ASLA:s skriftserie
24
Skrifter från Forum för ämnesdidaktik
Linköpings universitet
6

Språk i undervisning

Rapport från ASLA:s vårsymposium, Linköping, 11-12 maj, 2012
Papers from the ASLA Symposium in Linköping, 11-12 May, 2012

Redaktörer - Editors
Christina Rosén
Per Simfors
Ann-Kari Sundberg

ASSOCIATION SUÉDOISE DE LINGUISTIQUE APPLIQUÉE (ASLA)
Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap
ASLA ingår i den internationella huvudorganisationen AILA som har medlemmar i knappt
fyrtio länder världen över. Föreningen har som huvudsyfte att på olika vägar främja och
sprida information om språkvetenskaplig forskning med anknytning till praktiska
språkproblem i samhället. Detta syfte ska ASLA söka uppnå genom att:
- anordna konferenser, symposier och seminarier
- publicera en medlemsbulletin
- ge ut symposierapporter och andra skrifter från AILA
- delta i AILA:s vetenskapliga nätverk, arbetsgrupper och kongresser.
Medlemsbulletinen ASLA-Information utkommer två gånger per år. Den finns tillgänglig för
alla via ASLA:s webbplats: www.asla.se
Vart annat år anordnas ett symposium omkring ett tema som har intresse för såväl forskare
som praktiker. Rapporterna från dessa symposier publiceras i ASLA:s skriftserie. Böckerna i
skriftserien är årsböcker och distribueras gratis till ASLA:s medlemmar. Årets volym ingår
även i Skrifter från Forum för ämnesdidaktik, Linköpings universitet.
Medlem i ASLA blir man genom att betala avgiften (från och med 2014 betalar man för två
år i taget, 400 kr eller 520 kr för utlandsbetalningar) till Svenska föreningen för tillämpad
språkvetenskap, postgiro 40 32 86-8. För mer information se webbplatsen. Medlemmar kan
också köpa tidigare nummer i ASLA:s skriftserie till rabatterat pris. Beställning av ASLA:s
skrifter görs enklast via webbplatsen: www.asla.se.
Rapport från ASLA:s vårsymposium, Linköping, 11-12 maj, 2012
Papers from the ASLA Symposium in Linköping, 11-12 May, 2012
Språk i undervisning




Språkbruk, normer och normering
Attityder, språk och kultur
Lärande, lärandemål och bedömning

Christina Rosén, Per Simfors, Ann-Kari Sundberg (red. / eds.). ASLA, Svenska föreningen
för tillämpad språkvetenskap. Linköping/Växjö 2013.
©ASLA och Författarna, 2013
Reviderad upplaga 2014.
ISBN 978-91-7519-406-6

ASLA:s skriftserie
1. Barns tvåspråkighet. Rapport från ASLA:s höstsymposium, Uppsala 6–7
november 1987. B.-L. Gunnarsson, C. Liberg, & A. Nesser (utg). ASLA, Svenska
föreningen för tillämpad språkvetenskap. Uppsala 1988, 3:e upplagan 1990.
2. Skrivande. Rapport från ASLA:s nordiska symposium, Uppsala 10-12 november
1988. B.-L. Gunnarsson, C. Liberg, & S. Wahlén (utg). ASLA, Svenska föreningen
för tillämpad språkvetenskap. Uppsala 1989.
3. På väg mot ett nytt språk. Rapport från ASLA:s höstsymposium, Linköping 9-10
november 1989. V. Adelswärd & N.F. Davies (utg). ASLA, Svenska föreningen för
tillämpad språkvetenskap. Uppsala 1990.
4. Barns läsutveckling och läsning. Rapport från ASLA:s höstsymposium,
Stockholm 15-16 november 1990. B. Hene & S. Wahlén (utg). ASLA, Svenska
föreningen för tillämpad språkvetenskap. Uppsala 1991, 2:a upplagan 1993.
5. Språk, språkbruk och kön. Rapport från ASLA:s nordiska symposium, Uppsala 7–
9 november 1991. B.-L. Gunnarsson & C. Liberg (utg). ASLA, Svenska föreningen
för tillämpad språkvetenskap. Uppsala 1992.
6. Text and Talk in Professional Contexts. Selected Papers from the International
Conference ”Discourse and the Professions”, Uppsala, 26–29 August, 1992. B.-L.
Gunnarsson, P. Linell & B. Nordberg (eds), ASLA, The Swedish Association of
Applied Linguistics. Uppsala 1994.
7. Språkundervisning på universitet. Rapport från ASLA:s höstsymposium,
Göteborg, 11–13 november 1993. L.-G. Andersson & F. Börjeson (utg). ASLA,
Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap. Uppsala 1995.
8. Språk — utvärdering — test. Rapport från ASLA:s höstsymposium, Karlstad, 10–
12 november 1994. Moira Linnarud (utg). ASLA, Svenska föreningen för
tillämpad språkvetenskap. Uppsala 1995.
9. Språkförståelse. Rapport från ASLA:s höstsymposium, Lund, 9–11 november
1995. Gisela Håkansson & Ulrika Nettelbladt (utg). ASLA, Svenska föreningen för
tillämpad språkvetenskap. Uppsala 1996.
10. Tvärkulturell kommunikation i tid och rum. Rapport från ASLA:s
höstsymposium, Umeå, 7–9 november 1996. Nils Granberg (utg). ASLA, Svenska
föreningen för tillämpad språkvetenskap. Uppsala 1997.
11. Samtal och språkanvändning i professionerna. Rapport från ASLA:s
höstsymposium, Linköping, 6–7 november 1997. Per Linell, Lars Ahrenberg &
Linda Jönsson (utg). ASLA, Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap.
Uppsala 1999.
12. Översättning och tolkning. Rapport från ASLA:s höstsymposium, Stockholm, 5–6
november 1998. Birgitta Englund Dimitrova (utg). ASLA, Svenska föreningen för
tillämpad språkvetenskap. Uppsala 2000.
13. Korpusar i forskning och undervisning. Rapport från ASLA:s höstsymposium
Växjö, 11–12 november 1999. Corpora in Research and Teaching. Papers from the
ASLA symposium Corpora in Research and Teaching Växjö, 11–12 November
1999. Gunilla Byrman, Hans Lindquist & Magnus Levin (utg/eds.). ASLA,
Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap. Uppsala 2000.
14. Språkpolitik. Rapport från ASLA:s höstsymposium Göteborg, 9–10 november
2000. Sally Boyd, Beatriz Dorriots, Monica Haglund-Dragic & Roger Källström
(utg.). ASLA, Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap. Uppsala 2002.
15. Samtal i livet och i litteraturen. Rapport från ASLA:s höstsymposium Uppsala, 8–
9 november 2001. Conversation in life and in literature. Papers from the ASLA
symposium Conversation in life and in literature Uppsala, 8–9 November 2001.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

Ulla Melander Marttala, Carin Östman & Merja Kytö (utg./eds.) ASLA, Svenska
föreningen för tillämpad språkvetenskap. Uppsala 2002.
Språk och lärande. Rapport från ASLA:s höstsymposium Karlstad, 7–8 november
2002. Language and learning. Papers from the ASLA symposium in Karlstad, 7–8
November 2002. Moira Linnarud & Erica Sandlund (utg./eds.) ASLA, Svenska
föreningen för tillämpad språkvetenskap. Stockholm 2003.
Language, culture, rhetoric: Cultural and rhetorical perspectives on
communication. Papers from the ASLA symposium in Örebro, 6–7 November
2003. Cornelia Ilie (utg./ed.). ASLA, Svenska föreningen för tillämpad
språkvetenskap. Stockholm 2004.
Språk på tvärs. Rapport från ASLA:s höstsymposium Södertörn, 11–12 november
2004. Boel De Geer & Anna Malmbjer (utg.). ASLA, Svenska föreningen för
tillämpad språkvetenskap. Uppsala 2005.
Språkforskning på didaktisk grund. Rapport från ASLA:s höstsymposium Växjö,
10–11 november 2005. Approaches to teaching and learning in linguistic
research. Papers from the ASLA symposium in Växjö, 10–11 November 2005. Jan
Einarsson, Eva Larsson Ringqvist & Maria Lindgren (utg./eds.) ASLA, Svenska
föreningen för tillämpad språkvetenskap. Uppsala 2006.
Språklig mångfald och hållbar samhällsutveckling. Rapport från ASLA:s
höstsymposium Eskilstuna, 9-10 november 2006. Linguistic diversity and
sustainable development. Papers from the ASLA symposium in Eskilstuna, 9-10
November, 2006. J. Lainio & A. Leppänen (red./eds.) ASLA, Svenska föreningen
för tillämpad språkvetenskap. Eskilstuna 2007.
Språkinlärning, språkdidaktik och teknologi. Rapport från ASLA:s
höstsymposium, Lund 8-9 november 2007. Language Learning, Language
Teaching and Technology. Papers from the ASLA symposium in Lund 8-9
November 2007 Jonas Granfeldt, Gisela Håkansson, Maria Håkansson &
Suzanne Schlyter (utg./eds.) ASLA. Svenska föreningen för tillämpad
språkvetenskap. Lund 2008.
Språk och lärande. Rapport från ASLA:s höstsymposium, Stockholm 7-8
november 2008. Language and learning. Papers from the ASLA symposium in
Stockholm 7-8 November 2008 Päivi Juvonen (utg./ed.) ASLA. Svenska
föreningen för tillämpad språkvetenskap. Stockholm 2009.
Språk för framtiden. Rapport från ASLA:s höstsymposium, Falun 12-13 november
2010. Language for the Future. Papers from the ASLA symposium in Falun 7-8
November 2010 Antti Ylikiiskilä & Maria Westman (utg./eds.) ASLA. Svenska
föreningen för tillämpad språkvetenskap. Falun 2011.
Språk i undervisning. Rapport från ASLA:s vårsymposium, Linköping, 11-12 maj,
2012. Papers from the ASLA Symposium in Linköping, 11-12 May, 2012.
Christina Rosén, Per Simfors, Ann-Kari Sundberg (utg./eds.) ASLA. Svenska
föreningen för tillämpad språkvetenskap. Linköping/Växjö 2013.

Beställning av böckerna sänds till följande adress:
ASLA, c/o Saga Holgersson
Institutionen för nordiska språk
Box 527, 751 20 Uppsala (saga.holgersson@nordiska.uu.se).
Ange namn och adress. Alla priser är exklusive porto.

Innehåll
Förord

9

Uttalsmönster hos flerspråkiga barn i ett par sydsvenska skolor
Elisabeth Zetterholm

13

Rätt svenska på äldreboendet
Gunilla Jansson

23

”Ni ska skriva enkelt – det står i lagen”
Legitimeringar av klarspråk i en utbildning för myndighetsskribenter
Lena Lind Palicki & Andreas Nord

37

Oacceptabla benämningar
Polisers uppfattningar om kränkande språkbruk
Mats Landqvist

49

Svenska utifrån – Sverige inifrån? Lärobok som kunskapsförmedlare och
attitydskapare
Iwona Kowal

61

Flerspråkiga perspektiv på modersmålsbegreppet
Svenskans roll i flerspråkiga utlandsboende ungdomars liv
Marie Rydenvald

73

Språklig stigmatisering i Tanzanias skolor
Malin Petzell

83

“Images in language studies: the case of French in Sweden”
Jean-Georges Plathner

93

Linguistic correlates to communicative proficiency levels of the CEFR:
The case of syntactic complexity in L2 English and L3 French
Jonas Granfeldt, Henrik Gyllstad, Marie Källkvist

103

Grammatiken till heders igen
Om ett nytänkande i grammatikdidaktik
Lena Boström & Elzbieta Strzelecka

115

Provuppgiftshantering som social praktik –
125
En jämförelse mellan interaktionsanalys och bedömardata för muntligt prov i
engelska
Erica Sandlund & Pia Sundqvist
Text-based Chat and Language Learning
Opportunities and Challenges
Therese Örnberg Berglund

139

Språklig progression i läromedel för Sfi
Anna Flyman Mattsson

151

Lärares attityd vid uppföljning av elevsvar i flerspråkiga klassrum
Gudrun Svensson

161

Topikalitet i handledning
Jenny Magnusson & Hanna Sveen

173

”Va du pratar bra svenska”
– värderingar i färdtjänstsamtal till Moldavien
Ingela Tykesson & Linda Kahlin

183

Förord
2012 års ASLA-symposium ägde rum vid Linköpings universitet 11-12 maj och
arrangerades av Linnéuniversitetet och Linköpings universitet. Symposiet tog upp
nedanstående teman, särskilt aktuella för skolverksamheten.
 Språkbruk, normer och normering
 Attityder, språk och kultur
 Lärande, lärandemål och bedömning
Intresset för symposiet var stort. Professor Jan Anward, Linköpings universitet,
Professor Gunilla Byrman, Linnéuniversitetet, och Professor Claudia Finkbeiner,
Universität Kassel, behandlade i sina plenarföreläsningar symposiets teman ur olika
perspektiv. Därutöver hölls inte mindre än fem parallella sektioner med 42 olika
föredrag. I föreliggande symposievolym återfinns 16 av de sammanlagt 45 bidragen.
Denna elektroniska utgåva har utökats med ett bidrag som olyckligtvis fallit bort i den
tryckta versionen. Därutöver har några tryckfel korrigerats.
En Rundabordsdiskussion: ”Språkdidaktik - hur definiera ämnet?” hade syftet att
öka förståelsen av och vår samsyn kring vad språkdidaktik egentligen är. Fyra talare
med bakgrund i olika vetenskapliga områden, alla med anknytning till inlärning och
undervisning av språk, diskuterade med utgångspunkt i några frågor som ledde till
reflektion kring och fördjupning av synen på vad ämnet språkdidaktik egentligen
innefattar och hur teori förhåller sig till praktik.
De teman som togs upp är högaktuella just nu, inte minst med tanke på debatten om
bristen på personal med god språkkompetens i näringslivet, attityder till främmande
språk och kulturer i samhället. Endast med kompetenta, behöriga språklärare kan vi
bevara och förbättra språkkunskaperna i Sverige. Det är viktigt att vi genom ASLA
kan sprida information om språkvetenskaplig forskning med anknytning till praktiska
språkproblem i samhället.
Elisabeth Zetterholm presenterar en pilotstudie av uttalsmönster i svenskan hos
flerspråkiga barn i sydsvenska skolor. Uttalsmönstren jämförs med den språkliga
varietet som kallas SMG, svenska på mångspråkig grund. SMG innebär ett utländskt
uttal som inte kan hänföras till brytning utan utgör en inlärd varietet som har belagts
hos ungdomar i storstadsregionerna. Studiens syfte är att undersöka dels om barn
redan före tonåren uppvisar utmärkande drag av SMG i sitt språk, dels om SMG
förekommer hos barn i mångkulturella miljöer utanför storstadsregionen. Materialet
består av inspelade intervjuer med barn ur två klasser, den årskurs tre i en sydsvensk
storstad och en årskurs fem i en sydsvensk mindre stad. Zetterholm visar att element
av SMG kan beläggas i båda barngrupperna. Resultatet av undersökningen tyder på att
SMG i första hand är ett ungdomsspråk även om det också förekommer hos yngre barn
och att denna språkvarietet sprids från storstäderna till mindre orter i landet.
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Gunilla Jansson ger ett kritiskt perspektiv på den arbetsplatsförlagda
svenskundervisning för anställda med annat modersmål som inom ramen för
utbildningsprogrammet Språksam har genomförts inom äldreomsorgen. Jansson
kommer fram till att programmet har inneburit att språket sätts i fokus på ett ganska
oreflekterat sätt och görs till syndabock för alla möjliga problem inom verksamheten.
Både samarbetssvårigheter och organisatoriska tillkorta-kommanden tolkas som
språkliga problem med risk för att ansvaret för problemen läggs på den
andraspråkstalande medarbetaren. Undersökningen visar också hur det som uppfattas
som bristande språkfärdighet hos andraspråkstalare i själva verket kan vara ett uttryck
för mera generella problem i den kommunikativa praktiken inom verksamheten. För
att uppnå de högt ställda målen inom SpråkSam krävs enligt Jansson ett nytänkande
och en från arbetsplatsen fristående utbildning med långsiktiga mål.
Lena Lind Palicki och Andreas Nord granskar en utbildning i klarspråk för
skribenter på en kommunal förvaltning. Undersökningen gäller dels hur klarspråk
motiveras och legitimeras för kursdeltagarna, dels hur detta förhåller sig till gängse
språkpolitiska argument och legitimeringar. Palicki och Nord visar bl.a. hur de
demokratiaspekter som utgör den viktigaste basen för de språkpolitiska argumenten får
en mindre framträdande roll i utbildningen. Det förefaller råda så stor konsensus om
dessa principer att de inte behöver göras explicita. Istället legitimeras klarspråket i
första hand utifrån praktisk nytta och effektivitetsvinster för verksamheten.
Mats Landqvist presenterar en undersökning av polisers uppfattningar om
kränkande språkbruk utifrån en enkätundersökning. Polisernas svar har jämförts med
de svar som erhållits från samma enkät när den genomförts bland vårdpersonal.
Landqvists undersökning visar bland annat på en mer absolut syn på språkbruk och
normer hos polisen än hos vårdpersonalen, där enkätsvaren i högre grad visar på
förståelse för språklig relativitet och situerat språkbruk.
Iwona Kowal analyserar läromedlet Svenska utifrån med utgångspunkt i två
frågeställningar: dels huruvida språk och kultur presenteras ur ett inifrån- eller
utifrånperspektiv, dels vilka attityder till språket och kulturen läroboken kan skapa.
Kowal visar på inkonsekvenser i perspektivet i flera avseenden. Typiskt svenska
grammatiska företeelser som vållar svårigheter för inlärare har enligt Kowals
undersökning i en del fall behandlats ytterst sparsamt eller helt förbigåtts med tystnad i
läroboken. På liknande sätt presenteras informationen om Sverige ofta ur ett
inifrånperspektiv; förhållanden som är unika för Sverige nämns ofta bara i förbigående
medan ämnena för bokens föreslagna diskussionsuppgifter skulle kunna gälla nästan
vilket land som helst. Enligt Kowal kan de metodologiska bristerna i boken inverka på
de attityder till språket och kulturen som skapas hos inläraren.
Marie Rydenvald behandlar utlandssvenska ungdomars språkanvändning i
flerspråkiga och multikulturella miljöer. Dessa ungdomsgrupper har kommit att kallas
Third Culture Kids (TCK) då de varken växer upp i föräldrarnas hemlandskultur eller
värdlandskulturen, utan i en tredje kultur som utgörs av det internationella samhällets
konglomerat av kulturer. Materialet har samlats in genom en enkät som besvarats av
56 ungdomar i totalt sju länder. I undersökningen visar Rydenvald att ungdomarnas
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språkprofil är ganska komplex, att gränserna mellan förstaspråket och andraspråket
luckras upp, och att andraspråket faktiskt kan vara individens starkaste språk.
Malin Petzell behandlar språkbruket i Morogoregionen i centrala Tanzania, där ca
48 språk talas. Hon tar upp problemet med att minoritetsspråken inte är tillåtna i
skolan och att staten inte erkänner dem som officiella språk i olika domäner. Inom det
högre utbildningsväsendet används engelska och det nationella språket är swahili. En
enkätundersökning visar att en majoritet (81 %) endast talar sitt minoritetsspråk när de
börjar skolan. Bruket av swahili kan därför vara en begränsning för vissa elever i
undervisningen. Om lärare eller elever använder ett minoritetsspråk i skolan blir de
offentligt kränkta.
Jean-Georges Plathner tar i sin artikel upp frågan om vilken betydelse attityder och
föreställningar har för elevers val av språk i skolan men också hur dessa attityder och
föreställningar är direkt kopplade dels till bilden av landet Frankrike, med allt vad
detta innebär, dels till elevernas förutsättningar, kanske framför allt vad gäller kön.
Jonas Granfeldt, Henrik Gyllstad och Marie Källkvist undersöker om det finns en
korrelation mellan CEFR-nivåerna, A1, A2 etc. (Common European Framework of
Reference) och olika mått på syntaktisk komplexitet i skriftlig produktion i L2
engelska och L3 franska. Vidare undersöks om dessa nivåer korrelerar med skolår.
Data består av texter från 52 elever med engelska som L2 och 38 elever med franska
som L3 på olika CEFR-nivåer (årskurs 4 till åk 3 på gymnasiet). Resultaten visar att
det finns korrelationer mellan CEFR-nivåerna och syntaktisk komplexitet för både
franskan och engelskan samt en stark korrelation mellan CEFR-nivåerna och skolår.
Resultaten är dock inte helt entydiga. Undersökningen visar att syntaktisk komplexitet
och allmän språkkompetens inte alltid utvecklas linjärt. CEFR kan behöva precisera
definitionen av språklig komplexitet och skulle mer generellt vinna på att ta hänsyn till
forskningsresultaten inom andraspråksinlärning.
Lena Boström och Elzbieta Strzelecka vill med sin artikel väcka liv i debatten om
grammatikdidaktik, ett tvärvetenskapligt område där ämnesdidaktiken och
språkvetenskapen möts. Djupgående didaktiska debatter, metodförsök eller
utvecklingsarbeten i skolor förekommer sällan och gymnasieelever saknar
metaspråkliga resurser för att diskutera texter. Grammatiken har dock fått en renässans
i de nya läroplanerna och ordet grammatik står inskrivet som centralt innehåll. De
pläderar för hur man oberoende av grammatikteoretiskt perspektiv kan individualisera
undervisningen med hjälp av kunskaper om elevernas lärstilspreferenser. En
undervisning anpassad till elevers olika lärstilar, metodisk pluralism, är nödvändigt för
att lärande ska äga rum.
Erica Sandlund och Pia Sundqvist undersöker med hjälp av samtalanalys hur
interaktionen under muntliga språkfärdighetsprov i engelska ser ut i praktiken. Ett
särskilt fokus läggs på hur elever förhåller sig till och löser problem i relation till
själva provet och dess deluppgifter. Resultaten väcker intressanta frågor kring
bedömning av muntlig färdighet och bidrar till ökad förståelse av den roll som
uppgiftshantering spelar i interaktionella muntliga prov.
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Therese Örnberg Berglund diskuterar möjligheter och utmaningar när det gäller
användningen av interaktiv textbaserad chat i språkundervisningen. Studien bygger på
empiriska data där åtta gymnasieelever inledningsvis ser en videosekvens som de först
ska återberätta via ett chatforum, där de får återkoppling från forskaren gällande form
och innehåll. Därefter återberättas ännu en gång via datorbaserad text. Studien visar
intressanta resultat i fråga om användningen av textbaserad interaktiv chat i
undervisningen och uppmanar även till att medvetandegöra eleverna beträffande
skrivande i olika genrer.
Anna Flyman Mattsson presenterar en pilotstudie vars syfte är att studera om
läromedel i Sfi följer de grammatiska utvecklingsstadier som preciseras i Pienemanns
processbarhetsteori. Målet med projektet är att överbrygga klyftan mellan
andraspråksforskning och språkpedagogik genom att matcha undervisningens läroplan
med inlärares naturliga utvecklingsstadier. Resultatet pekar på att olika läromedel
förhåller sig på olika sätt till begrepp som grammatik och progression och att det
således saknas en gemensam teoretisk grund bakom den språkliga progressionen i
läromedlen.
Gudrun Svensson behandlar lärares attityder i samband med uppföljning av elevsvar
vid muntlig interaktion i flerspråkiga klassrum och hur dessa kan påverka flerspråkiga
elevers möjligheter att ta tillvara sina egna erfarenheter och språkliga resurser. Det
empiriska underlaget är hämtat från klasser från förskola till och med år sex på en
skola där 98 % av eleverna har svenska som sitt andraspråk. Resultatet tyder på att
lärarnas strategier på de lägre stadierna ger eleverna utrymme för att utveckla sina
språkliga resurser till fullo i dialogerna. På mellanstadiet verkar dock de reflekterande
samtalen att få stryka på foten till förmån för inläsning av fakta och skrivövningar.
Jenny Magnusson och Hanna Sveen analyserar i sitt bidrag handledningspraktiken
kring självständiga arbeten med särskilt fokus på topikalitet utifrån ett sociokulturellt
och dialogiskt perspektiv. Handledningens olika delar i form av mejlkorrespondens
och fysiska handledningstillfällen studeras. Studien visar att det finns flera olika
interaktionsmönster i en handledningspraktik, vilka oftast kan identifieras som resurser
med olika funktioner. Handledning via mejl är tydligt studentinitierade och behandlar
ofta en topik per mejlkedja medan samtalen är företrädelsevis lärarinitierade och tar
upp flera topiker.
Ingela Tykesson och Linda Kahlin presenterar en studie av färdtjänstsamtal där
beställningscentralen är lokaliserad i Sverige eller i Moldavien. Med hjälp av verktyg
hämtade från CA undersöks hur attityder till utlokaliseringen kommer till uttryck i
några fall där uppringarna initierar ordbyten om beställningscentralens placering och
operatörens språkkunskaper. Ett tydligt mönster är bland annat att operatörerna
undviker att ge näring åt topiköppnare som leder bort samtalet från transaktionen.
För kostnaderna för utgivning och tryck av denna volym har vi tacksamt erhållit
bidrag från Svenska Akademien och Forum för ämnesdidaktik.
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Uttalsmönster hos flerspråkiga barn i ett
par sydsvenska skolor
Elisabeth Zetterholm
Det har gjorts ett flertal studier över språket hos ungdomar i flerspråkiga miljöer
i storstadsområden i Sverige, Danmark och Norge (t.ex. Ekberg (red.) 2007,
Kotsinas 1994, Källström & Lindberg (red.) 2011, Quist & Svendsen (red.)
2010). I dessa studier har man följt ungdomarna en längre tid och gjort en
mängd inspelningar för analyser av deras språkbruk. Man har funnit att de använder en språklig varietet som utvecklats av flerspråkiga ungdomar och att det
finns vissa likheter mellan språkbruket hos ungdomarna i de olika storstadsområdena, men även olikheter som mera påminner om den dialekt som talas i
regionen. I de svenska studierna har man valt att använda en övergripande term
för denna språkliga varietet, SMG = Svenska på mångspråkig grund, dvs en
svenska som talas på ett utländskt sätt, men inte som en brytning eller inlärarsvenska, utan en språklig varietet som lärs in.
Norrby och Håkansson (2010) skriver om sociolingvistisk forskning som bl.a.
visar på ålderns betydelse för språkbruket. Man kan se på språket utifrån hur
individen förändrar sitt språk med tiden, men också hur språket hos en åldersgrupp visar den pågående förändringen av språket, vilket inte betyder att det
enbart är en viss åldersgrupp, exempelvis ungdomar, som använder vissa språkliga drag. Förändringar gäller både användningen av olika uttryck samt grammatik och uttal av språkljuden. Det som ofta betraktas som ungdomsspråk kan
vara ett tecken på en långsiktig språkförändring. Det är inte något nytt fenomen
att språk och dialekter förändras över tid och att språket påverkas av såväl inre
som yttre faktorer (Dahl 2000). När språket, framför allt ljudsystemet, är mera
mottagligt och moget för en viss förändring anses det vara en inre förändring.
Påverkan och förändring som kan härledas från andra talare, språk och dialekter
anses höra till yttre faktorer som gör att ett språk eller en dialekt förändras och
sprids. Detta kan vara förknippat med prestige, makt och statusförhållanden
samt kulturella förändringar och påverkan. Både Kotsinas (1988:139) och Bruce
(2010:226) ställer sig frågan om den varietet som talas i de mångkulturella förorterna i Sverige kommer att spridas till andra orter i landet och därmed påverka
och förändra det svenska språket i framtiden.
I den pilotstudie som här presenteras ligger fokus på språkbruket hos flerspråkiga barn som bor och går i skola i mångkulturella områden. Inspelningar
har gjorts i ett par sydsvenska skolor för att försöka ta reda på dels om SMG
sprids till mindre orter i landet och dels om det används av barn i åldern 9-11 år.
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Bakgrund
Kotsinas dokumenterade redan på 1980-talet iakttagelser gällande språket hos
barn som växte upp i flerspråkiga miljöer i Stockholm och frågade sig om det
var en pidgin-variant av svenska som de barnen utvecklade och talade. Kotsinas
fann specifika drag i det som benämns som rinkebysvenska som framför allt
talades av personer inom en viss social, etnisk och åldersmässig avgränsning
(Kotsinas 2000:71). Varieteten förekom även hos barn och ungdomar utan invandrarbakgrund. Talarna kunde växla mellan rinkebysvenska och mera
standardsvenska varieteter beroende på situation och samtalspartner. Några
språkdrag, som skiljer sig mot standardsvenska, var bl.a. lexikala stilistiska
skillnader som slanguttryck, avvikelser i ordföljd, tempus- och prepositionsanvändning samt prosodiska drag som ibland uppfattades som en ”stötighet” hos
svenska lyssnare. Det var de omarkerade dragen i världens språk, t.ex. rak ordföljd, som oftast förekom i den studerade varieteten.
Senare studier av bl.a. ungdomars språk i Rosengård i Malmö, s.k. rosengårdssvenska, visar på liknande resultat. Bodén (2007, 2011) beskriver fonetiska
drag, vokaler, konsonanter och prosodi, som bidrar till att rosengårdssvenska
låter utländsk. Användningen av affrikatan [tʃ], med ett t-förslag framför tjeljudet, istället för de malmöitiska [ɕ] samt tonande s-ljud [z] och en intonation
som upplevs som annorlunda beroende på olika tonala mönster, dvs en hög avslutande gränston i yttranden och avsaknad av deklination i slutet av fraser är ett
par exempel. Även i den här storstadsregionen finns talare av rosengårdssvenska
som har svenska som sitt enda modersmål och många som talar rosengårdssvenska kan kodväxla och använda en mer regional språkvarietet i olika kontexter. Förortssvenskan kan således läras in och har hög prestige bland en del
ungdomar. Ekberg (2007, 2011) skriver om lexiko-grammatiska drag och det
frekventa användandet av du vet, å sånt och sån hos några kvinnliga gymnasister i mångkulturella skolmiljöer i Malmö. Resultaten av den studien visar att det
pågår grammatikaliseringsprocesser i talspråket. Svensson (2011) har studerat
funktionen av diskurspartiklar hos två grupper av ungdomar i Malmö. Den ena
gruppen har inte svenska som modersmål och bedöms tala rosengårdssvenska (i
ett lyssnartest där ungdomar får bedöma talarna, se vidare Bodén 2007), medan
den andra gruppen har svenska som modersmål och talar inte rosengårdssvenska. Svensson finner att det finns både likheter och skillnader mellan dessa
båda grupper där diskurspartiklarna duvet, ba(ra), ju, liksom och typ har många
funktioner.
Studier av Bannert (1990) visar att det finns några generella svårigheter vid
inlärning av svenska som andraspråk, oberoende av inlärarens modersmål. Som
exempel kan nämnas de främre rundade vokalerna /y, u, ö/ som vållar problem
och istället uttals som /i, o, å/, dvs orundat eller med en annan typ av rundning.
De svenska konsonantklustren, både initialt och inne i ord kan också vara be14

svärliga att uttala, varför inlärare skjuter in en extra vokal, s.k. vokalepentes.
Uttalet av ng-ljudet, som exempelvis i ordet pengar, uttalas ibland som ng+g
[ŋɡ] av andraspråkstalare. Den svenska prosodin, språkmelodin och intonationen, är också svår att lära sig för många. Betoningen placeras på fel ställe i
ordet eller i frasen och ibland blir det då en annan betydelse som kan bidra till
missförstånd. För många är det också problem med svenskans vokalkvantitet
och ibland blir det inte någon större skillnad på lång och kort vokal. De svenska
tonaccenterna kan vara svåra att såväl identifiera som producera, men detta
anses inte vara ett av de största problemen för förståelsen.
Syftet med studien
Den här studien har två övergripande syften. Ett syfte är att ta reda på om man
kan finna de mest utmärkande språkliga dragen i SMG hos barn före tonåren. De
flesta beskrivningar av SMG är gjorda utifrån studier av ungdomars språkbruk.
Barn som växer upp i mångkulturella områden, framför allt i storstadsområden,
kommer i kontakt med denna språkvarietet och därför kan man tänka sig att
åtminstone vissa språkliga drag förekommer även hos barn i de lägre åldrarna.
Det andra syftet är att undersöka om denna språkliga varietet, SMG, används av
barn som växer upp i mångkulturella miljöer utanför storstadsregionerna i
Sverige.
Material och metod
Materialet till denna studie är inspelat i två olika skolor i södra Sverige. En
skolklass i vardera skolan, en i år 3 och en i år 5, ingår i forskningsprojektet
Interaktion för språk- och identitetsutveckling i flerspråkiga klassrum vid
Linnéuniversitetet. Båda skolorna finns i multikulturella områden där flertalet
invånare inte har svenska som sitt modersmål. Den ena skolan är i en större stad,
den andra i en mellanstor stad.
Barnen i år 3 går i en flerspråkig klass i en större stad i södra Sverige. Enligt
lärare på den aktuella skolan är ca 99 % av eleverna berättigade till modersmålsundervisning. Två av de 19 eleverna i den aktuella klassen har svenska som
modersmål, en av dessa elever har en förälder med utländskt ursprung. De
övriga barnen har arabiska, bosniska, kurdiska, serbiska, dari eller romani som
modersmål. Barnens ankomst till Sverige och den första kontakten med det
svenska språket varierar från att de är födda här, kom till Sverige som mycket
små eller för en kort tid sedan. Många av barnen har gått i svensk förskola,
medan andra inte har vistats i en skolmiljö där huvudspråket varit svenska förrän
de börjat grundskolan.
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Barnen i år 5 går i en flerspråkig klass i en mellanstor stad i södra Sverige.
Enligt en Utvärderingsrapport över bostadsområdet (Bunar 2011:30) är 95 % av
eleverna på skolan berättigade till modersmålsundervisning. Av 23 elever i den
aktuella klassen har endast en elev svenska som modersmål. Övriga barn har
arabiska, bosniska, albanska, somaliska eller spanska som modersmål. Deras
ankomst i Sverige och det första mötet med svenska språket varierar alltifrån att
de är födda här, kom hit som mycket små till att de endast varit i Sverige i ett
par år. Några av barnen har gått på svensk förskola sedan ett par års ålder,
medan andra barn fick sitt första möte med det svenska språket när de kom till
grundskolan.
För att inspelningar av barnen ska vara möjliga inom projektet har alla föräldrar fått ge sitt medgivande. Inspelningarna för denna studie är gjorda vid ett par
olika tillfällen när forskare inom projektet besökt skolorna. 13 barn i år 5 intervjuades ca 30 minuter av två pedagoger, i samma klass fick 14 barn berätta om
en bild de fick se, eller berätta fritt, för en av de andra forskarna i projektet. Den
senare inspelningen är ca 8-10 minuter lång per barn. 7 av barnen var med vid
båda tillfällena. För barnen i år 3 i den större staden finns inspelningar med 11
barn som fick berätta om samma bild för en forskare i ca 8-10 minuter. Det gavs
också utrymme att berätta fritt. Det finns även några inspelningar som är gjorda i
klassrumssituationen då diktafonen fått ligga framme under lektionstid. På dessa
inspelningar förekommer mycket brus och andra störande ljud, varför dessa
mest har använts för auditiva analyser som komplement.
De lärare som i huvudsak undervisar i de båda klasserna har svenska som
modersmål, men barnen kommer dagligen i kontakt med flera vuxna i skolan
som har andra modersmål. Den sociala och språkliga miljön är viktig för barnen
när de lär sig språk och påverkar barnens användning av olika språk i olika
sammanhang. Alla forskare som gjort intervjuerna har svenska som modersmål,
men inte någon kommer från samma ort som barnen eller talar den dialekt som
talas i just den regionen. Det är möjligt att det, tillsammans med inspelningssituationen, har påverkat barnens språkbruk.
De auditiva analyserna av inspelningarna har haft olika fokus, dels barnens
uttal av enskilda språkljud och intonationsmönster, dels grammatik och användningen av diskursmarkörer. För att bekräfta det auditiva intrycket av uttal och
intonation har akustiska analyser gjorts med hjälp av analysprogrammet Praat
(http://www.fon.hum.uva.nl/praat/), men detta kommer inte att redovisas här.
Resultatredovisning
Resultaten ska ses utifrån att detta är en pilotstudie där det för närvarande inte
finns något jämförande material där barnen talar enbart med varandra. Det är
möjligt, och kanske troligt, att barnen påverkas av intervjuarens dialekt och
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därmed anpassar sitt eget sätt att prata. Vidare studier får visa om denna hypotes
stämmer.
I resultatredovisningen kommer inte varje enskilt barns språk att analyseras
och redovisas. Utmärkande gemensamma drag i barnens språkbruk och exempel
från enskilda elever kommer att presenteras. Jämförelser kommer också att
göras med tidigare studier av SMG.
Resultat – storstadsregion
I klassen, år 3 i storstadsregionen, spelades 11 av barnen in då de berättade utifrån en bild med lekande barn. Inspelningar i klassrummet har använts som
referens.
Flera av barnen använder ett överdrivet främre alveolart r-ljud, såväl i betonade som obetonade stavelser. Alla, utom en elev använder främre r-ljud men
hos vissa talare är de inte alltid så markerade. Flickan med svenska som sitt enda
modersmål använder de bakre r-ljuden som i den regionala dialekten. I bostadsområdet där alla barnen bor och går i skola används båda varianterna av r-ljudet.
Barnen använder inte ett retroflext uttal, vilket inte heller förekommer i dialekten som talas i den delen av Sverige. Uttalet av ng-ljudet blir ibland ng+g hos
inlärare av svenska och ett par av barnen, med arabiska respektive bosniska som
modersmål, uttalar ord som många, ballong, gunga [ɡuŋɡa] på det sättet. Inte
något av barnen använder affrikatan eller tonande s-ljud, vilket är vanligt bland
SMG-talare.
I inspelningarna talar alla barnen med en tydlig artikulation, som närmast kan
liknas vid en hyperartikulation utan särskilt många reduktioner och assimilationer, vilket annars är vanligt i svenska och i den regionala dialekten. I slutet
av ord som roligt reduceras dock fonemet /g/ av några talare. Studier av förortssvenska (Kotsinas 2000:62) visar att det tydliga uttalet kan leda till ett intryck av
en ’stötig’ intonation. Det finns även i de här intervjuerna, men inte mer än vi
något tillfälle förekommer en förhöjd slutton i ett yttrande, vilket är en karaktäristisk egenskap för SMG (Bodén 2011:40-44). Intonationen bidrar till att
lyssnaren får uppfattningen att barnen inte har svenska som sitt modersmål.
I den regionala dialekten uttalas långa vokaler som diftonger eller diftongerade vokaler, men detta använder inte något av barnen, inte heller av flickan
med svenska som modersmål. De främre rundade vokalerna brukar ofta vara
problem för inlärare av svenska och det stämmer i de här inspelningarna. Uttalet
av u-vokalen i ord som hunden, gunga, blundar blir vokalen ofta mera inrundad
som ett o-liknande ljud, som t.ex. [ɡuŋa]. Här finns inte någon direkt koppling
till ett modersmål och flickan som har svenska som modersmål uttalar u-ljudet
på ett mera svenskt vis. De flesta av barnen har anammat det typiska uttalet och
användningen av ordet ja med ett väldigt öppet a-ljud som är karaktäristiskt för
denna regionen i södra delen av Sverige.
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De här barnen använder inte så mycket diskurspartiklar som är så tydligt
bland barnen i den mindre staden, se nedan. I inspelningarna finns det andra
grammatiska iakttagelser, som exempelvis ordföljden, böjning av ord och användandet av prepositionen på. Det är också flera av barnen som använder
spelar istället för leker. Se exempel nedan.
…på tvåan spela jag tennis men jag vill inte längre spela…på tvåan jag lärde mig ingenting…när det var inte snö… (flicka, L1 kurdiska)
…dom leker på sanden…det på Turkiet… (pojke, L1 arabiska)
…pojkar och flickor som spelar också med varandra…dom spelar som att dom gräver upp
han…alltså dom lägger sand på han…som att dom begraver han…varje fredag jag äter
så’n glass… (pojke, L1 arabiska)

Resultat – mindre stad
Sammanlagt 20 barn har spelats in i klassen som går i år 5. Några gemensamma
utmärkande drag har observerats i barnens språk.
I den auditiva analysen är det uppenbart att barnen med invandrarbakgrund,
dvs som inte har svenska som modersmål, använder mycket tydliga främre alveolara r-ljud, de flesta ganska utmärkande och överartikulerade. Det enda barnet i
klassen som har svenska som modersmål använder för det mesta ett bakre r-ljud
som mera påminner om den uttalsvariant som förekommer i regionen. Ett par av
barnen uttalar ord som kors, forska, först, förstå, datorn med en retroflex. Att
uttala kombinationen /rs/ som en retroflex är inte vanligt i den regionala dialekten där r-ljudet ofta försvinner helt eller reduceras kraftigt. Förutom r-ljudet har
barnen inte några problem med de svenska konsonantljuden. Ett barn med arabiska som modersmål använder ett bakre uvulart sje-ljud, som tyder på en brytning. I SMG är affrikatan [tʃ], liksom tonande s-ljud, vanligt (Bodén 2007), men
förekommer inte i någon av de nu analyserade ljudfilerna.
Många av barnen som inte har svenska som modersmål har också en överdriven och tydlig artikulation rent generellt, s.k. hyperartikulation, där det inte
finns många reduktioner eller assimilationer i uttalet. Detta är något som även
utmärker ungdomsvarieter i mångkulturella miljöer. Några av barnen, med olika
modersmål, talar också med ett intonationsmönster som kan uppfattas som det
Kotsinas (2000) kallar för ’stötigt’ beroende på en tydlig markering av ordgränser och hyperartikulation Hälften av barnen talar inte med en intonation som
med säkerhet kan liktydas med det som beskrivs av Bodén (2011:40-44) som en
typisk SMG-intonation med förhöjd intonation istället för deklination i slutet av
frasen. Här kan man inte urskilja något mönster som skulle tyda på att det beror
på modersmålet, dvs att det är en klar brytning, snarare uppfattas det som av-
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vikande från den svenska intonationen och man förstår att barnen inte har
svenska som sitt förstaspråk.
När man tittar lite närmare på barnens uttal av de svenska vokalerna upptäcker man att det framför allt är barnen som har albanska eller arabiska som
modersmål som har problem med de främre rundade vokalerna. Ett exempel på
det är en pojke som säger ciklar [sɪklar] istället för cyklar [syklar]. Det främre
svenska u-ljudet blir ofta mera o-liknande. Ordet gul låter mera som gol [ɡul]
med en kort vokal. Ibland blir a-vokalen mera öppen än i ett standardsvenskt
uttal och de långa a-vokalerna får samma kvalitet som de korta, exempelvis i
ordet glad.
Ett utmärkande drag för barnen i hela klassen är att de använder diskursmarkörer mycket flitigt, oavsett vilket modersmål de har. Det mest frekventa är
ordet typ som av en del barn används i så gott som varje mening. Även uttryck
som kolla, sån, å så(nt) och du vet förekommer väldigt ofta. Jag har ännu inte
gjort någon analys av funktionen eller betydelsen av användningen av dessa
småord. Nedan följer ett antal exempel från inspelningarna.
Ibland typ när man ska typ skriva om ett ord typ, typ en tjej sen typ flera tjejer typ så så
skriver vi så… (flicka, L1 somaliska)
…typ hans pappa är militär och han pappa gedde det till honom så han har den…å han
kollar typ på någon annan…å dom typ dom två typ kollar på han… (pojke, L1 bosniska)
…typ lila blå tröja på sig…ser också lite typ annorlunda ut…har typ rosa eller brun…
(flicka, L1 svenska)
…äh kolla att man kolla datorn du vet… (flicka, L1 arabiska)
…jag tycker det är kul å så, å jag tycker jag skriver rätt så bra å så…istället för att typ ta
sudgummit hela tiden å så…å sudda å så…å så blir det inte kladdigt å så …(flicka, L1
bosniska)
…du vet om jag hade så här felstavat ord så…bara du vet på dropbox så… (pojke, L1
bosniska)

