 

framställts som distinkta (Figur 1): 

 

 

Ensam ansvarig 

 

Medförfattare ansvarig 

Ensam oansvarig 

 

Medförfattare oansvarig 

 

 

Figur 1. Ansvar i samförfattarskap. 
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Frågan om gränsen för vad som utgör rättmätigt samförfattarskap har varit i fokus 

i många artiklar (t.ex. Berk 1989; Ducor 2000; Ede & Lunsford 2001; Fine & Kur-

dek 1993; Osborne & Holland 2009). Enligt Ducor utgör författarskapet fram-

gångskapitalet i den akademiska karriären eftersom det leder till prestige, under-

lättar vidare finansiering, utgör basen för befordran och i vissa fall skapar medie-

intresse. Samtidigt kan det leda till ”salamiforskning” där man försöker producera 

så många artiklar som möjligt på grundval av samma material i stället för att pre-

sentera hela forskningsresultatet. Andra negativa effekter är att ansvaret för forsk-

ningsresultaten urholkas, att forskare får sitt namn på en publikation som en gen-

tjänst eller en gåva eller motsatt, att forskare orättmätigt utesluts från listan på 

medförfattare: 

The credit provided by authorship in scientific articles has become the currency of success in 

academic careers. A good “credit history” provides the scientist prestige, easier funding, pro-

motion, and sometime media visibility. However, this system has some ill effects, as it can lead 

to “salami” science, coauthorship inflation, dilution of responsibility for content, “gift” author-

ship and exclusion of authors (Ducor 2000:873). 

Ducor pekar på ett ovanligt sätt också på otillbörligt ensamförfattarskap när han 

hänvisar till att forskares bidrag inte alltid erkänns. Det är vanligare att man en-

bart diskuterar frågan om ovederhäftigt medförfattarskap, som i Berks (1989) 

artikel ”Irresponsible Coauthorship” där man inte ens överväger om motsvarande 

anspråk på ensamförfattarskap kan vara oriktiga. Det är ofta enklare att peka på 

tveksamma mönster i samförfattarskap med många medförfattare, till exempel när 

en författare producerar 30 samförfattade artiklar per år eller en forskningsledares 

namn finns med på alla samförfattade artiklar från laboratoriet eller gruppen. Om 

oansvarigt bruk av (med)författarskap inte förekom skulle inte heller Vancouver-

reglerna eller andra professionella organisationers riktlinjer behövas. Men var går 

gränserna som borde förhindra enskilda forskare att publicera artiklar som kan 

uppfattas som oansvarigt författade? 

Ansvarsfullt medförfattarskap följer riktlinjerna från Vancouverreglerna och 

andra professionella organisationer. Det begränsar därmed författarskapet till dem 

som på ett signifikant sätt har deltagit eller bidragit till delar av eller hela arbetet 

och bestrider författarskap för dem som inte har deltagit i forskningen i någon 

större utsträckning eller som i sin roll av forskningsledare bara ansvarat för finan-

siering eller laboratorier. Ett ansvarigt ensamförfattarskap kännetecknas av att 

författaren ensam har genomfört hela forskningen, från idéstadiet, genom analys 

och skrivande till den färdiga texten. Ett ansvarigt samförfattarskap utmärks av att 

alla som bidragit på ett substantiellt sätt till forskningen också tillerkänns med-

författarskap. I Figur 2 presenterar vi dessa dimensioner i samma matris som i 

Figur 1:  
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Ensam ansvarig: 

Har genomfört hela forsknings- och skrivproces-

sen ensam, från idé till färdig text 

 

Medförfattare ansvarig: 

Har givit ett substantiellt bidrag till forsknings- 

och/eller skrivprocessen 

Ensam oansvarig: 

Använder forskning som genomförts tillsammans 

med andra för egenpublicerade artiklar. Nekar 

medförfattarskap till dem som bidragit substanti-

ellt till delar av forsknings- och/eller skrivproces-

sen 

 

Medförfattare oansvarig: 

Har bidragit med finansiering, men inte deltagit i 

forsknings- eller skrivprocessen, exempelvis 

forskningsledare 

 

Figur 2. Ansvarigt och oansvarigt författarskap.  

 

Tabellen visar att det verkar vara möjligt att dra gränser mellan dessa fyra typer av 

författarskap. Men var hamnar en artikel där författaren inte har varit ensamt 

ansvarig för hela forsknings- och skrivprocessen, inte ensam har genererat alla 

idéer till metod, design och analys eller inte skrivit alla delarna själv, men trots 

detta menar att ingen annan bidragit substantiellt till artikeln? Och hur gör man 

då någon varit ensam om skrivprocessen men delat delar av forskningsprocessen 

med andra forskare och exempelvis har diskuterat grundläggande idéer med nå-

gon annan? Borde dessa andra forskare inkluderas som medförfattare?  

Avslutande tankar  
När man börjar fundera över det akademiska författarskapets gränser uppstår 

många frågor. Vi tycker oss dock se att behovet av tydliga gränser för när en text 

kan anses ensamförfattad respektive samförfattad är avhängigt av textens funk-

tion. Om texten är en avhandling som ska användas för examination, finns det skäl 

att tydligt visa vem som har gjort vad i forskningsprocessen, vilket ibland kan leda 

till oklara gränsdragningar vad gäller handledarens delaktighet. Å andra sidan kan 

samma oklara gränsdragning uppstå om texten ska användas som en del i handle-

darens meritportfölj. Om texten inte ska användas till något annat än forskningens 

centrala syfte, det vill säga att presentera forskningsresultat, förefaller behovet av 

tydliga gränser mellan inblandade medverkande vara mindre. 

En fråga vi inom akademin måste ställa oss är varför vi behöver klargöra grän-

ser för författarskap och hur dessa gränser ska definieras. Vi uppmuntras att vara 

generösa och dela med oss av idéer, kritisera varandras uppslag, hjälpa forskarstu-

derande och kolleger att tänka kritiskt. Trots detta uppmuntras vi inte att fundera 

över implikationerna av ensam- och samförfattade artiklar eller reflektera över 

vilka signaler som sänds genom beslutet att skriva ensam eller tillsammans. Vad 

säger exempelvis en ensamförfattad text om formerna för akademisk verksamhet? 
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Vilken information ger vi egentligen om vem som deltagit eller inte deltagit i de 

forsknings- och skrivprocesser som ligger till grund för den färdiga texten? 

En levande diskussion om det akademiska författarskapets gränser är nödvän-

dig för att vi inte ska fastna i gamla konventioner. Forskningsfinansiering, cite-

ringar och meritportföljer må förefalla styrande och uppmuntra ensamförfattar-

skap. Samtidigt börjar en diskussion ta form där samarbete i större forsknings-

miljöer premieras vilket snarare riktar tanken mot ökat samförfattarskap. Men 

alldeles oavsett vilka signaler externa aktörer sänder ut måste vi inom akademin 

ha ett eget förhållningssätt till såväl forsknings- och skrivprocessen som till det 

akademiska författarskapet. Endast då kan vi skapa och tillämpa tydliga gränser 

mellan författarna av en forskningstext. 
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