Som tidigare nämnts, avseende SMG, förekommer drag som är omarkerade i
världens språk, exempelvis rak ordföljd. Generellt har barnen i år 5 inte några
problem med ordföljen, exempelvis verbets eller negationens placering i
svenska. Endast de barn som kommit till Sverige i skolåldern använder rak ordföljd ibland, vilket mera kan tolkas som en del i inlärarprocessen än tecken på
SMG.
På den bild som används som underlag för en av inspelningarna finns många
barn som utför olika aktiviteter, exempelvis leker några med bollar, andra i
sanden eller åker på en rutchkana osv. Flera av barnen använder verbet spelar
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istället för leker. Inte heller här finns någon direkt koppling till vilket modersmål
barnen talar.
Sammanfattning
I ett samtal anpassar sig talarna efter varandra på olika sätt, gällande taltempo
och taltonläge (Wennerstrom 2001), men också språkbruket med olika uttryckssätt och samtalsstil. Det är lätt att vi imiterar varandras dialekt, ändrar dialekt
eller åtminstone slätar ut vår egen dialekt så att vi talar mera lika. Några av ungdomarna som talar SMG talar den varieteten företrädesvis med andra ungdomar,
medan en mera lokalt färgad dialekt med vissa drag från SMG används i samtal
med vuxna (Bodén 2007:41). I den här studien är det möjligt att forskarnas
dialekter har påverkat barnen i de analyserade inspelningarna, men eftersom det
för närvarande inte finns några inspelningar där barnen interagerar helt utan
någon vuxen i närheten kan man inte dra den slutsatsen, bara spekulera omkring
det.
Resultaten visar att det finns språkliga drag i flera av barnens tal som påminner om SMG, exempelvis de tydligt markerade främre r-ljuden (som avviker
från de regionala varianterna där barnen bor) samt hyperartikulation som leder
till en, från svenskan, avvikande intonation. Däremot finns det inte något tydligt
exempel med stigande slutton som markering. Uttalet av vokaler och konsonanter påminner mera om brytning eller inlärarspråk och den i skånska varianten av
SMG vanligt förekommande affrikatan, ett t-förslag framför tje-ljudet, och det
tonande s-ljudet kan man inte höra i barnens uttal. Av de mer generella svårigheter som Bannert (1990) nämner vid inlärning av svenska som andraspråk hörs
endast uttalet av vissa vokaler och konsonanter hos några av talarna, medan det
prosodiska förloppet med betoning och ordaccenter inte tycks vålla barnen några
problem.
Det är en liten åldersskillnad på de båda barngrupperna och barnen har kommit i kontakt med det svenska språket vid olika ålder, alltifrån att de är födda här
till att ha kommit till Sverige i skolåldern. Det är något man måste ta hänsyn till
när man lyssnar efter exempelvis böjning av ord samt ordföljden, verbets och
negationens placering. De äldre barnen i år 5 gör mindre fel på det än barnen i år
3, oavsett modersmål. Förutom någon enstaka användning av bakre sje-ljud,
som påminner om arabiska, finns det inte någon tydlig koppling till något specifikt modersmål. De båda barnen som har svenska som sitt enda modersmål har i
inspelningarna ett uttal som i högre grad påminner om den regionala dialekten
på respektive ort.
Sammanfattningsvis visar studien att det finns såväl likheter som skillnader
mellan språkbruket hos barnen i år 3 i storstaden och år 5 i den mellanstora
staden. Barnen i år 5 använde diskurspartiklar i högre grad än barnen i år 3. Då
kan man fråga sig om det mera är fråga om ålder än kulturell bakgrund och
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uppväxtmiljö. Möjligen är det ett tecken på att barnen är på väg in i tonåren och
därför vill använda språkliga drag som är utmärkande för ungdomsspråk. Barnen
i år 3 bor i ett område där SMG talas av väldigt många ungdomar, men använder
inte själva alla de språkliga dragen. Det skulle kunna tyda på att SMG i första
hand är ett ungdomsspråk. Studien visar också att vissa språkliga drag som förekommer i SMG även återfinns hos barnen i år 3 och år 5 som växer upp i mångkulturella miljöer oavsett var i landet de bor. Således finns det en spridning av
förortssvenska som lärs in av barn och ungdomar även på mindre orter i landet.
Språkförändringar sprids ofta från storstäderna till mindre städer av fenomen
som hör samman med prestige då huvudstäder har en viss attraktionskraft och
för att invånare i de mindre städerna på olika sätt kommer i kontakt med personer i de större tätorterna (Norrby & Håkansson 2010:66). Vidare studier får visa
hur barnen förändrar sitt språk när de blir lite äldre.
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Rätt svenska på äldreboendet
Gunilla Jansson
Den här artikeln ger ett kritiskt perspektiv på den satsning på arbetsplatsförlagd
språkundervisning för anställda med svenska som andraspråk som förekommer
på arbetsplatser inom äldreomsorgen. Den vill ge en inblick i vad ett ökat fokus
på språk på arbetsplatsen kan innebära för den andraspråkstalande arbetarens
deltagande i den institutionella praktiken. Arbetskontexten är ett äldreboende,
där majoriteten av de anställda omsorgsarbetarna har flerspråkig bakgrund.
Ända sedan 1970-talet har den flerspråkiga arbetsplatsen varit en arena för
språkutbildningsprogram världen över. Australien har varit ledande bland
engelsktalande västländer att utveckla sådana program, en trend som samtidigt
gjort det möjligt för forskare att få tillträde till arbetsplatsen som forskningsarena. Detta är förklaringen till att det är från detta hörn av världen som den
mesta forskningen om den flerspråkiga arbetsplatsen kommer (t.ex. Clyne
1994). I Norden har utvecklingen gått långsammare, trots att många arbetsplatser genomgått samma omvandling som i andra delar av världen. Särskilt
inom serviceindustrin har efterfrågan på billig arbetskraft skapat flerspråkiga
miljöer på många arbetsplatser. Oftast är det organisationens perspektiv som har
fått styra de lösningar man valt för att möta denna omvandling av arbetsplatsen
(Roberts 2007). De största satsningarna har kretsat kring språkundervisning av
andraspråkstalande arbetare. Den fråga man ställt sig är hur organisationen kan
fortsätta att driva verksamheten effektivt och säkert om inte arbetarna kan kommunicera på det dominerande arbetsspråket på arbetsplatsen. Ett sådant tänkande är rationellt och förståeligt, samtidigt som det medför att ansvaret för en
väl fungerande arbetsplats läggs på den andraspråkstalande arbetskraften. Det
finns också exempel på innovativa utbildningsprogram som utgått från ett omvänt perspektiv, vilket inneburit att man försökt anpassa arbetsplatsen till den
andraspråkstalande arbetskraften, t.ex. genom att använda tvåspråkiga handledare och ge redskap för nya, mer mångfacetterade arbetsuppgifter (Mawer
1999). En pedagogiskt dynamisk ansats, där ansvaret förskjuts från den andraspråkstalande individen till arbetskontexten, är också utgångspunkten för nyare
arbetsplatsforskning i Norden (Lund & Svendsen Pedersen 2006).
I en översikt över etnografiska arbetsplatsstudier pekar Roberts (2006, 2007)
på en rad problem och brister som kan vara förenade med språkundervisning på
arbetsplatsen. Till exempel finns det en risk att kommunikationsträning av
basala och lokalt situerade arbetsrelaterade färdigheter permanentar arbetaren i
okvalificerade lågstatuspositioner. Likaså menar Cuban (2008:85) att kommunikationsträning på arbetsplatsen oftast har fokus på snäv procedurkunskap, dvs.
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utförandet av funktionsorienterade uppgifter. Undervisningen ger inte det
abstrakta och tekniska språk som krävs för att klara av mer kvalificerade uppgifter. Det finns alltså anledning att förhålla sig kritisk till vem som i verkligheten gynnas av utbildningen – den andraspråkstalande arbetaren, arbetsgivaren
eller andra styrande samhällsaktörer? Denna fråga diskuteras av Karlsson (2012)
utifrån Deborah Brandts (2001:17-19) begrepp ”sponsors of literacy”. En sponsor av skriftbruk stöder eller påtvingar skrivande genom att tillhandahålla redskap. Dess effekter kan vara både positiva och negativa. Karlsson argumenterar
för en fristående och oberoende utbildning av arbetsplatsen som erbjuder verktyg för ett reflekterande förhållningssätt.
Förutom att serviceindustrin har blivit flerspråkig har den också genomgått
mer genomgripande förändringar, som påverkat arbetets innehåll. Inte minst
gäller detta arbetsplatser inom äldreomsorgen. Mer flexibla arbetspraktiker och
en ökad textualisering och digitalisering som följd av den nya arbetsordningen
(Gee m.fl.1996) har skapat nya krav på språk och skriftbruk. Hull (1996) menar
att ett ökat fokus på språk på arbetsplatsen sällan leder till att den andraspråkstalande arbetaren rekryteras till högre positioner i företaget.
Det utbildningsprogram som är i fokus i den här artikeln har vuxit fram som
ett sätt att möta de förändringar vi idag kan se på många arbetsplatser i äldreomsorgen, där en stor del av de anställda har flerspråkig bakgrund. Programmet,
som bär projektnamnet SpråkSam, är ett utvecklingsprojekt och initierades som
svar på flera larmrapporter från arbetsgivare och samhällsaktörer om bristande
språkkompetens hos andraspråkstalande anställda i äldreomsorgen. Projektet,
som drevs på ett stort antal arbetsplatser i äldreomsorgen under åren 2009-2011,
hade som mål att inkludera såväl chefer som anställda i skapandet av en språkutvecklande arbetsplats. Arbetsplatserna erbjöds en rad olika stödformer: språkundervisning, metodutveckling med forskarstöd, språkombud, föreläsningar och
handledning, som alla syftade till att öka medvetenheten om språk och kommunikation. En central del har utgjorts av den arbetsplatsanknutna utbildningen, där
ambitionen har varit att kombinera svenskundervisning med utbildning i vård
och omsorg. Ett viktigt mål i projektet var att höja den språkliga kompetensen
hos anställda med utländsk bakgrund. I en utvärderingsrapport som genomförts
av en grupp externa utvärderare (Juhlin m.fl. 2011) påpekas att det är den del
som rört språk och kommunikation som haft mest genomslagskraft. I intervjuer
med chefer och övriga medarbetare framhålls ett ökat intresse för språkfrågor
som ett positivt tecken på en språkutvecklande arbetsplats. Bland annat menar
man att detta yttrar sig i en större acceptans hos andraspråkstalande att bli rättad
av sina kolleger och be om språkhjälp, t.ex. vid dokumentation. Även om projektet ökade den språkliga medvetenheten på arbetsplatsen, nådde man inte riktigt ända fram till de mål man satt upp. Exempelvis nämns i utvärderingsrapporten att det varit svårt att hitta lämpliga utvecklingsmöjligheter för de andraspråkstalande anställda som deltog i språkutbildningen. För de flesta ledde inte
utbildningen till att de fått nya eller fler arbetsuppgifter.
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Syftet med den här artikeln är att visa hur den språkliga medvetenhet som
skapades genom utbildningsprogrammet SpråkSam yttrar sig i olika kontexter
på arbetsplatsen: dels i kontexter relaterade till utbildningen, dels i arbetsvardagen på golvet. Den vill öka förståelsen för vad ett ökat fokus på språk på arbetsplatsen kan innebära för den andraspråkstalande arbetarens deltagande i den
institutionella praktiken. Vilka föreställningar om rätt svenska relevantgörs?
Vilka problem görs synliga genom utbildningen? Vad betyder det för de anställdas deltagande i den institutionella praktiken att språket alltid står i fokus?
Utgångspunkter
Den teoretiska utgångspunkten för studien i den här artikeln är att språklig kompetens, såväl skriftlig som muntlig är en del av ett socialt sammanhang. Wenger
(1998) använder begreppet praktikgemenskap om en grupp människor som med
ett gemensamt mål utför en arbetsuppgift tillsammans. Språk och kommunikation ska här ses som praktiker, som ska förstås som mönster för hur vi handlar
i ett socialt sammanhang. Språkliga och kommunikativa praktiker på en arbetsplats blir endast begripliga om man ser dem som inbäddade beståndsdelar i en
praktikgemenskap. Deltagande sätts här i samband med övergripande strukturer
och sociala processer, som kan utgöra både begränsningar och möjligheter för
andraspråkstalaren.
Två studier, som båda utforskar frågor relaterade till förändrade krav på
språkanvändning i den nya arbetsordningen, bildar utgångspunkt för analysen i
den här artikeln. Den ena är en studie av skriftbruket i äldreomsorgen genomförd inom ramen för projektet Omsorg som språkarbete. Den andra är en studie
av villkoren för invandrade omsorgsarbetare i äldreomsorgen i England.
Zoe Nikolaidou och Anna-Malin Karlsson har i en rad artiklar visat hur omsorgsarbetarna på äldreboendet måste lära sig nya yrkesidentiteter, när de ska
uttrycka sig i skrift i dokumentationen om de boende. Framför allt lyfter de fram
de svårigheter arbetarna upplever med att hitta rätt språk i skrift. I artikeln Aktivitetsteori och textanalys (Nikolaidou & Karlsson 2012) visar de hur fokus på
språk och rätt svenska påverkar de anställdas vardagsarbete. Samtidigt som de
anställda löser problem med att skriva rätt i en händelserapport genom att fylla i
den tillsammans, uppstår ett nytt problem i verksamheten. Arbetarna blir begränsade i sitt individuella handlande och skrivandet är både personal- och
tidskrävande.
Sondra Cuban visar i sin etnografiska forskning om etnisk diskriminering av
kvalificerad arbetskraft i äldreomsorgen hur språket blir huvudförklaringen till
alla problem i verksamheten (t.ex. Cuban 2008). Cuban lyfter frågor om klass
och kön som förklaring till att orättvisa strukturer har kunnat permanentas. De
kvinnliga omsorgsarbetarna, som genom sina utländska utbildningar var överkvalificerade för de jobb de utförde, uppfattades som lågkompetenta av sina
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arbetsgivare på grund av deras engelska dialekter, som inte följde standardnormen. De bedömdes därför vara i behov av språkträning. Cuban visar hur de
kvinnliga arbetarna villigt finner sig i de oacceptabla arbetsvillkor som effektiviseringen av den marknadsanpassade äldreomsorgen medför.
Material och metod
För att kunna svara på artikelns övergripande syfte har jag använt material från
två olika projekt, dels från utbildningsprojektet SpråkSam, dels från forskningsprojektet Omsorg som språkarbete1.
Det övergripande syftet med projektet Omsorg som språkarbete har varit att
bidra till en vidgad och fördjupad förståelse av vad som brukar beskrivas som
bristfälliga kunskaper i svenska, och de kommunikationsproblem som är förknippade med detta. För att uppnå detta har vi studerat språkanvändningen i sin
arbetskontext. Projektet ansluter i sin uppläggning till linguistic ethnography,
dvs. en kombination av etnografi (i detta fall deltagande observation och intervjuer) och mikroanalys av språk och interaktion. Materialet som används i den
här artikeln är hämtat från intervjuer med anställda samt från inspelningar och
deltagande observationer i olika arbetskontexter på två äldreboenden som deltog
i SpråkSam. En studie som på flera sätt utgör en förebild för projektet är Roberts
& Sarangis (1999) undersökning av ett medlemsprov till en medicinsk förening,
där frågor om diskriminering av etniska minoriteter i en yrkeskår står i centrum.
I denna studie visas tydligt på nödvändigheten att gå vidare med praktikernas
egen formulering av det aktuella problemet för att, med hjälp av teori och analytiska redskap, rama in det på ett nytt och annorlunda sätt. Det som hos den medicinska föreningen upplevdes som ett problem med bristande språkfärdighet
omformulerades till att handla om problem i samtalspraktiken i ett vidare perspektiv.
Materialet från utbildningsprojektet som används i artikeln kommer från inspelningar av arbetsplatsanknuten grupphandledning av omsorgsarbetare, som
genomfördes inom ramen för ett delprojekt som jag ansvarade för, Metodutveckling med forskarstöd2. Som metodutvecklare och språkhandledare i SpråkSam, fick jag möjlighet att göra audio- och videoinspelningar av olika utbildningskontexter. Jag fick även deltagarnas samtycke att använda inspelningarna i
forskningssyfte. Målet med delprojektet var att utveckla redskap för reflektion
kring hur man använder språk för problemlösning i omsorgsarbetet. Tanken var
att de anställda skulle ges möjlighet att reflektera kring den egna verksamheten
och diskutera problemsituationer, som uppstår i det dagliga arbetet. Grupperna,
1

Projektet Omsorg som språkarbete. Hinder och möjligheter med svenska som andraspråk i den nya
arbetsordningen (Gunilla Jansson, Anna-Malin Karlsson & Zoe Nikolaidou) finansieras av Forskningsrådet för
arbetsliv och socialvetenskap (FAS, 2010-2013) och består av två delstudier: en med fokus på skriftpraktiker
och en på omsorgssamtal.
2
För en beskrivning av delprojektet, se Jansson 2011.
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som var blandade vad gäller språkbakgrund, leddes av en utbildad grupphandledare med bakgrund som sjuksköterska.
Omsorgsarbetarna som förekommer i exemplen är vårdbiträden och undersköterskor. Exemplen har valts ut som representativa för hur språk relevantgörs i
olika kontexter på äldreboendet.
Analysen är strukturerad på följande sätt. Först redovisar jag hur föreställningar om språk och rätt svenska relevantgörs i en utbildningskontext, för att
därefter gå över till att visa hur diskursen om rätt språk påverkar de anställda i
deras arbetsvardag. I analys och tolkning av exempel (fältanteckningar och
transkriptionsutdrag) ser jag till hur föreställningar konstrueras lokalt i kontexten och diskuterar sedan hur det som görs lokalt ska tolkas inom ramen för
teorin om praktikgemenskaper.
Föreställningar om rätt svenska - utbildningskontexter
Ett av de äldreboenden, där vi genomförde grupphandledningen, genomgick
under projekttiden en omorganisering i samband med en upphandling av ett
privat vårdföretag. Privatiseringen innebar många förändringar, framför allt en
ökad textualisering och digitalisering, som ska ses mot bakgrund av verksamhetens behov av kvalitetssäkring och den lagstadgade dokumentationen styrd av
socialtjänstlagen. Detta skapade nya krav på språk och kommunikation. De
anställda fick lära sig nya sätt att tänka kring kommunikation, särskilt vad gäller
regler och rutiner kring den skriftliga dokumentationen. Problemdiskussionerna
på handledningsträffarna kom till stor del att handla om hur dessa förändringar
påverkade de anställdas vardagsarbete. Deltagarna uttryckte sin frustration över
att de ständigt måste tänka på vilka ord de skulle använda, och att de ofta blev
kritiserade av ledningen för ett opassande språkbruk i dokumentationen.
Utdraget nedan kommer från fältanteckningar från en handledningsträff med en
grupp anställda från två olika demensavdelningar på äldreboendet. Man diskuterar vilka ord som är passande att använda om de boende i journalanteckningen.
Exempel 1
Deltagarna förde på tal att det var svårt att formulera sig och hitta rätt ord, när man inte får
skriva vad som helst, särskilt när man inte hade svenska som sitt första språk. Olika ord
som de ofta har anledning att använda, men som de inte får använda, när de ska beskriva
händelser i de boendes vardagsliv, kommer upp till diskussion, t.ex. "aggressiv", ”vägra”,
"bajs", "spotta" och "slå". Några menar att dessa ord kan upplevas som kränkande ur brukarens perspektiv. Vissa ord upplevs som särskilt svåra att ersätta och hitta passande synonymer för. Vilket ord kan man exempelvis använda i stället för "slå" och "spotta"? Handledaren föreslår att man kan säga ”utsöndra saliv” i stället för ”spotta”, men medger att det
låter krystat. En deltagare nämner att de får använda "utåtagerande" i stället för "aggressiv", men att han brukar skriva "mycket arg" i stället. [Utdrag från fältanteckningar grupphandledning, träff 6.]
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Omsorgsarbetarna (de flesta andraspråkstalare) visar här en medvetenhet om
ordens nyanser och värdeladdning. De uttrycker en frustration över att det är
svårt att hitta ett passande och mer neutralt uttryck för de ord som de ofta har
anledning att använda i de boendes journalanteckning på en demensavdelning.
Samtidigt relevantgör de sin andraspråksbakgrund som en förklaring till svårigheterna och konstruerar sig härigenom som ansvariga för problemen. Man föreslår alternativa utryck till aggressiv, men har svårt att hitta alternativ till slå och
spotta. Det intressanta är att inte heller handledaren, som föreslår utsöndra saliv
i stället för spotta, har några bra lösningar på de anställdas dilemma.
Nästa utdrag, exempel 2, kommer från en handledningsträff med en annan
grupp anställda på samma äldreboende. Utdraget illustrerar på ett påtagligt sätt
den frustration som osäkerheten kring språkbruket i dokumentationen skapade
hos de anställda. Diskussionen under träffen kretsade till stor del kring deltagarnas missnöje med dokumentationstvånget och institutionens makt och kontroll över hur den sköts.
Exempel 2
Deltagare 1:

Handledare:
Deltagare 1:

åkej det finns ju vissa ord som du inte använder utan du använder andra
ord men att då få höra ja men man kan inte skriva att pensionären var
aggressiv å bet å slogs å sånt där (.) nähä vad ska vi skriva då? Att dom
gullade å liksom planterade blommor i rabatten? De e liksom (.) ska
man skriva då ska det skrivas så att folk verkligen vet vad de e (.) alltså
brukare på vilket sätt ska ni komma fram till hur ni ska skriva då?
ah de vet ja’nte (.) så länge vi skriver så

Deltagare 1 i utdraget ovan, som är modersmålssvensk, pekar på det problematiska i att man inte får beskriva verkligheten som den är i dokumentationen av
den boendes sociala liv på äldreboendet. Även här gäller det osäkerheten kring
användningen av värdeorden aggressiv och slogs om en boende och vilka uttryck man kan ersätta dem med. Han blir avbruten av handledaren som svarar
genom att omformulera problemet till gruppens gemensamma sak: ”på vilket
sätt ska ni komma fram till hur ni ska skriva då?”. Diskussionen, som är animerad och högljudd, fortsätter ytterligare några turer.
Exempel 3
Deltagare 2:

Deltagare 1:
Deltagare 2:
Handledare:

om de e nån brukare som brukar skrika som brukar bara sitta å skrika å
gråta å gråta (.) vi ska inte skriva till exempel Kalle har skrikit hela dan
(.) han har gråtit så mycket (.) nej man ska inte skriva så (.) man ska
skriva att han varit oroligt
((skrattar till))
måste hitta något annat sätt
mjukare ord ja åkej
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Deltagare 2 i exempel 3 ovan, som följer språkundervisningen i SpråkSam, visar
att hon lärt sig att man ska använda ordet orolig om en utåtagerande brukare.
Deltagare 1 visar sitt avståndstagande mot det ordbruk som institutionen rekommenderar genom att skratta till. Handledaren uppgraderar då sin tidigare
fråga, som han inte fick svar på, till en ja/nej fråga som är mer responsstyrande,
vilket visas i utdraget nedan (exempel 4).
Exempel 4
Handledare:
Deltagare 2:
Deltagare 1:
Handledare:
Deltagare 1:

är ni överens om vilka ord det är som ni ska använda?
nej de finns inga ord
de e vad dom godkänner
dom är?
ledningen (.) de e dom som godkänner

I utdraget ovan positionerar sig även deltagare 2 mot institutionens regler för
skriftbruket. Hon frånsäger sig ansvaret för hur skrivandet ska skötas med argumentet att det inte finns några ord. Även deltagare 1 tar udden av handledarens
fråga genom att påpeka att det är ”dom”, dvs. ledningen på äldreboendet, som
bestämmer.
Deltagarna i exempel 2-4 ovan uttrycker ett dilemma som de har att hantera i
arbetsvardagen: å ena sidan upplevelsen av att vara styrda uppifrån i språkbruket, å andra sidan avsaknaden av lämpliga ord för att uppfylla institutionens
regler för hur man får uttrycka sig med bevarad respekt för den boende. Handledaren går dock inte in i en argumentation om det dilemma som deltagarna
formulerar. Hans frågor till deltagarna kan tolkas som ett sätt att konstruera dem
som ansvariga för problemet, en roll som deltagarna dock frånsäger sig. Argumentationen avstannar, när deltagarna inte svarar på det som handledaren upprepade gånger efterfrågar, dvs. hur de ska komma överens om hur de ska skriva.
En konsekvens av detta är att deltagarna inte får stöd i att lösa sitt dilemma utifrån sitt perspektiv som anställda.
De analyserade exemplen från handledningen visar att det är problematiskt för
de anställda, och även för handledaren, att ge fullgoda alternativa uttryck till de
ord och formuleringar som anses som olämpliga i ett omvårdnadsetiskt boendeperspektiv. Skälet är helt enkelt att det saknas ett utvecklat standardiserat språk
för den sociala dokumentationen i äldreomsorgen, som uppfyller institutionens
krav, något som också Karlsson & Nikolaidou (2012) pekat på i sin studie av
skriftbruk på äldreboendet. Diskussionerna grundas snarare på föreställningar
om rätt svenska än kunskap kring ett enhetligt fackspråk och en bakomliggande
omvårdnadsfilosofi. Handledaren använder t.ex. formuleringen ”mjukare ord”,
när deltagare 2 i exempel 3 säger att man ”måste hitta något annat sätt” om en
boende som skrikit och gråtit. Det framgår tydligt av exemplen att deltagarna vet
vad man inte får skriva, men har vaga uppfattningar om hur man ska skriva och
varför man ska skriva på ett visst sätt. De anställda tar antingen själva på sig
ansvaret, som i exempel 1, eller konstrueras som ansvariga av handledaren för
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de problem med skriftbruket som de lyfter fram. Det senare förhållningssättet
framgår av exempel 2-4. Handledaren säger sig följa ett systemteoretiskt tänkande, vilket innebar att han strävade efter att göra individuella dilemman till
gruppens gemensamma ärende. I praktiken innebär detta i det här fallet att deltagarnas dilemma med en svår genre omkonstrueras till ett samarbetsproblem:
bara de blir överens kommer skrivandet fungera bra. Rimligheten i denna logik
kan ifrågasättas mot bakgrund av vad Karlsson & Nikolaidou (2012) kommit
fram till i sin studie om avsaknaden av ett dokumentationsspråk. Ett sätt att
förstå handledarens agerande är att tolka det inom ramen för begreppet ”sponsors of literacy” (Brandt 2001, Karlsson 2012). Handledaren blir här ofrivilligt
en sponsor för den arbetsrelaterade genre som utgör ett dilemma för deltagarna.
Detta ska förstås mot bakgrund av att han är del av en utbildning, som utgår från
de problem man sett i verksamheten.
Att ansvaret för att arbeta fram ett fungerande dokumentationsspråk läggs på
de anställda framgår även av andra stödinsatser som erbjöds genom SpråkSam.
På varje arbetsplats utsågs ett par anställda som skulle fungera som språkombud
och dokumentationsstödjare. Dessa anställda fick ett särskilt ansvar för att stötta
sina kolleger med språket i dokumentationen. I den arbetsplatsanknutna svenskundervisningen för andraspråkstalande anställda användes dokumentationstexter
från arbetsplatsen som övningsmaterial. Det framgår exempelvis av Ann-Sofie
Bjärkeblads (u.a.) masteruppsats i svenska som andraspråk. Bjärkeblad har följt
utbildningen i svenska och omvårdnad under två terminer på ett äldreboende
som deltog i SpråkSam. Ett återkommande tema i svenskundervisningen var
diskussion av ur vårdsynpunkt opassande ord och formuleringar i språkexempel,
som lärarna hade samlat från avvikelserapporter och social dokumentation på
äldreboendet. Ord som diskuteras är desamma som dyker upp i grupphandledningen, t.ex. vägra, slå och skrika. Deltagarna rekommenderas att inte använda dessa ord i dokumentationen. Ibland sker detta på ett ganska okritiskt sätt
med uppmaningar till deltagarna, som inte inbjuder till resonemang (t.ex. ”använd inte ordet vägra”). Liksom handledaren blir också lärarna i vissa lägen
sponsorer för den arbetsplatsrelaterade skriftanvändningen.
Föreställningar om rätt svenska - vardagsarbetet
Hur yttrar sig då den språkliga medvetenheten i vardagsarbetet och vilka föreställningar om rätt svenska relevantgörs här? I projektet Omsorg som språkarbete följde jag omsorgsarbetare i deras arbete och fick även möjlighet att göra
inspelningar av interaktionen med de boende och med kolleger på t.ex. rapportmöten. Dessutom genomfördes intervjuer med de anställda om kommunikationen på äldreboendet. Det förekom inte sällan i dessa intervjuer att anställda
med modersmålssvensk bakgrund klagade på språket hos andraspråkstalande.
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De två följande exemplen visar hur uppfattningar om språksvårigheter anförs
som förklaringen till problem som uppstår i vardagsarbetet. Utdraget nedan
(exempel 5) kommer från en intervju med Stina, vårdbiträde med modersmålssvensk bakgrund. Stinas erfarenhet är att information från ledningen som ges på
större personalmöten tolkas väldigt olika i gruppen och missförstås av en del
kolleger. Enligt Stina beror dessa missförstånd på den låga språknivån.
Exempel 5
[m]an förstår totalt olika å de e totala missförstånd /---/ och vi har en här kan jag säja då’ra
som har de väldigt svårt att erkänna att de handlar om språket å så vidare å då blir de välddå reagerar man väldigt auktoritärt alltså utåt alltså pang då slår man på alla andra
runtikring för att kunna överleva själv å de e därför som jag kan uppfatta mej själv som ett
hot här för jag ser å hör å rapporterar saker som inte har gjorts under tjufem tretti år. [Utdrag från intervju med Stina.]

Stinas åsikt är att språket utgör ett hinder i personalgruppen. Den varierande
språknivån hos de anställda gör att det är svårt att mötas i diskussioner om hur
man ska lösa problem som uppstår i arbetet. Särskilt problematiskt menar Stina
att det blir när kollegan, som i utdraget ovan, inte vill erkänna att svårigheterna
beror på språket. En tolkning är att kommunikationsproblemen i personalgruppen inte alls beror på språket, utan snarare på skilda kulturella synsätt,
vilket kan göra att man förstår information på olika sätt.
Ett annat exempel på hur föreställningar om rätt språk blir förklaringen till
problem, som kan vara relaterade till helt andra faktorer, ges i utdraget nedan
(exempel 6). Utdraget kommer från fältanteckningar under en av mina observationer. Under ett eftermiddagspass uppstår ett våldsamt gräl i arbetsgruppen
på avdelningen. Personalstyrkan är en man kort och stressnivån i gruppen är
hög. En manlig anställd med andraspråksbakgrund anklagas för okollegialt beteende, då han tar rast i stället för att hjälpa de andra två kvinnliga kollegerna,
som ensamma får axla det tyngsta jobbet med de mest krävande brukarna. Lena,
en anställd med modersmålssvensk bakgrund som tillika är språkombud i
SpråkSam, hävdar att mannen alltid vill framhäva sig själv som bättre än de
andra på grund av hans höga utbildning. Hon menar att det är mannens kvinnosyn, som är präglad av den kultur han kommer från, som ligger bakom hans
beteende. Som framgår av fältanteckningen nedan har chefen en annan uppfattning.
Exempel 6
/---/Det uppstår ett häftigt och högljutt bråk i personalgruppen. De skriker och bråkar i
korridorerna, och även inne hos de boende grälar de. En manlig anställd med andraspråksbakgrund beskylls för att ha smitit från sitt ansvar och lämnat det tunga jobbet till de två
andra kollegerna (en svensk och en andraspråktalare). /---/ Lena sa till mig att hon trodde
det berodde på mannens kvinnosyn. Hon pratade även med Arelia om det här, och sa att
"nu kommer Karin [chefen] säga att det beror på språket men det gör det inte, det är hans
kvinnosyn". /---/
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/---/ På rapportmötet dagen efter blir de uppläxade av chefen som antyder att bråket kan ha
berott på språkproblem. Chefen menar att man redan kan ha varit arg av annat skäl. Att
man inte förstår varandra blir då det som får bägaren att rinna över. ”/---/ men sen kan det
vara så att du eller jag inte uttrycker dej så som gör att du kan förstå”. [Utdrag från fältanteckning, samtalsstudien.]

Det som är intressant i fältanteckningen ovan för artikelns frågeställning om
fokus på språk är Lenas kommentar till kollegan Arelia, "nu kommer Karin
[chefen] säga att det beror på språket men det gör det inte, det är hans kvinnosyn". Det visar sig på rapportmötet3 att denna farhåga besannas. Chefen, som
har fått kännedom om det häftiga grälet dagen innan, har en lång utläggning om
hur språksvårigheter kan förorsaka förståelseproblem och hur detta kan leda till
konflikter. På detta sätt antyder hon att bråket, som egentligen har sin grund i
samarbetsproblem och sociala konflikter i personalgruppen, kan ha berott på
språkproblem.
Ett annat exempel på hur fokus på språk påverkar de anställdas vardagsarbete
ges i utdraget nedan, som kommer från en demensavdelning. En av de anställda,
här kallad Leila, hade tagit på sig ansvaret för att vårdplanerna sköttes på ett
korrekt sätt och att de kom in i tid. Leila skötte skrivandet vid tangentbordet, och
kollegan som var kontaktperson för den boendes vårdplan, satt bredvid och
medierade den boendes omsorgsbehov. I exemplet nedan har turen kommit till
kollegan Sally att få assistans med dokumentationen. Sally, men inte Leila, deltar i språkutbildningen. Strax före utdrag 7 nedan berättar Sally uttrycksfullt
och livligt om en brukare som varit orolig och skrikig. När de sen ska skriva om
händelsen i den boendes daganteckningar, förhandlar de bort värderande uttryck
som t.ex. ”jätteorolig”, ”väldigt” och ”skriker” med hänvisning till att man ska
skriva enkelt och inte överdriva, ”det som har hänt exakt, inte mer eller mindre”.
Exemplet har likheter med det som Nikolaidou & Karlsson (2012) illustrerar om
kollektivt skrivande och problemlösning. Det jag vill tillföra med utdraget nedan
är att visa hur institutionens regelverk för dokumentationen används som redskap i förhandlingen om hur man ska skriva och hur detta görs interaktionellt.
Exempel 7
Leila:
Sally:
Leila:
Sally:
Leila:
Sally:
Leila:

Frida var
väldit
vi kan skriva orolig (.) om de e väldit varför ni har inte ringt å sagt
ja ja precis
var orolig (.) som du säjer vi ska inte överdriva (.) vi ska skriva
enkelt
(xxx) å den som har hänt exakt inte mer inte mindre

Utdraget ovan visar hur valet mellan olika språkliga uttryck styrs av institutionens regler genom att Leila uttalar dem högt under skrivandet vid tangentbordet.
3

Rapportmötet liksom bråket mellan kollegerna under arbetet är inspelade på video.
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Institutionens röst medieras oproblematiskt i deltagarnas yttranden. I Leilas svar
på Sallys förslag till nedskrivning av ”väldit”, framhävs institutionens perspektiv
genom en direkt anföring, ”varför ni har inte ringt å sagt”. Intressant att notera är
även hur institutionens regler konstrueras i samarbete mellan deltagarna i den
framväxande interaktionen, t.ex. genom att Leilas tur ”vi ska skriva” byggs ut i
Sallys svar med den beskrivande frasen ”enkelt”. På så sätt utnyttjar de varandras bidrag som resurser i skrivandet av en genre, som uppfattas som problematisk och svår av de anställda. Enligt riktlinjerna ska den boendes daganteckningar skrivas kortfattat och endast när något ovanligt (ofta negativt) har hänt.
Det kollektiva skrivandet löste problem med osäkerheten kring skriftbruket,
men var mycket tids- och personalkrävande. Dessutom var det inte alla i gruppen som anslöt sig till den kollektiva skrivpraktiken. En äldre modersmålssvensk kvinna av den gamla skolan, vägrade att underordna sig det tunga ansvar
för skrivarbetet, som ledningen hade lagt på de anställda, som hon menade försämrade kvaliteten i omsorgsarbetet. Leila och hennes andraspråkstalande kolleger var mycket ambitiösa och underordnade sig institutionens krav utan opposition. Liksom de invandrade omsorgsarbetarna i Cubans (2008) studie fann de
sig i det merarbete som dokumentationstvånget medförde.
Diskussion
De situationer från olika kontexter på arbetsplatsen som lyfts fram i den här
artikeln visar att språket hamnar i fokus på ett ganska oreflekterat sätt. Det är
samma ord som föga förvånande återkommande utgör stötestenar, t.ex. aggressiv och slå, såväl i handledningen som på arbetsgolvet. Bjärkeblads (u.a.) uppsats visar att lärarna i den arbetsplatsförlagda utbildning hon studerade vid sidan
om procedurkunskap även ger det abstrakta språk och de verktyg som behövs
för att tala om mer kvalificerad, omvårdnadsteoretisk kunskap. Denna typ av
generell kunskap kan exempelvis vara relevant för att förstå filosofin bakom
omvårdnadstermer, och etiska överväganden i omsorgsarbetet. Den här studien
tyder på att det är den snäva, instrumentella kunskapen som behövs för att klara
den påbjudna skriftanvändningen som relevantgörs i kontexter utanför undervisningen. Det är också denna typ av regelstyrd kunskap som syns i grupphandledningen. En tolkning är att det är organisationens krav på lönsamhet och effektivitet och inte de anställdas behov som till syvende och sist har fått styra vilken
kunskap som givit avtryck i arbetet. Jag menar att detta i princip är oundvikligt,
när utbildningen sker på verksamhetens villkor, och när sponsorerna är desamma som för den arbetsrelaterade skriftanvändningen (Karlsson 2012).
Som påpekas av utvärderarna av SpråkSam (Juhlin m.fl. 2011) är det den del
som rört språk och kommunikation som fått mest genomslagskraft på arbetsplatserna. Hur detta ökade fokus på språk påverkar de anställdas arbetsvardag framgår tydligt av de analyserade exemplen i den här artikeln. Språk är inte bara i
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fokus då det verkligen handlar om språk, t.ex. att välja mellan olika språkliga
uttryck. Det finns en tendens att man oreflekterat skyller på språket i arbetssituationer då problemet ska sökas i andra faktorer, som t.ex. kulturella olikheter. Den allmänna diskursen på äldreboendet om dålig svenska som framkom
i intervjuer och observationer, visar hur språket blir syndabocken för en verksamhet, som lider av problem i organisationen. Hur verksamhetens dilemman
görs till språkproblem illustreras till exempel av utdrag 6. Grälet i arbetsgruppen
framkallas av en hög stressnivå, som i sin tur med all sannolikhet kan sättas i
samband med låg bemanning.
Vad betyder då allt detta för de anställdas deltagande i den institutionella
praktiken? Att språket ständigt står i fokus ska inte med nödvändighet tolkas
som ett tecken på en språkutvecklande arbetsplats. Det finns en risk att ansvaret
läggs på den andraspråkstalande arbetaren för problem som ska sökas i verksamheten. Detta blev synligt i grupphandledningen, där deltagarna konstruerades
som ansvariga för verksamhetens svårigheter med att handleda sina anställda i
formuleringen av ett lämpligt dokumentationsspråk. Vi såg också i exemplen
från arbetsvardagen att andraspråkstalande anställda underordnar sig institutionens krav och påbud, medan de svenskar som förekommer i studien opponerar
sig mot det merarbete som dokumentationstvånget innebär. Inom ramen för
teorin om praktikgemenskaper (Wenger 1998) kan detta tolkas som att andraspråkstalande inte deltar på samma villkor som de svenska kollegerna. De måste
ständigt tänka på språket och är hela tiden beroende av kollektivet för att kunna
delta fullt ut.
Något tillspetsat skulle man kunna säga att vinsterna med SpråkSam-utbildningen är att den har synliggjort problemen i verksamheten. De problem som
görs synliga genom de stödformer som erbjuds arbetsplatsen, handlar inte om
individuella språkbrister. Snarare handlar problemen om svårigheter att finna ett
språk som kan uppfylla institutionens regler för hur man kan dokumentera känsliga händelser i omsorgsarbetet med bevarad respekt för den boendes integritet.
Dessa problem är inte självklart relaterade till svenska som andraspråk. Ändå
utgör dokumentationen ett centralt innehåll i den arbetsplatsförlagda undervisningen, som riktar sig till anställda med svenska som andraspråk. Att reglerna
för hur man får uttrycka sig i skrift är otydliga även för modersmålssvenskar
framgår av exemplen från grupphandledningen. I linje med Roberts & Sarangis
(1999) undersökning av villkoren för etniska minoriteter i en medicinsk yrkeskår, skulle man kunna tolka detta som att det som hos omgivningen upplevs som
ett problem med bristande språkfärdighet handlar om problem i den kommunikativa praktiken i verksamheten i ett vidare perspektiv. Sett i detta perspektiv
blir andraspråkstalares dilemman på arbetsplatser med nödvändighet något mer
och annat än isolerade ”språksvårigheter” .
Man kan fråga sig varför språket fick en så stor genomslagskraft, och varför
det relevantgjordes på det oreflekterade sätt som visas i materialet. Varför fogar
sig deltagarna okritiskt till institutionens påbjudna skrivande och varför är det
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procedurkunskapen som premieras? Varför förs inga kritiska resonemang kring
arbetarnas dilemman? En förklaring kan som hos Cuban (2008) sökas i faktorer
som klass, etnicitet och kön. Cuban menar att det inte är konstigt att så många
invandrarkvinnor är anställda i äldreomsorgen. De är fogliga och anpassar sig
villigt till de stressiga arbetsvillkor som marknadsanpassningen av äldreomsorgen innebär. Aktörerna i SpråkSam har också anfört avsaknaden av kursplaner
och gemensamma ramar för arbetsplatsutbildningen som en faktor som försvårat
arbetet, samtidigt som det givit lärarna stor frihet. De enda ramar som funnits
har varit socialtjänstlagens riktlinjer och de uppsatta målen i SpråkSam. En
annan faktor som man anför som en förklaring, och som det varit svårt att utgöra
en motvikt till, är de starka krafter som styrt verksamheten på arbetsplatserna i
samband med att de upphandlats och privatiserats. Allt detta har gjort att det
varit svårt att uppnå de högt uppsatta målen med att utbilda de andraspråkstalande arbetarna till konkurrenskraftiga, reflekterande och självständiga individer på arbetsmarknaden. Som Karlsson (2012:79) hävdar behövs ett nytänkande
vad gäller arbetsplatslärande som stödjer individens professionella utveckling.
För att detta ska kunna ske behövs en från arbetsplatsen fristående utbildning
med långsiktiga mål.
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”Ni ska skriva enkelt – det står i lagen”

Legitimeringar av klarspråk i en utbildning för myndighetsskribenter
Lena Lind Palicki & Andreas Nord
Det har kommit att kallas klarspråk, det språkbruk vars syfte kan beskrivas som
att myndigheter i sin kommunikation ska utgå från medborgarnas perspektiv och
behov. Arbetet för klarspråk är ett språkpolitiskt arbete, med sanktion av riksdag
och regering och med uttalat stöd i lagen, bl.a. i den s.k. klarspråksparagrafen i
språklagen (2009:600): ”Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt
och begripligt” (§ 11). Men vad händer när detta ideal ska omsättas i praktiken?
Syftet med föreliggande undersökning är att visa hur detta sker i en utbildning
för skribenter på en kommunal förvaltning. Vi undersöker särskilt hur råd och
förhållningssätt knutna till klarspråk legitimeras. Våra huvudfrågor är därför:
Hur motiveras och legitimeras klarspråk för de skribenter som ska ändra sitt sätt
att skriva? Hur förhåller sig detta till de argument och legitimeringar som brukar
lyftas fram i språkpolitiska sammanhang?
Som en bakgrund ger vi inledningsvis en kort översikt över de argument för
klarspråk som återkommer i riktlinjer för klarspråk. Riktlinjerna är framtagna
centralt av ett par aktörer som har i uppdrag att stödja klarspråksarbetet (dels
Språkrådet, dels den tidigare Klarspråksgruppen på regeringskansliet). Därefter
beskriver vi vår analysmetod och den dokumenterade utbildningen. Efter detta
följer analysen av några exempel på legitimering från utbildningen. Avslutningsvis diskuterar vi analysresultaten i relation till klarspråksarbetets legitimering generellt.
Klarspråksarbetets centrala argument och motiveringar
Redan under 1970-talet drogs ett språkpolitiskt arbete för ett mer lättbegripligt
myndighetsspråk igång på allvar. Arbetet tog sin utgångspunkt i övertygelsen att
ett enkelt, begripligt och vårdat myndighetsspråk kan stärka demokratin och leda
till ett samhälle där kommunikationen är till för dem som ska ta del av den (se
t.ex. Mål i mun 2002, Ehrenberg-Sundin 2000). Detta uttrycks exempelvis i
kommittédirektivet för Språkvårdsutredningen 1983:
En utgångspunkt för övervägandena bör […] vara att ett begripligare myndighetsspråk gör
det lättare för medborgarna att ta del av de regler, beslut, planer och upplysningar som
kommer från myndigheterna. Detta gynnar självfallet det demokratiska samspelet mellan
medborgarna och deras myndigheter. Ett bättre myndighetsspråk utgör också ett väsentligt
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inslag i arbetet med att förbättra myndigheternas service gentemot allmänheten [...]. Det är
även med hänsyn till rättssäkerheten av största vikt att myndigheterna använder ett lättbegripligt språk: det kan bidra till att allmänheten bättre kan ta till vara sina rättigheter och
fullgöra sina skyldigheter. (Kommittédirektiv 1983:3)

Denna övertygelse har visat sig hållbar över tid, oavsett vilka politiska vindar
som har blåst, och snarlika resonemang hittar man i den politiska diskursen idag.
Men även annat än rent demokratiska överväganden kan motivera klarspråksarbetet. Kommittédirektivet tar även upp hur ”ett bättre offentligt språk kan göra
myndigheternas verksamhet enklare och därmed billigare och mera rationell” (s.
3). Enligt Barbro Ehrenberg-Sundin (2000) finns det fyra huvudargument för att
förändra det offentliga språket i riktning mot ”klara och enkla myndighetstexter”: stärkt demokrati, ökad rättssäkerhet, ökad effektivitet och minskade
kostnader (s. 170–171). Demokrati- och rättssäkerhetsargumenten nämns här
(precis som i kommittédirektivet) först och framstår som de ideologiskt viktigaste, medan de båda mer administrativa argumenten snarare berör positiva
sidoeffekter av arbete för klarspråk: ”Klara och enkla texter ökar rimligtvis
också effektiviteten i den offentliga förvaltningen och leder till färre missförstånd och minskat krångel” (s. 171), ”Kortare lästid och omedelbar förståelse
leder till minskade kostnader” (s. 171).
De olika argumenten återkommer i något olika former i de skrifter som beskriver klarspråk från organ som av de politiska beslutsfattarna har getts uppdrag att arbeta för klarspråk. I foldern Klarspråk – för en vårdad, enkel och
begriplig svenska utgiven av Språkrådet (2010) ges följande tre sammanfattande
motiv för klarspråk under rubriken ”Varför arbeta med klarspråk?”:
Begripliga myndighetstexter
främjar demokratin och rättsäkerheten
ökar medborgarnas förtroende för myndigheterna
sparar tid och pengar

Här har ett argument om ökat förtroende tillkommit. Av skriften Klarspråk
lönar sig (2006), framtagen av Klarspråksgruppen vid regeringskansliet, framgår
hur detta argument ska förstås:
Klarspråk ökar medborgarnas förtroende
Att inte förstå en text skapar lätt misstro. Använder organisationen ett klart och begripligt
språk så får också medborgarna större förtroende för den. Det är också helt i linje med tankarna om en förvaltning i medborgarnas tjänst. (s. 9)

Klarspråk lönar sig är en utförlig informationsskrift om klarspråk. Här görs
legitimeringen av klarspråksarbetet under följande rubriker: ”Klarspråk är en
kvalitetsfråga”, ”Klarspråk ger bättre kommunikation”, ”Klarspråk är bra för
demokratin”, ”Klarspråk ökar medborgarnas förtroende”, ”Klarspråk sparar tid
och pengar” och ”Det är lag på att skriva begripligt” (s. 9–11). Sist förs alltså
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även ett auktoritetsargument in med en hänvisning till lagstödet, och även ett
argument om ”kvalitet”, som förordar att språkarbete ska ses som en del av det
interna kvalitetsarbetet. I övrigt återkommer även i denna skrift argumenten om
demokrati, rättssäkerhet och sparad tid och pengar i huvudsak i anslutning till
Ehrenberg-Sundins ovan refererade sammanfattning av argumenten.
Vi har här bara refererat två dokument, men utsnitten kan ses som representativa även för andra dokument framtagna av olika klarspråksaktörer där varianter
av samma argument återkommer.
Att undersöka legitimering
De argument som här ovan har lyfts fram finns i den centrala och politiska diskursen om klarspråk, och kan därför alla ses som potentiella resurser för att
motivera och legitimera klarspråksråd och klarspråksarbete i praktiskt arbete. Vi
kommer att ställa dem mot de legitimeringar av klarspråksanknutna råd och
ställningstaganden som ges av språkvårdaren i ett möte med skribenter på en
kommunal förvaltning. För att beskriva legitimering använder vi en modell utvecklad av Theo van Leeuwen (2007, 2008). I legitimering indefinierar van
Leeuwen allt som sammanfattande kan beskrivas som ”an answer to the spoken
or unspoken ‘why’ question – ‘Why should we do this?’ or ‘Why should we do
this in this way?’” (van Leeuwen 2007:94). Detta gör att modellen fångar både
mycket explicita legitimeringar och sådana som snarare är antydda eller signalerade utifrån den diskurs som aktualiseras, t.ex. genom en viss presupposition
eller en viss värdering. van Leeuwen delar upp legitimering i fyra huvudkategorier (med underkategorier): authorization, moral evaluation, rationalization
respektive mythopoesis. Modellen beskrivs i anslutning till att vi diskuterar fyra
särskilt intressanta passager i utbildningen.
Om materialet
Just utbildningar har inom klarspråksarbetet setts som ett viktigt verktyg för att
förnya texter och ändra skrivvanor (se t.ex. Klarspråk lönar sig 2006:20). I
dokumentationen av utbildningen har vårt fokus legat på kursledaren, en frilansande språkvårdare med stor erfarenhet av liknande utbildningar. Vårt
material består av videoinspelning av utbildningen med fokus på kursledaren,
fältanteckningar, det kursmaterial som används, kursledarens powerpoint samt
intervjuer med kursledaren och en av kursdeltagarna. Videoinspelningen har
transkriberats, och det är utdrag ur den som här kommer att återges.
Kursledaren betraktar utbildningen som ”typisk”, dvs. den har stora likheter
med hur utbildningar för denna typ av uppdragsgivare brukar se ut. Utbildningen
utgör en fristående halvdag. Den är upplagd som en plenarlektion med inslag av
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dialog och övningar och ett tjugotal anställda på den kommunala förvaltningen
deltar. Utbildningen styrs av kursledarens upplägg, vilket gör att det framför allt
är kursledaren som har makten att införa nya ämnen och relevantgöra synsätt
genom tal och visuella hjälpmedel (powerpoint och blädderblock). Deltagarna
har möjlighet att inom dessa ramar ställa frågor eller initiera alternativa synsätt
eller perspektiv, men gör detta i mycket liten grad. Deltagarna är antingen tysta
eller uttalar sig på ett sätt som gör att de framstår som lojala med kursledarens
upplägg. I ett fall initierar t.ex. en deltagare frågan om hur lagspråket anpassas
till klarspråk på ett sätt som tydligt bygger vidare på det som kursledaren just
sagt. Innehållsligt ansluter utbildningen tydligt till den mångsidighet som utmärker många samlingar av råd och riktlinjer för klarspråk (se Nord 2011, kap. 4).
Den rör bl.a. skrivprocessen, analys av kommunikationssituationen, struktur och
överskådlighet i texter och konkreta språkdrag som placering av det finita verbet
i meningen.
Vi kommer att visa fyra exempel som alla är hämtade från första delen av utbildningen. Utdragen har valts för att de är goda exempel på komplexiteten i de
legitimeringar som görs. Det första kommer från den omedelbara inledningen av
utbildningen, medan de övriga alla förekommer i en del av utbildningen, ungefär
en halvtimme in, där mer övergripande råd om förhållningssätt ges.
Exempel 1: Introduktion av klarspråk
Det är tydligt att kurshållaren orienterar sig mot de grundläggande normativa
föreställningar om relationen mellan myndighet och medborgare, som vi ovan
identifierade som utmärkande för svenskt klarspråksarbetes politiska dimension,
om än delvis implicit. Följande exempel är hämtat från utbildningens inledning
när kursledaren ”etablerar” sig själv:4
ehm (.) de vi jobbar me de ja jobbar me e principerna för
klarspråk å klarspråk e de arbete som har funnits i dom
offentliga verksamheterna sen sjuttitalet egentligen i å me dureformen å en jämlikhetssträvan att medborgarna ska ha rätt å
begripa vad vi skriver å säger eh så har forskningen
språkforskningen tagit fram eh ett antal faktor som vis- som gör
texter asså f- vi har fått reda på lite mer va som gör en text
4

Utdragen återges i förenklad transkription enligt följande konventioner:
(.)
kort paus
klarspråk
betoning
°…°
lägre röst
<…>
långsammare tal
.
sjunkande intonation
¿
stigande intonation
SKRATTAR
metakommentar
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mer begriplig mindre begriplig och de e utifrån den forskning
som ja kommer me tips (.)

Klarspråksarbetets ideal beskrivs i ett slags miniatyrhistorik, vilken i sig fungerar legitimerande. Det rör sig om ett slags auktoritetslegitimering, vilket van
Leeuwen definierar som ”legitimation by reference to the authority of tradition,
custom and law, and of persons in whom institutional authority of some kind is
vested” (van Leeuwen 2008:105). Här rör det sig om hävd – the authority of
tradition.
Vidare finns här en tydlig legitimering genom hänvisningen till forskningsanknytning, men detta är snarare en typ av generell, rationell legitimering av
hela utbildningen. (Utbildningen legitimeras också mer implicit rationellt genom
att dess resultat beskrivs som tips.) Rationell legitimering (rationalization) är i
van Leeuwens tappning en ganska bred kategori som definieras som ”legitimation by reference to the goals and uses of institutionalized social action and to
the knowledge society has constructed to endow them with cognitive validity”
(2008:106).
Vidare explicitgörs tanken om medborgarnas rätt att begripa vad som sägs
och skrivs, men det saknas här en explicit legitimering av vad som ligger under
detta – klarspråksidealets demokratitanke – utöver att det på ett mycket underförstått sätt framställs som en rättighet genom ordval som rätt. Denna typ av
underförståddhet utmärker, enligt van Leeuwen (2007:97), den typ av legitimering som kallas moral evaluation och som brukar utgå från en antagen gemensam moralisk grund, och just så kan klarspråksarbetets demokratitanke mycket
väl beskrivas här. Att det fungerar som ett slags fond bekräftas också av att
värderingar som förutsätter denna grund antydningvis återkommer på andra
ställen i utbildningen, genom uttryckssätt och ordval som förutsätter föreställningar om medborgarens rätt till ett lättbegripligt myndighetsspråk. T.ex. används lite halvbyråkratiskt lite senare i utbildningen som en självklart negativ
värdering (ett vanligt stycke som känns lite halvbyråkraktiskt).
Klarspråksarbetets övergripande demokratitanke finns alltså närvarande som
ett slags fond. I exempel 1 är det intressant att denna tanke ändå är så tydligt
närvarande att den i sig kan användas som en resurs i legitimeringen: utbildningen legitimeras av att den vilar på forskning – forskningen legitimeras i sin
tur av att den har klarspråksrelevans – men själva klarspråket behöver däremot
inte explicit legitimeras. Ord som demokrati eller rättssäkerhet används överhuvudtaget inte.
Även i senare delar av utbildningen finns demokratitanken just som en fond
(jfr även exempel 4 nedan). Däremot är det tydligt att kursledaren arbetar med
att explicit legitimera kursinnehållet på andra sätt, ofta tydligt anknutet till kursdeltagarnas lokala verksamhet.
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Exempel 2: Språklagen
Vårt nästa exempel är en passage som inleds med att kursledaren redogör för
den s.k. klarspråksparagrafen i språklagen. Temat introduceras genom att kursledaren växlar till en ny powerpoint som visar klarspråksparagrafen.
1.

sen har vi ju sen två år en språklag hur många av er känner till

2.

de S RÄCKER SJÄLV UPP HANDEN

3.

DELTAGARE RÄCKER UPP HANDEN

4.

att de står rakt ut i språklagen elfte paragrafen språket i

5.

offentlig sektor verksamhet står de språket i offentlig

6.

verksamhet ska vara <vårdat enkelt och begripligt> (.) ni <ska

7.

skriva enkelt> (.) de står i lagen (.) även dom som ni ger

8.

uppdrag åt konsultfirmor å så vidare ska skriva enkelt (.) de

9.

vill säja ni ska kräva av dom (.) att dom skriver enkelt språk

10. de står i lagen å skriver ni inte enkelt så kan ni få jio på er
11. (.) SKRATTAR
12. de va en kommun som hade ut en nån slags böter eller va de nu
13. heter till en privatperson för att de va nåt ja kommer inte ihåg
14. hur de va om de va ett staket som va felbyggt eller så och jio
15. sa de e helt rimligt att den här privatpersonen inte ska behöva
16. betala den bötern för att de här brevet va så krångligt skrivet
17. om hur man skulle göra så de e helt rimligt att bedöma att de
18. fanns de a de va inte begripligt (.) så att den här perso19. privatpersonen slapp å betala för att brevet var så pass
20. obeskriv- obegripligt

Passagen inleds (rad 4 och framåt) med ett mycket tydligt exempel på auktoritetslegitimering. I detta fall är det lagen som utgör ett slags opersonlig auktoritet.
Legitimeringen görs på ett mycket explicit sätt i början av sekvensen, men den
upprepas också flera gånger.
Emellertid kopplas även språklagen samman med en rationell legitimering
på rad 10. Genom att hänvisa till risken för JO-anmälan (å skriver ni inte enkelt
så kan ni få jio på er) gör kursledaren en förutsägelse om vad som riskerar att
hända om lagen inte följs (jfr van Leeuwen 2007:104) och framför därmed även
ett rationellt skäl att följa lagen. Denna legitimering utvecklas därefter ännu mer
genom att den också byggs ut med en narrativ (rad 12–20). Denna får funktionen
av vad van Leeuwen kallar mythopoesis: ”legitimation conveyed through narratives whose outcomes reward legitimate actions and punish nonlegitimate actions” (2008:106). I det här fallet rör det sig om en ”cautionary tale”, ett slags
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varnande exempel som visar på vad som händer om lagen inte efterföljs. Legitimeringen utifrån språklagen ansluter således på flera sätt till vad som är relevant för kursdeltagarna i deras konkreta verksamhet som kommunanställda.
Exempel 3: Språksamhället utvecklas
Strax efter genomgången av språklagen utvecklar kursledaren skäl till att dagens
myndighetsspråk måste se annorlunda ut i en längre passage som beskriver
språksamhällets förändring:
1.

men de finns också en viktig faktor i de här att språksamhället

2.

utvecklas väldigt mycke för tjuge år sen fanns inte mejl (.) som

3.

arbetsverktyg¿ tidningarna metro city å så vidare fanns inte

4.

heller (.) verkligen inte sms å chattspråk å så vidare så att de

5.

vi möter som medborgare idag jämfört med tjuge år sen de e helt

6.

andra texter fler texter kortare texter de går snabbare fler

7.

personer i samhället skriver (.) å fler personer i samhället

8.

måste läsa (.) å därför så kan vi inte skriva text likadant idag

9.

som för tjuge år sen eller tie år sen (.) om vi vill ha samma

10. resultat (.) så måste vi skriva en annan text än ni skrev för
11. tie eller tjuge år sen. förstår ni de¿

Rad 1 summerar inledandsvis tesen att språksamhället har utvecklats. Detta
förklaras i större detalj på följande rader (2–4), och leder till hävdandet att dagens medborgare möter andra typer av texter, liksom att fler idag skriver och
läser (rad 6–8). En slutsats blir att ”vi” måste skriva på ett annat sätt idag om vi
vill ha samma resultat (rad 9–10). (Exemplet fortsätter med att detta parafraseras
och utvecklas.) Resonemanget utgör en typ av rationell legitimering. Språkvårdaren ger en utförlig beskrivning av omständigheter om ”hur det är” i språksamhället (jfr van Leeuwen 2007:104), och beskriver hur det bör leda till vissa
slutsatser för handlandet. Intressantast här är återigen den tydliga anknytningen
till det som är relevant för skribenten i dess verksamhet – hänsyn måste tas till
förändringarna i språksamhället för att verksamhetens mål ska uppnås, för att
man ska nå ”samma resultat” som tidigare.
Exempel 4: Lika begripligt och trevligt som i telefon
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Vårt fjärde exempel berör också förhållningssätt i skrivande. Det utgår från en
powerpointbild med texten ”För ännu bättre texter: utgå från människorna”.
Språkvårdaren utvecklar detta råd på följande sätt:
1.

å de vi vet är att ju mer du tänker på den människa som ska läsa

2.

(.) desto bättre text kommer ru å skriva desto mer effektiv text

3.

kommer ru å skriva mer användbar vi ska gå djupare in i de men

4.

kom ihåg att du skriver till en människa å om ja som medborgare

5.

vänder mig till er (.) i telefon å ställer en fråga så får ja ju

6.

ett svar som kommer på ett bra å trevligt sätt antagligen bla

7.

bla bla (.) skickar ja exakt samma fråga i mejl eller me ett

8.

brev (.) så borde ja ju rimligen kunna få ett lika begripligt

9.

svar (.) de finns ingen direkt anledning till att de generella

10. yrkesspråket ska skilja sig (.) från de muntliga till de
11. skriftliga (.) så om ja får ett väldigt begripligt å trevligt
12. telefonsamtal från dej så ska jag också få (.) ett lika
13. begripligt å trevligt mejl. eller brev. eller hur (.) sen kan vi
14. inte skriva exakt som vi talar men vi kan ta väldigt mycket
15. inspirationen (.) av hur vi skulle svara på frågan om vi fick de
16. i telefon

Rad 1–3 utgör snarast en rationell legitimering utifrån en förutsägelse om att
mottagaranpassning leder till bättre texter. (Det förankras också antydningsvis i
auktoritet genom formuleringen de vi vet.) Och bättre förklaras här som
effektivare och mer användbar. Här ansluter språkvårdaren alltså till
effektivitetsargumentet, även om det nog handlar om mottagarens effektivitet.
Det anknyts dock också antydningsvis till de demokratiska argumenten. Ordvalet medborgare på rad 4 alluderar på tankefiguren om demokratisk kommunikation med den enskilda medborgaren (jfr exempel 1). Det signalerar därmed
klarspråksidealets mer moraliska sida – demokratitanken – och utgör snarast en
moralisk legitimering, som förstärks av att språkvårdaren sätter sig själv (i egenskap av ställföreträdande medborgare) i den tänkta medborgarens position (om
ja som medborgare). Detta fortsätter med en hypotetisk berättelse om telefonerande, som i sin helhet fungerar som ett slags moralisk legitimering genom en
analogi: det förutsatt trevliga bemötandet i telefonsamtalet sätts som mönster för
hur det borde se ut skrift med ett lika begripligt svar där. Även ordsammanställningen ”begripligt å trevligt” (i begripligt å trevligt mejl) framkallar denna typ
av moralisk legitimering genom att ”begripligt” och ”trevligt” förutsätts vara
associerade.
Själva poängen i resonemanget är sedan framställd som en rationellt grundad
slutledning, något som signaleras genom modaliteten (borde, rimligen): så
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borde jag ju rimligen kunna få … Detta illustrerar något av komplexiteten i
legitimeringen, där olika klarspråksråd understöds både rationellt, moraliskt och
(i lägre grad) genom auktoritet och avskräckande (eller i andra sammanhang
förebildliga) berättelser.
17.

Klarspråksarbetets legitimering i olika sammanhang
Vi har här bara kunnat visa några utvalda exempel. Man kan dock ändå dra en
del slutsatser dels om utbildningsdagen specifikt, dels om förutsättningarna för
klarspråksarbetet i stort. En slutsats är att legitimering av klarspråk görs på ett
mycket mångfasetterat och varierat sätt i utbildningen. Legitimeringarna i utbildningen kan på olika sätt relateras till den politiska diskursen om klarspråk,
om än inte på ett entydigt sätt. Den demokratitanke som är mycket tydlig i den
politiska diskursen om klarspråk explicitgörs i mycket liten grad under utbildningen, men finns närvarande som ett slags förgivettagen fond, som förutsätts
vara känd och accepterad av alla. Detta förefaller inte vara problematiskt för
deltagarna; i varje fall frågar ingen efter den typen av legitimeringar, och ingen
opponerar sig heller mot det som underförstås. Snarare är det omvänt. Ett av de
få ställen där ett nytt ämne introduceras av någon av kursdeltagarna är då en av
dem frågar om vem som ansvarar för klarspråksanpassningen av lagspråket.
Detta görs på ett sätt som visar att deltagaren är starkt solidarisk med klarspråksarbetets ideal om ”vårdat, enkelt och begripligt” språkbruk. Man kan
alltså tänka sig att utbildningar som denna ytterst vilar på den grundläggande
demokratitanken, men att denna tanke i det praktiska arbetet av olika skäl sällan
explicitgörs – för att konsensus i så hög råder om den (eller antas råda om den),
och för att andra legitimeringar blir viktigare i praktiken.
Istället legitimeras förhållningssätt och råd i första hand utifrån nytta och användbarhet utifrån hur de kan lösa och förebygga problem i skribenternas egen
vardagsverksamhet som kommunanställda. Tydligast är detta kanske i exempel
2 där en legitimering utifrån lagen omedelbart omsätts i en mytopoetisk narrativ
som förankrar lagen i förutsättningarna för skribenten: ni ska följa lagen, och det
är för att annars kanske ert beslut blir ogiltigförklarat (vilket gör att verksamhetens mål inte uppfylls). (Däremot kommenteras inte t.ex. bakgrunden till att
formuleringen infördes i lagen.) Men det är också tydligt i exempel 3, där det
förändrade språksamhället framställs som en omständighet för skribenterna att ta
hänsyn till för att de ska kunna uppnå sina mål, oavsett vad man tycker om det –
något som också är viktigt i skribenternas lokala verksamhet. Detta kan ses som
en konkretare anpassning av argumenten om ”effektivitet” och besparing av tid
och pengar i den centrala diskursen (jfr Ehrenberg-Sundin 2000).
Vad säger då detta om förutsättningarna för klarspråksarbete i stort? Det är
tydligt att legitimeringar både formas och omformas mellan klarspråksarbetets
politiska och praktiska sidor. Den politiska diskursens legitimering och moti45

vering av det övergripande arbetet utifrån demokrati och rättssäkerhet finns som
en resurs och självklargjord fond för arbetet inom klarspråksarbetets praktik –
men det legitimeras nog ofta hellre på sätt som har nyttorelevans för verksamheten som utbildningen hålls för. Man kan således tala om att det i lokal praktik
sker en överlagring av olika diskurser och se kurshållarens mångfasetterande
legitimeringsarbete som ett sätt att förbinda dessa med varandra. Det kan också
beskrivas så att komplexiteten ökar när klarspråk ska omsättas i praktiken.
Det innebär också att tonvikten förskjuts när klarspråk som språkpolitiskt
projekt ska realiseras. I lokalanpassningen förskjuts tonvikten från demokrati,
rättssäkerhet och medborgarens rätt till tydlig information till skribenternas
strävan efter att utveckla sitt sätt att skriva och utföra sitt arbete på ett effektivt
sätt. Den praktiska användbarheten i utbildningen är också vad som lyfts fram
av den deltagare som vi efter utbildningen intervjuat. Deltagaren är mycket
positiv till utbildningen, men beskriver sin behållning av den framför allt som
användbara ”tips och råd” i skrivandet. Detta har förvisso stöd i den centrala
diskursen, men argumenten om effektivitet och tidsbesparing framstod där snarare som tilläggsargument, inte de mest grundläggande argumenten.
Undersökningens resultat ger en fingervisning om att fältet i likhet med all
praktisk språkpolitsk verksamhet är komplext, liksom att det behöver utforskas
vidare. I andra sammanhang har det visats hur språkpolitiska projekt omformas
när de ska genomföras och påverkas av praktiska förutsättningar (se t.ex. Berthoud & Lüdi 2011, Kjærgaard 2012). Det är således önskvärt att fortsätta utforska hur klarspråkets formas och omformas i spänningsfältet mellan övergripande politiska mål och lokal praktik.
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Oacceptabla benämningar
Polisers uppfattningar om kränkande språkbruk
Mats Landqvist
I en polis arbetsuppgifter ingår oftast att ha kontakt med allmänheten, ibland i
laddade situationer där ett kränkande språkbruk kan förekomma. Hur tänker man
kring vad som är fult och olämpligt att säga, särskilt när det gäller personbenämningar? Inom ramen för en undersökning om språk och diskriminering i
yrkeslivet fick en grupp anställda vid en svensk polismyndighet besvara frågor
om kränkande språkbruk i en enkät. Syftet var att samla in erfarenheter och
attityder till situationer där språk används pejoriserande inom en yrkesmässig
vardagskontext. Enkäten bestod mest av flervalsfrågor men även några essäfrågor, där informanterna kunde formulera sina svar helt fritt. Den fråga som
analyseras i den här artikeln är en essäfråga och lyder: Vilka sätt att benämna
andra på är enligt dig helt oacceptabla? I vilka situationer (t.ex. på jobbet, till
chefen, inför ett barn osv.)? Frågan besvarades av 35 informanter av totalt 45
enkätsvar. Den analys som presenteras här är främst kvalitativ, med ambitionen
att ta reda på hur polisernas svar kan återspegla deras syn på sociala kategoriseringar av människor, särskilt ur ett intersektionellt perspektiv, dvs. hur olika
kategoriseringar samspelar med varandra.
Enkätfrågan besvarade på flera principiellt olika sätt: vissa gav dekontextualiserade exempel på språkbruk som de ansåg oacceptabelt, medan
andra angav olika typer av olämpligt språkbruk. Färre skrev dock något om
varför eller när ett visst uttryck ska ses som oacceptabelt. Det gav upphov till
frågor kring hur språklig betydelse uppfattas som en aspekt av kontexten, vilket
har föranlett en mångdimensionell analys av enkätsvaren, där hänsyn har tagits
till skillnaden mellan konkreta exempel och mer resonerande svar. Polisernas
svar har dessutom jämförts med en annan grupp som har besvarat samma enkät:
en lika stor grupp vårdpersonal på ett större svenskt sjukhus. Denna jämförelse
kan visa hur polisernas svar som kan ses som mer eller mindre representativa för
deras yrkeskultur. Analysen har två fokus: 1. om och hur språkbruk uppfattas
som del av en kontext, och 2. hur man förklarar det man uppfattar som olämpligt
språkbruk. Båda dessa delar diskuteras inom ett intersektionellt teoretiskt ramverk.
Tidigare forskning om kränkande språkbruk har tagit fasta på fula ords betydelse och form (Andersson 2001, Stroh-Wollin 2010), ibland som benämningar
på personer och grupper (Svahn 1999). Många studier fokuserar kränkande
språkbruk i en viss miljö, framför allt skolan (t.ex. Osbeck m.fl. 2010). Några
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internationella undersökningar har bidragit till en problematiserad syn på när,
var och framför allt hur ett uttryck kan vara fult, kränkande eller sårande (Hermann m.fl. 2007; Liebsch 2007) och även analyserat kränkningar ur makt- och
diskursanalytiska perspektiv (Collins 1998) eller med hjälp av retorisk analys
(Butler 1997). De studierna visar att frågan om pejoriseringars betydelse är
starkt beroende av situationen, kontexten och deltagarna. Dessa faktorer är avgörande för betydelser som uppstår i samband med ett visst språkbruk, och de
varierar dessutom kraftigt, vilket gör att det är svårt att få en klar bild över alla
de exempel som många undersökningar tillhandahåller på vem som upplever sig
som kränkt i en situation och vem som uppfattas som den kränkande. Den här
undersökningen utgår från att ett visst språkbruk kan uppfattas som mer eller
mindre lämpligt men mot bakgrund av de inblandades upplevelse av situationen
där språket används och, i detta fall, i relation till de skäl för (o-)lämplighet som
informanten anger. Det är därför intressant att tolka resultaten i termer av attityder till och bedömningar av språkbruk som sker i enkätsvaren. Med andra ord,
vilket språkbruk uppfattas som olämpligt och på vilka grunder, och hur uppfattar
informanterna de sociala situationer där pejoriseringar används?
Frågan om hur vi formulerar oss kring attityder till språk är teoretiskt intressant, eftersom språket ger oss möjligheter att tolka, förstå och konstruera verklighetens situationer, och kan därmed användas som ett instrument att analysera
dessa tolkningar. Lingvisten Marmaridou (2000) skriver att språket reproducerar
tidigare föreställningar som en del av betydelsen, så att överenskommelser
mellan människor om en social verklighet finns lagrade i språkliga konventioner: ”linguistic form expresses how human beings understand, experience,
or, alternatively, how they conceptualize reality” (Marmaridou 2000:222). Liknande synsätt finns hos Lakoff & Johnson (1999), som understryker språkets roll
som ramsättare för den mänskliga tillvarons grundläggande perspektiv, liksom i
Sweetsers teori om semantisk blekning (1988). Ett ords betydelse anses bli normaliserad ur ett visst perspektiv redan från början, t.ex. som fult och olämpligt,
men betydelsen kan alltid omförhandlas över tid.
Språket spelar alltså en betydande roll för hur vi kan förstå diskriminering och
kränkningar, t.ex. för att avgöra var, när och hur (språklig) diskriminering förekommer (Deitch m.fl. 2003): är det fråga om talarens avsikt, om mottagarens
sår(barhet), om sociala och språkliga konventioner? Och vilken roll spelar den
sociala position som talare och mottagare alltid ses ifrån, och som kan ge upphov till sårbarhet? Dessa förhållanden gör att enkätsvaren även kan tolkas mot
bakgrund av den kritiska diskursanalysens begreppsapparat, där begrepp som
diskursordning och hegemoni anspelar på sociala förhållanden (Fairclough
1992, 2003), så att diskurser som uppfattas som avvikande skjuts undan och
marginaliseras. De synsätt som hamnar utanför den allmänna uppfattning som
råder kan te sig svårförståeliga eller till och med obegripliga. Det kan även innebära att vissa personer eller grupper värderas på ett sådant sätt att deras uppfattningar inte hamnar inom det som ses som normalt. Marginalisering av per50

spektiv har inom sociolingvistik beskrivits med termen erasure (Irvine & Gal
2000) och inom språkfilosofi som Entnennung (Hornscheidt 2010). Att
representationen och konstruktionen av hegemoniska ordningar innebär att
någon position görs osynlig är ett välkänt fenomen. Empiriskt kan det emellertid
vara förknippat med potentiella problem med att tolka något som inte utsägs.
Det kan t.ex. vara svårt att avgöra om något förtigs av något skäl, som att det
anses irrelevant, så normalt att det inte behöver uttryckas eller att det helt enkelt
inte skulle gå att förstå om man försökte uttrycka det. Det skulle kunna innebära
att vissa interaktionsnormer kan vara strukturellt diskriminerande utan att talaren
har några sådana avsikter – eller utan ens att mottagare upplever sig kränkt.
Analysen av social kategorisering utgår från ett intersektionellt perspektiv,
som placerar enkätsvaren i ett system av diskurser och sociala nivåer. I Walgenbachs m.fl. intersektionalitetsteori (2009) ingår inte enbart olika kategoriseringar
av en persons grupptillhörighet, t.ex. som en kombination av kön och nationalitet, utan i modellen införlivas även en överordnad representation, där sociala
strukturer om exempelvis könsföreställningar alltid står i ett beroendeförhållande till politiska, kulturella och juridiska kontexter. Dessutom finns andra
faktorer med i modellen, vilket gör att den fokuserar helheter i hög grad och
undviker de avgränsningar som kan ge upphov till monolitiska uppfattningar om
människor och grupper.
Ekonomi

Juridik

Politik

Kultur

Kropp

Sociala strukturer
Institutioner
Symboliska ordningssystem
Självbild

Figur 1. Intersektionell analysmodell (översättning från Walgenbach 2009:57)
I modellen i figur 1 har språk ingen given plats men kan ses som en grund och
realiseringsform för alla komponenter. Den vertikala dimensionen innehåller ju
element som ofta används i sociolingvistiska och diskursanalytiska studier.
Modellen utgör därmed en översikt över potentiella hegemoniska relationer,
t.ex. så att institutionella ordningar kan vara resultatet av kulturella föreställningar kring kön, ras etc., och vice versa. Språket kan då förstås som det medium som förbinder dessa komponenter, som har utvecklats ur och som vidmakthåller de hegemoniska föreställningarna, viket är ett centralt resonemang i
kritisk diskursanalys (Winther-Jörgensen & Phillips 2000:79f). Pejoriserande
språk blir inte främst ett resultat av talarens inställning till den/det nedvärderade,
utan en konsekvens av att språket återspeglar kollektiva föreställningar och att
maktordningar återskapas i samma ögonblick som man yttrar t.ex. något kränkande. Om denna ordning är tillräckligt utbredd inom en domän finns kanske
inga andra möjligheter (lätt-)tillgängliga för språkbrukaren än de språkdrag som
vidmakthåller den. Det gäller särskilt i de fall då man inte reflekterar kring
maktförhållanden och andra symboliska ordningssystem.
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Den horisontella dimensionen visar det strukturella arbete som skapar de olika
kategorierna kön, ålder etc. som pågår inom flera olika domäner av samhället.
Exempelvis ligger föreställningar om en persons kropp till grund för bedömningar av kön, ålder etc, medan den juridiska domänen ger bränsle åt samma
kategorier, dvs. olika regler, normer och lagar som relaterar och reglerar våra liv
på olika sätt och skapar relevans och villkor för t.ex. köns- och åldersbestämning. Den juridiska domänen har potentiell betydelse för diskriminering, eftersom vissa former av diskriminering regleras i lag. Den vanliga föreställningen
att lagstiftningen är neutral kan dock utgöra ett problem (se t.ex. Spade 2011) –
även lagar kan ju ge upphov till diskriminering. Ekonomiska förhållanden, klass,
utbildningsnivåer etc. är också relevanta för en analys av hur kränkande situationer uppfattas, men kränkande språkbruk brukar också omgärdas av ganska
klara uppfattningar av vad som är neutralt eller laddat gällande människors
klasstillhörighet (Brown 2000). Domänerna samspelar dessutom men varandra
så att föreställningar om kroppen kan vara beroende av juridik och ekonomi,
t.ex. lagstiftning kring könsbyte. I den här undersökningen är domänen visserligen redan avgränsad till den laguppehållande polismyndigheten, men den står å
andra sidan knappast utanför de kulturellt allmänna normer som delas av det
sammanhang som polisen ingår i, eller av allmänt spridda uppfattningar t.ex. av
kroppsliga ideal och brister kopplade till kön.
Den enkätfråga som är aktuell här innebär en uppmaning att beskriva vilka
benämningar av andra som man ser som oacceptabla, dvs. som fula, olämpliga
eller nedsättande. Dessutom ombeds informanterna säga något om när, hur eller
varför de anser att språkbruket är oacceptabelt. Deras olika kontextualiseringar
kring pejorisering har här analyserats med utgångspunkt i modellen i figur 1,
dvs. som juridiska, kroppsliga, politiska etc. och som återskapade ur institutionen eller yrkespraktiken etc. På så sätt har svaren kunnat förstås som uttryck
för inte enbart en personlig eller yrkesmässig aspekt utan även för alla de många
tänkbara perspektiv som ett språkval eller en språklig bedömning införlivar.
Oacceptabelt språkbruk
Svaren på frågan om oacceptabla benämningar besvarades av 35 polisanställda
informanter (av 45 sammanlagt). Tio informanter har alltså valt att inte vare sig
ge beskrivningar av oacceptabelt språkbruk eller kommentera hur och varför
sådant förekommer. Av de 35 uppger sig två vara oförstående inför frågan, medan de övriga (33) på olika sätt anger vad de anser vara ett oacceptabelt språkbruk. De allra flesta av dessa svar ställer sig starkt kritiska till att nedvärderande
eller diskriminerande språkbruk används alls, men det finns variationer kring
hur konkret de uttrycker sig och vilka förklaringar de tillhandahåller till det som
de uppfattar som olämpligt språk. I det följande analyseras enkätsvaren utifrån
olika kategorier om hur olämpliga benämningar beskrivs och förklaras. De utgår
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från graden av explicit kontextualisering. Kategorierna kan dock vara överlappande (en informant kan besvara frågan på flera sätt). Från den minst till den
mest kontextualiserade svarstypen kan svaren sorteras enligt följande kategorier:
1. Exempel på olämpliga (person-)benämningar: 10 svar innehåller exempel på
benämningar.
2. Karaktäristik av olämpligt språkbruk: 17 svar innehåller beteckningar som
rasistisk, nedvärderande etc.
3. Språkhandlingar: i 9 svar ingår explicita benämningar på språkhandlingar.
4. Specifika situationer: 6 svar tar upp mer eller mindre specifika situationer där
oacceptabla benämningar typiskt förekommer eller är särskilt problematiskt.
Trots att enkäten tydligt efterfrågar denna situationsfaktor var det emellertid
långt ifrån alla som placerade språkbruket i något sammanhang.
Exempel på olämpliga (person-)benämningar
Flera av informanterna ger exempel på typiskt olämpliga ord och uttryck, vilket
har resulterat i en mindre korpus om sammanlagt 32 ord. Vanligast är ord som
anspelar på rasism (15), därefter sexism (9). Några ord anspelar på sexualitet
och funktionshinder och enstaka på djurlikhet och kroppsstorlek. Endast ett
tillmäle har med polisyrket att göra, gris, som kan användas allmänt nedsättande
eller som specifikt skällsord mot poliser. Benämningen har använts i decennier
men kan alltså fortfarande uppfattas som laddad av poliserna. Även benämningen bög anges, som har använts som neutral självbenämning av homosexuella män sedan 1970-talet, men ordets användning som skällsord har alltså
inte bleknat bort för dessa informanter. Sexistiska uttryck är också vanliga, som
hora och bruden, som även de kan användas med olika grader av pejorisering,
men ses alltså här som oacceptabla.
Exemplen kan återspegla polisernas syn på diskriminerade människor och
grupper, och i detta fall gäller det alltså främst rasistiska tillmälen. Man kan
jämföra med vårdpersonalen som ger ett helt annat spektrum av uttryck som de
ser som olämpliga som benämningar. I deras enkätsvar dominerar anspelningar
på intellektuellt funktionshinder och yrkesmässig inkompetens, vilket tyder på
en delvis annan typföreställning kring vilka kategorier som man anspelar på med
pejoriserande språkbruk i en vårdsituation.
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Karaktäristik av olämpligt språkbruk
De flesta informanter väljer att kategorisera den typ av språkbruk som de anser
oacceptabelt med någon sammanfattande beteckning: Nedvärderande är vanligast, men även kränkande och förnedrande förekommer. Andra benämningar
är svordomar, könsord, skällsord. Svaren verkar utgå från generella regler om
vad som brukar anses fult snarare än erfarenheter från verkliga situationer. Utifrån dessa allmänna kategorier är det svårt att få en exakt bild av vilka benämningar som poliserna anser vara felaktiga och vem som dessa skulle kunna
drabba. Man kan jämföra med vårdpersonalens mer specifika bestämningar, som
åldersnedsättande och sexuellt nedsättande, där svaren alltid refererar till någon
social kategori (här ålder och kön).
Språkhandlingar
En variant av att beskriva språkbruk är att ange själva handlingen att yttra något
olämpligt. Att prata diskriminerande och uttala sig nedsättande är två exempel.
Även dessa svar saknar dock konkretion om vad som är oacceptabelt att säga till
någon eller vem som kan påverkas av språkhandlingen. Språkhandlingen verkar
alltså bedömas som olämplig oavsett kontext. Svaren verkar referera till hur
personer omtalas, till skillnad från hur de tilltalas i dialogiska situationer. De
fokuserar därmed människors givna rättigheter att inte omtalas i negativa termer
snarare än deras bekräftelsebehov i direkt interaktion.
Situerat språkbruk
På frågan om i vilka situationer som benämningar ska anses oacceptabla är det
vanligaste svaret att de alltid är olämpliga (8 svar), t.ex. i alla situationer och
aldrig okej att kalla något skällsord. Man menar alltså att det inte finns någon
situation där vissa ord kan användas, eller så har man kanske inte reflekterat
över att språklig betydelse kan vara situationsberoende och därmed över språkliga uttrycks betydelsepotential. Det kan vara så att man inte uppfattar en situation som just en situation utan som ett normalfall, dvs. man är inte medveten om
att alla situationer har sina särskilda kontextuella förutsättningar. En annan tolkning är att det handlar det om ett visst mått av korrekthet, som att man alltid bör
vara respektfull mot andra osv. Men då införlivas knappast någon nyansering i
språksynen, vilket man kanske kan förvänta sig av någon som ser sin yrkesmässiga språkanvändning som betydelsefull. Det kan också vara så att omedvetenhet om språkanvändning gör att språk ses ur ett absolut perspektiv, kanske
på grund av att ämnet här är pejoriseringar – och det kan vara svårt att förstå
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varför en nedvärderande benämning någon gång kan vara acceptabel. Men då
uppfattar man möjligen att pejoriserande språkhandlingar är ett resultat av att
ord med en grundläggande negativ betydelse används, och att det är orden i sig
som påverkar lyssnaren.
Mindre vanligt är att se språkbruket i relation till inom-institutionella kontexter, t.ex. när man inte visar vördnad för kollegerna. Språkvalet kan alltså få
konsekvenser för samarbetet kolleger emellan. Några informanter anger också
att vissa ord inte ska användas offentligt, t.ex. inför andra och då andra är närvarande. Man skiljer alltså mellan den privata och den offentliga sfären, som
omgärdas av olika normer. Några skiljer även mellan talarens intention (t.ex. att
såra någon) och andra skäl som kan finnas att använda nedsättande benämningar. Här öppnar man alltså för att den språkliga lämpligheten beror på språkvalets syfte. Men det förekommer som sagt få situationsmarkörer i enkätsvaren,
där de i så fall refererar till talarens avsikt, talarens upplevelse av mottagaren,
mottagarens förväntade upplevelse eller till språkhandlingens konsekvenser,
som i följande svar: sätt som är nedvärderande i avsikt att kränka eller nedvärdera och på ett sätt som riktar sig på hur man ser ut, var man kommer ifrån
etc. och alla sätt som kan uppfattas som kränkande för en mottagare och andra
blir ledsna. I svaren kan utläsas en spänning mellan talarens intention och lyssnarens perception (i avsikt att resp. som kan uppfatta som).
Bland vårdpersonalens svar är det vanligaste att man anger att det oacceptabla
språkbruket sker inom-institutionellt, t.ex. hos chefen. Det näst vanligaste svaret
är att avgränsa språkbruket mot offentligheten, t.ex. över huvudet på patienten.
Här förankras alltså språkhandlingen i den yrkesmässiga praktiken som vårdare.
Först på tredje plats kommer de generaliserande svaren, dvs. att ett visst språkbruk alltid är dåligt.
Orsaker till oacceptabelt språkbruk
I de enkätsvar som kontextualiserar benämningarna kan man också utläsa vad
informanten uppfattar som förklaringsfaktor för pejoriseringar, dvs. vad som kan
tänkas få någon att välja ett mindre lämpligt sätt att benämna andra på. I de allra
flesta fall verkar man uppfatta den här typen av språkhandlingar som brott mot
generella normer för hur man ska tilltala andra, men utan att ange någon förklaring, t.ex. man ska inte kalla folk för saker eller använda kränkande och förnedrande ord. Av de förklaringar som ges är den vanligaste att olämpliga benämningar beror på talarens individuella moraliska val; oftast hänvisar man då
till brist på sundhet och empati. Man menar exempelvis att pejoriserande språk
beror på elakhet, dåliga attityder, negativa emotioner etc. hos talaren. Man bör
behandla andra på ett sätt som man själv vill bli behandlad, och man bör ha ett
gott omdöme och inte använda språk på ett sätt som jag själv inte skulle vilja bli
benämnd på och som strider mot sunda värderingar. Man förklarar alltså
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språkvalet mot bakgrund av talarens självkännedom och normalitet. En annan
förklaring är att benämningarna är ett resultat av talarens inställning till den
grupp av personer som tilltalas/omtalas. Svaren anspelar på fördomar och
stereotyper i samband med negativ uppfattning av en viss grupp som orsak till
kränkande språkbruk, som i hänga ut en grupp och dra alla över en kam. Talaren uppfattas alltså som någon som särskiljer grupper från varandra på ett felaktigt sätt. Den olämpliga benämningen är därmed en effekt av talarens uppfattning snarare än hens moral, vilket återspeglas t.ex. av språkliga stereotyper. Här
öppnar man för att talarens val kan bero på andra saker än enbart regelbrott eller
inställningen i ögonblicket, dvs. att det handlar om en mer grundläggande attityd.
Man kan jämföra med vårdpersonalens svar, där förklaringen till det kränkande språkbruket oftast är social diskriminering, vilket framgår av såväl språkexempel som av kategoriseringar av språkbruk. Det vanligaste är att olämpliga
benämningar återspeglar specifika sociala kategoriseringar, som i rasistiskt,
könsdiskriminerande och diskriminering pga sexuell läggning och rasism alltid,
funktionshinder alltid, sexuell läggning alltid och att någons smärta är kulturell,
att någon är zigenare. Den språkliga diskrimineringen kan även fungera förminskande, t.ex. behandla vuxna som om de vore små barn och flickor till
kvinnliga sjuksköterskor etc. och härmande av tal. I vissa fall anges även det att
osynliggöra andra, t.ex. att inte benämna alls, att inte synas och kalla kollegan
för den här personen. Bland vårdpersonalens svar är det däremot mycket ovanligt att hänvisa till talarens dåliga omdöme eller värdegrund.
Intersektionell tolkning av enkätsvaren
Den intersektionella modellens vertikala dimension (se figur 1) aktualiserar
olika aspekter av polisernas yrkesutövning och arbetsvardag, som kan ligga
bakom de uppfattningar kring språkbruk som framkommer i enkätsvaren. Den
horisontella dimensionen speglar och återskapar normernas ursprung i olika
samhällsdomäner:
Sociala strukturer blir endast synliga i polisens svar på ett implicit sätt, via de
exempel på olämpliga benämningar som ges. De ord som återges kan nog ses
som relativt milda mot bakgrund av att de anses oacceptabla. Kanske har informanterna valt att besvara frågan på ett förväntat sätt snarare än på ett sätt som
återspeglar deras språkliga erfarenhet. De allra flesta avstår även från att ange
konkreta exempel på situationer på vem eller vilka som är eller kan vara sårbara
för benämningarna. Deras exempel speglar och återskapar normer främst kring
ras och kön, eftersom merparten av olämpliga ord refererar till det. Utan vidare
beskrivning av hur och när orden används blir då den kroppsliga domänen den
dominerande. Men med en rikare kontextangivelse framträder kulturella normer
alltmer, dock vanligen utan nyanser, som att det kan finnas olika och kanske
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motstridiga normer parallellt. Det framkommer exempelvis inga åsikter om att
någon social kategori är mer utsatt än någon annan, t.ex. att sexistiskt språkbruk
är särskilt oacceptabelt.
Vårdinformanternas svar visar däremot att de ser oacceptabla benämningar
som tydligt socialt strukturerade. De verkar därmed basera sin uppfattning på
normer från en politisk domän, och de ger flera olika exempel på diskriminerade
personer och grupper som mottagare av pejoriseringar.
Institutionella faktorer är inte särskilt synliga i polisens enkätsvar. Möjligen
uppfattas polisorganisationen som en normuppehållande instans för de regler
som säger att det är fel och omdömeslöst att tala nedsättande om andra generellt,
dvs. allmänna kulturella normer. Denna gränsdragning för vad som anses
oacceptabelt speglar och återskapar möjligen en mycket grundläggande uppfattning om polisen som laglydig och rättvis, där ingen särskild grupp nämns men
där heller ingen blir glömd. Trots det verkar den juridiska domänen inte spela
någon större roll, eftersom ingen skriver att det kan vara diskriminerande i laglig
mening att benämna andra personer på ett nedsättande sätt, vilket i så fall skulle
avgöras av vem som kränks, i vilket sammanhang och av vem. Det kan ju vara
svårt att avgöra var gränsen går mellan en laglig nedvärderande benämning och
en olaglig, vilket man kan förvänta sig skulle intressera en polis. Detta kan jämföras med vårdpersonalen som oftast refererar till just diskriminering i sina svar.
De uppfattar även den hierarkiska vårdorganisationen som en bakomliggande
faktor för diskriminerande språkbruk.
Symboliska ordningssystem visar sig vara delvis kontextuellt betydelsefulla
för språkbruket hos poliserna, men främst i relationen med kollegerna och
mindre som en aspekt av polisens kontakt med allmänheten.
Sociala praktiker, eller yrkesutövning, blir knappast synligt alls i polisens
enkätsvar. Därför blir frånvaron av politiska normer för språkanvändningen
påtaglig och anmärkningsvärd, bl.a. mot bakgrund av det våldsmonopol som
polisen har. Hos vårdpersonalen ser man däremot att yrkespraktiken är central
för hur språkbruket kan förklaras och uppfattas.
Självbilder verkar vara den mest inflytelserika nivån för polisernas uppfattning om språkbruk. Det är upp till individen att följa eller bryta mot normerna. I
de flesta fall återges mycket generella regler, som förefaller oreflekterade och i
princip självklara. Den polis som bryter mot dem utgör därför ett markerat fall,
vilket återskapar normer kring sundhet och eget omdöme. Det kan ses som en
individuell och kroppslig domän som ligger bakom normeringen, vilket inte
förekommer i vårdpersonalens svar.
Att döma av polisens enkätsvar verkar deras uppfattning om pejoriserande
språk vara baserat på allmänna kulturella normer om hur man uppträder mot
varandra och på individens eget ansvar i detta. Man ger uttryck för att kränkningar står i relation till organisationens regler, som inte accepterar individer
med en dålig inställning. Svaren ger också intryck av att man håller sig till de
regler som traderas eller lärs ut inom organisationen, men med referens till det
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egna omdömet, så att det alltid är upp till talaren att göra sina språkliga val.
Vårdpersonalens svar ger sammantaget uttryck för en mer normkritisk uppfattning om språkanvändning. De relaterar språkbruk till olika aspekter av social
kategorisering, som även förankras i en vardaglig yrkespraktik. De verkar med
andra ord uppfatta pejoriserande språk som uttryck för de hierarkiska strukturer
som ständigt återskapas inom organisationen. Språkbruket verkar även ses som
en väsentlig del av arbetsgemenskapen, t.ex. ses närheten till patienter som en
betydelsefull faktor för språklig acceptans, och på liknande sätt verkar relationen
till arbetsledningen vara det. Sammantaget baserar man således uppfattningen
om oacceptabla benämningar på det kollektiva i högre grad än poliserna, samtidigt som man ger mer specifika svar gällande mångfald, med referens till flera
olika kategorier av människor och grupper och till olika samhällsdomäner.
Poliserna ger relativt få kontextbeskrivningar och därmed få uttryck för
språklig relativitet. I de fall det sker verkar man främst ta hänsyn till språkanvändningen inom arbetslaget men inte så mycket till hur relationer skapas
med allmänheten, vilket kan tyda på att man inte uppfattar att språkanvändningen kan vara beroende av den maktposition som polisen har. I flera svar
betonas emellertid vikten av att upprätthålla ett offentligt ansikte, vilket ju kan
vara en aspekt av relationen mellan polis och allmänhet, något som aktualiserar
andra normer för språkbruk. Men även detta offentliga ansikte verkar kopplas
till relationen inom institutionen, t.ex. visar några svar att det man säger om
kolleger i ett avgränsat sammanhang bör hållas hemligt och inte upprepas
offentligt. Det innebär att sådant som skämtsamheter på den diskriminerades
bekostnad uppfattas dels som okollegialt och därmed olämpligt, dels som
acceptabelt så länge man inte visar det öppet. Mot bakgrund av denna tvetydighet blir de relationer och ordningssystem som organisationen rymmer och skapar
med omvärlden aningen diffusa i relation till språkbruk. De interaktionsnormer
som styr uppfattningen om oacceptabelt språkbruk verkar ses som allmängiltiga
och inte vara helt integrerade i yrkesrollen. Vilken roll språket spelar för polisens kommunikation med allmänheten, i synnerhet i situationer där diskriminering förekommer, är därför en fråga som förtjänar att reflekteras mer inom
ramen för polisens yrkesutövning, så att medvetenheten om språk ökar och kan
transformeras till en värdefull resurs i den praktiska verksamheten.
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Svenska utifrån – Sverige inifrån?

Lärobok som kunskapsförmedlare och attitydskapare
Iwona Kowal
Läroböcker har alltid spelat en betydande roll i språkundervisningen. Även om
läraren har en viss självständighet i valet av undervisningsmaterial skall lärobokens betydelse inte underskattas. Med en allt större utveckling av andra
språkliga material och en nästan obegränsad tillgång till det inlärda språket
genom radio, teve och internet kan undervisningen bli mångfaldig, aktiverande
och mer effektiv. Läroboken är dock fortfarande ett stort stöd och en referenspunkt för läraren. Den hjälper inte bara att behålla en viss struktur under lektionerna utan även att planera olika aktiviteter eller genomföra kunskapskontroller.
Därför är skapande av bra läroböcker en stor utmaning för läroboksförfattare.
Inlärning av ett nytt språk innebär inte bara tillägnande av ett språksystem.
Denna process är också starkt förknippad med inhämtande av kunskap om en ny
kultur och nedsänkning i denna kultur vilket bl.a. understryks av Europarådet i
dess gemensamma europeiska referensramverk för språk. Här påpekas att den
språkliga och kulturella kompetens som en elev har i sitt modersmål ändras
genom kunskapen i det andra språket och att detta bidrar till interkulturell medvetenhet och interkulturell färdighet (Skolverket 2007:45). Den interkulturella
kompetensen är alltså en oskiljaktig del av den språkliga kompetensen och den
utvecklas av eleven under inlärningen av språket och genom kontakter med
målkulturen. Eftersom tyngdpunkten läggs på både språket och kulturen är det
viktigt att denna dyad får en likvärdig ställning i språkböcker.
Lärobokens roll
Läroböcker används i stor utsträckning. Språkläraren har ofta ett brett urval av
böcker till förfogande och därför flera möjligheter att välja det bästa undervisningsmaterialet. Frågan är vad läraren stödjer sig på vid detta val. Är det
hans/hennes personliga intryck, är det andra lärares omdöme som är avgörande
eller spelar andra faktorer någon roll vid beslutet? Vad bör finnas i en bra lärobok så att den väljs till undervisningen? Lärobokens mottagare är inte bara
lärare. Det är i första hand elever som ofta innan de börjar sina lektioner i målspråket redan fått tillgång till undervisningsmaterialet och skaffat sig ett första
intryck. Och senare, under inlärningens gång, påverkas deras inställning och
motivation till språket av det som finns i läroboken, inte bara av lärarens sätt att
undervisa. Läroboken har därmed en styrande funktion och är en slags rikt61

ningsgivare i undervisningen. Englund (1999:339-340) listar olika typer av
roller som den spelar:
 Läroboken har en kunskapsgaranterande, auktoriserande roll. Denna roll
gör det möjligt för eleven att få de kunskaper som behövs och uppfylla de
krav som ställs. Dessutom hänvisas det till en särskild auktoritet av läroböcker i allmänhet
 Läroboken har en gemensamhetsskapande, sammanhållande roll. Detta
innebär att den förmedlar helhet och trygghet
 Läroboken underlättar utvärderingen av eleverna och deras kunskaper för
lärarna
 Läroboken underlättar arbetet och livet
 Läroboken har en disciplinerande roll genom att ge en sysselsättning åt
eleverna.
Ransgart nämner tre funktioner som är mer elevinriktade: "Läroböcker skänker
skoleleverna kunskap och insikt om ämne och omvärld. Läroböcker verkar som
en förebild för elevernas språkutveckling när det gäller att läsa, lära in och utforma informativ text. Läroböcker påverkar elevers uppfattning om facklitteratur
och kunskapsinhämtande" (Ransgart 2004:19). Dessa funktioner innehåller tre
kännetecken som varje lärobok kan ha: den kan vara kunskapskälla, förebild och
attitydskapare (Ransgart 2004:21). När man överför detta till läroböcker i andraeller främmande språk kan det tolkas som att eleven genom det som finns i
undervisningsmaterialet får kunskaper, förebilder och skapar sina attityder
gentemot både det nya språket och den nya kulturen. Elevens attityd, som i sin
tur är en affektiv faktor för motivationen, skapas alltså inte bara genom lärarens
aktiviteter eller förhållningssätt. Det framhävs i flera sammanhang att det också
är engagemanget och empatin för texten, språket och dess modersmålstalare som
är avgörande vid skapande av attityder vid språkinlärningen (Bacon & Finnemann 1990, Ellis 1994, Larsen-Freeman & Long 1991).
Att läroböcker i språk ska utgöra en källa till kunskaper om språket och den
nya kulturen påpekas i flera vetenskapliga bidrag. Tronsoco framhäver t.ex. att
språklärare ska vara medvetna om att undervisningsmaterialet är ett mycket
viktigt verktyg för eleverna och en exponeringskälla för språket och kulturen.
Genom användning av läroböcker strukturerar eleverna sina perceptioner, bildar
och utvecklar sina kunskaper samt uttrycker sina attityder gentemot både språket
och kulturen. Därför fungerar undervisningsmaterialet som en sociokulturell
förmedlare (Tronsoco 2010:90). Den viktiga kulturförmedlande funktionen
påpekas även i andra bearbetningar där läroboken beskrivs som hjälp i utvecklingen av elevens kulturella medvetenhet och sensibilitet (Byram & Fleming
1998, Tomlinson 2000, Byram, Nichols & Stevens 2001).
Läroboksförfattare är säkerligen medvetna om samspelet mellan språkinlärningen och tillägnandet av den interkulturella kompetensen och flätar in uppgif62

ter om målkulturen i språkböckerna. Det är dock svårt att avgöra vad som är
oumbärligt och relevant i detta sammanhang. Dessutom spelar framställningsperspektivet en stor roll. Presenteras all information verkligen från mottagarperspektivet (elevperspektivet) eller beskrivs alla moment i läroboken från utgångskulturens och utgångsspråkets, dvs. författarens, perspektiv? Även om
författarna försöker vara så objektiva som möjligt vid bedömningen av vad som
är språk- eller kulturspecifikt kan det inte uteslutas att deras beslut är subjektiva
i den meningen att de väljer det som de själva tycker är relevant. Och detta kan
ibland leda till diskrepanser mellan lärobokens innehåll och elevernas förväntningar eller föreställningar. Vid varje analys eller bedömning av språkböcker
måste man dock ta i beaktande att “the best book available for teachers and their
learners does not exist” (Grant 1987:8).
Läroboksanalys
För att kunna bedöma vilket värde läroboken har för läraren och eleverna kan en
analys av boken genomföras. En sådan utvärdering kan ibland utgöra en förutsättning för att användning av läroboken ska tillåtas i undervisningen. Läroböcker kan analyseras från olika synvinklar. Tomlinson urskiljer två oberoende
förfaranden vid materialanalysen. Den ena proceduren hänvisar direkt till målet
med utvärderingen. Här urskiljer man mellan utvärderingen före användningen
(pre-use), under användningen (whilst-use) och efter användningen (post-use
Evaluation) av läroboken. Vid utvärderingen före användningen definieras det
potentiella värdet av läroboken för dess användare. Det kan handla om att skriva
en recension av läroboken för förlaget (recensent) eller att välja den bästa läroboken för undervisningen (lärare). Vid utvärderingen under användningen mäts
lärobokens värde samtidigt som man använder den i undervisningen eller så görs
observationer under en annan lärares användning av läroboken. Vid en sådan
utvärdering kan t.ex. en analys om anvisningarna i texten är klara för eleven och
om texten är förståelig göras. Utvärderingen efter användningen anses vara mest
valid. Vid denna analys mäts de aktuella resultaten av lärobokens användning.
Man kan t.ex. söka svar på frågor gällande de kunskaper som eleven fått genom
att använda läroboken eller angående utveckling av elevens motivation.
I det andra förfarandet framhävs skillnaden mellan materialanalys och materialutvärdering. Enligt Tomlinson är det helt olika tillvägagångssätt. Läroboksanalysen innebär en beskrivning av innehållet. I analysen ställs alltså frågor
angående det som finns i undervisningsmaterialet, vad som ska uppnås genom
användning av det samt vad eleven förväntas göra. Resultatet av en sådan analys
kan innehålla en beskrivning av det som läroboken innehåller eller inte tar i
beaktande. Utvärderingen är däremot mottagarorienterad. Här mäts hur materialet påverkar dess användare och vilka resultat det kan åstadkomma hos eleven. Utvärderingen är därmed mer subjektiv än analysen. Den kan innehålla en
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analys av läroboken eller följa efter den, men både föremålet och förfarandet är
annorlunda vid de olika typerna av bedömning (Tomlinson 2003:23-25).
Rubdy nämner två steg vid analysen av undervisningsmaterialet, vilka ska
föregå lärarens val av den bästa läroboken. Det första steget innebär en utvärdering av bokens innehåll avseende dess definierade mål. Under detta steg ska t.ex.
tas i beaktande i vilken mån målgruppens ålder, kultur och färdighetsnivå har
specificerats i inledningen. Den andra tyngdpunkten av utvärderingen är bedömning av lärobokens effektivitet, med hänsyn till elevernas specifika behov
och bakgrund. Vid detta steg ska man titta på undervisningsmaterialets potentiella validitet från tre synvinklar: psykologisk, pedagogisk och innehållsmässig.
Psykologisk validitet avser uppfyllande av elevens behov, mål och förväntningar. Pedagogisk validitet fokuserar på läraren: hans/hennes färdigheter, möjligheter och övertygelser. Vid bedömningen om läroboken är innehållsmässigt
valid ska hänsyn tas till ett flertal faktorer som t.ex. metodologi, innehåll, autenticitet, kulturell sensibilitet, men även format eller layout (Rubdy 2003:47-53).
En analys eller en utvärdering av läroboken är utan tvivel tidskrävande och
kan aldrig bli heltäckande eller universell. Vid varje bedömning ska en tyngdpunkt väljas – som lärare, recensent eller forskare. Beroende av vilken målsättningen med en sådan analys är kan t.ex. en utvärdering genomföras före användningen där samtidigt lärobokens pedagogiska validitet granskas, eller så kan
boken analyseras (i Tomlinsons (2003) mening) i syfte att titta på materialets
innehållsmässiga validitet, t.ex. de grammatiska eller tematiska momenten.
"Svenska utifrån" – en lärobok i svenska som främmande språk
Undervisning i svenska som målspråk pågår i stor utsträckning på flera håll i
världen, inte bara i Sverige där ett flertal kurser erbjuds både i svenska som
andra- och som främmandespråk. Enligt Svenska Institutets uppgifter undervisas
svenska vid drygt 200 utländska universitet och högskolor. Dessutom bedrivs
svenskundervisning vid ett flertal språkskolor. Dessa inrättningar erbjuds ett
brett urval av läroböcker. Vid valet av lärobok utgör inte bara elevernas ålder,
utgångsspråk eller färdighetsnivå i svenska den avgörande skillnaden. Ett
grundläggande villkor är också inlärningsmiljön. En annan lärobok väljs till
invandrare som lever i Sverige och har direkt tillgång till det svenska samhällslivet och den svenska kulturen än till studenter eller elever vid en språkskola i
utlandet som ofta inte haft någon kontakt med Sverige innan de började läsa
svenska. För dessa målgrupper är det viktigt att läroboken ger en bred bild av
Sverige eftersom den har en starkare funktion som sociokulturell förmedlare än
läroböcker i svenska som andraspråk har.
"Svenska utifrån" tillhör de läroböcker i svenska som är avsedda för undervisning i främmande språk och inte som andraspråk. Läroboken utges av
Svenska Institutet och den första utgåvan publicerades 1991. Sedan dess har
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"Svenska utifrån" reviderats två gånger och den nyaste versionen är från 2001.
Läroboken har två författare: Roger Nyborg och Nils-Owe Pettersson samt en
redaktör och samtidigt medförfattare: Britta Holm. Utom själva läroboken erbjuds också övningsböcker, schemagrammatik och ordlistor på olika språk samt
uttalsanvisningar och cd-skivor.
I förordet till läroboken kan man hitta grundläggande information angående
både målgruppen och innehållet. Här anges bl.a. att "Svenska utifrån" först och
främst är avsedd för lärarledd svenskundervisning i utlandet. Boken är en nybörjarbok som ska leda eleven från A1 till B1-nivån enligt Europarådets färdighetsskala. I förordet anges att grammatiken skall följa progressionsprincipen: de
enklare momenten presenteras först. Dessutom skall nya grammatikmoment
förklaras i speciella rödmarkerade fält. Läroboken innehåller 150 texter, av vilka
95 beskrivs som "obligatoriska" och markeras med ett speciellt tecken. Tanken
med "Svenska utifrån" är att ge mycket information om Sverige men den
"tunga" samhällsinformationen ska dock undvikas5. Angående Sverige-specifika
uppgifter anges i förordet att dessa förekommer i form av små faktarutor. Dessutom påpekar författarna att läroboken innehåller "en hel del kuriosa om
Sverige" som ska inspirera till diskussioner. Det framgår alltså av det som finns
i förordet att "Svenska utifrån" följer de viktigaste förutsättningarna för en lärobok i främmande språk: den ska ge kunskaper om det svenska språket (enligt
bokens titel ”i ett utifrånperspektiv”) och om Sverige.
"Svenska utifrån" – en lärobok som ger kunskaper och skapar attityder?
Som en lärobok i främmande språk ska "Svenska utifrån" ge kunskaper om det
svenska språket och Sverige: dess samhällsliv och kultur. Dessutom förväntas
från varje lärobok i språk att den ska skapa attityder till språket och den nya
kulturen och därmed öka motivationen för språkinlärningen.
Föreliggande bidrag ska vara en utvärdering av "Svenska utifrån" med tyngdpunkten på grammatik och information om Sverige. Efter en kort analys av
lärobokens innehåll angående det svenska språket och Sverige ska en utvärdering genomföras, vars syfte är att ge svar på följande frågor:
 Presenteras informationen i ett inifrån- eller ett utifrånperspektiv? Med
andra ord: beskrivs de grammatiska momenten och all Sverige-specifik
information på ett sådant sätt att utländska elever som aldrig tidigare haft
kontakter med det svenska språket och den svenska kulturen får en förståelig bild av språket och Sverige?
 Vilka attityder till språket och kulturen kan skapas genom användning av
läroboken?
Någon förklaring av begreppet "tung" samhällsinformation förekommer inte i läroboken.
Det kan dock härledas från sammanhanget att det gäller officiella informationer i form av
förordningar eller lagar

5
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Vid analysen tas inte hänsyn till andra aspekter som behandlas i läroboken, som
t.ex. ordförråd, uttalsanvisningar, urval av texter (med undantag av Sverigespecifika ämnen), arbete med texterna osv. Föreliggande utvärdering har inte
heller som syfte att utgöra en recension av boken då den endast behandlar två
områden av bokens innehåll.
Svenska utifrån eller inifrån?
Beskrivningar av det svenska språksystemet finns i nästan varje kapitel. Det
förefaller dock att tyngdpunkten läggs på ordföljden som presenteras 16 gånger:
både huvud- och bisatsordföljden. I flera fall upprepas samma information även
om det i sådana fall inte handlar om progression. Vid olika tillfällen används
dessutom ej homogena beteckningar för samma satsdel eller position. Vissa
illustrationer innehåller subjekt och objekt (namn på satsdelar), verb (namn på
ordklass), fundament (namn på position i satsen) tid eller plats (ontologiska
beteckningar) bredvid varandra i beskrivningen. Dessutom används förkortningen "A" i ordföljdsscheman vilket ibland ska tolkas som "annat" (annan
satsdel dvs. adverbial, predikativ eller objekt) och ibland som "adverbial", vilket
kan vara vilseledande för eleven. Beskrivningarna av ordföljden innehåller en
vidare terminologisk inkonsekvens. Det inledande ordet i bisatsen betecknas
som bisatsinledare, bisatsord, "inl" (förkortning till inledare) eller subjunktion,
vilka egentligen är korrekta begrepp, men den blandade användningen kan även
i detta fall leda till missförstånd eller orsaka frustration – i synnerhet hos nybörjare.
Utom ordföljden är det komparation av adjektiv som förklaras på flera ställen
– ibland utan progression. Detta grammatiska moment beskrivs kontinuerligt i
sex kapitel (från kap. 122 till kap. 127). Även om rikedomen på utläggningar om
den svenska ordföljden kan förklaras med dess komplexitet, så bör inte komparationsprincipen tillskrivas större oregelbundenhet eller svårighet än de övriga
fenomenen i den svenska grammatiken, som dock inte blivit beskrivna lika utförligt.
En annan terminologisk inkonsekvens finns vid beskrivningen av svenska
particip. Denna ordklass (eller verbform, enligt de tidigare grammatikorna)
förklaras mycket invecklat. Å ena sidan skriver författarna att: "presens particip
kan vara olika ordklasser och satsdelar" (s. 177), vilket kan ge ett intryck att det
handlar om något som inte kan klassificeras entydigt, alltså inte t.ex. som en
ordklass eller en grammatisk form som kan uppfylla olika funktioner i satsen. Å
andra sidan förekommer i beskrivningen att dessa ord bildas genom tillägg av
olika ändelser till verbstammen, vilket är en hänvisning till att det handlar om en
verbform – inte olika ordklasser.
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Vid förklaringar av det svenska språksystemet förekommer ofta en undergrupp med beteckningen "oregelbunden". Här hamnar inte bara oregelbundna
verb eller adjektiv som kompareras oregelbundet. Oregelbundenhet förefaller
vara en paraplyterm för de (regelbundna) principer i böjningen som representeras mindre frekvent. I "Svenskan utifrån" är t.ex. den komparation av adjektiv
oregelbunden som inte kännetecknas av –are eller –ast i komparativ resp. superlativ. Därför faller även enstaviga adjektiv som kompareras med omljud och
–re respektive –st (stor, grov) i gruppen "adjektiv med oregelbunden komparation" (där finns också adjektiv som kompareras suppletivt eller perifrastiskt).
En annan grupp av oregelbundna adjektiv utgör färgbeteckningarna. Som regelbundna anges de färgadjektiv som är oböjliga, t. ex. rosa eller orange. Här är det
alltså oböjligheten som likställs med oregelbundenheten. Bland substantiv räknas släkttermer som oregelbundna ord. Man kan fråga sig vad som gör just dessa
substantiv oregelbundna. Vid en närmare inblick i de listade släkttermerna kan
slutsatsen dras att det var omljud i pluralis som utgjorde grund för kvalificeringen till oregelbundna ord. Alla släkttermer (utom syster) har ett rotmorfem
som böjs med omljud i pluralis (moder, fader, broder, son, dotter). Å andra
sidan nämns ingenstans i läroboken att pluralböjning av substantiv överhuvudtaget kan innebära omljud även om sådana ord som böcker eller städer förekommer ganska ofta i "Svenska utifrån".
Som lärobok i främmande språk ska den ta i anspråk inte bara de allmänna
reglerna för svenska överhuvudtaget, utan först och främst betona de typologiskt
mest framträdande särdragen. Till dessa hör t.ex. dubbel bestämdhet, supinum,
deponens och subjektstvånget. Dessa grammatiska fenomen i svenskan är inte
bara något som kan påträffas då och då utan de är mycket frekventa i språket.
Egentligen kan inte ett enda yttrande bildas utan att dessa fenomen beaktas. I
"Svenska utifrån" nämns de antingen i förbigående eller förbises helt och hållet.
Begreppet supinum förekommer vid beskrivningen av perfekt, där det i rutan
med exempel på perfektanvändning finns en anmärkning: "Formen som slutar
på –t kallas för supinum" (s.119). Lika mycket finns om deponens i läroboken.
Detta fenomen dyker upp under förklaringen att passiv böjs genom tillägg av –s:
"Det finns några verb som alltid slutar på –s och som inte är passiva. De verben
kallas deponens" (s.185) Därefter anges tre exempelmeningar med sådana verb
(trivs, andas, hoppas).
Den dubbla bestämdheten som är mycket karakteristiskt just för detta språk
nämns däremot inte explicit i läroboken. Som en struktur bestående av en bestämd framställd artikel och en obligatorisk slutartikel dyker den upp vid böjning av adjektiv. Även om det vore helt motiverat att redogöra för strukturen
just vid detta moment (den dubbla bestämdheten förekommer endast vid strukturer med adjektiv i bestämd form eller med particip) så saknas någon förklaring
eller explicit hänvisning till att det är obligatoriskt att ha både framför- och efterställd artikel i sådana fall. Man kan inte heller hitta denna information i senare
avsnitt där böjning av perfekt particip beskrivs.
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Svenska tillhör de språk som inte har någon person-, numerus- eller genusböjning av verb. Detta leder till att alla satser måste ha subjekt. Denna regel
kallas för subjektstvång och kännetecknar inte bara svenskan utan många germanska språk. Flera språk (t.ex. ugro-finska, romanska, slaviska) har dock inte
denna regel eftersom hänvisning till handlingens utförare finns i verbets form.
Korrekta meningar kan därmed bildas utan subjekt. Därför kan det svenska
subjektstvånget vara en helt främmande företeelse och därmed svår att lära in. I
"Svenska utifrån" finns inte en enda anmärkning eller hänvisning till att varje
sats måste ha subjekt. Läroboken erbjuder inte heller några övningar som kunde
vara någon ansats eller stimulans till att anknyta till subjektstvånget. Det för
svenskar helt naturliga sättet att bilda satser förklaras därmed inte i läroboken
för främmandespråksinlärare.
Sverige utifrån eller inifrån?
Redan på omslaget av "Svenska utifrån" finns flera tecken på att det ska bli en
lärobok om Sverige. Där ser man bl.a. svenska flaggan, Sankta Lucia, en midsommarstång, en runsten, en älg och knäckebröd. Bland 150 kapitel behandlar
37 något som gäller Sverige. Vi kan t.ex. erfara vilka för- och efternamn som är
vanligast i Sverige, vad som är det bästa med Sverige, att man flaggar i Sverige
och när man gör det, vilka landskap Sverige har och hur en Medelsvensson ser
ut och vad han gör. Dessutom erbjuder läroboken ett flertal fakta hämtade bl.a.
från Statistiska Centralbyrån. Denna rikedom på olika Sverige-specifika uppgifter gör "Svenska utifrån" till en tillförlitlig informationskälla om Sverige.
Det är dock svårt att avgöra vilken information som ska ses som "kuriosa" om
Sverige och vilken som ska ge upphov till vidare diskussioner – enligt förordets
antaganden. De förslag till diskussioner som "Svenska utifrån" innehåller har
inget eller endast begränsat samband med det som kan betraktas som unikt i
jämförelse med andra länder. "Bostadssituationen i svenska storstäder", "att gifta
sig eller inte" "för eller emot alkohol" som diskussionsförslag är egentligen mer
generella och kan gälla vilket land som helst och inte bara Sverige. Det som
däremot verkligen är unikt (som allemansrätten eller det mångkulturella samhället) presenteras antingen som ett textstycke utan vidare stimulans till diskussioner eller så nämns det endast i förbigående.
Läroboken innehåller dessutom en del Sverige-specifika uppgifter vars betydelse är svår att identifiera för elever från utlandet som aldrig tidigare varit i
Sverige. Det gäller först och främst förkortningar av namn, t.ex. NK, SKF, ATP
eller AIK, som är självklara för Sveriges invånare men kan vara helt oförståeliga
för utomstående. De blir inte inledda eller förklarade tidigare i läroboken utan de
flätas in i texten. Mest iögonfallande är det i övningen där eleverna ska fylla i
nationalitetsadjektiv och där en sats lyder: "SKF är ett ..... företag". Utan att veta
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vad SKF betyder på svenska och vad förkortningen hänvisar till kan eleven inte
associera det med Sverige och därför inte ge ett korrekt svar.
Utom förkortningar förekommer i "Svenska utifrån" olika skriftliga och
muntliga uppgifter där förkunskaper om Sverige förutsätts. I kapitlet om maten
som är ett av de första avsnitten kan eleverna t.ex. hitta tre olika namn på bröd
(limpa, fralla, wienerbröd) som knappast kan vara lika självklara för utländska
elever som för infödda svenskar. Dessutom finns det uppgifter där eleverna ska
beskriva bostadssituationen i svenska storstäder, ange hur många svenskar som
gifter sig i Svenska kyrkan eller hur många insjöar Sverige har – allt detta utan
någon tidigare information i texten.
Sverige är känt i världen som ett land med många invandrare, ett utbyggt välfärdssystem, omsorg om miljön och långt framskriden jämställdhet. "Svenska
utifrån" presenterar dock Sverige som ett land där "nästan alla pratar svenska"
(s.30). Dessutom kan man läsa att "Sverige tycks ha problem med spriten" samtidigt som man bifogar ett urklipp ur World Drink Trends på samma sida (s.190)
där Sveriges spritkonsumtion per invånare hamnar på tionde plats bland de tolv
länder som ingår i sammanställningen.
Läroboken beskriver svenska traditioner som t.ex. Sankta Lucia, Valborg eller
påskkäringar. Dessa seder kan utan tvivel associeras med Sverige. Men också
första maj anges som en typiskt svensk helgdag. Denna information kan skapa
ett intryck att antingen Sverige har varit upphovslandet till denna högtid eller
också att det är det enda landet som firar denna dag.
"Svenska utifrån" som informationskälla och attitydskapare
Utländska elever som använder "Svenska utifrån" får utan tvivel omfattande
information både om det svenska språket och om Sverige: dess historia, traditioner och vardagliga liv. Därför kan läroboken användas som en tillförlitlig
kunskapskälla under svenskundervisningen i utlandet. "Svenska utifrån" behandlar de viktigaste grammatiska momenten som kan hjälpa eleven att nå B1nivån i svenska. Dessa beskrivs dock inte alltid på ett förståeligt sätt. Den största
metodologiska nackdelen är terminologin som p.g.a. dess inkonsekvens kan leda
till förvirring och vålla onödiga problem vid inlärningen. Svenska språkets särdrag presenteras i stort sett i utifrånperspektivet. Det finns dock vissa moment
(dubbel bestämdhet, subjektstvång eller supinum) som kunde beskrivas explicit
med hänsyn till deras speciella typologiska betydelse för främmandespråksinlärare.
Som en lärobok för utländska elever erbjuder "Svenska utifrån" ett brett
spektrum av Sverige-specifika uppgifter. Det som beskrivs som "typiskt
svenskt" motsvarar dock inte alltid den allmänna kunskapen eller de fakta som
anförs. Dessutom förekommer några svenska särdrag som kräver en tidigare
inledning eller förklaring eftersom de annars inte kan bli förstådda. Jämfört med
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lärobokens grammatiska moment presenteras Sverige oftare i ett inifrånperspektiv. Detta intryck blir ännu starkare då det kan antas att majoriteten av eleverna
som börjar använda "Svenska utifrån" aldrig tidigare varit i Sverige och deras
intresse för Sverige och det svenska språket uppstod av nyfikenhet på något helt
främmande och nytt.
Läroböcker fungerar som förbindelselänkar mellan läraren, det inlärda
materialet och eleven. De ska inte bara förmedla kunskaper utan också skapa
attityder. Efter föreliggande analys är det svårt att entydigt avgöra vilka attityder
läroboken kan skapa hos eleven. Det kan endast antas eller antydas att attityder
kan påverkas av metodologiska brister i läroboken. Den terminologiska inkonsekvensen vid beskrivningen av språkets struktur och överanvändningen av
termen "oregelbundenhet" kan ha negativa effekter på inläraren som kan få ett
intryck att svenskan är svår att lära in eftersom den är mycket orgelbunden och
har många beteckningar för en grammatisk företeelse.
I enlighet med tidigare forskning kan man påstå att tyngdpunkten i läroböcker
i främmande språk ska läggas på förmedling av den nya kulturen, i högre grad
än på språkets struktur som kan läsas separat med hjälp av t.ex. övningsböcker
eller grammatikor. I detta avseende kan "Svenska utifrån" skapa blandade attityder gentemot den svenska kulturen. Ǻ ena sidan kan en nybörjare bli nyfiken på
ett land som har en kung, talrika folkliga traditioner och flera kända uppfinnare
och författare. Ǻ andra sidan kan eleven bli lite förvånad över att de föreställningar eller de förkunskaper om Sverige som den kanske haft tidigare inte blir
bekräftade.
Det är omöjligt att skapa en perfekt lärobok eftersom det finns olika elever
och elevgrupper beroende på deras ålder, nationalitet eller tidigare utbildning. På
samma sätt som skett på andra språk kommer säkert läroböcker i svenska som
främmande språk att specialiseras så att ungdomar på gymnasiet får andra läroböcker än högskolestudenter. Vid skapande av nya läroböcker i språk kan läromedelsproducenterna ta utländska elever eller lärare i anspråk, vilka har ett utifrånperspektiv på språket och landet. Även om läroboken har en styrande
funktion får inte lärarens roll glömmas i utformningen av undervisningen och i
presentationen av det innehåll i läroboken som är bäst för hans/hennes elever.
Dessutom satsas allt mer på elevens självständighet i undervisningen. Därför
kan eleven själv komplettera den information som finns i läroboken och på det
viset blir undervisningsmaterialet en stimulans för vidare arbete och förvärvande
av nya kunskaper.
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Flerspråkiga perspektiv på modersmålsbegreppet

Svenskans roll i flerspråkiga utlandsboende ungdomars liv
Marie Rydenvald
I dagens globaliserade internationella samhälle växer många barn och ungdomar
upp i en flerspråkig och multikulturell miljö, där deras förstaspråk inte med
nödvändighet sammanfaller med samhällets majoritetsspråk. Förhållandet resulterar ofta i att gränserna mellan förstaspråket (L1) och andraspråket (L2)
luckras upp och att L2 kan komma att ta platsen som individens starkaste språk.
Artikeln behandlar en pågående studie om utlandssvenska ungdomars språkanvändning, i vilken analysmetoden språklig profilering används. Studiens resultat visar på att den synonyma användningen av termerna L1, förstaspråk och
modersmål, vilken framstår som relativt oproblematisk i ett enspråkigt sammanhang, utmanas i ett flerspråkigt sammanhang.
Teoretisk bakgrund – L1, förstaspråk och modersmål
Termerna L1, förstaspråk och modersmål står för det eller de språk individen
tillägnat sig först, vanligtvis före tre års ålder och genom en förälder eller annan
närstående vårdnadshavare (Viberg 1993). Termen andraspråk står vanligtvis
för de språk individen har lärt sig efter förstaspråket, oavsett i vilken ordning
språken har lärts in, dvs. oberoende av om det rör sig om individens andra eller
fjärde språk.
Termen modersmål används således inom lingvistiken oftast synonymt med
termerna L1 och förstaspråk, men trots att termerna bara står för individens först
tillägnade språk (jfr. Abrahamsson 2009), och inte handlar om vare sig individens kunskap i eller identifikation med språket, blir den synonyma användningen problematisk i det att termen modersmål är inbäddad i språkideologiska
föreställningar (Wingstedt 1998) såväl som populärkriteria (Skutnabb-Kangas
1981). Vanliga populärkriteria är att modersmålet är det språk man tänker, räknar och drömmer på samt tar till vid starka känslor (ibid.), eller att modersmålet
är ”the language(s) one identifies with or is identified as a native speaker of by
others; the language(s) one knows best and the language(s) one uses most”
(UNESCO 2003:14).
I de språkideologiska föreställningarna lever det förflutna vidare, vilket
föreställningen om ett språk - ett folk - en nation kan tas som exempel på. Föreställningen som kom att få ett starkt fäste under 1800-talet, genom att språken
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spelade en viktig roll som identitetsmarkör i den nationalism som då utvecklades
i Europa, har visat sig seglivad och dess inflytande kan fortfarande skönjas
(Wingstedt 1998) trots att föreställningen har föga giltighet i dagens globaliserade samhälle. Wingstedts definition av språkideologi som “a system of ideas,
values, emotions and beliefs pertaining to language and linguistic behavior,
often at a low level of awareness for the individual” (ibid.:23), kan lätt appliceras som samlingsbegrepp för de föreställningar och populärkriteria som omgärdar modersmålsbegreppet.
Det är inte ovanligt att termen modersmål förknippas med begrepp som familj
och släkt, uppväxt och beteendemönster, uttal och kunskapsbehärskning, kultur
och traditioner, nationer och landsmän. Föreställningar som till stor del handlar
om tillhörighet, samhörighet, identitet och språkbehärskning. Sett ur ett enspråkigt perspektiv ter sig de vidhäftade föreställningarna relativt oproblematiska. I den ideala enspråkiga bilden sker den tidiga socialiseringen på ett språk,
sedan uppväxt med dagis och skola på samma språk omgärdat av föräldrar och
vänner också på samma språk och sedan arbetsliv, kärleksliv och äldreboende på
samma språk (jfr. Andersson 1985).
Flerspråkiga sammanhang skiljer sig däremot från enspråkiga i det att man
inte lever i ett enda språk och en enda språkmiljö där man i huvudsak använder
sitt språk i samtliga livssammanhang. Flerspråkiga människor använder ofta
olika språk i olika situationer, liksom olika språk i en och samma situation. Sett
ur ett flerspråkigt perspektiv, och då speciellt i ett immigrantsammanhang i
vilket det inte är ovanligt att andraspråket blir individens starkaste språk (Abrahamsson 2009), framstår således inte föreställningarna som lika självklara. För
de flerspråkiga människor, vilka lever i ett samhälle där deras förstaspråk inte är
detsamma som majoritetsspråket, utgör oftast inte termen modersmål en självskriven och oproblematisk synonym till termerna L1 och förstaspråk, utan blir
något de måste förhålla sig till; när de använder det och varför de väljer att använda det.
Sett ur ett flerspråkigt minoritetsperspektiv skulle populärkriteria för termen
modersmål kunna bytas ut från att vara det språk individen behärskar bäst, använder mest, identifierar sig och blir identifierad med till att vara ett språk individen använder för en muntlig kommunikation i vardagen med familj och släkt
(jfr. Otterup 2005), ett språk som förmedlar förfädernas kultur, ett språk som
barnets närmsta vårdare medvetet väljer för att ”etablera ett regelbundet, långvarigt språkligt kommunikations-förhållande med barnet” (Skutnabb-Kangas
1981:22), eller ett språk som utgör ”a place of refuge” (Norton 2000:61), dvs. en
mental vila från andra i samhället förekommande språk, ett språk som förenar
barn och förälder i gemensamma intresseområden, ett språk som gör individen
unik, dvs. hon har något som andra i majoritetssamhället inte har. Sett ur ett
flerspråkigt perspektiv sammanfaller inte termen modersmål entydigt med föreställningarna om tillhörighet, samhörighet, identitet och språkbehärskning, utan
utgör snarare bara en av många komponenter i individens identitetskonstruktion.
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I en värld där mer än hälften av invånarna är flerspråkiga (Pavlenko 2002),
och där tidens signum är globaliseringens rörlighet, oavsett om den är frivillig
eller påtvingad, är termen modersmål som synonym till termerna L1 och förstaspråk problematisk. Fortsättningsvis kommer jag att använda termen L1 om
individens först inlärda språk. Dock används i allmänhet termen modersmål ofta
som synonym till termerna L1 och förstaspråk bland den för min studie aktuella
gruppen informanter, vilket gör att termen förekommer vid enstaka tillfällen för
att beteckna individens först inlärda språk.
Teoretisk bakgrund - flerspråkighet
Liksom det finns föreställningar om termen modersmål finns det föreställningar
om termen flerspråkighet. En seglivad föreställning är att flerspråkiga individer
är balanserat tvåspråkiga (Garcia 2009:44). Balanserad flerspråkighet innebär
att individen behärskar sina två språk lika bra på alla plan, dvs. i samtliga situationer och domäner (Beatens Beardsmore 1982). Metaforiskt skulle en balanserat tvåspråkig individ kunna beskrivas som två personer, som kan göra samma
saker men på olika språk, vilka fungerar som två åtskilda linjära monolingvistiska fåror. Termen additiv flerspråkighet används om de fall då individen
lär in ett andraspråk utan att förstaspråket påverkas negativt, med resultatet att
individens flerspråkiga repertoar, eller kapital, berikas. Termen subtraktiv flerspråkighet gäller för det omvända förhållandet då individen lär in ett språk på
bekostnad av ett annat (Lambert 1997). Termer som balanserad, additiv och
subtraktiv flerspråkighet säger inget om vilka kunskaper individen förväntas ha i
språken för att räknas som flerspråkig, utan snarare hur hennes kunskap är distribuerad över de olika språken.
Föreställningen om den balanserat tvåspråkiga individen ter sig föga kompatibel med dagens rörliga, gränsöverskridande flerspråkighet. För att beskriva
flerspråkigheten i det postmoderna, globaliserade samhället, myntar Garcia
termen dynamisk flerspråkighet (Garcia 2009). Hon menar att flerspråkigheten
inte utvecklas linjärt i sina separata monolingvistiska fåror, utan snarare genom
ett interagerande mellan de språkliga och kulturella kontexter individen är en del
av. Paralleller kan dras till de av Holmen och Jörgensen myntade termerna
dubbel enspråkighetsnorm samt integrerad tvåspråkighetsnorm, där den
förstnämna avser den syn som menar att flerspråkigas olika språk bäst hålls isär,
och den sistnämnda en syn där flerspråkiga bäst utnyttjar sin samlade språkliga
kompetens (Lindberg 2002).
Baserat på föreställningen om en balanserad parallell flerspråkighet förekommer inte sällan tanken att flerspråkiga individer går in och ut ur parallellt
existerande homogena monolingvistiska kulturer och byter sitt språk och beteende efter grupperna. Dock menar Pavlenko (2002) att föreställningen inte är
kompatibel med dagens globaliserade värld där inte bara mer än hälften av invå75

narna är flerspråkiga utan också är delaktiga i flerspråkiga etniska, sociala och
kulturella kontexter. I stället för att förstå det som att individen går in och ut ur
olika språkliga och kulturella grupper varvid hon också ändrar identitet och
beteende, kan man förstå det som att grupperna blir ett kontinuum, vilket ständigt formar och omformar individens identitet i det att hon rör sig över gruppgränserna.
För att beskriva identitetskonstruktionerna hos de multikulturella och flerspråkiga ungdomarna i sin avhandlingsstudie myntar Otterup termen synkretiska
identiteter med vilket han åskådliggör att ungdomarnas ”mångfasetterade identiteter är sammansatta på varierande och mycket komplexa sätt och befinner sig
dessutom i en ständig förändring genom att hela tiden på ett gränsöverskridande
sätt omförvandlas i interaktion med andra och i ömsesidiga kulturella utbyten”
(Otterup 2005:213).
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur L1 och dess funktion påverkas av flerspråkigheten och andraspråksanvändningen hos ungdomar vilka
lever i en internationell, flerspråkig och multikulturell miljö. I artikeln kommer
jag att fokusera på det svenska språket som en komponent i informanternas
flerspråkighet och redogöra för den roll resultaten indikerar att svenskan spelar i
deras liv.
Metod
Metoden som används i studien är språklig profilering, vilken består i att kartlägga hur, var, när, om vad och med vem ungdomarna i studien använder sina
olika språk, dvs. hur deras språkanvändning och språkval är relaterad till exempelvis ämne, domän och samtalspartner.
Metoden har utvecklats av Fraurud och Boyd (2011) i syfte att åskådliggöra
dels den diversitet och heterogenitet som finns i flerspråkiga grupper, och dels
ifrågasätta den polarisering av begreppen infödd och icke infödd talare som ofta
används i forskningen. Metoden bygger på olika variabler formade utifrån olika
kriteria vilka används i definitionen av en infödd talare, t.ex. startålder, språkanvändning, språkfärdighet, språkpreferens, utbildning, sammanhang och identitet.
Resultaten från Frauruds och Boyds studie visar att om man vid karakteriseringen av infödd talare och icke-infödd talare bara använder en variabel, t.ex.
startålder, får man två till synes homogena grupper där deltagarna i den ena
kategoriseras som infödda talare, och deltagarna i den andra som icke-infödda
talare. Används däremot flera variabler visar studien att ungdomarna med svårighet låter sig indelas i de två grupperna. I stället bildas en stor heterogen grupp
emellan de två dikotomiska grupperna, i vilken majoriteten av ungdomarna
uppvisar variabler som tillhör både infödda och icke-infödda talare.
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Definitionskriterierna för infödd talare uppvisar också stora likheter med de
lingvistiska och populära kriterier samt språkideologiskt färgade värden som
tenderar att appliceras på definitionen av termen modersmål.
Deltagare
Studiens deltagare består av 56 ungdomar, varav 36 är kvinnor och 21 är män i
åldrarna 16-19 år, vilka bor i olika delar av totalt sju länder belägna i centrala
eller södra Europa, samt är del av en internationell kontext. De har svenska
antingen som sitt enda L1, eller tillsammans med ett annat L1. 25 av deltagarna
har föräldrar som båda har svenska som L1. 28 av deltagarna har föräldrar varav
den ena har svenska som L1 och den andra har ett annat språk. Slutligen har 3 av
deltagarna föräldrar som inte har svenska som L1. Dessa tre deltagare har växt
upp i Sverige, där de också har haft sin tidiga skolgång och litteracitetsutveckling. När de sedan flyttat från Sverige har de fortsatt med svenskan, antingen som undervisningsspråk eller enskilt ämne.
Deltagarna i studien tillhör i högre eller lägre grad gruppen Third Culture
Kids (TCK) (Pollock & Van Reken 2009); det globaliserade internationella
samhällets flerspråkiga och multikulturella ungdomsgrupp. De har kommit att
kallas TCK då barnen och ungdomarna vare sig växer upp i föräldrarnas hemlandskultur eller värdlandskulturen, utan i en tredje kultur som utgörs av det
internationella samhällets konglomerat av kulturer. Studien visar att TCK:s
språkprofil är komplex, i det att de ofta använder sitt L1 i hemmet, går på internationella skolor med engelska som undervisningsspråk, samt lever i ett samhälle vars majoritetsspråk utgörs av ytterligare ett annat språk.
Deltagarna går på gymnasiet antingen på svenska utlandsskolor, europaskolor,
internationella skolor eller lokala skolor. De som går på lokala skolor deltar i
svensk modersmålsundervisning. Beroende på skolform har deltagarna olika
undervisningsspråk; i de svenska utlandsskolorna är svenska undervisningsspråk
och undervisning i det lokala majoritetsspråket obligatorisk. Deltagarna i de
internationella skolorna studerar på IB-programmet, inom vilket engelska,
franska och spanska är officiella språk, varav engelskan dock tenderar att dominera som undervisningsspråk. Inom IB-programmet erbjuds svenska som ett
valbart ämne. På europaskolorna erbjuds engelska, svenska och det lokala språket som möjliga undervisningsspråk, antingen som enda språk eller en kombination av två språk. Den svenska modersmålsundervisningen som går under
beteckningen kompletterande undervisning i svenska i utlandet, följer en av
Skolverket utarbetad kursplan och statsbidrag utgår för de elever vilka har minst
en förälder som är svensk medborgare. Undervisningen omfattar två timmar per
vecka och sker oftast utanför ordinarie skoltid.
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Material och genomförande
Materialet till undersökningen har samlats in genom en enkät, vilken är utformad för att undersöka ungdomarnas flerspråkighet. Enkäten innehåller frågor
som relaterar till de kriterier som ofta används i definitioner av begreppet infödd
talare, t.ex. startålder, språkfärdighet, språkpreferens, språkanvändning, kontext
och identitet. Vidare innehåller den frågor om språkanvändning i privata och
offentliga domäner som familjen, umgänget med vänner samt skolan. Slutligen
inbegriper enkäten frågor om språkanvändning vid virtuell kommunikation, t.ex.
sms, mejl och sociala media, då den digitala kommunikations- och informationssfären inte bara har betydelse för möjligheten att upprätthålla kontakter världen
över, utan också för åtkomligheten av information om kulturen i samhällen i
vilka man inte lever sitt vardagsliv.
Enkäten består huvudsakligen av frågor med slutna svarsalternativ och tar
ungefär 30 minuter att besvara. Den distribuerades i form av papperskopior och
fylldes i för hand av deltagarna. Antingen åkte jag till skolorna och deltog i
genomförandet, eller så skickades enkäterna till undervisande lärare vilka administrerade besvarandet. Under det att deltagarna besvarade enkäterna var antingen jag eller läraren närvarande för att svara på eventuella frågor som rörde
själva utformningen av enkäten. Generellt ställdes ytterst få frågor. Dock frågade många av deltagarna om de fick använda två språk som svarsalternativ
trots att bara ett språk efterfrågades, vilket i sig bekräftar flerspråkigheten som
deras språkliga tillhörighet.
Preliminära resultat
Utifrån de i studien hittills analyserade data är det möjligt att dra tydliga paralleller till Frauruds och Boyds resultat. I stället för att låta sig indelas som infödd
respektive icke infödd talare i två distinkt åtskilda grupper, utgör informanterna
en stor heterogen grupp bestående av en mångfald av korsande variabelsammansättningar. Informanterna kan således inte indelas i grupper där de tilldelas en
tillhörighet med ett enda språk, t.ex. svensktalande eller engelsktalande. Informanternas språkliga tillhörighet och baslinje är flerspråkigheten, vilken för de
flesta är sammansatt av tre språk som de använder kontinuerligt och dagligen
I generaliserande ordalag kan informanternas liv huvudsakligen indelas i tre
olika domäner; hemmet, umgänget med vänner och skolan. I resultaten framstår
hemmet som den domän där svenskan som L1 spelar en dominerande och viktig
roll. I princip alla informanter anger att de i såväl den muntliga kommunikationen som den skrivna, för hand, t.ex. korta meddelanden, liksom elektronisk,
t.ex. sms och mejl, använder L1 med sina föräldrar och föräldrarna med dem. I
de fall där föräldrarna har olika L1 använder informanterna föräldrarnas respektive L1, med det undantaget att bland de informanter som går på lokal skola och
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har en förälder vars L1 sammanfaller med samhällets majoritetspråket, finns det
en svag tendens till att majoritetsspråket används mest frekvent i familjen. Slutligen uppger påfallande många informanter att deras fäder växlar mellan olika
språk när de pratar med dem, medan informanterna själva pratar med fäderna på
deras L1. Enligt informanterna växlar så gott som inga mödrar mellan olika
språk.
Det finns en tendens till att syskonen sinsemellan använder flera språk i sin
kommunikation, och att syskonen också växlar mellan olika språk i samma
sammanhang. Mycket i resultaten pekar på att hemmet är den domän där svenskan är påtagligt stark, och språkligt spelar en dominerande roll. Resultaten kan
tolkas så att hemmet fungerar som den instans, vilken står för språkbevarande
och förmedlar vidare språket över generationsgränserna. Att svenskan förefaller
vara ett språk som det värnas om och underhålls i informanternas hem stöds av
att den övervägande majoriteten av informanterna anger att familjen har en
sommarbostad i Sverige, vilket kan ses som ett uttryck för en önskan om en
tydlig förankring i Sverige. Trots svenskans dominerande roll i hemmet uppger
majoriteten av informanterna att de troligtvis kommer att prata flera språk med
sina egna barn i framtiden, vilket skulle kunna förstås som ett uttryck för informanternas flerspråkiga baslinje. De har inte sin språkliga hemvist i ett språk utan
flera, och vill förmedla flerspråkigheten till sina barn.
I informanternas umgänge med vänner, antyder resultaten att flerspråkigheten
dominerar. Nittio procent av informanterna anger att de oftast använder flera
språk med sina vänner, och sextioen procent anger att de på fritiden oftast pratar
två eller flera språk med sina vänner, trots att bara ett språk efterfrågades. Likaså
anger majoriteten av informanterna att de använder flera språk när de mejlar,
sms:ar och chattar med sina vänner. I princip alla informanter anger att de i den
elektroniska kommunikationen med vännerna rättar sitt språk efter den de kommunicerar med. Det finns dock en tendens till att informanterna föredrar att
använda engelska på facebook, när de söker information på internet samt när de
pratar om ämnen som musik, film, mode och sport. Dock anger majoriteten av
informanterna att de utövar en sport på fritiden på det lokala språket. Resultaten
indikerar att svenskans roll i domänen umgänge med vänner varken har en mer
framträdande eller en mer undanskymd roll för informanterna än vad deras
andra språk har. Svenskan utgör, i likhet med informanternas andra språk, helt
enkelt bara en del av deras språkliga repertoar och kompetens. De använder
konstant och kontinuerligt flera språk med sina vänner, och informanternas
flerspråkighet framstår också som påtagligt flexibel i det att de väljer språk
utifrån ämne, kommunikationsform eller samtalspartner.
Informanternas undervisningsspråk skiljer sig åt beroende på att de deltar i
olika utbildningssystem. Resultaten antyder att informanternas undervisningsspråk spelar en betydande roll i deras flerspråkighet, då det i stor utsträckning
sammanfaller med deras språkpreferenser. Den allmänna bild som framträder i
resultatet är att informanter på svenska utlandsskolor har en preferens för
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svenska i kombination med det lokala språket, informanterna på europaskolor
har en preferens för svenska i kombination med engelska, informanterna på
lokala skolor har en preferens för det lokala språket och informanter på internationella har en preferens för engelska.
Vad det gäller färdigheter som är direkt relaterade till skolan, till exempel att
läsa och skriva, men också ämnen som har en lösare skolmässig anknytning som
att uttrycka en åsikt eller allmänt hållet diskutera sina skolämnen, anger majoriteten av informanterna sitt undervisningsspråk. Förhållandet avspeglar sig också
i informanternas svar om vilket språk de använder mest respektive helst, även
om svaren inte korresponderar helt. Det är heller inte givet att informanterna
anger att de helst använder det språk vilket de använder mest. Slutligen är också
kopplingen till undervisningsspråket kopplad till vilket språk informanterna
anger vara sitt starkaste. Ungefär fyrtio procent av informanterna anger att
svenska är deras starkaste språk, medan majoriteten anger svenska i kombination med antingen engelska eller det lokala språket som starkaste språk.
Informanterna tillhör alla i viss mån gruppen TCK, men den grupp som i
högst utsträckning tillhör gruppen är de informanter som går på internationella
skolor. Den bild som framträder är att dessa informanter använder svenska
hemma och engelska i skolan, samt företrädesvis engelska med ett litet inslag av
det lokala språket, med vännerna. På de enkätfrågor som rör språkanvändning
och språkpreferens anger de mycket sällan flera språk, utan svarar i huvudsak
med engelska genomgående. Dock verkar de vara den grupp som värnar mest
om svenskan. De pratar i princip uteslutande svenska med syskonen, och
undantaget en informant anger de övriga att familjen har sommarhus i Sverige.
Även om informanterna mestadels anger engelska som språksvar på frågorna,
menar majoriteten av informanterna att de troligtvis kommer att prata svenska
med sina egna barn i framtiden. I gruppen finns det ingen förälder som har det
lokala språket som L1.
Sammanfattning
Den bild de preliminära resultaten ger är att informanterna lever ett flerspråkigt
liv, och att flerspråkigheten utgör deras språkliga baslinje. De kan inte kategoriseras utifrån sitt eller sina L1, utan deras L1 utgör tillsammans med deras övriga
språk en komponent i deras flerspråkighet. Liksom informanternas L1 inte kan
tillskrivas en enda övergripande funktion i deras flerspråkighet, antyder resultaten att svenskan inte heller spelar en enda roll i deras liv.
Resultaten indikerar att svenskan tillmäts skilda roller i domänerna hem, umgänge med vänner samt skola. Svenskan är ett starkt språk i informanternas hem.
De pratar svenska med sina föräldrar, och använder också svenska i den skriftliga kommunikation som förekommer med dem. Majoriteten av informanterna
anger att de använder svenska med sina syskon, även om det finns en tendens till
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att syskonen sinsemellan pratar flera språk. Metaforiskt framstår hemmet som en
svenskspråkig ö i informanternas flerspråkiga liv, och kan sägas utgöra den
domän, i vilken språkbevarandet sker.
I domänen umgänge med vänner visar resultaten hitintills att informanterna
konstant och kontinuerligt använder flera språk. Miljön styr inte deras användning av språken i samma utsträckning som hemdomänen gör, utan deras
språkval påverkas istället i högre grad av ämne, samtalspartner samt kommunikationssätt. I umgänget med vänner framstår svenskans roll som relativt neutral i
jämförelse med informanternas andra språk, i det att den vare sig är påtagligt
överordnad eller underordnad de andra språken i användning och preferens, utan
är bara ett språk bland andra i informanternas språkliga repertoar.
Slutligen framgår det genom resultaten att undervisningsspråket spelar en
betydande roll i informanternas liv eftersom det ofta överensstämmer med deras
språkanvändning och språkpreferenser. För majoriteten av informanterna sammanfaller undervisningsspråket med det eller de språk de anger att de använder
mest och kan bäst. Undervisningsspråket blir ett starkt språk i informanternas
liv, inte bara vad det gäller skolrelaterade kunskaper och färdigheter utan också i
allmänna sammanhang i deras offentliga liv. Vidare visar resultaten på tendensen att undervisningsspråket till viss del spiller över dels på domänen umgänge
med vänner i sin roll som gemensamt språk, och dels på hemdomänen då syskonen sinsemellan använder det. I de fall där informanterna har svenska som sitt
undervisningsspråk spelar således svenskan en stark roll i deras liv.
Övergripande antyder det preliminära resultatet, i enlighet med vad Fraurud
och Boyd beskriver, att gruppen ungdomar i sin helhet inte är sammansatt av väl
avgränsade homogena smågrupper, utan utgörs av en stor heterogen grupp bestående av flertalet korsande variabelsammansättningar. Det är vidare möjligt att
dra paralleller till termen synkretiska identiteter för att åskådliggöra hur flerspråkigheten interagerar i informanternas liv. Deras flerspråkighet framstår som
integrerad och dynamisk snarare än balanserad och statisk.
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Språklig stigmatisering i Tanzanias skolor
Malin Petzell
I den här artikeln behandlar jag språkbruket i ett ruralt område i Tanzania, speciellt språkbruket i den tanzanska grundskolan (årskurs ett till sju). Jag fokuserar
här särskilt på de s.k. minoritetsspråk som trots att de är modersmål för större
delen av befolkningen inte är tillåtna i formella domäner. Dessa modersmål är
förbjudna och används varken i undervisningssituationer (allt undervisningsmaterial är sedan 70-talet skrivet på swahili), vid politiska eller religiösa sammankomster eller i TV, radio eller tidningar.
Jag har tittat närmare på språksituationen i Morogororegionen i centrala Tanzania där ca 48 språk6 talas (Languages of Tanzania Project 2009:66).
Undersökningen är huvudsakligen utförd i kaguluområdet, men resultaten torde
vara representativa för större delen av Tanzania, de större städerna undantagna.
Artikeln är upplagd enligt följande: först följer en introduktion av språksituationen i Tanzania i allmänhet. Där redogörs även för språkbruket i undervisningsdomänen. Därefter följer en beskrivning av ett fältarbete utfört i tanzanska
skolor på landsbygden och en diskussion om förbudet av modersmål i undervisningen. Avslutningsvis diskuterar jag undervisningssituationens framtid i Tanzania följt av några sammanfattande kommentarer.
Språksituationen i Tanzania
Tanzania karaktäriseras av triglossi: inom det högre utbildningsväsendet används engelska, det nationella språk som i princip hela befolkningen förstår är
swahili och i hemmet talas också ett icke-officiellt afrikanskt språk. I grundskolan (åk 1–7) används swahili.7 Engelska introduceras i årskurs 3 och används
sedan som undervisningsspråk fr.o.m. årskurs 8 (eller Form 1, första året av den
s.k. sekundärskolan) (Roy-Campbell och Qorro 1997). Enskilda afrikanska
språk, något av dessa har alltså de allra flesta som sitt modersmål, är som framkom ovan inte tillåtna i skolan över huvud taget. Den tanzanska staten erkänner
inte dessa språk som officiella i domäner som offentlig administration, undervisning, sjukvård eller inom rättsväsendet. Man har kallat dessa språk för ‘indigenous languages’ (ung. inhemska språk), ‘local languages’ (lokala språk),
‘ethnic community languages’ (ung. etniska språk) eller t.o.m. dialekter (se
Legère 2002). Här omtalas dessa språk som minoritetspråk, med innebörden att
de är språk vars bruk begränsas till icke-formella domäner. Det innebär inte att
6

Notera att alla språk i området är inkluderade i denna siffra – även sådana som har ganska få talare och som
inte har sitt ursprung i Morogororegionen.
7
Skolsystemet är uppbyggt efter brittiskt mönster (primary och secondary school).
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talarna av språket nödvändigtvis är i minoritet till antalet, utan betyder att
språket marginaliseras och är underställt majoritetsspråket swahili. Det största
minoritetsspråket i Tanzania – sukuma – har över 5 miljoner modersmålstalare
(Muzale and Rugemalira 2008:79).
Minoritetsspråken i Tanzania
Exakt hur många minoritetsspråk som finns Tanzania är inte säkert. Ofta talar
man om 120 olika språk, även om det inte egentligen är fastställt med säkerhet.
Siffran baseras på ett uttalande gjort 1960 av landets förste president Julius
Nyerere8 (Taylor 1963:176). Enligt den senaste undersökningen av Tanzanias
språksituation rör det sig snarare om 164 språk (Languages of Tanzania Project
2009). Ethnologue (ett web-baserat så väl som tryckt uppslagsverk som
behandlar världens språk) uppger 128 språk (Lewis 2009) och Maho & Sands
126 (2003). Anledningen till att antalet skiljer sig såpass åt är att många av
Tanzanias språk befinner sig på ett dialektkontinuum (Legère 2007:43). Det är
således inte alldeles enkelt att dra gränsen mellan vad som ska betraktas som ett
språk och vad som ska betraktas som en dialekt eftersom många av språken är
mycket lika varandra. Dessutom finns det flera glossonymer (dvs.
språkbeteckningar) för samma språk, vilket alltså ger fler språknamn än det
egentligen finns språk. För att ytterligare komplicera det hela korresponderar
inte alltid glossonymerna med rätt autonymer (dvs. det namn på språket som
talarna själva använder).
Majoriteten av de ungefär 128 minoritetsspråken är bantuspråk. Bantuspråk är
en undergrupp till niger-kongo-språken och utgör den största språkgruppen i
Afrika. Swahili är det största bantuspråket när det gäller antalet talare som har
det som sitt andra- eller tredjespråk (eller lingua franca), men antalet modersmålstalare av swahili är ganska få. I Tanzania ligger antalet modersmålstalare av
swahili någonstans mellan 350,000 (Lewis 2009) och 2,379,294 (Languages of
Tanzania Project 2009:2). Att de två olika uppskattningarna skiljer sig åt så
mycket är märkligt. Den siffra som anges i Ethnologue (Lewis 2009) får betraktas som osäker då enbart Zanzibar, där de flesta är modersmålstalare av swahili,
har över en miljon invånare. Rubagumyas antagande att ungefär 10 % av Tanzanias befolkning har swahili som modersmål verkar mer sannolikt (Rubagumya
1990b). Detta innebär att större delen av befolkningen, inklusive alla skolbarn,
INTE har swahili som modersmål.
Swahili används i hela landet, även i mer isolerade delar, och är en mycket
integrerad del av det tanzanska samhället. Det är huvudspråk i alla officiella
sammanhang. Minoritetsspråken talas endast i hemmet och de är allvarligt
hotade av swahili. I officiella sammanhang förekommer inte minoritetsspråken
över huvud taget och de är, som framhölls inledningsvis, helt förbjudna i under8

Julius Nyerere kallas Baba wa Taifa, ung. “Nationens fader”.
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visningen. I politiska sammanhang är minoritetsspråken förbjudna eftersom de
anses utgöra en risk för att den nationella enhetskänslan ska splittras och betraktas därför som bakåtsträvande. Minoritetsspråken fungerar i mångt och
mycket som symboler för gruppsolidaritet i samhället.
Bruket av minoritetsspråk kan kategoriseras enligt UNESCO:s indelning som
baseras på i vilka domäner som språket används. I Tanzanias mindre byar faller
språkbruket i de flesta fall in under kategori 3 på UNESCO:s skala:
Dwindling domains (3): The non-dominant language loses ground and, at home, parents
begin to use the dominant language in their everyday interactions with their children, and
children become semi-speakers of their own language (receptive bilinguals). Parents and
older members of the community tend to be productively bilingual in the dominant and indigenous languages: they understand and speak both. Bilingual children may exist in families where the indigenous language is actively used (UNESCO 2003:10).

I större städer är däremot swahili det dominerande språket (dvs. kategori 2):
Limited or formal domains (2): The non-dominant language is used only in highly formal
domains, as especially in ritual and administration. The language may also still be used at
the community centre, at festivals, and at ceremonial occasions where these older members
of the community have a chance to meet. The limited domain may also include homes
where grandparents and other older extended family members reside, and other traditional
gathering places of the elderly. Many people can understand the language but cannot speak
it (ibid:10).

Även om minoritetsspråken inte officiellt är förbjudna förekommer inget arbete
från regeringshåll för att uppmuntra bruket av dem. Det finns visserligen ett
policybeslut att minoritetsspråken skall ses som en del av landets tillgångar
(Tanzania 1997), men eftersom inget görs för att efterleva denna policy blir den
verkningslös. I praktiken har minoritetsspråken låg status. Enligt en av
UNESCO:s faktorer för hur hotade eller levnadskraftiga språken är (Governmental and Institutional Language Attitudes), faller detta språkbruk in under
kategorin ‘passive assimilation’ (UNESCO 2003:13), dvs. även om språken inte
är uttalat förbjudna motarbetas de indirekt. Dessutom avråder man från att använda minoritetsspråken i vissa domäner, vilket framkommit av en rapport från
Tanzanian Election Monitoring Committee of 2005. Rapporten framhåller att
kandidaterna alltid bör tala swahili och använda sig av tolk om åhörarna inte
förstår språket (The Tanzania Election Monitoring Committee (TEMCO)
2006:41). Detta tillvägagångssätt platsar i UNESCO:s kategori ‘active assimilation’: “The government encourages minority groups to abandon their own languages by providing education for the minority group members in the dominant
language. Speaking and/or writing in non-dominant languages is not encouraged.” (UNESCO 2003:13). Detta är naturligtvis kontroversiellt: det motsäger inte bara regeringens policybeslut i frågan, det är dessutom nära nog ett
förbud av minoritetsspråken.
85

Som nämndes ovan är Tanzanias minoritetsspråk också hotade av swahili
(Brenzinger 2007:196). Det är inte ovanligt att ett större regionalt språk som
swahili utgör ett större hot mot minoritetsspråk än ett internationellt språk som
till exempel engelska. Talare av minoritetsspråk överger ofta sitt modersmål till
förmån för ett dominant språk eftersom det ofta medför sociala och ekonomiska
fördelar. Swahilins starka ställning har medfört att Tanzanias minoritetsspråk
förlorar talare och med största sannolikhet kommer att försvinna om en generation eller två (Janson 2002:191). När nästa generation sedan inte lär sig språket är det således allvarligt hotat (Batibo 2005:62).
Engelskan i Tanzania
Vid sidan av det nationella språket swahili och minoritetsspråken är engelskan
det officiella språket i Tanzania och har därmed en särskild ställning. Engelska
används inom det högre utbildningsväsendet, i högsta domstolen, i diplomatiska
sammanhang och i internationell handel och förknippas med vetenskaplig och
teknisk utveckling (Rubagumya 1990a:2). Språket anses också vara ett slags
magisk nyckel till social prestige och makt. Engelskan är dock alltjämt betraktad
som ett internationellt språk snarare än ett andra nationellt språk (Schmied
1985:265).
Engelskan är inte bara ett redskap för att uppnå social status, det är också
nyckeln till en högre utbildning. Som Rubagumya (1991) noterat, ligger det en
paradox i att studenter föredrar att bli undervisade på engelska samtidigt som de
inte klarar att uttrycka denna önskan på engelska. Dessutom förstår de bara en
bråkdel av det som sägs på lektionerna. Enligt en undersökning behärskar endast
1 % av eleverna i sekundärskolan tillräckligt med engelska för att kunna tillgodogöra sig undervisning på engelska (Criper and Dodd 1984:25). Siffran är
lika låg för hela landet. Enligt Schmied kunde inte mer än 5 % av landets hela
befolkning prata engelska 1985 (1985:242). Siffran är något högre i urbana
områden och lägre i avlägsna rurala områden. Man uppskattar att ungefär 15 %
av Tanzanias befolkning förstår lite engelska (Rubagumya 1989:107). Det är
också viktigt att framhålla att det är mycket stor skillnad mellan olika talares
behärskning av engelska, och kodväxling till swahili är vanligt.
Fältstudien i Morogororegionen
Fem skolor i lika många byar i Morogororegionen var med i undersökningen:
Berega, Mabula, Magera, Mamboya och Rubeho. Undersökningen baseras på
data som jag har samlat in i skolor i byarna 2002 och 2003. Sammanlagt deltog
397 elever från årskurs ett, 158 elever från den sammanslagna årskursen sex/sju
och 35 lärare i studien. Dessa intervjuades och/eller svarade på enkäter. Hela
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studien presenteras i Petzell (2008). Resultaten har bekräftats genom upprepat
fältarbete i området mellan åren 2004 och 2009.
Årskurserna ett och sex/sju valdes ut för att få så stor åldersspridning som
möjligt i studien. I årskurs ett ställdes frågorna av en talare av minoritetsspråket
och barnen svarade genom handuppräckning. Tolken som ställde frågorna växlade mellan swahili och det lokala minoritetsspråket så att samtliga deltagare
säkert skulle förstå. I årskurs sex/sju ombads eleverna fylla i en enkät på swahili.
Lärarna som deltog i studien fyllde i ett längre frågeformulär på swahili samt
ombads utvärdera elevernas svar. Eftersom bristande kompetens i swahili anses
vara elevens eget fel är det inte alltid som eleverna avslöjar sin verkliga språkkompetens.
Att få informanter att erkänna att de har svårt att tala swahili är över huvud
taget komplicerat. Alla sägs kunna tala swahili i Tanzania. Även om enkäten var
konstruerad för att få svar på mer känsliga frågor har jag varit tvungen att bortse
från vissa svar eftersom de inte var tillförlitliga. Flera elever angav till exempel
både swahili och ett minoritetsspråk när de egentligen skulle välja ett enda alternativ.
Majoriteten av eleverna talade inte swahili speciellt bra innan de började
skolan. 81 % av eleverna i årskurs ett angav att de endast talade minoritetsspråket innan de började skolan (se Figur 1). Det verkliga antalet är dock
förmodligen något högre. Alla lärare bekräftade detta och menade att endast en
liten andel av barnen talade swahili väl, vilket i sig antyder hur stark ställning
minoritetsspråken fortfarande har i privata domäner. De flesta eleverna kunde
enstaka fraser på swahili när de började skolan, men i princip talade ingen språket flytande. Av en djupintervju med rektorn för skolan i Berega framkom att
bruket av swahili kan vara en begränsning för vissa elever i undervisningen,
men att samtliga lär sig swahili och behärskar språket då de når årskurserna fem
till sju. Det finns emellertid skolor i ännu mer avlägsna områden än dem som
undersöks här där eleverna aldrig lär sig swahili bra. Rektorn framhöll att endast
2 % av eleverna talade swahili när de började skolan, och att dessa barn har
arbetande fäder alternativt ett modersmål från en annan region än Morogororegionen.
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Figur 1 Elever i årskurs ett som endast talar det lokala minoritetsspråket
35 lärare svarade också på enkäter, och djupintervjuer genomfördes med några
utvalda lärare och rektorer. Lärarna undervisade i alla årskurser i grundskolan.
20 av lärarna talade ett lokalt minoritetsspråk och övriga 15 talade minoritetsspråk från andra delar av Tanzania eller swahili. Den tanzanska policyn är att
placera lärare i en region där de inte behärskar det lokala språket. En del av
lärarna hade dock lärt sig lokalspråket. Lärarna i studien tenderade att hålla god
min och på samma sätt som eleverna överdrev de ofta det faktiska bruket och
den egna kompetensen i engelska och swahili. Alla de lärare som kom från en
annan region framhöll att de lokala lärarna i allmänhet talar det lokala minoritetsspråket med eleverna under rasterna, även om det inte är tillåtet. Lärarna det
rörde sig om erkände dock sällan detta själva. Även eleverna talar, trots förbudet, sitt modersmål sinsemellan även i klassrummet. Alla utom sex av lärarna
hävdade att de talade swahili med sina elever. Fem av dessa erkände att de faktiskt talade det lokala minoritetsspråket efter att vi påpekat att vi var intresserade
av bruket av lokalspråket och att vi inte brydde oss om huruvida de talade swahili eller ej. Endast en lärare framhöll att lärarna ofta blandar swahili och det
lokala språket under rasterna. Som tidigare nämnts är kodväxling ett vanligt
fenomen i det tanzanska språksamhället över huvud taget och sannolikt gäller
detta även i skolans värld.
Det faktum att swahili utgör ett problem för de flesta unga elever bekräftas av
den här undersökningen. Majoriteten av barnen talar inte swahili flytande då de
börjar skolan. De kommer dock att behärska språket så småningom, och endast
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ett fåtal tycks ha problem med språket efter några år i skolan. Inga test har
emellertid utförts från officiellt håll för att utvärdera skolelevers språkliga kompetens. I teorin talar alla swahili i Tanzania eftersom det är det nationella språket
även om det i praktiken inte är på det viset. Av intervjuerna framkom dock att en
del lärare upplever att vissa elever har problem med att tala swahili även efter
flera års skolgång. De tillade emellertid att detta inte gäller de skolor de själva
arbetar på, utan snarare skolor i mer avlägsna områden. Det är värt att påpeka att
tanzanier av många anses tursamma eftersom de flesta av landets minoritetsspråk är bantuspråk och därmed ganska nära besläktade med swahili. Att lära sig
swahili är ännu svårare för barn som har ett nilotiskt språk som till exempel
maasai som modersmål.
Språklig stigmatisering
Utöver det faktum att det naturligtvis är svårt att tillgodogöra sig ny kunskap på
ett nytt språk måste också eleverna hantera att deras egna modersmål är förbjudna i skolan. Det här är ingen ovanlig situation; minoritetsspråk är ofta stigmatiserade. Denna stigmatisering innebär att alla talare av minoritetsspråk –
både barn och deras föräldrar – kan medvetet eller omedvetet ta till sig och påverkas av andras negativa inställning (Stroud 2002:15). Stigmatiseringen,
tillsammans med en mer generell negativ syn på minoritetsspråk, påverkar givetvis barnen på många plan och även deras inlärning (Alidou, Boly et al. 2006:
96).
Ett exempel på sådan stigmatisering återfinns i en skola i Berega, och liknande förekommer även i många andra byskolor. Om en s.k. ’ledarstudent’9 hör
en lärare tala ett minoritetsspråk i skolan har denne rätt att hänga en skylt runt
lärarens hals där det står skrivet Walimu, sema Kiswahili au English ”Lärare,
tala swahili eller engelska”. Enligt en rektor på en grundskola kommer bruket av
sådana uppmaningar att “help to eradicate the speaking of Kagulu” (intervju,
augusti, 2003). Det finns också flera olika skyltar som lärarna kan hänga runt
elevernas hals, och en av dem rör språkbruket. För lärarna finns endast språkskylten och den används i varierande grad, sällan mer än ett par gånger i veckan.
Förändrad undervisningssituation i framtiden?
Eleverna i studien har inte bara problem med stigmatisering av sina respektive
modersmål, det faktum att de dessutom undervisas på ett språk (eller t.o.m. två –
först swahili och senare engelska) som inte är deras modersmål gör det ännu
svårare för dem. Om lärarna ibland tilläts tala minoritetsspråket och kodväxla
skulle det underlätta för eleverna och vara ett steg mot flerspråkighet. Det är ett
9

Det som motsvarar närmast i Sverige är elevrådsordförande.
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obestridligt faktum att det är lättare att lära sig saker på sitt modersmål än ett
annat språk, se till exempel Lindberg (2002). Samtidigt måste man ha i åtanke
att en del kodväxlingsstrategier kan cementera språkliga hierarkier snarare än
fungera som ett kommunikativt redskap. Om en lärare översätter allting finns
risken att eleverna bara väntar på översättningen till minoritetsspråket, snarare
än att lära sig det nya språket (Rugemalira 2005:77). Man kunde tänka sig att
två- eller till och med trespråkighet skulle vara gynnsamt för eleverna, men
dessvärre är detta inte möjligt i tanzanska skolor i nuläget, inte minst med tanke
på de enorma ekonomiska kostnader det skulle innebära: utbildning av lärare för
undervisning i flerspråkiga miljöer, framställning av flerspråkiga läromedel
etcetera.
Sammanfattande kommentarer
I den här artikeln har jag behandlat Tanzanias trespråkiga situation. Fokus har
legat på minoritetsspråken som på olika sätt motarbetas från officiellt håll. De är
t.o.m. förbjudna i undervisningssammanhang. På nationell nivå fungerar minoritetsspråken främst som grupptillhörighetsmarkörer.
Fältarbetet i Morogororegionen har givit följande saker vid handen: dels medför undervisningen på swahili problem de första skolåren för många elever i
rurala områden, dels är minoritetsspråken stigmatiserade – både lärare och elever blir offentligt kränkta om de talar ett minoritetsspråk under skoltid. Trots det
diskuteras valet av undervisningsspråk i den tanzanska grundskolan mycket lite.
Istället ligger fokus på dragkampen mellan engelska och swahili, främst i sekundärskolan. Den flerspråkighet som faktiskt är en realitet i grundskolan uppmärksammas inte.
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“Images in language studies: the case of
French in Sweden”
Jean-Georges Plathner
Background
The concepts of representation and image are becoming increasingly important
in investigations on the learning and teaching of almost any subject. In SLA
research it is accepted that they contribute to shaping the processes and strategies learners develop and implement both when acquiring and using the foreign
language. (cf. Cain & De Pietro 1997, Müller 1997, Castellotti & Moore [2001]
2008)
The background to this article is a study on the role of images based on questionnaires put to Swedish students in lower and upper secondary schools and ten
adults outside the school system as a control group, in total 355 respondents.
The results were backed up by some statistics from Skolverket, the Swedish
Board of Schools and SCB, the Swedish Office for statistics.
As the study aimed more specifically at identifying the major factors that
make Swedish students choose or not choose to learn French from the start, or to
give it up later on, the image of French was at the centre of interest, but comparisons with German and Spanish were also made, and the issues raised here
can be relevant to language studies in general.
Delimitations
The choice of a language depends largely on its general status (cf. Dabène
1997), but in the school context there are of course other factors that make up
the students image (which I have considered in other articles (Plathner 2010,
2011).
For instance the educational context, a concept elaborated by Gardner (2007)
has been studied quite extensively (studies in Gothenbourg Bergseth, E. &
Edlert, M. 2003, Thorson, S, Molander Beyer, M. & Dentler, S. 2003). It implies
teachers’ competences, school regulations, time-tables, etc. It could also include
the reputation of a language as being difficult and demanding much work to
acquire (cf. Dabène’s criterium of epistemic value).
Official policies could be for example to replace French or German by Chinese in Swedish schools, but also to use other languages than English in official
contexts like EU top meetings in Sweden.
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These factors all interact and contribute to shaping the students perception of
the language as a school subject. But of course, a language is not just a school
subject and images are complex things. In the case of a language, for instance,
they are not confined to the purely linguistic level, such as rules or particular
language features, which is already complex. The students’ images also include
the general status of the language in relation to other languages which, in turn,
can be related to the reputation of the country and its population. To get the
whole picture, so to speak, it therefore seems appropriate to consider what other
and more specialized fields of research can tell us about images in general and
images of countries and their population in particular.
Theoretical framework
To avoid common places and stereotypes but also arbitrary definitions of what
an image is and to build the questionnaires in my studies I chose: 1) a definition
of Moscovici and 2) two models of analysis, one based on the ”image” of countries (Anholt 2007), the other on the informal status of languages (Dabène 1997).
In these pages I will concentrate on Anholt and his work with Nation Branding
in order to illustrate the need to open up language studies to other fields of research when it comes to analyzing images. Nation Branding has been
approached in academics as a field in social sciences, political sciences, humanities, communication, marketing and international relations.
First of all we need to remind that an image is not the object in question, but
the representation that the contemplator has of the object! According to Moscovic (1961), you have to consider the bi-polar nature of the image, including at
one end the object’s impression and at the other end the subject’s choice. In
other words, each contemplator chooses to see what he/she wants or is capable
to see.
This is true for images in general also for the image of a language in the sense
of its status compared to other languages. Therefore, if you want to make comparisons between different languages, you need secondly to agree on what you
are going to compare. Images being complex things, as opposed to stereotypes,
you have to ask what the relevant components of the image of a language might
be. Dabène (1997) has raised and tried to answer that question by determining 5
criteria (my translation):
 economical criteria: that include opinions about the importance of the
French language for your own professional career but also as a general
asset in the labour market
 social criteria: e.g. the access to highly refined (?) social life
 cultural criteria: e.g. the cultural (historical) prestige that comes along
with the language
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 epistemic criteria: e.g. the educational value of a language that is intellectually challenging (the richness/difficulty of morphology, phonology, syntax, cf. Latin)
 affective : e.g. favourable or unfavourable prejudices or experiences
As we can see Dabène is aware of the link between the status (image) of a language and the status (reputation) of the country (ies) and people speaking this
language. Still the focus is on language and it is vague concerning the role of the
language community, but in what ways are the attitudes toward the target language community relevant, and where do they come from?
To a great extent, the attitudes come from the reputation of the language
community. That is, the country as an attractive place to visit or even to live in,
its people, but also its achievements in different domains. They may be economical, political or cultural in a large sense, including sports and entertainment.
To find a model that considers these pictures of a language community, it is my
belief that we have to open up language studies to other fields of research, which
leads us to Anholt.
The concept of measuring global perceptions of countries across several dimensions (culture, governance, people, exports, tourism, investment and immigration) was developed by Simon Anholt. His original survey, the Anholt Nation
Brands Index, was launched in 2005 and fielded four times a year. Now known
as the Anholt-GfK Roper Nation Brands Index™ (NBI), it is published annually
and evaluates international public perceptions of 50 countries. These are his six
channels of perception:
 People: Measures the population’s reputation for competence, education,
openness and friendliness and other qualities, as well as perceived levels
of potential hostility and discrimination
 Governance: Measures public opinion regarding the level of national government competency and fairness and describes individual’s beliefs
about each country’s government, as well as its perceived commitment to
global issues such as democracy, justice, poverty and the environment.
 Exports: Determines the public’s image of products and services from
each country and the extent to which consumers proactively seek or avoid
products from each country-of-origin.
 Tourism: Captures the level of interest in visiting a country and the draw
of natural and man-made tourist attractions.
 Culture & Heritage: Reveals global perceptions of each nation’s heritage
and appreciation for its contemporary culture, including film, music, art,
sport and literature.
 Investment & Immigration Determines the power to attract people to live,
work or study in each country and reveals how people perceive a country’s economic and social situation.
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Anholt uses Global Market Insite, a provider of online consumer panels in Seattle. GMI maintains a global panel comprised of millions of diverse, high-quality respondents, to provide research solutions, but as Anholt points out himself
(2007: 23) “…only a tiny handful of the principals of commercial branding
actually apply to places.” Above all you can’t promote a country over night.
However, even if you don’t take to commercial branding when talking about
education, the impact of image in promoting and selling virtually anything
including public diplomacy as well as school subjects cannot be ignored.
What is this model good for?
Firstly we can see that, compared to the Dabène list, Anholt’s channels of perception are more concrete … and accessible to non linguists and that they cover
more domains, in other words more components of the image of a language,
given that the language community is included in that image. I therefore used
Anholt’s model together with Dabène’s to formulate the questionnaires put to
the Swedish students about their images concerning the languages and their
communities (France and Germany principally, cf. Plathner 2010).
I was able to compare Anholt’s figures with my own data, but also to compare
the scores of the different countries in the different domains.
Secondly, we can combine the definition of an image by Moscovici and the
importance of the contemplator with the concept of relevance used by Anholt.
The contemplator chooses to see what he/she wants to see, or is capable to see,
in other words, what is relevant to him/her. According to Anholt, the outside
contemplator can only keep a limited number (3 or 4) of features of an object in
mind and
So a country’s image can only change if it is in the correct position to change: in other
words, if it moves from the background to the foreground of our conscious mind. Once
relevance is established, the image of a country becomes personally relevant rather than
abstract and detached, and change is possible. (2010:146).

In that respect Anholt (2010:53) also makes an interesting observation on the
difference between soft brand values (people, landscape, culture, fashion and
food brands) and hard ones (governance, economy, engineering brands). My
data seems to suggest that the different brand values are of different relevance
according to the sex of the contemplator, but more of that later. Furthermore,
Anholt’s statement on relevance entails that it can be established by moving the
object “to the foreground of our conscious mind”. That’s where education comes
in.
There is yet another benefit in opening up language studies to other fields of
research, namely the fact that the studies become more accessible to readers
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from those fields and allow interdisciplinary co-operations. The perception, or
shall we say image, of language studies as not having any relevance to the real
world is widely spread. As I have pointed out Anholt is recognized by this real
world, for one, and we also know that the CEFR (Conseil de l’Europe 2005)
points in the same direction in its actional approach for language learning.
Empirical Results
The answers to the questionnaires in my study on the images of Swedish students confirm the general image of French as being the “most beautiful” but also
the most difficult language to learn of the three, as well as the general clichés of
the language communities. If we concentrate on France and Germany, for
example, we can clearly see a difference between the soft brand values (people,
landscape, culture, fashion and food brands) that make the image of France and
the hard ones (governance, economy, engineering brands) making that of Germany. So far so good, the standard image is confirmed and, de facto, stereotypes
help us to distinguish two European countries that as such share many similar, if
not common, features.
But the details show that there is a difference of image between the conscious
or initiated and the not so conscious or outside contemplators. This differentiation depends to a great extent on education in relation to two factors: sex and
age. The following examples from the above mentioned study will illustrate my
point:
The answers to Anholt’s first channel of perception People (1) show that
there are striking differences in the perception of people according to the sexes.
Let us first note that Swedish students in general consider Frenchmen to be
quite and even very different from Swedes, whereas they consider Germans to
be quite similar and close to themselves. There is a clear difference as to the
Swedish perception of proximity/distance regarding theses two countries. Now
the fact that Frenchmen are different is mostly seen as positive by female students while male students have a more critical opinion and can characterize
them as being for example “snobbish” or “chauvinistic”.
(cf. Anholt 2009 panel: How highly do people in Sweden rate people out of
50 countries: G: 10th, F: 20th)
Again the fact that there are more girls in the French language classroom than
in the general population is favourable to the image of Frenchmen.
Concerning the channel of perception labelled Exports (3), determining the
student’s image of products and services from each country, female students of
French rank them highly and mention fashion, perfumes, food, while male students don’t seem to be aware of these products, but can mention cars in a less
positive way. Engineering brands are hardly mentioned at all.
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(cf. Anholt 2009 panel: How highly do people in Sweden rate products out of
50 countries: G: 4th, F: 11th)
The channel of perception labelled Culture & Heritage (5), revealing global
perceptions of each nation’s heritage and appreciation for its contemporary
culture, including film, music, art, sport and literature, has different meanings
for the two sexes. Males tend to mention (military) history, while females think
of art, but even gastronomy and famous places and buildings. Comparatively
students of German mostly mention World War Two in this respect. Also, many
admit to know little about German culture and consider it of little interest,
except for sport, which is rarely connected with French, whereas Bundesliga is
one of the most mentioned key-words connected with German. Now this seems
to change with age.
(cf. Anholt 2009 panel: How highly do people in Sweden rate culture out of
50 countries: G: 7th, F: 5th)
It is interesting to compare these facts with the results of a study made by
Cain & de Pietro (1997) showing that French students think highly of German
culture, mentioning mainly philosophy, music and literature, but then again this
study doesn’t differentiate males from females. Similar differences can be found
in the answers to the other three channels of perception, but my questionnaires
also reveal a difference between younger and older respondents. Older students
display a more accurate perception of the object, suggesting that knowledge (of
the world?) and education are important factors in image making.
Just as the eye needs training to see visual art and the ear needs training to
hear music, it seems that the mind needs schooling to understand and appreciate
different languages and cultures and that education has a role to play in improving the perception of a country/language, reducing the perceived distance
between cultures and establishing relevance (cf. Anholt).
Some correlations
We have seen a correlation between education and image. We have also seen a
correlation between the image and its public in terms of relevance of the
different channels for different contemplators, e.g. the relation between soft
values and feminine public and hard values and masculine values. The questions
are therefore: does our education enhance stereotypes and clichés? And is it
relevant to all our students? To understand the relevance of these questions, let
us look at some statistics.
The proportion of male and female students and for that matter the proportion
of male and female teachers when it comes to French (cf. Plathner 2010,
Skolverket) confirm that, even in Sweden, these language classrooms are “inhabited primarily by girls and staffed predominantly by women” (cf. Carr and
Pauwels 2005:1):
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 In lower secondary schools (up till grade 9) there are twice as many girls
as boys in French language classes, (whereas there is a slight majority of
boys in the German language classes).
 85% of the language teachers are women
 In upper secondary schools there are only 30% boys left in the French
classes (steg 3) and 45% in the German classes. Almost 80% of those who
teach languages at upper secondary school are women.
Regarding the diminishing proportion of male students, this is in line with the
general statistics for university studies, namely that:
 only 15% of the students on general courses leading to a bachelor or a
master degree with French as a major, were male students during the last
ten-year period, but, interestingly enough,
 25% of the students on all types of French courses at the university level
are male students and these are mainly to be found either on short courses
or on courses of French for specific purposes
In other words: Are general French classes relevant to male students?
Some challenges
The above raised questions are of course only part of a problem particular to
French, but may illustrate more generally what considerations should be taken
when it comes to investigate people’s images of a foreign language: This being
the first step to understanding their attitude towards it and, in the case of a negative one, why this view is preventing them from taking interest.
Regarding the challenges for the language classes, they are basically the same
as those that Anholt defines for the countries:
The challenge for all countries in Europe and beyond is to find ways of continually presenting and re-presenting their past cultural achievements alongside their modern equivalents in ways that are fresh, relevant and appealing to younger audiences.
and
[…] to resist the temptation to rest on their laurels and live in the past (2010:110)

Anholt’s statement on relevance (see above, p. 3) suggests that it can be established by moving the object “to the foreground of our conscious mind”, but also
that relevance must be established so that “the image of a country becomes personally relevant rather than abstract and detached ...” (2010:146).
In other words, the closer you get to another country, the more you can establish relevance. Getting close can be done physically or intellectually, or emo99

tionally and ideally in all these ways, and that’s where education comes in:
Knowing, for instance, that French for specific purposes attracts more males at
university level, wouldn’t it be wise to integrate specific purposes at lower levels also?
Summing up
The main purpose of this presentation was to illustrate the need to open up language studies to other fields of research when it comes to images in language
studies. This allowed us to introduce several concepts; the bi-polarity of the
image and the importance of the contemplator, the notion of relevance and the
channels of perception or components of the image, etc. By using these concepts
we have been able to:
 determine what an image is and use the same components for the different
languages/communities instead of repeating certain features (stereotypes).
 pin down some correlations between the image and the public of French
But it also allowed us to respond to the perception of language studies as not
having any relevance to the real world.
Opening up language studies to other fields also helps to find a common language within these fields and thus be understood by their representatives and
allow interdisciplinary co-operations.
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Linguistic correlates to communicative
proficiency levels of the CEFR:

The case of syntactic complexity in L2 English and L3
French
Jonas Granfeldt, Henrik Gyllstad, Marie Källkvist
Introduction
The Common European Framework of Reference: teaching, learning and assessment (Council of Europe 2001, henceforth CEFR) provides a description of
communicative L2 proficiency at three levels and six sublevels, ranging from
Basic User (A, divided into A1 and A2), Independent User (B, divided into B1
and B2) and Advanced User (C, divided into C1 and C2). The framework is
meant to apply to all languages spoken in Europe, and by now the CEFR is
exerting considerable influence on the teaching and assessment of modern languages, both in Europe and further afield (Byrnes 2007; Figueras 2012; Leung
& Lewkowicz 2012). Sweden is no exception; today’s Swedish curricula for
English and Modern Languages in schools are closely aligned with the CEFR
levels as shown in a publication by the Swedish National Agency for Education
(Skolverket 2011).
The CEFR is action-oriented, and L2 users are viewed as social agents who
accomplish communicative activities in relation to other agents. The framework
describes what a learner can do with respect to a specific task at a certain level
of communicative proficiency and how well they can do it. Consider the example of descriptors in Table 1 for the adjacent levels A2 and B1 from one of the
scales, Overall Written Interaction (Council of Europe 2001: 83).
Table 1. Descriptors at levels A2 and B1 for the scale Overall Written Interaction
CEFR Level
A2
B1

Descriptor
Can write short, simple formulaic notes relating to matters in areas of
immediate need.
Can convey information and ideas on abstract as well as concrete
topics, check information and ask about or explain problems with
reasonable precision.

The CEFR represents a major step forward in establishing a common European
basis for teaching, learning and assessment of foreign/second languages. How103

ever, it has been pointed out that the CEFR suffers from the absence of empirical underpinnings (Alderson 2007; Hulstijn 2007; Leung & Lewkowicz 2012)
and that the definition of language proficiency could more generally benefit
from incorporating findings from Second Language Acquisition (SLA) research
(see e.g. contributions in Bartning et al. (2010)). For example, the rather brief
and general descriptors of linguistic competences in Chapter 5 could be developed and further specified by integrating results from research on the acquisition of particular languages. Also, the descriptors and scales (examples in
Table 1) originate from other proficiency scales previously used, and were initially screened for relevance by experienced language teachers. In other words,
there seems to be a need for language educators and SLA scholars to join forces
in developing the CEFR into an even more useful resource.
In the present paper we investigate Swedish school pupils’ written productions in English (compulsory from year 3 or 4) and French (optional from year
6), with the intention of contributing empirical data and of examining the validity of the alignment of the CEFR levels (produced by the Swedish National
Agency for Education) with pupils’ school year. Further, we examine the relationship between communicative L2 proficiency and linguistic L2 skills, by
investigating syntactic complexity, which we see as a domain where SLA and
the CEFR have more to say to each other.
Complexity in the CEFR versus in SLA research
The notion of complexity is frequently referred to in the CEFR. In the Swedish
translation we found no less than 59 tokens of adjectival uses of the translation
equivalent of complex and 90 tokens of the translation equivalents of its antonym simple/basic. The CEFR uses the expressions complex language, complex
speech, complex material, simple syntax, simple information etc. At no point,
however, is ‘complexity’ defined.
We then checked two of the scales of Chapter 5, General Linguistic Range
(Council of Europe 2001: 110) and Grammatical Accuracy (Council of Europe
2001: 114) for tokens of complex, basic/simple and short/long. Table 2 below
presents the results.
Table 2 shows that terms associated with the notion of complexity are used at
four of the six levels. They are particularly frequent at levels A1 and A2, starting in simple, basic and short sentences, structures and patterns, then developing
into increasingly more complex and longer sentences, structures and patterns at
levels B2 and C2. This inventory identifies a turning point at level B1: the descriptors below B1 include simple and basic while descriptors above B1 only
use complex.

104

Table 2. References to the notion of complexity in two scales for linguistic competence
CEFR Level
C2
C1
B2
B1
A2
A1

Complexity and length
complex language
some complex sentence forms
basic language, basic sentence patterns, simple structures short sentences, short memorised phrases
few simple grammatical structures, simple expressions

In SLA research, linguistic complexity has been defined as the size, elaborateness, richness, and diversity of some aspect of the interlanguage system, e.g.
phonology, lexis, and syntax (Housen & Kuiken 2009). With respect to syntactic
complexity, the literature distinguishes between general and specific measures.
The former are typically language-independent measures of length and degree of
subordination, whereas the latter normally refer to language-specific features of
grammar for which developmental trajectories have been identified through
research. Syntactic complexity then translates into a dynamic and developmentally sensitive measure based on acquisitional timing.
It has been suggested that general measures of syntactic complexity display a
linear correlation with overall language proficiency (Wolfe-Quintero et al.
1998). Recently, Norris and Ortega (2009) elaborated on this and argued that
general measures need to be adjusted to the developmental level of the learner,
and proposed an organic and dynamic approach to operationalizing syntactic
complexity in L2 performance. In short, they suggested three measures that
jointly may be able to account for the growth of L2 complexity (Norris & Ortega
2009: 561):
(1) Overall or general complexity measured by a length-based measure (i.e. length of Tunits)
(2) Complexity via subordination measured by a subclause-ratio measure (i.e subordinate
clauses / T-unit)
(3) Subclausal complexity via phrasal elaboration measured by mean length of clause.

Norris and Ortega argue that the last measure, mean length of clause, is particularly important for capturing development among advanced learners. They also
suggest that there may not necessarily be a linear relationship between the three
measures, nor with overall L2 proficiency. Syntactic complexity may initially
develop linearly along the length and subordinate clause axes, but only up to a
certain point. Following this, complexity may grow in other ways.
We argue that the picture of the growth of complexity in the CEFR remains
quite general, and that it suffers from the absence of a clear definition of the
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construct. The present study was designed on this background, and focuses on
two research questions.
Research questions
1. Is there a correlation between participants’ CEFR scores (A1, A2, B1 etc)
for written production and school year?
2. Is there a correlation between participants’ CEFR scores (A1, A2, B1 etc)
for written production and measures of syntactic complexity?
A pupil’s ‘school year’ indicates the number of years of classroom exposure to
the target language. Participants in the present study began classroom instruction
in English in year 3 (compulsory), and students writing in French began French
instruction (optional) in year 6. A student at the end of school year 9 taking
French will thus have had four years’ classroom exposure to French and seven
years’ classroom exposure to English. When addressing research question 1, we
examine whether Swedish school pupils’ target language proficiency grows in
the way assumed by the CEFR, and we put the alignment proposed by the Swedish National Agency for Education to the test. Data gained for research question 2 add to the highly limited empirical basis for the CEFR that is currently
available.
Method
The data consist of texts written by a total of 54 L2 learners of English and 38
L3 learners of French, the vast majority of whom (95%) reported that Swedish
was their mother tongue and the language used in the home.
The 54 learners who wrote in English (the L2) were at three different levels in
the Swedish school system: 19 were in year 4 (10-11 years old, 45% female); 14
were in year 9 (15-16 years old, 64% female), and 21 were in their final year of
upper-secondary school (18-19 years of age, 62% female). The 38 learners who
wrote in French (the L3) were at two different levels (as L3 instruction starts in
year 6 in Sweden): 22 were in year 9 (15-16 years of age, 59% female) and 16
were in their final year of upper-secondary school (18-19 years old, 69% female).
All were pupils in one of four different schools in the city of Lund in southern
Sweden and were recruited through personal contacts. Intact classes were approached and asked to participate by completing two different written tasks on
computer.
The tasks were adapted from two of the five tasks used by Alanen et al.
(2010) in a study that is also linked to the CEFR. Task 1 asked students to write
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an e-mail message to their teacher, explaining why they had been absent for a
week and asking two questions regarding what they needed to do in order to
make up for their absence. The task was made somewhat easier for the 4th-year
pupils (10-11 years of age) than for the older participants. Task 2 was intended
to elicit a narrative text, and participants were asked to write about something
nice or exciting that had happened to them. The instructions were identical for
participants in year 4 and year 9 (and regardless of whether they were asked to
write in English or French). Instructions for students in their final year of upper
secondary school were similar; only the vocabulary differed somewhat. Participants were allowed 40 minutes to complete both tasks on computer online. All
were able to finish within this timeframe.
Four experienced, trained CEFR raters were asked to read the texts and provide a CEFR score for each text. Two of the raters assessed the English texts,
and the other two rated the texts written in French, all independently of each
other. As guidelines, they were provided with a CEFR scale that had been compiled from several of the CEFR scales. The scale consisted of ‘can-do statements’, and accuracy was never mentioned. The raters were asked to provide a
CEFR score for each text (A1, A2, B1, B2, C1 or C2).

Results
Research question 1 concerned the degree of association between assigned
CEFR ratings and the participants’ school year. Using Cronbach’s alpha, the
level of inter-rater reliability (Bachman 2004) for the two raters’ assigned CEFR
scores was observed at α .93 for the English texts, and α .80 for the French texts.
According to a scale interpretation proposed by DeVellis (1991:85), the value
obtained for the English data is “excellent”, and for French it is “very good”,
which meant that further analyses involving correlations between the assigned
CEFR ratings and other variables would be meaningful. A chi-square analysis
was therefore carried out, giving support to a significant association between the
CEFR rating and school year for English (χ2 (2, N = 100) = 82.54 p < .001) as
well as French, (χ2 (2, N = 62) = 41.74 p < .001).
As for the English data, the texts from year-4 pupils were scored as either
below A1 (4%), A1 (52%), or A2 (44%). Texts rated as below A1 were excluded from further analysis as it was not possible to assign a CEFR score to
them. The texts from year-9 students in English were rated as A2 (25%), B1
(60%) or B2 (15%), and the texts from year-12 students were scored as A2
(5%), B1 (46%), B2 (47%) or C1 (1%). The mapping between these CEFR
scores and the alignment of CEFR scores with school year published by the
Swedish National Agency for Education (Skolverket 2011) is good but not perfect. Level A2 is predicted to be reached by year 6. In our data, as many as 44%
of year-4 text scores were already at A2. For year-9 performances, the Swedish
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National Agency for Education’s alignment predicted B1, which is in line with
our findings (60% of year-9 scores were B1). Year-12 pupils are predicted to
perform at B2. In our data, 47% of year-12 scores were B2 (46% were B1 and
5% were A2).
In our French data, the texts from year-9 students were mainly rated as A1
(45%), A2 (44%), B1 (9%) or B2 (1%). The texts from year-12 students were
scored as A1 (3%), A2 (25%), B1 (52%), B2 (16%) or C1 (3%). The mappings
between the CEFR levels and school years show that year-9 students are predicted to reach level A2, whereas year-12 students are predicted to reach B1 or
B2. For the year-9 performances in the present study, 44% of the scores were
A2, whereas 45% were A1. For the year-12 texts, 68% of the scores were either
B1 or B2; 28% were below B1 and 19% were above B1. Thus, the performances
in French are largely in line with the National Agency for Education’s alignment, but slightly lower than expected.
Research question 2 focused on whether there would be a correlation between
the assigned CEFR scores of the texts and three measures of syntactic complexity: number of words per T-unit (Words/T-unit); number of words per clause
(Words/Clause); and number of clauses per T-unit (Clauses/T-unit). Table 3
provides the values for syntactic complexity for each group and task.
Table 3. Descriptive statistics for measures of syntactic complexity for the tested
student groups and tasks.
Group

Task

English year 4

Text 1 (N=19)
Text 2 (N=19)
Text 1 (N=14)
Text 2 (N=10)
Text 1 (N=21)
Text 2 (N=21)
Text 1 (N=22)
Text 2 (N=22)
Text 1 (N=16)
Text 2 (N=16)

English year 9
English year 12
French year 9
French year 12

Mean number
of words per Tunit (SD)
5.40 (1.21)
8.16 (2.14)
10.81 (2.52)
12.68 (2.96)
10.64 (2.29)
11.88 (2.60)
6.56 (1.76)
6.78 (1.44)
9.30 (1.73)
11.93 (3.29)

Mean number of
words per clause
(SD)
4.75 (0.85)
6.26 (1.90)
5.91 (0.63)
6.88 (0.59)
6.10 (0.73)
6.50 (0.84)
5.70 (0.94)
6.21 (1.49)
6.87 (0.98)
8.18 (2.75)

Mean number
of clauses per
T-unit (SD)
1.14 (0.20)
1.35 (0.42)
1.83 (0.42)
1.84 (0.40)
1.76 (0.38)
1.85 (0.40)
1.14 (0.17)
1.10 (0.14)
1.36 (0.19)
1.49 (0.24)

The mean values for the English texts produced by year-9 students are (not surprisingly) higher than those produced by year-4 students for all three measures,
but there is very little difference between year-9 texts and year-12 texts, which
was unexpected. For the French data, on the other hand, the year-12 texts are
syntactically more complex than year 9 texts across all three measures.
Correlation analyses were then carried out. The correlated variables were a
text’s assigned mean CEFR score (across both raters) and the three complexity
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measures: Words/T-unit, Words/Clause, and Clauses/T-unit. The observed correlations are presented in Table 4.
Table 4. Correlations between the CEFR scores of the texts and observed mean
values for the three complexity measures for the same texts.
Data set
English; CEFR scores (N = 104)
French; CEFR scores (N = 76)
** Significant at α 0.01

Words/T-unit
.424**
.482**

Words/ Clause
.221**
.311**

Clauses/T-unit
.506**
.458**

For both French and English, all three measures of mean complexity correlate
significantly with the mean CEFR score, meaning that the higher the CEFR
score, the more syntactically complex a text is (according to the three complexity measures employed here). Relatively speaking, the strongest correlation
values were observed for the measure of Words/T-unit and Clauses/T-unit, respectively. The weakest correlation was for Words/Clause.
Our results also suggest that growth in syntactic complexity is not always
linear for L2 users at the proficiency levels studied here. A closer look at the
relation between CEFR level and the measure Clauses/T-unit reveals that only
up to a point does CEFR level and this complexity measure appear to be linear.
Figure 1, in which we used a model comprising 12 CEFR levels (A1, A1.5, A2,
A2.5, B1, B1.5 etc), shows a downward trend in Clauses/T-unit for texts rated as
CEFR level B1.5 or higher.

Figure 1. Mean number of clauses per T-unit in relation to the CEFR levels for
English (EN) texts.
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What is interesting in this figure is that the mean values for Clauses/T-unit drop
for CEFR levels B1.5 and higher. It could be the case that learners at higher
levels tend to use more complex syntax, but not through subordination to the
same extent.
Discussion and conclusion
The answer to research question 1 is affirmative; there were strong and significant associations between the CEFR scores and school year, suggesting that
pupils in Swedish schools progress in ways that are measureable using the
CEFR scales. Largely, our results for both English and French support the
alignment of CEFR levels with school years as proposed by the Swedish National Agency for Education. However, our results do not map the alignment
perfectly. Whereas 44% of year-4 English texts were above the predicted CEFR
level, many performances by year-9 and year-12 participants were at levels
below the predicted CEFR level. For French, there is a similar tendency for our
participants to perform at one level lower than that predicted in the alignment.
Interesting benchmark data in this regard for the year-9 texts in English are the
results for English from the European Survey of Language Competences –
ESLC (European Commission, 2012). In the Swedish sample of this survey, 72
schools participated, totalling approximately 1,800 students (Skolverket
2012:16). For year-9 English written proficiency, about 30% were rated as B2,
about 45% as B1, close to 20% as A2, and approximately 5% as A1. These
results in conjunction with ours support the alignment proposed by the National
Agency for Education, where written texts in English should be at level B1 in
year 9. In our study, 60% of the year-9 performances were rated as B1, compared to 45% of the year-9 performances of the European Survey of Language
Competences. The ESLC benchmark data only included year-9 English texts
unfortunately, and no benchmark data at all for French.
The strong performances by the year-4 pupils may reflect the socioeconomically strong nature of the catchment area of the school. The city of Lund is home
to one of Sweden’s major research-intensive universities, and as a result the
level of education of the Lund population is above the national average. There is
thus reason to believe that the year-4 sample of participants for our study may
not be representative for the total population of year-4 pupils in Swedish
schools. The finding that many year-9 and year-12 performances in both English
and French were rated at the level below the predicted level is curious given the
fact that these pupils are from equally socioeconomically strong catchment areas
in the city of Lund; indeed, the year-12 texts were written by students who had
been admitted to academic programmes in upper-secondary school, and still
there were more CEFR scores below the level predicted by the alignment than
would be expected. In line with this is the finding that there was virtually no
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difference in syntactic complexity between the year-9 and year-12 participants
writing in English. It cannot be ruled out, therefore, that these low results are
due either to an effect of the tasks used, or to the task conditions. The nature of
the tasks may not have allowed participants to show their true potential. This
interpretation is supported by findings in Alanen et al. (2010); the CEFR raters
used in their study found that their e-mail task to a teacher (Task 1 in our study)
was particularly suitable for eliciting language use at B1, and the narrative (Task
2 in our study) was best suited for A2. Thus, neither of the two tasks was ideally
suited to eliciting language use at levels higher than B1. The task conditions in
the present study may also be at play here. For many of the groups, the data
were collected at the very end of the school year, when grades had already been
decided. Since the participants’ performances on our two tasks would have no
effect on their grade, perhaps there was too little incentive for them to do their
best.
Turning to research question 2, significant positive correlations were found
between the CEFR levels and all three measures of syntactic complexity for both
English and French. Of the three, Words/Clause was less strongly correlated
with the CEFR scores than the other two measures. This is an interesting finding. As was mentioned earlier, Norris and Ortega (2009) argue that length of
clause tends to be a better measure of complexity for advanced L2 users. This
may be the reason why Words/Clause is not as strongly correlated with the performances in our study as the other two complexity measures; there are hardly
any performances at the advanced level (level C) in the present study. Our data
also support Norris and Ortega’s observation that syntactic complexity and
general proficiency may not necessarily display a linear relationship.
From the above, we conclude that the two tasks may not have been ideal for
eliciting student performances along the entire range of levels A1-C2 in the
CEFR. Our results in conjunction with those of Alanen et al. (2010) give us
reason to wonder whether it is at all possible to design a task that has the true
potential of eliciting student performances at the entire A1-C2 range.
With regard to complexity, our data and those of Norris and Ortega (2009)
suggest that the complexity measures used in SLA research do not in all cases
develop hand in hand with communicative proficiency, and that the measure
Words/Clause somehow stands out compared to Words/T-unit and Clauses/Tunit.
Finally, we argue that the CEFR needs development and further detail in its
treatment of linguistic complexity. We also argue that the CEFR can benefit
from integrating SLA research findings on the development of L2 proficiency in
order to complete its current account of communicative linguistic competences.
The present small-scale study of L2 syntactic complexity demonstrates, we believe, just how fruitful the combination of SLA research on the development of
linguistic competences and the approach to communicative proficiency adopted
by the CEFR can be.
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Grammatiken till heders igen

Om ett nytänkande i grammatikdidaktik
Lena Boström & Elzbieta Strzelecka
Inledning
Forskning och debatt om grammatikdidaktik har i ringa omfattning bedrivits i
Sverige, vilket inneburit att detta didaktiska fält inte diskuterats i den omfattning
som vore önskvärt. Enligt Brodow (2000) hade debatten vid sekelskiftet inte
tillförts nya infallsvinklar de senaste tio åren utan varit tämligen konstant och
följt traditionens mönster. Detsamma konstaterade Boström & Josefsson (2006)
och vi kan anno 2012 uttrycka samma åsikt. Skolgrammatiken diskuteras bland
lärare och forskare, men den skolgrammatiska forskningen tycks inte ligga högt
på agendan. Inga omfattande och djupgående didaktiska debatter, metodförsök
eller utvecklingsarbeten i skolor i allmänhet förekommer, enligt vårt förmenande.
Synpunkter framförs att lärare inte i någon större omfattning bidrar i debatten
om detta (Hedqvist 2008) . Inom andra akademiska sfärer, t.ex. bland läkare och
jurister, förekommer offentliga samtal och diskussioner oftare och är meriterande. Molloy hävdar att det är ovanligt att lärare ”diskuterar och analyserar sina
undervisningsmetoder ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv (2007:10). En anledning
till detta kan enligt Molloy vara att läraryrket bedöms som ett ”praktikeryrke”
och att dess form och innehåll inte anses behöva diskuteras teoretiskt. Vi vill
bidra i debatten om den egna yrkespraktiken.
Grammatik i skolan – forskning och debatt
Inom fältet svenska med didaktisk inriktning har ett tiotal doktorsavhandlingar
publicerats de senaste åren och det bedrivs forskningsprojekt med olika inriktningar, men grammatikdidaktik ligger sällan i fokus. Många avhandlingar har en
etnografisk ansats vilket kan medföra att grammatiklektioner smyger sig in i
materialet och redovisas, men utgör oftast endast ett sidospår eller bakgrund till
andra mer aktuella ämnen såsom exempelvis genrepedagogik (se Hansson 2011
och nätverket SMDI:s hemsida för översikt). Bland examensarbeten märks dock
ett stabilt intresse för grammatik i skolan (se www.uppsats.se, en databas för
examensuppsatser). Oftast handlar dessa studier om elevers och lärares attityder
till grammatikmomentet i svenska, men ytterst sällan om undervisningsmetoder.
Diskussioner om uppfattningar om grammatikundervisning och omfattningen
av denna har däremot förts med jämna mellanrum, inte minst i samband med
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nya kursplaner. Man har diskuterat bristerna i skolgrammatiken (Teleman, 1987;
Pettersson, 2001) skolgrammatikens rättfärdigande (Nilsson 2000; Nilsson &
Ullström, 2003; Josefsson, 2003), undervisningsformer (Nilsson & Ullström
1997, Nilsson, 2000; Pettersson, 2001; Stroh-Wollin, 2004), läroböckernas tillkortakommanden (Pettersson 1987, Ullström, 2000) samt avsaknad av grammatikdidaktisk forskning (Teleman 1987; Nilsson & Ullström, 2003; Boström,
2004; Boström & Josefsson, 2006; Josefsson 2007). Även lärarutbildningens roll
och lärares grammatiska kompetens har lyfts fram (Josefsson, 2003, 2007;
Rogström, 2004; Bergöö, 2005; Bergström 2007).
I debatten som handlar om grammatikens undervisningsformer finns kritik
mot ”traditionell skolgrammatisk undervisning”, vilken innefattar färdigheter
och insikter i ordklasser och satslära (Nilsson & Ullström, 1997), med grunden i
att skolan överför formalbildningstraditionen. Det finns dock forskare som menar att konstruerande av ordklasser och satslära kan vara en av flera vägar till
grammatiska kunskaper (Stroh-Wallin, 2004; Boström & Josefsson, 2006; Josefsson 2007). Rudsänger (2004) beskriver grammatiken genom tiderna (med
början i Platon), men hans verk kretsar mest kring olika lingvistiska teorier och
deras påverkan på utformningen av skolgrammatiken.
Svensk grammatikdidaktisk forskning med utgångspunkt i olika metodiska
ansatser är inte vanlig. Kroksmark, Strömqvist & Strömqvist (1993) presenterar
exempel på hur kvalitativ grammatikforskning kan bedrivas främst med hjälp av
fenomenografisk metod. Boström (2004) visar i sin avhandling ett annat angreppssätt, nämligen hur skolgrammatikens hur-fråga kan behandlas med hjälp
av lärstilsmetodik och hur forskning kan bedrivas i den kvantitativa forskningstraditionen. Ansatsen ger ett nytänkande i grammatikforskningen då fokus ligger
i elevernas individuella lärande och utan positionering av specifik grammatisk
teori eller perspektiv. Denna forskning visar tydligt att metodisk pluralism kan
underlätta lärandet för eleverna och därmed skapa ett större intresse för grammatiken.
I ett vidare perspektiv har det lyfts fram att gymnasieelever saknar metaspråkliga resurser för att diskutera texter och följaktligen präglas deras diskussioner av subjektiva värderingar och vardagliga begrepp som får vikariera för
språkvetenskapliga (Bergström, 2007; Hansson, 2011). I studier om gymnasieskolans undervisningspraktik har forskare konstaterat att språket sällan utgör
undervisningens innehåll och att svenskämnets språkliga del saknar metaspråk,
det språk som i mångt och mycket bygger på grundläggande grammatiska begrepp (Hansson 2011). Gunlög Josefsson som undervisar studenter på grundläggande nivå har uppgivet konstaterat att ”vår grammatikundervisning har karaktären av nybörjarundervisning” (Josefsson 2007:6).
Som framgår av ovanstående bakgrund kan konstateras att forskningen och
diskussionerna inte varit speciellt omfattande de senaste åren samt att det är
endast ett tiotal personer som varit inblandade i debatten. Med denna artikel vill
vi plädera hur man oberoende av grammatikteoretiskt perspektiv kan individua116

lisera undervisningen med hjälp av kunskaper om elevernas lärstilspreferenser.
Vi vill också vidga perspektivet och se grammatiken som en nödvändig del i den
metaspråkliga verktygslåda som varje elev borde förses med under sin skolgång.
Varför grammatik?
Är grammatikundervisning viktig och i så fall varför? Nyttan med grammatiken
har oftast setts som självklar, men åsikterna om vad, varför och hur man ska lära
sig eller undervisa i grammatik har gått isär. En viss kritik har riktats dels mot
idén om nyttan av grammatiken men även mot grammatikperspektiv och undervisningsformer. Styrdokumenten med kurs- och läroplaner har förändrats över
tid och därmed återverkat på betoningen av momentet grammatik.
Språket är det mest centrala för oss människor. Det finns skillnader både i
medvetenhet och i färdigheter i talarnas kompetens, men språket är en förutsättning för mänsklig kommunikation. För att förstå språkets natur måste vi förstå
dess mekanismer. Grammatik är en brygga mellan språkets uttrycks- och innehållssida, dess form och betydelse. Vi har alla vår språkliga intuition, vår språkkänsla, som talar om för oss hur en mening ska se ut, i vilken ordning som orden
ska komma. Numera talar man snarare om den inre grammatiken eller den
mentala grammatiken. Idén om den inre grammatiken kan dock ”förleda en del
att tro att man inte behöver studera grammatik” (Josefsson 2007:3).
Vad är det för mening att studera grammatik i skolan? Den kanske viktigaste
anledningen till att kunna grammatik är att inlärning av främmande språk går
lättare (Teleman, 1987; Helbig, 1993). Man behöver helt enkelt goda grammatikkunskaper för att lära sig främmande språk, för att kunna göra jämförelser,
beskrivningar och förstå språkens struktur. Med dessa grammatiska verktyg kan
man så utveckla en metaspråklig kompetens (Anward, 1983; Teleman, 1987;
Helbig, 1993; Hertzberg, 1990; Tornberg, 2000), och kan därmed utveckla den
språkliga förståelsen på en djupare nivå.
Ett gammalt argument är att allmänbildningen kräver att man kan en del
grammatik. Mot detta argument hörs ibland röster som säger att man klarar sig i
livet utan grammatik och att dessa kunskaper inte är nyttiga.
Nära allmänbildningsargumentet ligger att grammatik ger kunskaper om människan, vårt eget varande (Teleman, Hellberg & Andersson, 1999). Språket är ju
det som är unikt för oss människor, och kunskaper om språkets struktur ger
förståelse för det typiskt mänskliga. Dessa kunskaper kan ge oss förståelse för
oss själva och utveckla oss som individer.
Ett klassiskt argument för grammatik – både från lärare och från elever – är
att man förbättrar sitt skrivande om man kan grammatik. Det finns dock ingen
forskning som entydigt talar för eller emot detta. Däremot behöver man grammatikkunskaper för att på ett insiktsfullt sätt kunna resonera om och ta ställning
i språkvårdsfrågor (Hertzberg, 1990; Brodow, 2000). En funktionell syn på
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språk med dess olika varieteter och register, ett deskriptivt snarare än normativt
perspektiv på språket, något som en insiktsfull grammatikundervisning borde
leda till, ger också större förståelse för olika grupper och deras språk.
Förbättrar grammatikkunskaper ett allmänt abstrakt tänkande? Ja, man kan
inte säkert veta. Men det är viktigt att inse att goda grammatikkunskaper är kunskap om hur hela språksystemet är uppbyggt, inte främst vad enstaka satsdelar
heter eller vilka ordklasser som finns.
Vad säger skolans styrdokument?
Innehållet i svenskämnets språkliga del (didaktikens vad-fråga) styrs officiellt av
läroplaner, kursplaner och kunskapskrav för olika betyg, men indirekt av läromedel samt svensklärarnas traditioner. En historisk tillbakablick om språklära i
skolan (Kroksmark, 1993, Rudsänger 2004) visar att området sedan 1800-talet
haft mer eller mindre framskriven plats. Ett klart undantag är LGR 94 där ordet
grammatik försvunnit och ersätts med språkbruk och språkets uppbyggnad
(Skolverket, 1994). Ordet grammatik och ord från grammatikens områden, t.ex.
ordklasser förekommer däremot såväl i skolors lokala kursbeskrivningar som i
läroböcker i svenska (Boström, 2004).
I de nya läroplanerna har grammatiken fått en renässans. Skillnaden i de nya
läroplanerna för grund- och gymnasieskolan (Skolverket 2011a, Skolverket
2011b,) samt i förtydligande av ämnesplaner är en tydlig framskrivning av
grammatikkunskaperna. Här står ordet grammatik inskrivet som centralt innehåll
på ett par ställen och det ges en precisering av olika grammatiska kunskaper som
skall behärskas för att uppnå kunskapskraven för olika betyg. Redan i kursplanen i svenska för 4–6 gällande centralt innehåll nämns ”språkets struktur och
meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser” (Skolverket 2011a: 224). För betyg A i Svenska 2
på gymnasiet ska eleven ”med god precision utifrån språkexempel redogöra för
hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och
samspelar med varandra i grammatiken” (Skolverket 2011b:172).
Med denna framskrivning och precisering av grammatikkunskaper är det
troligt att grammatikundervisningen kommer att diskuteras livligare.
Grammatik: teorier och didaktik
Vare sig man anser att grammatik är viktig eller inte ska man lära sig detta i
skolan. Den avgörande frågan är hur grammatik kan läras in och läras ut. Vi
närmar oss då grammatikdidaktik, ett tvärvetenskapligt område där ämnes-didaktiken inom pedagogiken och språkvetenskapen möts.
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Språk kan beskrivas på flera olika nivåer och utifrån olika forskningstraditioner Det vimlar av grammatiska teorier med skiftande livslängd och utbredning; såväl attributen som förlederna är många (generativ, topologisk, kognitiv,
systemisk-funktionell grammatik respektive transformations-, dependens/konstruktionsgrammatik). De nya teorierna sätter dock sällan några spår i skolgrammatiken.
Man kan urskilja minst tre huvudtyper av grammatikundervisning: den traditionella, den funktionella och den kontrastiva. Den sistnämnda, som kännetecknas av mer eller mindre systematiska jämförelser mellan modersmålet och målspråket (det språk som ska läras), är främst aktuell vid undervisning av främmande språk och förbigås i det följande.
Traditionell grammatikundervisning är förmodligen den vanligast förekommande och även den form som fått utstå mest kritik. Den definieras av Nilsson
(2000:11) som ”den grammatiska analys som innebär att man lär in en begreppsapparat som innefattar namn på ordklasser, morfologiska kategorier och
satsdelar” och innebär ofta att språkliga färdigheter tränas separat (Malmgren,
1996). Kritiker av den traditionella undervisningen hävdar att grammatikkunskaperna övas in som en teknik och att det är formen och inte innehållet som
fokuseras (Brodow, 2000).
Motsatsen till den traditionella, forminriktade undervisningen är den funktionella där innehåll och kommunikation står i centrum. Funktionell grammatikundervisning skiljer inte mellan studier i språksystem, språkbruket och det praktiska arbetet med språk (Holmberg & Karlsson, 2006). Språkets betydelse sätts i
centrum och grammatik ska förstås och läras in i meningsfulla sammanhang.
Den funktionella grammatikundervisningen som inkluderar skrivandet är positiv
för elevernas språkutveckling och färdigheter (Andrews et al. 2006).
I vår didaktiska modell är valet av grammatisk teori av underordnad betydelse
då modellen ligger i en annan dimension och kan passa många olika grammatiska modeller.
Olika lärandeperspektiv (lära in)
Lärande kan försiggå på olika nivåer och i olika kontexter och det kan ses ur
olika perspektiv och utifrån olika teorier. Dessutom sker lärandet alltid i något
slags samspel. Kontexten för grammatik är mestadels skolmiljön. I denna artikel
vill vi visa att undervisning anpassad till olika elevers lärstilar är nödvändigt för
att ett lärande ska komma till stånd. Att som lärare veta hur undervisningen
återverkar på lärandet är av största vikt. Lika viktigt är det att känna till elevers
olika sätt att lära.
Vi tar utgångspunkt i lärstilsteorier, dvs. hur människor lär sig på ett individuellt plan. Det finns ett tiotal validerade och beforskade modeller (Coffield et
al. 2004) och vår utgångspunkt är Dunns lärstilsmodell (Dunn & Griggs, 2007).
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Teorier om lärstilar går ut på att alla kan lära, fast på olika sätt och olika lärandenivåer. Olika personer har olika preferenser (i detta sammanhang styrkor eller
behov), när det gäller sättet, tidpunkten, platsen m.m. för att lära sig nytt och
svårt innehåll. Kombinationen av dessa stildrag kallas lärstil och för läraren
gäller det att hitta och förstå detta och därefter anpassa undervisningen. Dunns
lärstilsmodell utgår från 20 olika mätbara faktorer för lärande, grupperade i
miljömässiga, emotionella, fysiologiska, sociologiska och psykologiska områden (Dunn & Griggs, 2007). Forskningen visar på en 95 % signifikant förbättring vid matchande stildrag. I metodiskt hänseende är de perceptuella faktorerna
avgörande för att underlätta lärandet för eleverna. Vet man vilket sinne som är
starkast hos en viss elev kan man välja lämplig metod. Andra stildrag som de
sociologiska, emotionella och psykologiska faktorerna kan också nyttjas vid
metodisk matchning.
Lärstilsanpassad metodik i grammatik
Vet man hur elever lär sig kan man på ett effektivt sätt matcha dem med metoder och därmed skapa bättre förutsättningar för att få varje elev att lyckas utifrån
sina förutsättningar, inte lärarens eller klassens. Lärstilsanpassad metodik handlar dels om att veta hur individer lär sig, dels om att bredda den metodiska repertoaren. Samma innehåll kan läras in på så många olika sätt.
För grammatikundervisningen gäller det att transformera innehållet till olika
metoder. Boström (2004) jämför traditionell undervisning med lärstilsanpassade
metoder utifrån de fyra sinnena. Metodiskt och konkret bearbetades grammatiken på följande sätt: De visuella eleverna arbetade med texter och skriftliga
frågor till hela momentet. De auditiva eleverna utgick ifrån samma text, men de
kunde i stället lyssna på ett inspelat band och gå igenom frågorna muntligt tillsammans med klasskamrater. De hade också möjlighet att få föreläsningar/muntliga genomgångar av läraren om så behövdes. För de taktila eleverna, användes lärobokstexten som grundmaterial med självkorrigerande taktila
redskap som bordsspel, frågekort, pussel och loopar. De kinestetiska eleverna
kunde lära in grammatiken via en tipsslinga, ett stationsspel och via charader.
Huvudsyftet med avhandlingen var att jämföra hur den traditionella och den
lärstilsanpassade grammatikundervisningen på gymnasieskolan påverkade elevernas prestationer, minne, attityder, förståelse för nyttan av grammatikkunskaper. Det empiriska materialet bestod av statistiska analyser på 323 slumpvis
utvalda elever/studerande. Undersökningen visar statistiska skillnader på 1 % nivån beträffande resultat, attityder, bedömning av momentet samt förståelse av
nyttan av grammatik och på 0,1 % -nivån10 vad gäller minnesbehållning fem
Med 1 % -nivå menas att det är 99 % sannolikhet att värdena skiljer sig åt. Med 0,1% -nivå
menas att det är 99,9 % sannolikhet att värdena skiljer sig åt. Detta anses vara mycket
tillförlitliga värden statistiskt sett.
10
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veckor efter avslutat arbete. Experimentgruppen, där lärstilsanpassad undervisning bedrevs, presterade bättre på slutprovet och på det efterföljande minnestestet efter fem veckor. Eleverna i experimentgruppen hade positivare känslor
under arbetets gång, de värderade processen och materialet klart mycket högre
och de ansåg sig uppleva större nytta av grammatikkunskaper jämfört med eleverna i kontrollgruppen. De positiva provresultaten har sin grund i att eleverna
redan från början fick utnyttja sina starka sidor under arbetet med lärstilsanpassad metodik. Att inledningsvis få en upplevelse av att grammatik inte är
alltför svårt, att den kan läras in på olika sätt och att många valmöjligheter finns,
skapade en god plattform för motivation och lärande. Tilläggas bör att exemplet
ovan bara är en del av den rikliga metodiska repertoar som finns. I tillämpningen
av lärstilar finns även metoder för de s.k. snabba, kreativa eleverna, metoder för
gruppmänniskor, för dem som behöver tydlig struktur, för dem som är svaga
läsare osv.
I de lärstilsanpassade metoderna förenas perspektiven lära ut och lära in. Fokus ligger sålunda varken på frågan hur läraren ska undervisa, lära ut eller på
elevers strategier och lärande, lära in. En lärare som arbetar utifrån lärstilsanpassad metodik utgår från elevens styrkor och strategier och ser till att elevens
individuella arbete inte bara betyder att eleven arbetar i sin egen takt.
Konklusioner: en ny väg in i grammatiken
Grammatikmomentet skrivs fram i våra nya läroplaner. Det är ett komplext
område med många begrepp som kan kännas svåra att lära in och som kräver
avancerat analytiskt tänkande. Förutom den höga abstraktionsnivån och termrikedomen, nämner Brodow (2000) problemet blockeringar mot inlärning. Med
detta menar han att eleverna genom sina tidigare erfarenheter fått avskräckande
upplevelser av detta område. För de flesta är grammatik enligt Teleman (1987)
något utanför dem själva och ordet grammatik väcker oftare en känsla av tvång
än en känsla av frihet.
Grammatikstudiet måste enligt Teleman (1987) ges en anständig motivering,
så att den får mening för lärare och elever. Först då kommer grammatiken att
fungera som befriande insikt och nyttig kunskap och inte som disciplinärt tvång.
Vi föreslår ett didaktiskt fokus och ett ändrat metodiskt angreppssätt, nämligen
individperspektiv och metodisk pluralism. Vi menar att ett effektivt sätt att
undervisa i grammatik kan vara att utgå från elevernas lärstilspreferenser, deras
sätt att ta in och befästa kunskap. Eleverna ska få möjlighet att bygga på sina
styrkor och därmed få en chans till en positiv upplevelse av momentet. Detta kan
givetvis kombineras med att man startat i det för eleven kända, i elevens eget
språk för att nå den viktiga diskussionen om grammatikens roll. Med fokus på
didaktikens hur-fråga behöver vi inte diskutera valet av grammatisk teori,
funktionell eller mera traditionell, då lärstilsmetodik kan appliceras oberoende
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av utgångspunkt. Varför grammatik ska läras in är också centralt att accentuera i
undervisningen och det är viktigt att lärare och forskare skapar en debatt om
grammatikens villkor.
Den nya väg som vi vill förespråka är en metodisk pluralism, eller med
Josefssons (2007) ord, experimentell grammatik. Grammatiken kan bli både
spännande och intressant om:
a) metoderna bygger på elevernas sätt att lära in inte på lärarens sätt att lära ut
b) metoder för lärande utvecklas och individualiseras
c) lärare utvecklar sin förståelse och sin metodiska repertoar
d) interaktionen lärare – eleven bygger på ömsesidig förståelse och respekt.
Med andra ord förespråkar vi en annan, ny väg in i grammatiken. Ny kunskap
behövs, som kan resultera i förändringar i skolan för att utveckla och utvärdera
meningsfullt material som möter de individuella behoven hos alla elever, i enlighet med de nationella styrdokumentens föreskrifter om vårt (lärarnas) uppdrag att individualisera undervisningen. Vi hoppas med detta inlägg att grammatiken kan komma till heders igen – med en annan utgångspunkt jämfört med
tidigare.
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Provuppgiftshantering som social praktik –

En jämförelse mellan interaktionsanalys och bedömardata
för muntligt prov i engelska
Erica Sandlund & Pia Sundqvist
Inledning
Man ställs inför en rad hänsynstaganden och val när man konstruerar, genomför
eller deltar i partester av muntlig färdighet i ett främmande språk, exempelvis de
nationella proven. Testkonstruktörer skall ta hänsyn till att inlärare skall få optimala möjligheter att visa vad de kan samtidigt som materialet ska kunna bedömas med hög validitet och vara rättvisa. Språklärare som genomför proven
har olika lokala förutsättningar för sitt arbete och arbetar på olika sätt med att
förbereda eleverna för större muntliga prov. Elever som deltar i proven har i sin
tur både testinstruktioner, deluppgifter, läraren och också en (ofta slumpässigt
utvald) kamrat att förhålla sig till, utöver förväntningarna på att producera flytande tal på ett annat språk än modersmålet. Uppgiftens utformning, instruktioner, förutbestämda samtalsämnen, medvetenhet om att man betygsätts samt
sociala faktorer samverkar under den här typen av test (t.ex. Fulcher & Márquez
Reiter 2003; Brown & Abeywickrama 2010). Med hjälp av samtalsanalys (eng.
Conversation Analysis, CA, se t.ex. Sacks, Schegloff & Jefferson 1974) undersöker vi närmare hur interaktionen under muntliga färdighetsprov i engelska ser
ut i praktiken med ett särskilt fokus på hur elever förhåller sig till och löser problem i relation till själva provet och dess deluppgifter. Vi jämför sedan mönster
ur provsamtalen med de bedömningar som varje elev tilldelats inte bara för
språklig färdighet utan också på aspekter som interaktionell förmåga och ämnesbehandling. Studien börjar med antagandet att lyckad uppgiftshantering är
kopplad till framgång i provet som helhet och utgör ett brobygge mellan provuppgiften i teorin (task-as-workplan, Breen 1989) och uppgiftshantering i praktiken (task-as-process, Breen 1989). Resultaten väcker nya frågor kring bedömning av muntlig färdighet och bidrar till en ökad förståelse av den roll som uppgiftshantering spelar i interaktionella muntliga prov.
Muntlig färdighet och bedömning
Att bedöma muntlig färdighet i ett främmande språk är komplicerat eftersom
många faktorer samverkar. I de nationella proven i engelska används vanligtvis
dyader där två elever paras ihop och deras gemensamma samtal utgör det be125

dömningsbara materialet. Dyadiska samtal anses efterlikna naturalistiska samtal
mycket väl (Ducasse & Brown 2009), men metoden är även ifrågasatt eftersom
en gemensam produktion oundvikligen utgör en blandning (av testtagarna, uppgifterna och examinatorn), vilket kan påverka möjligheten för en rättvis bedömning (Ducasse & Brown 2009; Fulcher & Márquez Reiter 2003; O'Sullivan,
2002). Davis (2009:387–388) har visat att samtalspartnerns färdighet kan påverka betyget och att svaga testtagare lätt faller in i en passiv roll i dyader: “passive because they were unable (rather than unwilling) to contribute more fully to
the task at hand”.
Bedömning av muntlig färdighet omfattar testtagares språkliga såväl som
interaktionella förmåga och det är därför vanligt med underkategorier i bedömningsprocessen (subskills). Hasselgren (1997) har undersökt betydelsen av sådana språkliga underkategorier/-färdigheter och funnit att vissa av dem, benämnda core linguistic subskills, faktiskt påverkar det övergripande slutgiltiga
betyget på muntlig färdighet. En sådan kärn(core)-färdighet är förmågan att
hålla igång ett samtal och bidra till interaktionen.
Den här studien grundar sig främst i den etnometodologiskt inriktade samtalsanalysen CA som vid det här laget är ett etablerat forskningsfält även inom
forskning om främmande-/andraspråksinlärning (second language acquisition,
SLA). Genom ett deltagarorienterat förhållningssätt till andraspråkssamtal har
CA-studier bidragit till omprövning av vissa klassiska frågor inom SLA-fältet,
som språkligt flyt, muntlig färdighet och lokalt konstruerade identiteter som
första- eller andraspråkstalare (Carroll 2000; Kurhila 2004; Kasper 2006). Från
1990 och framåt ses också en klar ökning av diskursivt och interaktionellt
orienterade studier inom bedömning av muntlig färdighet (se t.ex. Kormos 1999;
Young & He 1998; Young & Milanovic 1992; Lazaraton 1992¸ 2002). En del av
dessa har fokuserat på att beskriva vad som karakteriserar interaktion under
muntliga tester. Seedhouse och Egbert (2006:193) visade exempelvis på ett
samband mellan testresultat och förekomsten av reparation i provsamtalet som
föranletts av att kandidaten inte förstod eller hörde en fråga. En rad studier berör
också hur detaljanalys av interaktionen kan bidra till ökade insikter för
validering av bedömningsskalor (se t.ex. Galaczi 2008). Slutligen finns en rad
studier som behandlar själva provuppgiftens konstruktion och interaktionella
hantering. Seedhouse (2005) menar att det finns en viktig skillnad mellan det
som Breen (1989) alltså kallar task-as-workplan (den pedagogiska intentionen
med en viss uppgift) och task-as-process (vad som de facto händer när samtalsdeltagare tar sig an samma uppgift). Här finns ett validitetsproblem eftersom
provuppgifterna är baserade i teoretiska antaganden på workplan-nivån, medan
forskares (och bedömares) data kommer från processnivån. På liknande sätt
demonstrerar Hellermann och Pekarek Doehler (2010), som undersökt uppgiftshantering i språkklassrummet, att samma uppgift-som-plan resulterade i väldigt
olika uppgifter-som-process och att skillnaderna uppstod precis i övergången
mellan uppgiftsinstruktioner och genomförande (s. 28). Genom att studera hur
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inlärarna själva förhåller sig till en viss uppgift från början till slut kan man
därmed beskriva uppgifter från ett emiskt och deltagarrelevant perspektiv istället
för från det mer traditionella etiska forskarperspektivet (Seedhouse 2005:535).
Data och metod
Data samlades ursprungligen in för en avhandlingsstudie om effekten av extramural engelska på muntlig färdighet och vokabulär (Sundqvist 2009). Totalt
deltog 80 niondeklassare men i den studie som presenteras här ingår ett urval på
20, närmare bestämt de elever som erhöll de fem lägsta respektive fem högsta
betygen för muntlig färdighet i Sundqvist 2009 samt deras tio samtalspartners. I
urvalsgruppen har alla utom en svenska som modersmål. Våra muntliga data
består av tio ljudinspelningar av det nationella provet i engelska från vårterminen 2007: ‘The world around us’. Sveriges nationella prov i engelska är noggrant utprövade och anses ha hög validitet och reliabilitet (Erickson & Börjesson
2001). Aktuellt prov består av tre delar där eleverna först turas om att fråga
varandra om sin hemmiljö för att sedan i del två gå över till att dra så kallade
samtalskort. Varje kort har ett påstående, exempelvis “Money makes people
happy”, och eleverna förväntas diskutera ämnet på kortet, huruvida de håller
med eller ej och dessutom berätta varför/varför inte. Del tre har ett liknande
upplägg med samtalskort men denna gång baserat på frågor. Testerna pågick i
genomsnitt i 15 minuter. Utöver inspelningarna har vi tillgång till kvantitativa
bedömardata (baserade på Hasselgren 1996) för varje individ från externa bedömare och deras egna engelsklärare samt slutbetygen i engelska.
Våra analyser av samtalen skedde enligt samtalsanalytiska principer, vilket innebär noggrann transkription, analys av sekvensutveckling på turbasis och fokus
på hur eleverna formar sina bidrag i relation till de föregående. När vi sedan
jämför dessa analyser med bedömardata är vi självfallet medvetna om det dilemma detta innebär eftersom de två datauppsättningarna har analyserats på
olika epistemologiska grunder. Vår lösning har varit att genomföra analyserna
serapat, och att först göra interaktionsanalyserna utan kunskap om de enskilda
bedömningarna. På det sättet behåller vi det sekventiella och deltagardrivna
fokus som karakteriserar CA intakt innan vi inledde den jämförande delen.
Analys
I vår analys fokserar vi på uppgiftshantering som den tar sig uttryck i praktiken
snarare än hur den planerades (jfr Breen 1989; Hellerman & Pekarek Doehler
2010; Seedhouse 2005). Vi använder uppgiftshantering som paraplybegrepp för
sociala handlingar och praktiker kopplade till att genomföra en förutbestämd
uppgift under det provet, exempelvis att utveckla ett diskussionsämne, ställa och
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svara på frågor, avsluta en deluppgift eller fördela talutrymmet. Under analysarbetet noterade vi att tvetydigheter kring uppgiften utgjorde en plats för det
man inom samtalsanalysen benämner interactional trouble (t.ex. Schegloff
2000). Interaktionella problem kan exempelvis synas i att en deltagare uppvisar
problem med att producera relevanta bidrag till det pågående samtalet eller att
förstå någon komponent i pågående tal. Det är följaktligen deltagarnas egna
uppvisade orienteringar mot ”problem” som vi utgår ifrån snarare än vår egen (i
egenskap av lingvister och språklärarare) konceptualisering av problematiskt tal.
Nedan presenterar vi tre sekvenser som representerar bredden av typer av
uppgiftshantering i vår korpus. Vi visar hur skiftande tolkning av provuppgiften
och hur eleverna förhåller sig till uppgiften genererar olikartade sekvenser. Därefter jämför vi kortfattat analyserna med bedömningarna som tilldelats respektive elev samt berör hur de olika strategierna för uppgiftshantering förefaller
spela in i bedömningen av muntlig färdighet.
Samma uppgift – tre olika typer av uppgiftshantering
I exempel (1) ser vi två elever, kallade Lea och Niclas, som precis dragit ett
samtalskort om faran med mobiltelefoner (“Mobile phones are dangerous and
disturb people”). Själva uppgiften topikaliseras på rad 28 av Lea som efterfrågar
ledning från läraren om huruvida hon bör dra nästa kort. Efter bekräftelse på
detta läser Lea texten på kortet och påbörjar diskussionen inom samma tur.
Exempel (1)
[530423031] LÄR: läraren 2, LEA: kvinnlig elev, NIC: manlig elev
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

LEA
LÄR
LEA
NIC
LEA
NIC
LEA
NIC
LEA
NIC
LEA
NIC
LEA
NIC
LEA
NIC
LEA

yeah hhuhm (..) should I take (.) >the next<?
mhm?
(2.1) ((shuffling sounds))
((reads)) e:h (.) mo:beel phones are dangerous and disturb
(.) people (1.8) ((stops reading)) ˚mobile phones˚ (.) no?
(.) well (.) everyone has a (0.5) cellphone and hhhHUH.hh
uh (.) and I have heard that the radiation from the::
mobile phones (0.8) are not that dangerous as: .hh (.)
people tend to believe
(0.4)
[no]
[that] you practically have to (.) walk around with it on
all day (1.6) u:h in (.) a long time for you to notice any
(1.4)
yeah I don't know (what’s happening but)
any::=I don't think it's (0.8) that (.) big (hh) huh (.) >I
mean< everyone has its ow- (.) u:h no one will notice hhuh
hhUH
yeh I suppose it's quite annoying if you:: (.) if it calls
in the middl::=
=of a conversof a con[versation or some[thing]
[aah]
[yeah]
but- .hhh
well- ja
but but that that'll be only annoying not dangerous
yeah (.) mm (.) precisely (.)I think e:h (.) you're very
(.) u:h addicted to your phone (.) when you don't have it?
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57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

NIC
LEA
NIC
NIC

(.) you’re (0.5) you feel like you're missing something
well it's quite u:hm hard eller (.) u::h to (.) contact
everyone (1.6) hhHUH (.) if you if you want to call someone
it's (.) you really need (0.6) the cellphone just (.)
otherwise you feelhhRM (.) it makes it much easier to (1.6) e:h talk with
your friends whenever you (.) want to or're bored or
exact (1.6) and if you're in danger you can call 911? hhhH
and (
)
yeah?
(3.3)
u:h ((reads)) (.) the sound level at concerts and discos
are dangerous (.) uh (.) if you're close to the ((cont.))

Lea tar avstånd från korttexten (”no?”) varpå hon fortsätter med en allmän
kommentar om att “alla” har mobiltelefoner. Hennes skratt på rad 33 behandlas
av Niclas som en punkt där talarbyte är möjligt och han bygger på med en mer
specifik utsaga om strålning från mobiler. Hans tur inleds med ”and”, vilket hörs
som att han kopplar vidare från Leas föregående tur, och han bygger vidare på
detta i raderna 39-40.
Lea tar vid på rad 44 med en något oklar och fragmenterad tur, men som åtminstone till viss del förefaller vara kopplad till hennes tidigare bidrag om att de
flesta faktiskt har en mobiltelefon. Trots att sista delen av hennes tur är något
oklar behandlar inte Niclas turen som problematisk, utan använder sig av turskiftespunkten efter Leas skratt för att påbörja ett nytt bidrag. Turen inleds med
”yeh” (bekräftar Leas bidrag som relevant), varpå han fortsätter med en ny
aspekt av ämnet (”yeh I suppose it's quite annoying…”). Lea överlappar hans tur
med flera partiklar som signalar enighet och båda elevers turer visar en sensivivitet för kontexten och föregående turer. På rad 54 kopplar Niclas tillbaka både
till sin egen föregående tur och till originalfrågan på samtalskortet genom att
leverera en värdering: ”but but that that'll be only annoying not dangerous”. Man
kan säga att Niclas uppvisar att han orienterar sig mot uppgiften genom att visa
att det här med mobiler som ringer mitt i ett pågående samtal tillhör aspekten
”disturb people” snarare än att de är ”dangerous”. Lea instämmer och gemensamt utforskar de ämnet under ytterligare ett par turer innan Lea avslutar sitt
sista bidrag till ämnet med stigande intonation på ”call 911?”. Niclas speglar
hennes intonation (”yeah?”) varpå en längre tystnad följer. Intonationshöjningarna i kombination med en paus hörs som en gemensam förhandling om att
uppgiften på det aktuella kortet är slutförd och utan vidare uppmaning drar
Niclas ett nytt samtalskort.
Lea och Niclas uppvisar sin förståelse av den aktuella uppgiften på flera olika
sätt. Lea kontrollerar provreglerna gentemot läraren innan hon drar ett nytt kort,
de behandlar ämnet stegvis (Gan, Davison & Hamp-Lyons 2008; Sacks 1992)
genom att orientera sig mot föregående tur när de konstruerar ett nytt bidrag och
de bygger gemensamt upp en förståelse av när ett visst ämne är uttömt. Det är
relativt få problematiska turenheter som skulle vara kandidater för reparation
och de samarbetar interaktionellt för att bygga samtalet kring ämnet. Sammantaget visar eleverna en delad förståelse av vad uppgiften går ut på och de använder
flera samtalsresurser (medhåll, stödsignaler m.m.) för att skapa ett naturligt
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samtal. Också tidpunkten för ett nytt kort åstadkommes gemensamt. Samtalskorten används som resurs i samtalet och tidpunkten för introduktion av det nya
kortet skyddar också samtalet från obekväma pauser när ett ämne uttömts. Eleverna uppvisar också sin medvetenhet om spelets regler genom att orientera sig
mot uppgiften som sådan och mot ordvalet på kortet, men dock utan att uppgiftens konstruerade natur blir synlig i deras samtal.
I vårt material finns emellertid ett flertal exempel där en något överdriven
orientering mot provuppgiften överskuggar ämnesutvecklingen. I exempel (2)
förefaller eleverna (Fia och Linn) vara mest fokuserade på att nå samförstånd
kring huruvida de håller med om påståendet på kortet eller inte. I instruktionerna
för den här delen av provet finns angivet att eleverna skall diskutera ämnet på
kortet och säga om de instämmer eller inte (”agree or disagree”), men i sekvenser såsom exempel (2) fungerar detta samtalsstöd istället snarast som avslutningsfraser istället för som ämnesutvecklare. Eleverna tar sig igenom ett kort på
några få turer och så snart de nått en överenskommelse om enighet eller oenighet med påståendet avstannar ämnet. Även slutet på föregående ämne visas (rad
09-14) då samma mönster upprepas samtalet igenom (se pilmarkeringar):
Exempel (2)
[531523172] FIA: kvinnlig elev, LIN: kvinnlig elev
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

FIA →
LIN →
FIA →
LIN
LIN
FIA
LIN
FIA
LIN
FIA
LIN
FIA
LIN
FIA
LIN
FIA
LIN
FIA
FIA →
LIN
FIA
FIA

.hh (0.5) so: we:: (0.8) (pt) (.) disagree? (.) or ˚agr↓ee˚
(2.1)
u:hm (2.1) disagr↓ee.=
=I >disagree there too<
(4.1)
˚ohkay˚
(2.9) ((skpapande ljud))
.hh u::h ((läser)) the sound level (.) at concerts (.) and
discos (.) isu:h dangerous ((slutar läsa))
(3.5)
yeah bu:dh (.) y- you could [buy (.) thisu:h earplugs or=
[(the music and )
=something >I know what it mean(hh)s< hhuhHE:H (.) mm?
[so- .hh
[yeah
the THING? [is that it=
[sho=SHOuld? be loud .hh (0.6) that's=
the thing [you know=
[yeah
=if you wanna listen to your favourite band it should be
>’ksom ↑WHO::U↓< (.) Hhuh huh [huh
[ye:ah,
kind of like [th(hh)a:t (hh)
[it’s your own (.) choice (.) if you want tu:h
have it loud [or (.) rr- low
[y↑eah
y↑eah (.) so we:u:h (.) disagree
disagree (0.6) again hhhHUh HUH [HUH
[HUH
okay ((läser))living in the countryside is better than
living in a town ((slutar läsa))(.)

I slutet av det föregående ämnet frågar Fia sin kamrat om de håller med eller
inte. Hennes tur är paketerad som en uppsummering av tidigare turer och relevantgör ett av de två alternativen ”(.) disagree? (.) or ˚agr↓ee˚” som svar. Efter
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en kort tvekan säger Linn att hon ”disagree” med fallande ”slutgiltig” intonation
och Fia speglar därpå hastigt Linns tur: ” I >disagree there too< “. Det nya kortet
introduceras på rad 16 efter en paus på fyra sekunder och ett tyst ”ohkay” från
Linn som bekräftar ämnets avslut. När det nya ämnet initierats inleder Fia med
att signalera oenighet med kortet och levererar i påföljande turer argument för
att hon inte håller med (rad 19-32). Under tiden ger Linn ett flertal stödsignaler
och visar enighet med Fias argument. På rad 33-34 kommer Linn med sitt första
egna bidrag som kan höras som en slutsats av Fias turer: “it’s your own (.)
choice (.) if you want tu:h have it loud [or (.) rr- low”. På rad 36 initierar Fia ett
avslut på ämnet med en summering inledd med “so” som indikerar att hon nu är
på väg att leverera en sammanfattning som Linn kan bekräfta eller avslå: “y↑eah
(.) so we:u:h (.) disagree”. Linn bekräftar med “disagree (0.6) again hhhHUh
HUH HUH”, och tillägget “again” följt av skratt skulle kunna tolkas som att
Linn markerar att det på något sätt skulle kunna vara problematiskt att återigen
välja alternativet “disagree” i förhållande till uppgiften (se Jefferson, 1984, om
skratt i problemsekvenser).11 Det förfaller alltså som om dessa elever är inriktade på att diskutera ett ämne endast tillräckligt länge för att kunna nå konsensus
och leverera ett ”svar” på påståendet. Detta i sin tur hindrar en djupare ämnesutveckling och gör sekvenserna som följer på varje kort relativt korta.
Så här långt har vi visat två elevdyader som tolkar samma uppgiftstyp på relativt olika sätt. Även om det är lätt att se Lea och Niclas som ideala uppgiftshanterare, som förhåller sig växelvis både nära till och med distans från samtalskortet, är det värt att poängtera att Fia och Linn inte på något sätt begår några
”regelbrott”. Visserligen uppvisar de sistnämnda en bokstavlig tolkning av uppgiften som påverkar samtalets grad av ”naturlighet”, men det är inget fel i sig ur
testsynpunkt. Deras genomförande av uppgiften är likväl produktivt eftersom de
förhåller sig till kortet, uppvisar orientering mot varandras bidrag, producerar tal
på engelska och uppvisar inte några nämnvärda problemsignaler.
Som kontrast till de två föregående dyaderna exemplifierar exempel (3) ett
förhållningssätt till uppgiften som skiljer sig markant från de tidigare. Uppgiften
härstammar från den första delen av provet där eleverna skall turas om att beskriva sig själva och sin hemmiljö. Eleven Jimmy inleder på rad 01, varpå läraren påpekar att han missat att presentera sig själv (rad 02):
Exempel (3)
[521312082] LÄR: läraren, TEA: kvinnlig elev, JIM: Jimmy, manlig elev

01 JIM
02
03 LÄR
04 TEA

u:h I live in a: kind of big house? ((monoton röst))
(1.1)
((snörvlande ljud)) but a:- (.) who are you hhhuH
hhhAh .hh

11

Detta är förstås spekulativt och svårt att empiriskt bevisa eftersom de snabbt går vidare till
nästa ämne på rad 39.
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05
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

JIM

LÄR
JIM
LÄR
TEA

>jaha:< (0.9) my name is Jimmy and I live in a:: (0.6)
kind of big house? (1.5) and u:h (.) I got (1.2) two:: (.)
°u:h° laws (0.4) lawns (.) and (.) I can play football
there (.) play compu:ter (.) but- in th’house? (.) u:hhh
(.) yeah that's it? .hhh
(1.0)
that's (.) ↓it↑
ja.hh (.) >det är det väl?< (.) eller ska jag fråga också
°↑nyie::° (.) do you: have athing- anything to ask him
ou:hm (.) °no:? (.) I don't think so (hhhh)Eh .hhh° u:h
(.) my name is Te:a ((cont.))

På rad 05 visar Jimmy genom kodväxling till svenska (”jaha:”) sin förståelse av
lärarens tur, varpå han levererar den efterfrågade komponenten med sitt namn.
Han fortsätter sedan genom att återanvända sin tidigare formulering från rad 01,
men fyller på med beskrivningar om sin hemmiljö. Efter en kort paus lägger han
till ”yeah that’s it?”, och signalerar därmed explicit att uppgiften, i hans tolkning, är slutförd. Läraren repeterar detta med frågeintonation och betoning på
båda orden, vilket kan fungera både som en fråga som uttrycker förvåning eller
misstro (se Kim, 2002:51) och som en förståelsekontroll (rad 12). Jimmy svarar
då jakande på svenska: ”ja.hh (.) >det är det väl?< (.) eller ska jag fråga också”.
Läraren bemöter Jimmys fråga tvekande (”nyie::”) och vänder sig sedan mot
Tea med en direkt fråga om hon har något hon vill fråga Jimmy. På detta svarar
Tea nekande, ”ou:hm (.) °no:? (.) I don't think so”, och initierar istället sin egen
presentation av sig själv (rad 16).
I denna korta sekvens, som är typisk för dyadens hela provsamtal, visar
eleverna två saker: dels en viss osäkerhet angående provets spelregler (Jimmys
”jaha:”, bristen på följdfrågor), dels en markant annorlunda tolkning av provuppgiften än de två andra elevparen. Exempelvis demonstrerar Jimmy explicit i
slutet av sin presentation att uppgiften är färdig vad honom anbelangar, vilket
kan ses som ett tecken på att han tolkat uppgiften som ”svar” som ska levereras
snarare än som ett stöd för att kunna utveckla en interaktion mellan honom och
Tea. Detta syns också tydligt i hans svenskspråkiga tur på rad 12, där han återigen understryker att han uppfattade uppgiften som genomförd, även om han
markerar en viss tvekan efter lärarens upprepning av hans ”that’s it”. Hans kodväxling till svenska sker också uteslutande i relation till oklarheterna i uppgiftens utformning och avslöjar därmed att Jimmy inte tolkat uppgiften som att
han även skulle ställa frågor. Tea uppvisar en liknande orientering i att hon inte
behadlar lärarens fråga på rad 14 som en uppmaning till att verka “intresserad”
av Jimmys beskrivning, utan hon svarar (möjligen helt uppriktigt) att hon inte
har några frågor till sin kamrat.
Genom hela provet visar deltagarna ett likartat förhållningssätt där de misslyckas med att utveckla de givna ämnena. Vi menar att de uppvisar en tolkning
av uppgiften och samtalskorten som påminner om att genomföra ett skriftligt
prov där man skall leverera ett korrekt ”svar” (snarare än att ta tillfället i akt att
visa upp sin muntliga färdighet i engelska). Denna uppgiftsförståelse blir tydlig i
elevernas uppvisade “ovilja” mot att visa spelat intresse för samtalets innehåll i
syfte att fullfölja provets syfte som helhet, nämligen att producera bedömnings132

bart tal på engelska. Genom att vid upprepade tillfällen inte rätta in sig efter
testproceduren visar eleverna motstånd mot provuppgiften (jfr Hellermann &
Pekarek Doehler, 2010) och detta motstånd kan inte enbart förklaras genom just
dessa elevers bristande språkkunskaper. Som vi ser så sker kodväxlingen till
svenska (i denna dyad och i andra i materialet) nästan uteslutande i relation till
uppgiftens regelverk och gentemot läraren, och det prat som produceras på
engelska är inte anmärkningsvärt bristfälligt. Uppgiftsorienterad kodväxling
verkar inte enbart förekomma där elever har bristande uppgiftsförståelse eller
uttrycksförmåga, utan den bidrar också till motståndet att spela med i ”provspelet”. I en studie i ett språkklassrum observerade Ustunel och Seedhouse
(2005) att kodväxling kunde användas för att visa en alliering eller ett motstånd
(alignment eller disalignment) mot lärarens pedagogiska fokus. Något liknande
skulle kunna vara fallet även här.
Uppgiftshantering och bedömning av muntlig färdighet
Vi har nu presenterat tre vanligt förekommande mönster för uppgiftshantering
under det nationella provet i engelska. I det följande görs en kort jämförelse
mellan vår interaktionsanalys och bedömardata. I exempel (1) såg vi att eleverna
Lea och Niclas uppvisade medvetenhet om och förståelse av diskussionsuppgiftens genomförande, medan de samtidigt lyckades osynliggöra testreglerna
under stora delar av samtalet. De ansvarade gemensamt för topikutveckling och
avslut och samtalet liknade i mångt och mycket ett naturalistiskt samtal. Båda
dessa elever erhöll de högsta poängen i materialet över alla mätpunkter (för
detaljer, se Sandlund & Sundqvist, 2011). I exempel (2) uppvisade Fia och Linn
omsorgsfull orientering mot att nå konsensus i uppgiften, vilket dock ledde till
att samtalsämnena snabbt var avhandlade. Båda eleverna erhöll likt Lea och
Niclas höga betyg av bedömarna, även om Fia och Linn på en av underkategorierna, treatment of topic (hur man behandlar samtalsämnet), fick förhållandevis
låga betyg. Baserat på samtalsanalysen av paren i exempel (1) och (2) och bedömardata för de fyra inblandade eleverna (samtliga bedömdes ha mycket god
muntlig färdighet i engelska), föreslår vi (om än med viss försiktighet, då underlaget är begränsat) att olika strategier för uppgiftshantering och bedömning
av hur elever hanterar samtalsämnen är interrelaterade. Avslutningsvis vill vi
nämna att Jimmy i exempel (3) genomgående bedömdes lågt med undantag för
en underkategori: förmågan att överkomma kommunikationsproblem. Han bedömdes alltså högt där trots att han inte bidrog med mycket tal utöver de gånger
då han uppmanades av läraren att säga något; under hela provet hade han få
självständiga försök att lösa problem. Troligen är den relativt sett höga bedömning på kategorin ”överkomma kommunikationsproblem” föjden av en övervärdering från bedömarnas sida: det är möjligt att vilka försök som helst att lösa
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problem i ett samtal som överlag innehåller få självständiga bidrag från eleverna
övervärderas.
Slutsatser
Även om den studie vi presenterar här är liten tycker vi den pekar på en rad
intressanta aspekter av muntlig testning. För det första verkar det som om vissa
typer av uppgiftshantering och bedömningar av samma elevers muntliga färdighet har ett samband. Det kanske verkar självklart att färdigheter i ett andraspråk
underlättar förståelse och genomförande av en muntlig diskussionsuppgift, men
våra analyser pekar också på att lärares/bedömares förståelse av hur en uppgift
skall genomföras på bästa sätt inte alltid sammanfaller med elevernas. Alla tre
elevdyader ovan visar på olika orienteringar mot uppgiftens format (task-asworkplan, Breen 1989). Elever som hade de högsta bedömningarna i vårt
material tog provuppgiften som utgångspunkt, men genomförde sedan diskussionen utan att testuppgiften var särskilt synlig i samtalet. Som kontrast kunde vi
se hur elever med en överorientering mot uppgiften och dess instruktioner föreföll bedömas något lägre, även om de fortfarande hade höga bedömningar. Slutligen fanns ett klart samband mellan de elever med lägst bedömningar och ett
uppvisat motstånd mot att spela med i det sociala spel som den här typen av
tester innebär. Vår jämförelse av underkategorierna som expertbedömarna använde visar att exempelvis Fia och Linn (exempel 2) fick lägre bedömningar på
sin ämnesbehandling än Niclas och Lea (exempel 1), trots att samtalen på många
sätt hade liknande drag och en produktiv uppgiftshantering. Vi menar därför att
bedömares och bedömande lärares värdering av ämnesbehandling också påverkas av en underliggande förståelse av vad som är ”bra”, ”ganska bra” respektive
”dålig” uppgiftshantering. På samma sätt har eleverna också sin egen tolkning
av de förväntningar som finns, vilket också kan spåras i deras samtalshandlingar.
I relation till detta vill vi betona att (i) uppgiftshantering i praktiken och i relation till instruktionerna för en viss uppgift kan ge oss viktiga insikter av relevans
för både testkonstruktion och bedömning och (ii) uppgiftshantering förefaller ha
samband med delbedömningar, som elevens förmåga att lösa uppkomna kommunikationsproblem och ämnesbehandling. På en fallande skala kunde vi se att
de starkaste eleverna mer eller mindre osynliggjorde sin uppgiftshantering,
medan de svagaste ägnade stor del av sitt provsamtal åt påvisbar uppgiftshantering, vilket i sin tur överskuggade utvecklingen av samtalsämnen. För dessa
elever, och i viss mån även för Fia och Linn, blev själva uppgiftshanteringen och
inte ämneskortet samtalsämnet.
Vidare kan vi konstatera att lärarnas handlingar under provsamtalen i hela
vårt material också ger viktiga ledtrådar till vad som behandlas som lyckad
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uppgiftshantering, något som syns tydligast i exempel (3).12 Även i relation till
bedömarna kan man enkelt uttryckt säga att den framgångsrike uppgiftshanteraren är villig att spela med i spelet och uppvisa intresse för både ämnet och motpartens bidrag. Vår analys kring uppgiftsmotstånd stödjer tidigare forskning som
betonat vikten av att ett bra muntligt prov har stor flexibilitet vad gäller samtalsämnen (Naughton 2006; Riggenbach 1998). Avslutningsvis, vi tror att vidare
studier av lärares och bedömares förståelse av provuppgiften samt djupintervjuer
med bedömare efter bedömning skett kan ge ytterligare insikter i vilken roll
uppgiftshantering spelar för framgång i muntliga språkprov.
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Text-based Chat and Language Learning
Opportunities and Challenges
Therese Örnberg Berglund
Introduction
Over the last few decades, communicative language teaching has gained ground
in classrooms around the world. In addition, the use of new technologies for
language learning has increased. However, the two approaches are rarely combined. Rather, technology use in classrooms often builds on other types of pedagogical models, where technology is mainly used to provide learners with exercises and correct answers (Svensson 2008). Despite the fact that young people
today often use technology for communication, this way of interacting is seldom
employed in schools (Ortega 2009). The current article addresses some potential
explanations for this and considers whether we should allow our students to
interact via text-based chat as part of their language studies.
The aim of the current article is to discuss opportunities and challenges with
employing text-based interaction in the language classroom. These issues are
addressed in relation to empirical data from a Swedish upper secondary school,
where students of English interact with a teacher (the researcher) in instant messaging. In order to gain a detailed picture of the interactional processes, data
from chat logs are complemented with screen recordings, keystroke logging data
and data from eye tracking. It should be noted that the current article cannot give
a comprehensive account of all relevant phenomena and previous research, but
rather some identified patterns will be highlighted and discussed.
Background
Previous research on text-based chat (e.g. instant messaging) has categorized it
as a mixture between spoken and written interaction (Kern 1995, Pellettieri
2000). A common concern among adults is that the language used when chatting
does not follow the norms of standard writing (Lee 2002). Other potentially
problematic aspects relate to the semi-synchronous nature of this type of interaction. Even if participants are interacting in real-time, messages do not become
visible to the other participant until they have been posted. This results in turntaking patterns which sometimes do not conform with those of face-to-face interaction. For instance, new messages might appear on screen while a participant
is busy typing, which could result in some messages never being noticed. Another consequence of this is that the message that is being composed might point
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back to an earlier message than the most recent one in the chat log. Sometimes
the links between messages in such intertwined threads are clear due to cohesive
strategies or timing, but at other times, the references are more difficult to identify (Loewen & Erlam 2006, Örnberg Berglund 2009).
This semi-synchronicity has also been suggested to provide opportunities for
the learners. For instance, it has been suggested that it allows students to take the
time needed to compose a message (Pellettieri 2000, Sauro 2009) and to make
self-repairs before the message becomes visible to the other participant (Smith
2008). Further suggested advantages include the persistence of the chat log and
the possibility to return to previous messages, as these are archived in the chat
window (Sauro 2009, Smith 2009). It has been argued that this, in combination
with the fact that participants can see each word being built up letter by letter,
might encourage focus on form (Lai & Zhao 2006, O’Rourke 2008).
As for methods of analysis, most previous studies on text-based interaction in
language education have relied solemnly on chat logs. A few studies have
demonstrated that by incorporating data from the individual participants, it is
possible to draw also other types of conclusions with respect to language learning (O’Rourke 2008, 2012; Smith 2008, 2009, 2010). The current study follows this fairly recent multimodal approach to analyzing chat data.

Method
The current analysis is based on data from interaction between the researcher
and eight students of English at a Swedish upper secondary school. The students
were volunteers, and were informed about the procedures of the task and the
data gathering before agreeing to take part. They were asked to fill in two consent forms, one before the data gathering, describing the main aims and general
procedures, and one after, describing the more detailed aims. They were also
informed that they could withdraw their participation at any time, should they
wish to do so.
The task was adapted from Smith (2010), and consisted of three steps. First,
the students watched a short animated video clip with no verbal language. Second, they were asked to retell the story they had seen in a chat in instant messaging with the teacher/researcher/author (henceforth: the teacher). During this
process, they were provided feedback concerning both form and content. The
third, and final, assignment was a post-chat writing task, where participants were
asked to retell the story once more in a word processor.
The instant messaging client used was Gtalk. In order to measure gaze patterns, the SMI RED remote eye tracking system (60 Hz) was employed. This
procedure involves matching the gaze of the student participant with the screen
content, through calibration. The software then combines the gaze data with a
screen recording. In addition, key presses were logged through the software
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Inputlog (Leijten & Van Waes 2006). In the keystroke logging data presented
here, square brackets primarily show number of back spaces, e.g. [BACK 13],
and curly brackets indicate pause length in ms, e.g. {14078}. Only pauses longer
than 2000 ms are included here.
The current analysis is primarily qualitative and focuses on the patterns found
in the interaction between the teacher and one of the student participants. For
some of the analyses, this is complemented by comparisons with patterns identified among the other students.

Results
Excerpt 1: Complete chat log between Student 7 (S7) and the teacher (T)
Nr.

From

Message

1
2
3

Time
(m:s)
02:12
02:18
02:34

T
S7
T

4
5
6

04:08
04:25
04:34

S7
T
S7

7

05:16

T

8
9
10
11
12
13

04:17
04:55
05:18
06:02
06:12
06:37

S7
T
T
S7
T
T

14
15
16
17

06:56
08:27
08:49
09:00

T
S7
T
T

18

10:13

S7

19

13:01

T

20

14:20

S7

21
22
23

15:05
15:15
17:17

T
T
S7

24
25

17:29
17:43

T
T

Hello!
hello!
Can you please tell me about the clip you just watched?
of course. I was like a child clip, with a squartle and some other animals, I didn't under‐
stood the message that it send out, but maybe it is I that am quite stupid...
I would doubt that!
haha!
It was like a child clip, yes I see. The main characters were turtles, do you remember
who else was in it?
It was a apple to, who fell down from a tree. Then a giraff was in it too! have I missed
something?
Please note the form of the indefinite article there.
A giraffe and a penguin, I believe.
indefintite article? whats that?
Good question!
It is the word that comes before "apple" in the previous sentence.
So you say you didn't understand the message, but what was the male turtle trying to
do?
should it be an apple maybe? hmm, I don't now actually, I don't remember. I'm sorry
Yes, that is correct, an apple.
Can you tell me about the episode with the boat?
Yeah, that I remember for sure! The giraffe was driving the boat and he didn't watch
up, so they hit a stone in the water, and some animals fell in the sea.
Yes, he didn't look up, that's right. Do you remember what music instruments they
were playing?
some animal was playing the fiol, and the turtle was playing a guitar, have i forgot
something?
he was playing the violin, yes. You have forgotten one musical instrument, but that is
okay.
So, was there a happy ending to the story?
yes, it was a violin of course. haha, I don't remember the ending, belive it or not. I'm
sorry again. I hope I don't skrew this up for you.
No worries!
Thanks for retelling what you remember! You will soon receive further instructions.
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Excerpt 1 above shows the complete chat log from the interaction between Student 7 (S7) and the teacher, which is the basis for the current analysis. Apart
from information automatically saved by the chatting software, concerning
sender and message, this excerpt has been expanded to include message number
and exact time when the message appears on screen.13
Basic interactional strategy
S7 posts 9 messages in total, and on average these include 2.1 sentences, 17.2
words and 87 characters. All of the messages that S7 sends appear after a message from the teacher; in other words, he does not divide his contributions into
subsequent messages. These general patterns can be compared to those of the
other seven participants in the study, as summarized in Table 1.
Table 1: General interactional patterns for all participants
Student Nr. of
Sentences/ Words/ Characters/ Nr. of
messages message
message message
subsequent
messages
14
1.4
8.1
37.5
1
1
17
1.1
8.2
36.6
2
2
6
2.2
29.5
145.5
1
3
7
2.0
26.1
133.6
0
4
9
1.6
13.8
69.4
0
5
12
1.5
13.7
63.5
0
6
9
2.1
17.2
87.0
0
7
15
1.3
10.7
48.5
1
8

Table 1 shows that in comparison to the other participants, the contributions
from S7 are not extreme in any direction. However, he writes fairly few messages in total, and furthermore these messages are fairly long, at least when
comparing the number of sentences in each message. This table also shows that
there are great differences in the strategies employed by those composing a few
long messages (S3 & S4), and those composing many short ones (S1, S2 & S8).
We will look into these general strategies further below in relation to the strategies that participants use when new messages appear on screen during typing.
We might also compare the patterns of S7 with those of the interlocutor, the
teacher. In the current chat session, the teacher posts six messages which appear
immediately upon her own previous contribution (subsequent messages). When
13

Part of this excerpt is also discussed in Örnberg Berglund (2012): "Corrective Feedback
and Noticing in Text-Based Second Language Interaction". In: Bradley, L. & Thouësny, S.
(eds.) CALL: Using, Learning, Knowing, EUROCALL Conference, Gothenburg, Sweden, 2225 August 2012, Proceedings. S 234-239.
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analyzing these messages in more detail, we can see that this happens when the
teacher wants to bring up several corrective feedback comments in relation to
one message from the student (for instance, M10) and when posting new questions to drive the conversation forward (for instance, M14 and M22). However,
at times, candidates for subsequent messages are instead combined in one post
(for instance, M7 and M19).
Relation to standard writing: capitalization and punctuation
In this section, we will have a look at patterns for sentence-initial capitalization
and sentence-final punctuation. Already in the first message from S7 (M2), we
notice that he does not capitalize at the beginning of the sentence. Overall, capitalization does not follow any clear pattern in this chat log. On most instances,
S7 does not capitalize in the beginning of a message. Sometimes, he capitalizes
when beginning new sentences within the same message, but often he does not.
As for punctuation, S7 uses standard punctuation, apart from on one instance,
where he sends a message off without a final full stop (M15). This can be compared with the post-chat writing task, where he uses standard capitalization and
punctuation throughout.
As for the other students, many of them are less concerned with punctuation
than S7, and some never capitalize at the beginning of a new message. However,
most of them do employ standard capitalization and punctuation in the post-chat
writing task. We find exceptions to this with two students who do not follow
standard capitalization rules in the final writing task: S6 does not capitalize at
all, and S8 mixes the strategies. It should also be noted that the teacher is not
consistent when it comes to capitalization and punctuation either. In the chat log
we see here, standard capitalization is employed apart from at the beginning of
M21, but in some of the other chat logs we find many more examples of such
inconsistencies. Similarly as in the case of general interactive patterns discussed
above, S7 does not seem to take after the teacher when it comes to these stylistic
features.
New messages appearing while typing
Let us now turn to the question of whether students notice the messages that
appear on screen while they are typing. In Message 9, the teacher sends metalinguistic corrective feedback. The gaze data show that S7 does not understand this
message (intense fixations on the word "indefinite"), and he begins to compose a
message containing a clarification request. Excerpt 2 below shows the keystroke
logging data illustrating the details of how M11 was composed.
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Excerpt 2: Keystroke logging data for composing M11
whick·[BACK
7]hmm,·which·a[BACK
13]{14078}indefinti{2031}te·article?·whats
·thay[BACK]t{2109}?[RETURN]{73953}

By the time that S7 has written "hmm", a reply from the teacher to the question
raised by S7 in M8 appears in M10. He continues typing "which a", then checks
the message from the teacher and erases the current draft. However, the erasing
does not serve to better meet the most recent comment from the teacher, but it is
simply a reformulation of the clarification request relating to M9, resulting in
the final message "indefinite article? whats that?".
In all the chat logs, we find a total of 18 instances where new messages appear on the students' screens while they are composing another message. This
fairly low number might be linked to the task type, whereby the students are
given the time needed to finish their contributions without being interrupted.
The exception to this is when the teacher provides feedback to earlier messages.
As will be discussed below, S3 also receives comments suggesting that she
could divide her long message into shorter ones.
The gaze data reveal that such intercepting messages are always noticed by
the students, but that slightly different strategies are employed for when and
how to deal with them. On eleven instances, intercepting messages are checked
right away. On four occasions this results in participants erasing what they have
started to write. On seven instances, the participants do not check the intercepting messages once they appear, but they are able to identify them, at the
latest after having posted the message they are currently composing.
Interestingly, the general interaction strategies seem to have some influence
here. If we compare S3 with S8, this becomes particularly clear. As was seen in
Table 1, S3 composes fairly long messages. For instance, she spends 6.5 minutes
composing her first message summarizing the video clip. After 5 minutes, the
teacher sends messages suggesting that she should divide her retelling into several messages rather than one long. However, these suggestions are not noticed
until 1.5 minutes later, when S3, after having finished a sentence, scans the
page, and then posts. About 1 minute into composing the second long message,
feedback from the teacher appears concerning the first post. S3 does not check
the first feedback message until 25 seconds later when yet another feedback
comment appears. The subsequent feedback messages are checked right away.
The spatial distance between the point of inscription and the chat log, which is
increased due to lengthy messages, might contribute to these patterns.
This can be compared to the patterns we find with S8. This student receives
five messages while typing. Two appear shortly before he has finished composing his current contribution, and these are not read until he has posted. The
other three lead to deletion. On two instances, he has continued telling the story,
but instead responds to new metalinguistic feedback or a new question posted by
the teacher. On another instance, he has started composing a confirmation re144

quest ("did you mean that?") but before sending it, a confirmation from the
teacher appears, and the request is deleted.
Intertwined threads
On instances where the same interlocutor sends several subsequent messages,
there is a risk that referencing might be difficult. One example of when this
happens in the chat log in Excerpt 1 above is when the teacher, after clarifying
what is meant by "indefinite article" in M13, continues by raising a new question in M14. S7 is preoccupied with checking the log file to identify the referent,
and has not started composing anything yet. When starting to type, he first seeks
confirmation that he has understood what is meant by "indefinite article". He
then writes "hmm, I don't now actually, I don't remember. I'm sorry". Based on
the chat log only, one might conclude that he is trying to further illustrate his
insecurity in relation to the metalinguistic feedback, but it could also be that this
is a reply to the question raised in M14. Indeed, the gaze data suggest that the
second part of his message is in response to M14. This example illustrates how
cohesion might be problematic in cases of intertwined threads, and how gaze
data might help disambiguate what is attended to here.
Another case of using one message to comment on two separate earlier messages occurs in M27. Here, S7 first comments on the recast of "fiol" presented in
M21 ("violin") and then moves on to reply to the question posted in M22,
whereby lexical cohesion is created through repetition of lexical items ("violin"
and "ending").
Suggested positive effects of using instant messaging
As previously stated, on 18 occasions, the students receive intercepting messages while typing. They compose 89 messages in total, which means that for
about 80% of the messages, they are allowed to take the time needed to complete their contributions, without being interrupted. We also note that participants take advantage of the possibility to self-repair before posting their message.14
Instead of going into more detail in relation to these aspects, here we will
have a look at how S7 takes advantage of the persistence of the chat log. In immediate connection to typing "giraffe" in M18 and "violin" in M23, he scans the
log and identifies the recasts by the teacher in M10 and M21 respectively. Excerpt 3 shows the keystroke logging data from composing the first part of M23.
14

Self-repair in these chat logs will be further discussed in Örnberg Berglund (forthcoming):
"Repair in text-based language learning" (paper to be presented at NORDISCO 2012).
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Excerpt 3: Keystroke logging data for composing the first part of M23
okay,{3031}[BACK 5]yes,·it·we[BACK]as·a·violin·of·course.

Here, S7 starts out by writing "okay", and in the following pause he re-identifies
the word "violin" with his gaze. Then he returns to the typing area, deletes
"okay" and instead begins a new message starting with "yes...". He continues
typing and the gaze is directed towards "violin" again during typing that particular word.
A similar case occurs in M20, where an analysis of the keystroke logging data
reveals that S7 was in fact attempting to write about the penguin again, something which is not visible in the chat log. The details concerning the composing
process can be found in Excerpt 4.
Excerpt 4: Keystroke logging data for composing M20
[CAPS LOCK]A[CAPS LOCK]·pen{14625}guien[BACK 4]i[BACK]{2734}uien [BACK
11]they·were·[BACK 10]some·animal·was·playing·the·fiol.

In the 14 s long pause after having written "A pen", S7 scans the chat log, apparently in search for the spelling of the lexical item "penguin" that the teacher
provided in M10. However, this message is no longer visible on screen, and
instead of using the scrolling feature, which makes it possible to view earlier
messages, he tries some different spellings before deleting the beginning of the
message and replacing it with "they were" only to delete also that suggestion and
to end up with "some animal was...".
Discussion and conclusion
As regards potential drawbacks of using text-based interaction, the current
small-scale analysis reveals that S7, the student in focus here, uses different
stylistic strategies depending on medium and task; there is less consistency in
the chat log than in the post-chat writing task with regard to capitalization and
punctuation. This indicates that he is aware of the conventions concerning these
specific features in the different text types. Most other students also make a
distinction between the two text types, apart from two students who do not always use sentence-initial capitalization in the word processing task. One reason
for this could be that the immediate connection to the chat task encourages them
to continue using the same conventions also in the second writing task. An alternative explanation is that these students are not aware of the different conventions in the different genres, which would suggest that we need to continue
stressing such differences.
In relation to the semi-synchronous nature of instant messaging interaction,
we see that all messages from the teacher are eventually noticed and read by the
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students, even if they are busy typing a new message at the time they appear.
Furthermore, on most occasions, the links between typographically separated,
although related messages, are clear through different cohesive strategies, but on
some instances, a more comprehensive account of reference is possible only
after having investigated the gaze patterns of the student. However, since this
data is not available to the interactional partner, coherence will have to be ensured through other means. A special case, to be investigated further in future
research, concerns the problem that some of the students have when identifying
the referent for general metalinguistic feedback (cf. Excerpt 2). Here, a number
of different factors are likely to influence. For instance, the student might not be
familiar with the terminology, or there might be several potential referents in the
chat log. The non-explicitness of this type of feedback (when not giving further
clues) is also likely to have an impact, and, as we have seen, intertwined threads
might complicate things further.
If we instead turn to the benefits investigated here, in the current data, the students are commonly allowed to take the time needed to compose their messages,
and many of them also act upon the affordances of the medium in order to selfrepair before their messages are sent. Furthermore, S7 makes use of the chat log
in order to identify the correct spelling of some earlier introduced words when
attempting to write them. However, he does not make use of the scrolling feature (cf. Smith 2009).
One shortcoming of the current study concerns the fact that the students interact with a teacher/researcher in a semi-experimental setting. This is likely to
have an influence on both interactional patterns and conversational style, and
while it might inform us about what we could expect when students interact with
teachers, this setup is rarely a possibility in the classroom. Simply interacting in
the target language might have an effect here, and by pairing students up with
partners they have not met before, for instance in intercultural exchanges, we
might encourage form-focused interaction even if no teacher is involved.
Furthermore, as stated initially, the areas investigated here could be analyzed
in more detail; for instance, the analysis of stylistic features included here is
very basic, and, in addition, further writing samples would strengthen the analysis. More systematic comparisons could also be made, both among the participants in this material, and with additional participants in different contexts. In
addition, further research is needed in order to better understand the complex
relation between the informal chat setting and focus on form.
To sum up, the results of the current investigation are quite encouraging with
regard to exploring using these types of communication tools in the classroom.
However, certain findings can be worth keeping in mind. For instance, we
should engage our students in discussions concerning writing in different genres.
One suggestion would be to make use of logged data to raise their awareness
concerning this. Similar exercises might also be used to encourage students to
focus on form. Other suggestions include practicing medium specific coherence
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strategies and making students aware of the potential benefits of using these
tools, as well as of how to best act upon their affordances, in order to make the
most of communicative language learning in a text-based setting.
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Regeringens satsning på Sfi har resulterat i bland annat ökad valfrihet för eleverna, ökad kompetens för lärare samt kvalitetssäkring i form av nationella
slutprov. Dock har ingen särskild satsning gjorts på att undersöka den språkliga
progressionen, trots att denna är grundläggande i inlärningen av ett nytt språk,
och dessutom möjliggör en effektiviserad undervisning.
Progression är ett väl använt begrepp inom all utbildning som innefattar att
kunskap byggs på tidigare kunskap för att på så sätt gradvis öka kunskapsspannet, men är ofta inte specificerat mer än som ökad komplexitet. I språklig
progression finns dock även en annan aspekt att ta hänsyn till, nämligen de inlärningsstadier som en inlärare går igenom på sin väg mot målspråket. Detta
innebär att teorier om andraspråksinlärning måste appliceras på språkpedagogiken, vilket idag inte görs.
Flera språkinlärningsteorier betonar vikten av att inputen ligger steget före
inläraren så att utveckling kan ske, vilket motiverar en undersökning av den
input och de lärandemål som inlärarna möter i läromedlen och hos läraren.
Upptäckten av grammatiska utvecklingsstadier som är oberoende av modersmål
och inlärningssituation, är en av de viktigaste inom andraspråksforskningen, och
har bland annat legat till grund för processbarhetsteorin. Teorin, som är väl
spridd, beskriver och förklarar de utvecklingsstadier som andraspråksinläraren
går igenom. Enligt processbarhetsteorin är inläraren mottaglig endast för de
strukturer som ligger på nivån just ovanför, vilket gör den applicerbar och i
högsta grad relevant för språkundervisning. Det är således inte lönsamt att undervisa på stadier som ligger för långt ifrån inlärarens aktuella stadium eftersom inläraren inte är redo för dem. Detta motiverar att utvecklingsstadierna
följs av såväl läraren som av läromedlen för effektivare inlärning. Studier som
visar att läromedlen inte följer inlärarnas naturliga utvecklingsordning finns
gjorda för engelska men saknas inom svenska som andraspråk. Det är det här
projektets avsikt att fylla denna lucka.
Utifrån ovanstående perspektiv avser den här artikeln att presentera ett forskningsprojekt som studerar hur undervisningen på Sfi förhåller sig till elevernas
språkinlärning när det gäller grammatiska och lexikala drag i svenskan. Målet
med projektet är att överbrygga klyftan mellan andraspråksforskning och språkpedagogik genom att matcha undervisningens läroplan med inlärarens naturliga
utvecklingsstadier. Den studie som redogörs för kan ses som pilotstudie och
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handlar om de grammatiska utvecklingsstadierna enligt processbarhetsteorin
applicerade på läromedel i Sfi.
Språklig progression
Progression definieras ofta som allmänt ökad komplexitet, en betydelse som
många gånger är ganska diffus. Med de inlärningsstadier som en inlärare går
igenom är det däremot möjligt att beskriva progressionen mer detaljerat. För att
få en övergripande men också en mer detaljerad bild har vi inom projektet som
avsikt att undersöka progression både utifrån inlärningsstadier och utifrån allmänna och tidigare använda komplexitetsmått som bygger på studier av olika
texttypers grammatiska egenskaper såsom type/token ratio, ordklassfördelning,
bisatsanvändning och fundamentsvariation.
I kursplanen för Sfi är målen att eleven ska utveckla ”sin förmåga att läsa och
skriva svenska, sin förmåga att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i
olika sammanhang, ett gott uttal, sin förmåga att använda relevanta hjälpmedel,
sin förmåga att anpassa språket till olika mottagare och situationer, insikter i hur
man lär sig språk, och inlärnings- och kommunikationsstrategier för sin fortsatta
språkutveckling” (Skolverket 2009), vilket i de olika kurserna (A-D) formuleras
för att spegla progression. Målet för eleverna är alltså funktionellt och innebär
inga exempel på en rent lingvistisk progression. I ett stödmaterial som tagits
fram för att skapa en likvärdig bedömning över hela landet finns däremot den
lingvistiska kompetensen definierad som en del av den muntliga och skriftliga
språkförmågan: ”Vilket intryck får man av författarens språkliga kompetens
med avseende på såväl komplexitet och variation i syntax och lexikon som på
grammatisk korrekthet och exakthet i val av ord och fraser?” (Skolverket 2004:
38, 52). Den språkliga utvecklingen i detta stödmaterial bygger på den modell av
performansanalys som utformats av Bergman och Abrahamsson (se t.ex. 2004)
och som beskriver hur språkfärdigheten hos andraspråkselever utvecklas. Performansanalysens progression bygger delvis på Åke Vibergs indelning av språket i bas och utbyggnad (1993) och Bachman och Palmers kommunikativa
språkförmåga (1996) men har ingen förankring i forskning om utvecklingsstadier. Snarare tar den sin utgångspunkt i en allmän syn på språkets ökade komplexitet och inte i inlärningsteori, vilket är ett vanligt grepp när det handlar om
undervisning.
Grammatiska utvecklingsstadier
Med utgångspunkt i det så kallade Zisa-projektet (Meisel, Clahsen & Pienemann
1981), som hade identifierat utvecklingsstadier för tyskans ordföljdsregler,
utarbetade Pienemann (1998; 2005) processbarhetsteorin med syftet att både
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beskriva och förklara inlärningsgångar med större precision. Detta ger oss möjlighet i projektet att grammatiskt definiera progression. Teorin bygger på att
stadierna utgör en implikationell hierarki, vilket innebär att de successivt kräver
en högre processningskapacitet. Det finns alltså inga genvägar till den högsta
nivån, utan alla nivåer måste passeras. Inläraren har bara kapacitet att processa
en nivå i taget, vilket innebär att nya strukturer läggs på successivt och språket
byggs upp med en bit i sänder.
Processningshierarkin har även utarbetats för svensk grammatik av Pienemann och Håkansson (1999), och bygger på fem stadier (se tabell 1). Den första
nivån består av oböjda ord. I nästa steg läggs ändelser på orden, och inläraren
börjar böja substantiv och verb. På tredje nivån processas frasen i sin helhet,
vilket innebär till exempel att adjektiven kongruensböjs med substantiven. På
fjärde nivån kan grammatisk information föras över frasgränserna men stannar
inom satsen. På den sista nivån börjar inläraren att kunna hantera olikheter i
huvudsats och bisats, som till exempel negationens placering.
Tabell 1. Utvecklingssteg enligt processbarhetsteorin (ur Håkansson 2000:140)
Steg
Morfologi
Syntax
5. Grammatisk information
inte inversion i indirekt fråga
mellan satser
negation före verb i bisats
4. Grammatisk information
kongruens (predikativ)
inversion
inom satser, mellan fraser
3. Grammatisk information
ADV + SV
kongruens (attributiv)
inom fraser, frasmorfologi
2. Ordklass, lexikal morfoplural, best.
kanonisk ordföljd (SV)
logi
presens, preteritum
1. ”ord”
invarianta former
enstaka konstituenter

Flera forskare har konstaterat vikten av att lägga sig på rätt nivå i inflödet till
inlärarna, och med rätt nivå menas steget över den nivå som inläraren just då
befinner sig på. För förstaspråksutveckling föreslog psykologen Vygotsky redan
på 60-talet att utvecklingen sker i det som han kallar zone of proximal development, det vill säga den nivå som ligger just ovanför inlärarens aktuella nivå
(Vygotsky 1962). Inom andraspråksforskningen är det främst i Krashens
inputhypotes (Krashen 1981) som denna nivå har definierats. Krashen menar att
om målspråksinflödet till inläraren är begripligt men något mer avancerat än
inlärarens aktuella nivå så är sannolikheten för inlärning stor. Den här typen av
målspråksinflöde kallar han för i+1, där i står för inlärarens aktuella
interimspråksnivå och +1 representerar den potentiella språkutvecklingen.
Krashens inputhypotes har fått ta emot en hel del kritik, främst när det gäller
bristen på empiriska bevis men är ändå användbar i samband med
utvecklingsstadier och progression. Genom Pienemanns processbarhetsteori blir
+1 grammatiskt definierbart, och med hjälp av de utvecklingsnivåer som finns
definierade kan inputen matcha den grammatiska progressionen hos inläraren.
Till teorin hör också den så kallade Teachability Hypothesis, enligt vilken det
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inte är lönsamt att undervisa på stadier som ligger för långt ifrån inlärarens
aktuella stadium eftersom inläraren inte är kognitivt redo för dem. Detta
motiverar att utvecklingsstadierna följs i inputen för effektivare inlärning.
Kort om Sfi
Det övergripande målet med utbildningen i svenska för invandrare är att eleverna utvecklar en kommunikativ språkförmåga. De kompetenser som kan identifieras i denna språkförmåga är å ena sidan kunskaper om det språkliga systemet, å andra sidan kunskaper om hur systemet används. Att tala om progression
blir därför inte oproblematiskt då det involverar flera olika delkompetenser. I
den här studien ligger fokus på den grammatiska progressionen.
Utbildningen i Sfi består av tre olika studievägar kopplade till olika kurser
enligt följande system:
Studieväg 1:
Studieväg 2:
Studieväg 3:

Kurs A (introduktion för analfabeter och personer med kort skolbakgrund)
Kurs B (forts.)
Kurs B (nybörjarkurs, 4-9 års studier i hemlandet)
Kurs C (forts.)
Kurs C (nybörjarkurs, mer än 10 års studier i hemlandet)
Kurs D (forts.)

Kurserna är tänkta att fungera på så sätt att kurskraven ska vara lika oavsett om
det är nybörjarkurs eller fortsättningskurs men att de ska ha olika utformning
beroende på elevens bakgrund och vald studieväg (Skolverket 2012).
Pilotstudiens syfte och metod
I kursplaner anges oftast progressionen mellan de olika kurserna och sällan inom
en kurs, vilket innebär att det i det senare fallet i stället styrs av läromedlens
upplägg och lärarnas kunskap. Syftet med den här studien är därför att undersöka om läromedel i Sfi följer de grammatiska utvecklingsstadier som preciseras
av processbarhetsteorin.
Progression genom grammatiska utvecklingsstadier kan studeras utifrån tre
perspektiv. Det första är lärandemålen, det vill säga vilken tanke om språklig
progression som ligger bakom utformandet av läromedlet. Lärandemålen framgår av de lärarhandledningar som följer med läromedlen. Det andra perspektivet
är inputen, det vill säga om det förekommer någon progression i den text som
eleverna möter i läromedlet. Detta är inte nödvändigtvis samma gång som lärandemålen utan bygger på de texter som valts ut, medan lärandemålen ofta följs av
någon form av mer explicit grammatikförklaring. Det tredje perspektivet utgörs
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av det språk som eleven uppmanas att producera i läroboken eller i tillhörande
övningsbok. I föreliggande studie är det lärandemålen som analyseras.
Beskrivning av läromedlen
I studien ingår tre olika läromedel: Framåt, Mål och Samspråk. Framåt följer
Sfis studievägar där Framåt A1, 2 och 3 (2008) är tänkta till kurs A, och Framåt
B (2007) riktar sig till Sfi-kurs B (för en översikt över studievägar och kurser
inom Sfi, se skolverket.se). Författarens intentioner för grammatiken i Framåt A
uttrycks i särskilda texter till läraren. I textbok 1 står att den grammatiska strukturen nöts in genom helfrasinlärning i autentiska situationer men att verben
tränas på specifikt (2008:64). I textbok 2 tas inte den grammatiska strukturen
upp i lärartexten, i stället uppmanas läraren till att nöta in begreppet ˮverbˮ
(2008:64). Dock kan man läsa på baksidan av boken att ˮgrammatiska moment
presenteras genom helfraser så att språket och grammatiken ska komma naturligt
och sätta sig djuptˮ. I textbok 3 informeras läraren om att språkets uppbyggnad
börjar presenteras men att inga grammatiska termer förutom ˮverbˮ används
(2008:64). I presentationen på baksidan av textbok 1 får vi också veta att böckerna följer den muntliga språkinlärningens progression.
Framåt B har andra författare än Framåt A, och här nämns inget specifikt om
hur grammatiska strukturer introduceras eller hur progressionen ser ut.
Mål 1 och 2 är riktade mot första och andra delen av en nybörjarkurs i
svenska15. I Mål 1 får läraren veta att grammatiken följer en strikt progression
och att varje text följs av grammatikrutor med hänvisningar till Målgrammatiken
som finns på flera olika språk (2006:3).
SamSpråk 1 (2008) riktar sig till B- och C-kursen inom Sfi medan Samspråk 2
(2008) riktar sig till D-kursen. I introduktionen till läraren får vi inte veta något
om progressionen eller om hur grammatiken introduceras utan enbart att man i
Samspråk tränar de språkliga färdigheterna – läsa, skriva, tala och höra.
Till grund för undersökningen av hur den grammatiska progressionen i lärandemålen ser ut i förhållande till PT-nivåerna ligger den sammanställning av de
olika momenten som inleder läromedlen. Denna sammanställning framställs på
olika sätt i de tre läromedlen, vilket gör att grupperingen i resultatpresentationen
varierar något. I Framåt A presenteras de olika momenten med sidhänvisningar,
vilket gör grupperingen mindre självklar än i de läromedel som har kapitel. I
tabellerna nedan har dessa delats in i grupper om 20 sidor för att på ett ungefär
motsvara avsnitten i Framåt B.
15

Sedan arbetet med dessa läromedel började har Mål 1 och 2 kommit ut i en ny upplaga som
är anpassad efter den senaste kursplanen och betygskriterierna år 2012. Böckerna är tänkta för
nybörjare som läser sfi kurs B och C. Den nya upplagan är framför allt förnyad i utseende och
genrer. Grammatikprogressionen beskrivs som ˮlångsam och tryggˮ (www.nok.se).
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Resultat
Resultaten presenteras i tabellform där kryssen markerar att någon av strukturerna på den aktuella PT-nivån ingår som lärandemål för respektive avsnitt.
Tabell 2. Framåt A, B, C. Lärandemål.
PT 116
PT 2
18.
s. 4-24 (A1)
X
X
s.
25-44
X
X
(A1)
s.
45-64
X
X
(A1)
s. 4-24 (A2)
X
X
s.
25-44
X
X
(A2)
s.
45-62
X
X
(A2)
s. 4-24 (A3)
X
X
s.
25-44
X
X
(A3)
s.
45-63
X
X
(A3)
B: avsnitt 117
X
X
B: avsnitt 2
X
X
B: avsnitt 3
X
X
B: avsnitt 4
X
X
B: avsnitt 5
X
X
B: avsnitt 6
X
X

PT 3

PT 4

PT 5

X
X
X
X

I Framåt A1-3 finns en progression i lärandemålen enligt PT-nivåerna (se tabell
2). Även om textbok 1 består av mycket träning av verb i presens finns det inget
uttalat lärandemål om tempus. Läsaren erbjuds heller inga förklaringar om formen, utan verben verkar mycket riktigt ˮnötas inˮ genom helfraser.
Författaren uppmanar dock till att efter varje sida skriva in verbens presensformer i en lista längst bak i boken där de kontrasteras mot preteritumformen.
Denna uppmaning har tolkats som ett lärandemål eftersom dessa inte finns ex16

I samtliga läromedel är PT-nivå 1 markerad som ett ständigt förekommande lärandemål
som består av ett ökat ordförråd.
17
Viktigt att poängtera här är att Framåt B är skriven av andra författare än Framåt A1-3.
Eftersom de tillhör samma serie och bygger på varandra utifrån sfi-kurserna har de ändå
placerats i samma tabell för progression.
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plicit uttryckta i presentationen av momenten, vilket medför att verben i presens
analyseras som PT-nivå 218.
Detsamma gäller för textbok 2 där samma uppmaning ges. Här kommer dock
även PT-nivå 3 i slutet av boken i form av futurumformer. Lärandemålet framgår tydligt i momentpresentationen även om futurumtermen undviks till förmån
för ˮframtidˮ. I textbok 3 blir de grammatiska momenten något tydligare, även
om termerna fortfarande undviks. Ganska tidigt kommer attributiv kongruens
och sammansatta verbformer (båda på PT-nivå 3), medan inversion efter frågeord (PT-nivå 4)19 introduceras i slutet av bok 3. I Framåt B finns som lärandemål enbart PT-nivå 1 och 2 i form av substantivets numerus och enkla tempus.
Det här läromedlet riktar sig mot Sfi-kurs B, vilken fungerar både som fortsättningskurs för Sfi A och som nybörjarkurs. Som fortsättningskurs utgör PT-stadierna här alltså inte någon progression från A. Att en kurs fungerar både som
nybörjarkurs och fortsättningskurs kan därmed bli problematiskt när det handlar
om den grammatiska utvecklingen i läromedlen där stadierna utgör en implikationell hierarki.
I Mål 1 och 2 kan vi se en progression som följer PT-stadierna ganska väl (se
tabell 3). I de första kapitlena ligger det grammatiska fokus på lexikal morfologi,
medan man i kapitel 5 börjar ta upp inversion efter adverbial. PT-nivå 3 är representerat av bland annat attributiv kongruens och sammansatta tempus. I kapitel 7 tas adjektivets böjning upp både för attributiv och predikativ kongruens,
vilket indikerar att PT-nivåerna inte legat som grund för grammatikutvecklingen
då dessa strukturer ligger på olika nivåer. I Mål 2 (som börjar med kapitel 11)
presenteras även nivå 5 mot slutet genom negationens placering i bisats.
Slutligen kan vi se i tabell 4 att den grammatiska progressionen i Samspråk 1
och 2 inte följer inlärarens naturliga utvecklingsstadier. Den första boken börjar
direkt med lärandemål på PT-nivå 4, där inversion efter adverbial tränas, för att
sedan hålla sig på nivå 2 och avsluta med frågornas ordföljd på nivå 4. Eftersom
boken vänder sig till kurs B och C på Sfi kan den alltså fungera både som fortsättningskurs och nybörjarkurs, vilket innebär att nivå 4 kan vara tidigt att börja
med redan i kapitel 1 om det är nybörjare som lär. Bok 2 bygger inte vidare på
de grammatiska utvecklingsstadierna utan innehåller enbart lärandemål på nivå
1 och 2.

18

Denna tolkning måste diskuteras ytterligare när den sätts i relation till inputen och elevens
produktion, då PT 2 blir mer framträdande i och med fokus på tempusformerna.
19
Ordföljden i frågor är dock tveksam som bevis för nivå 4 eftersom frågor i stor utsträckning
tas upp i ett rent kommunikativt syfte, och det är svårt att avgöra om inversionen alls tas upp
ur ett syntaktiskt perspektiv.
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Tabell 3. Mål 1 (kap. 1–10) och 2 (kap. 11–20). Lärandemål.
PT 1
PT 2
PT 3
PT 4
19. Kap.
1
X
X
2
X
X
3
X
X
X
4
X
X
X
5
X
X
6
X
X
X
7
X
X
X
8
X
X
X
9
X
X
X
10
X
X
X
11
X
X
12
X
X
13
X
X
X
X
14
X
X
15
X
X
X
16
X
X
X
17
X
X
18
X
X
19
X
X
X
20
X
X
Tabell 4. Samspråk 1 och 2. Lärandemål.
PT 1
PT 2
PT 3
20. Kapitel
1
X
X
2
X
X
X
3
X
X
4
X
5
X
X
6
X
X
7
X
X
X
1
X
2
X
3
X
X
4
X
5
X
6
X
X

158

PT 4
X
X

X

PT 5

X
X
X

PT 5

Diskussion
Det som är mest slående i denna pilotstudie är hur olika läromedlen förhåller sig
till grammatiken och begreppet progression. Beträffande presentationen av de
grammatiska målen poängteras i Framåt att grammatiken nöts in genom helfraser och att termer inte används, medan man i Mål använder sig av grammatikrutor och hänvisningar till en särskild målgrammatik. Vad de här olika uppfattningarna om hur grammatiken ska hanteras grundar sig i behöver undersökas
närmare. Den här pilotstudien visar att det inte nödvändigtvis är så att undvikandet av explicita grammatikgenomgångar också innebär att läromedlet inte följer
någon grammatisk progression. Detta visar till exempel Framåt A 1-3, där progressionen utifrån PT-stadier är tydlig.
En av utgångspunkterna i det här projektet är just att undersöka definitionen
av progression i de olika läromedlen. I Framåt A talar man om en ˮmuntlig progressionˮ medan Mål utgår ifrån en ˮstrikt progressionˮ. Ingen av dem definierar
eller problematiserar begreppet. I Mål kan vi dock se en progression utifrån PTnivåerna, vilket tillsammans med de explicita grammatik-genomgångarna tyder
på att progressionen delvis är kopplad till de grammatiska strukturerna. I Samspråk nämns inte progression, och lärandemålen följer inte heller den grammatiska utveckling som definieras av PT-stadierna.
Vi har i denna pilotstudie visat att det bland läromedel för sfi finns en viss
variation i vilken ordning de grammatiska momenten introduceras och att det
därmed verkar saknas en gemensam teoretisk grund för upplägget. Detta gör att
valet av läromedel kan bli en avgörande faktor för hur undervisningen kommer
att te sig. Sfi bygger på att eleverna ska utveckla en kommunikativ språkförmåga, varav kunskap om de grammatiska strukturerna är en av kompetenserna.
Det vi genom språkinlärningsteorier idag vet om inlärarens utvecklingsstadier
motiverar en anpassning av undervisningen för att följa dessa stadier, vilket i sin
tur motiverar ytterligare studier om läromedlens språkliga progression. Eller för
att återvända till citatet i början av artikeln: ˮWhy don’t teachers teach what
learners can learn?ˮ (Kessler et al. 2011:149).
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Lärares attityd vid uppföljning av elevsvar i
flerspråkiga klassrum
Gudrun Svensson
Av stor betydelse för språkutvecklingen är deltagande i olika sorters samtal
eftersom man därigenom får en mångfacetterad kunskap om och träning i hur
språket varierar beroende på diskursen. Många elever med svenska som andraspråk har begränsad tillgång till denna språkliga variation eftersom de i sin vardag utanför skolan pratar sitt förstaspråk med sin familj och vänner. Därför är
det av största vikt att de får möjlighet till riklig språkanvändning i olika sammanhang under tiden i skolan. Att prata ett mer vardagligt språk med kamraterna
på rasterna och arbeta med skolrelaterade skriftliga uppgifter på lektionerna är
inte tillräckligt, utan eleverna måste också under lektionstid delta i samtal som
utvecklar deras muntliga färdigheter mot alltmer kvalificerade nivåer. Lärarna
spelar en stor roll härvidlag och deras sätt att interagera vid samtal under lektionerna får en avgörande betydelse för elevernas språkinlärning och kunskapsutveckling (se exempelvis Swain 1985, 1995).
Syftet med denna artikel är att visa och diskutera hur lärare genom sina attityder vid uppföljning av elevsvar kan påverka flerspråkiga elevers möjligheter att
ta tillvara sina egna erfarenheter och språkliga resurser.
Forskningsöversikt
Förutsättningen för andraspråksutveckling är, enligt Krashen (1977), att inläraren får ett begripligt inflöde på en nivå som ligger strax ovanför den nivå där
denna befinner sig. En liknande hypotes om inlärning utgör Vygotskyjs (1962)
kunskapsteoretiska antagande om en optimal utvecklingszon varifrån barn med
hjälp av vuxna utvecklas steg för steg mot allt högre nivåer. Till skillnad från
Krashen betonar Vygotskyj det sociala samspelets betydelse och framhåller att
både det egna aktiva deltagandet samt gensvaret från motparten är av stor vikt
för utveckling av vidare kunskap. Den egna produktionens betydelse betonas
också av Swain (1985, 1995) som studerat språkbadsprogram och kommit fram
till att det inte räcker med att inlärare utsätts för ett intensivt inflöde utan att
också deras eget begripliga utflöde är av största vikt om de ska kunna uppnå en
målspråksnära nivå. Genom betydelseskapande förhandlingar skapas en förståelse för och utveckling av språket på både semantisk och syntaktisk nivå. Från
1980-talet och framåt har en omfattande forskning inom andraspråksundervisningen påvisat interaktionens stora betydelse för en framgångsrik språkutveck161

ling (se exempelvis Lindberg 2001, 2005; Cummins 1996, 2000; Schleppegrell
2010, Gibbons 1993).
Vikten av kontextuellt stöd i kombination med kognitiva utmaningar betonas
starkt som viktiga moment för framgångsrik språkutveckling (se exempelvis
Cummins 1996, Gibbons 1998). Likaså understryks betydelsen av att undervisningen baseras på elevernas tidigare erfarenheter och att den befrämjar elevernas
självuppskattning så att de kan förlita sig på den egna förmågan. Cummins
(1996) har myntat begreppet empowerment, vilket har både sociala och psykologiska dimensioner och avser hur läraren genom respekt och bejakande skapar
tillit i klassrummet så att eleverna kan reflektera kritiskt utifrån sina egna erfarenheter och sin egen identitet.
Vikten av kritiskt reflekterande litteracitet betonades redan under 1970-talet
då Freire (1972) ifrågasatte den traditionella undervisningen i form av förmedlingspedagogik och hävdade att sådan undervisning och programmering missgynnar marginaliserade grupper genom att hålla tillbaka kritiskt reflekterande
litteracitet. Att den traditionella undervisningen inte ger utrymme för ett reflekterat tänkande och passiviserar eleverna framhålls även av bl.a. Sinclair &
Coulthard (1975) utifrån studier av sociala och kulturella villkor för arbetarklassens ungdomar. De beskriver den klassiska modellen för förmedlingspedagogik
som ett treledat fenomen med dragen initiativ (av läraren), respons (från eleven)
och uppföljning (av läraren). Typexemplet är när läraren ställer en fråga, eleven
avger det (sanna) svaret och läraren följer upp svaret genom att bekräfta
huruvida detta svar är korrekt eller ej. I en sådan IRU förväntas endast ett enda
korrekt svar och formuleringen av frågan ger inget utrymme för ett reflekterande
tänkande eller alternativa svar. Einarsson & Hultman visade i en svensk studie
(1984) att just detta interaktionsmönster var förhärskande på alla olika stadier i
en grundskola. Sådan interaktion består till stor del av frågor som testar
huruvida eleverna kan svara inom vissa givna ramar och ger inte utrymme för ett
fördjupat reflexivt tänkande och inte heller för kritisk kunskapsutveckling.
Denna undervisningsform är starkt förankrad i skolans verksamhet (Lindberg
2005) och speglar ett monologiskt interaktionsmönster utifrån ett maktförhållande där läraren äger ensamrätten att initiera samtalsämnen, fördela ordet, bestämma repliklängden och inkludera, respektive exkludera olika deltagare i
samtalet (se exempelvis Gremmo m.fl. 1985). Senare forskning (se bl.a. Mercer
1995, Lindberg 2001) har dock visat att lärarledda samtal på olika sätt kan vara
ett stöd för elevers språk- och kunskapsutveckling genom att läraren undviker
slutna frågor och i stället öppnar upp för mer informativa och reflekterande svar.
Wells (1999) påvisar att lärarna genom att göra små justeringar i själva uppföljningsdraget kan främja elevernas inlärning om deras svar betraktas som viktiga
bidrag som kan användas för diskussion och vidare kunskapsutveckling i stället
för att endast värderas som bra eller dåliga. Lindberg & Håkansson (1988) har i
en studie undersökt frågornas betydelse vid andraspråksundervisning och visar
på svarets kommunikativa värde, ett värde som är avhängigt av om den inle162

dande frågan varit en testfråga med reproduktion av kunskap som grund eller en
informationsfråga som ställer större krav på elevernas reflekterande tänkande
och kreativa förmåga. De understryker vikten av att vid analys av frågornas roll
också belysa uppföljningsdraget eftersom detta kan spela en stor roll för elevernas möjligheter att utveckla språk och kunskaper.
Material och metodiska utgångspunkter
Underlaget för denna artikel har hämtats från klasser på alla nivåer från förskola
till och med år 6 på en skola där 98 % av eleverna har svenska som sitt andraspråk. Materialet består av c:a 30 timmar video- och audioinspelningar samt
observationer och har samlats in under år 2012.
I denna studie följer jag upp uppföljningsdragen i samtalen mellan lärare och
elever för att analysera hur lärare genom sina språkhandlingar vidareutvecklar
eller stoppar samtalet med utgångspunkt från de svar som eleverna avgett. Min
metod bygger på en vidareutveckling av Sinclairs & Coulthards (1975) ursprungliga Exchange Structure Model, ESM, med de tre dragen intiativ, respons
och uppföljning som är interaktionella handlingar i diskursen för att föra samtalet vidare. Med IRU avses här den treledade modellen utifrån Sinclair & Coulthard (1975) men till skillnad från den ursprungliga modellen med bara ett initiativ, en respons och en uppföljning utgår jag från en vidareutveckling där det
är själva strukturen som är treledad och kan innehålla rekursiva moment av både
responser och uppföljningar (Tsui 1994, Svensson 2009). Såväl initiativ som
responser och uppföljningar innehåller språkhandlingar som realiseras i diskursen. För denna studie undersöker jag dock bara de språkhandlingar som förekommer i de lärarledda uppföljningarna för att analysera vilken funktion de får
för det fortsatta samtalet. En uppföljning är beroende på den tidigare responsen
eller uppföljningen och klassifikationen av språkhandlingen måste därför ses i
ljuset av det som föregått. Språkhandlingar klassificeras olika i olika teorier (se
exempelvis Austin 1962; Linell & Gustavsson 1987; Eggins & Slade 1997). Jag
har valt att utgå från dem som beskrivs inom ESM och använder en klassrumsmodifierad form med utgångspunkt från Tsui (1994) och Svensson (2009). De
övergripande språkhandlingar jag använder mig av är notering, elevexpansion,
egenexpansion och nolltillskott. Notering innebär att läraren accepterar elevens
svar som en del i en förhandling och noteringen kan innehålla en positiv eller
negativ värdering av svaret eller endast att läraren uppfattat svaret. Elevexpansion innebär att läraren upprepar eller vidareutvecklar elevens svar eller ställer
en fråga för att be om förtydligande. I vissa fall ger läraren först en positiv eller
negativ värdering och vidareutvecklar sedan elevens svar och även sådana repliker benämner jag elevexpansion trots att de först innehåller en notering. En
notering innebär således att läraren endast meddelar att man är medveten om
svaret. Egenexpansion innebär att läraren oavsett vad eleven svarat utvecklar
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sina egna tankar. Nolltillsskott innebär att en elev inte får någon uppföljning alls
av sin respons eller sin uppföljning. Samtliga samtal utgår från situationer då
läraren diskuterar ord och begrepp med eleverna.
Transkriptionerna har en skriftspråksnära ortografi, paus markeras med #, ej
hörbart xxx, händelser i bakgrunden skrivs inom hakparentes [...] och ord eller
uttryck som uttalas med hög röst eller med starkt tryck skrivs med versaler.
Uppföljningar i lärarstyrda samtal
Nedan följer fyra utdrag ur lärarstyrda samtal. Jag har markerat lärarens initiativdrag och den första responsen från en elevs sida och därefter markerar jag
endast lärarens uppföljningsdrag och den språkhandling som uttrycks i detta
drag. Det första utdraget är från en förskoleklass och belyser meningsskapande
förhandlingar om beteckningar på äpplets olika delar. Eleverna sitter på en matta
på golvet medan en av lärarna sitter på en stol och den andra på knä framför
barnen med ett tiotal äpplen i en rad framför sig. Först räknar lärarna och barnen
unisont antalet äpplen och därefter lyfter läraren upp ett av äpplena och frågar
efter namnet på skaftet. Samtalet utgår från ett konkret och åskådligt material,
äpplena, som ligger framför eleverna och startar således på en nivå som kan
uppfattas av alla eleverna. Läraren frågar efter beteckningen på skaft men endast
en elev räcker upp handen, och när han får frågan avger han ett svar som kanske
inte är det som läraren tänkt sig. Läraren fångar dock upp hans svar och vidareutvecklar det. I figur 1 nedan visas hur läraren lyckas lotsa eleven fram till det
som kan betraktas som det rätta svaret, nämligen ordet skaft.
Informant Replik [även ”tysta” repliker, minspel
m.m.]
Lärare:
vad kallar man det här [håller upp ett äpple
och pekar på skaftet]
Elev A
sån lång pinne som sitter på äpple
Lärare
ja det är rätt det är en pinne som sitter på
äpplet och det håller fast äpplet i trädet #
vad kallas en sådan särskild pinne på äpple
# det vet du kanske också
Elev A
pinne som håller fast på trädet
Lärare
ja som håller fast på trädet # en sådan
pinne har ett särskilt namn # vet du det
Elev A
[rynkar ögonbrynen, river sig i håret] jag
vet # jag vet
Lärare
s # ska
Elev A
SKAFT
Lärare
ja där kom du på de

Drag

Språkhandlingar

Initiativ
respons
uppföljning

elevexpansion

uppföljning

elevexpansion

uppföljning

elevexpansion

uppföljning

notering-positiv
värdering

Figur 1. Förhandling om beteckningen skaft på ett äpple i förskoleklass
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I kolumnen Replik finns också ”tysta” repliker, dvs. gester och minspel som
kompletterar de uttalade replikerna.
Eleven svarar i sin första replik att det är en pinne på äpplet och läraren följer
då upp hans svar och utvidgar det genom att säga att äpplet sitter fast i skaftet på
trädet, vilket eleven i sin tur upprepar. Läraren upprepar elevens svar och driver
samtalet vidare genom att fråga efter det exakta namnet. Eleven visar att han vet
med sig att han kan, och när läraren hjälper honom genom att ljuda ordets första
stavelse kommer han på det. Man ser här hur det meningsskapande samtalet
leder till att eleven kan lyfta fram en kunskap som ligger något förborgad. Läraren hjälper honom framåt genom att i varje replik expandera hans svar så att han
kan tänka vidare och till slut får tag i sitt minne. Av avgörande betydelse är
lärarens första uppföljning då hon inte säger att pinne är fel term utan i stället
ger honom bekräftelse och chans att själv komma på lösningen.
I fortsättningen av samtalet om äpplen diskuteras flugan på äpplet. Ingen av
eleverna känner till namnet men genom att lärarna gör upprepade försök att
anknyta till elevernas erfarenheter av surrande och flygande djur kommer till
slut en av eleverna på svaret, vilket väcker stor glädje hos de andra. Även i detta
fall expanderar lärarna elevernas egna bidrag till diskussionen så att det till slut
blir eleverna själva som finner lösningen.
I årskurs 2 läser lärare och elever tillsammans och kommer fram till ordet julkrubban. Läraren frågar om de kommer ihåg julkrubban men endast någon elev
räcker upp handen till en början och läraren försöker då väcka elevernas minnen
genom att hänvisa till tidigare kyrkobesök. Efter hand som samtalet fortskrider
tycks eleverna komma ihåg allt mer och till slut är alla engagerade.
Informant
Lärare
Elever
Lärare

Elever
Lärare

Elev A
Lärare

Replik
julkrubban vad var det för någonting # där
har vi alla varit kommer ni ihåg vi var i
Mariakyrkan # vad var det
[medan läraren talar börjar eleverna räcka
upp handen]
det var halm där framme# det var en stjärna
så var det några små figurer vi titta på # jag
tror vi gick i ettan# det var några figurer som
var där framme #
[allt fler räcker upp handen, en del stönar
ivrigt, en del säger åå och andra jag vet]
tyst munnen [lägger fingret på munnen för att
eleverna som räckt upp handen ska vara tysta
och vänder sig mot dem som ännu inte räckt
upp handen] vi var på panncentralen också
och tittade på julkrubban # ni kommer väl
ihåg # nu kommer alla ihåg # vad säger du A
stjärnan
ja det var en stjärna # vad var det mer för
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Drag
initiativ

Språkhandling

respons
uppföljning

egenexpansion

uppföljning

egenexpansion

uppföljning

elevexpansion

Elev B
Lärare
Elever
Lärare
Elev C
Lärare

Elever
Elev D
Lärare
Elev D
Lärare
Elever
Lärare
Elever
Elev E
Lärare

figurer # vem var han där under stjärnan
Jesus
ja # och hur såg Jesus ut i julkrubban
[ingen räcker upp handen]
var han en stor och stark man eller hur var
han # vad är det som händer vid jul # varför
går vi till kyrkan och tittar när det är jul
för det är Jesus födelsedag
ja # det var ju Jesus som var ett litet barn som
låg i sin lilla krubba med halm # ja # och så
var det de tre vise männen som var där och
vem var där mer
[många elever viftar nu med händerna, några
säger åå, andra jag vet,]
aaa [ansiktsuttrycket visar att hon just kommit på svaret]
aaa # [vänder sig till elev D och skrattar] ja
vem var det
hans mamma och pappa
mm # och vad hette hans mamma
[ingen räcker upp handen]
Maa....
[många räcker upp händerna]
Maria
mm # det var julkrubban det #

Figur 2. Förhandling om julkrubban i år 2

uppföljning

elevexpansion

uppföljning

egenexpansion

uppföljning

elevexpansion

uppföljning

elevexpansion

uppföljning

elevexpansion

uppföljning

elevexpansion

uppföljning

elevexpansion

I ovanstående avsnitt diskuteras ordet julkrubban som kan vara både ett scenario
och det konkreta föremålet där Jesusbarnet ligger. Till en början diskuteras scenariot men på slutet är det den konkreta krubban med halm som omnämns. I sin
första replik associerar läraren till världen utanför och hänvisar barnen till deras
egna erfarenheter och föreställningsvärldar. Redan under lärarens första replik
kommer en del elever ihåg vad som avses och sedan räcker allt fler elever upp
handen. Ingen av dem får dock frågan utan läraren gör i stället två egenexpansioner. I denna situation kommer fler och fler händer upp i luften och innan
någon får frågan har alla eleverna sina händer uppe. Genom ett sådant förfarande får alla elever tid att tänka efter, att väcka sina minnen till liv, och de sistkommande får en chans att känna att också de har kunskaper om det som förhandlas. Med sina första uppföljningar, egenexpansioner, lyckas läraren således
få alla elever att söka bland sina minnen av erfarenheter, vilket troligen inte hade
varit fallet om någon av dem fått svara redan i början.
När läraren sedan ställer den något otydliga frågan: ”Hur var Jesus?” kan
ingen svara. Lärare snävar dock in frågan i en egenexpansion och får ett svar,
vidareutvecklar svaret och ger senare eleverna hjälp att hitta namnet Maria i sitt
minne genom att ljuda de två första bokstäverna.
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I årskurs 4 har läraren ett samtal om ords betydelser med sina elever. Orden
ingår i en text som läraren snart ska läsa upp högt och diskussionen försiggår i
förväg utan anknytning till den kontext där ordet befinner sig. Det aktuella ordet
är siluett och läraren försöker att handgripligen förklara ordets betydelse genom
att rita upp siluetten av ett hundhuvud och av ett äpple på tavlan. Eleverna gissar
men deras gissningar motsvarar inte det av läraren förväntade svaret. Läraren å
sin sida vidareutvecklar inte elevernas svar och till slut ger läraren själv det
korrekta svaret och en elev kompletterar hennes svar och får en positiv bekräftelse.
I figur 3 visas hur läraren utvärderar elevernas svar negativt gång efter annan
Elev A försöker uttrycka vad hon menar vid två tillfällen men när hon andra
gången ger sig på en längre förklaring ignorerar läraren hennes svar. Läraren gör
stora ansträngningar för att komma fram till en god förklaring så att eleverna ska
förstå, men tycks inte sätta sig in i elevernas föreställningar för att ta reda på om
de kanske är på väg mot en förståelse och om det kan finns något att vidareutveckla i deras svar. Vid ett par tillfällen upprepar hon visserligen elevernas uttryck, svart och genomskinlig, men gör inget mer av det.
Informant
Lärare:
Elever
Lärare

Replik
då är det bara ett ord kvar siluett # [ritar]
siluetten av ett hundhuve #
[skrattar och någon säger öö]
nä de blev viss inte så bra nu ska jag rita
en siluett av ett äpple # vad är en siluett #

Elev A
Lärare

man ritar någonting
nä #

Lärare
Elev B
Lärare

titta på den här (pekar på sin teckning
man ritar nåt på skivan
mjaa de behöver de inte va

Elev A

man ritar av någonting som man tänker på att
man typ tänker på att jag ritar de så ritar jag
det mm

Drag
Initiativ
respons
uppföljning
uppföljning

Lärare
man ritar bara själva formen # hur det ser ut #
ett äpple # hur lätt det kan va # nu blev det lite
slarvigt här

uppföljning

Språkhandlingar

egenexpansion
notering-negativ
värdering
egenexpansion

uppföljning

notering-negativ
värdering

uteblivet drag
uppföljning

nolltillskott
egenexpansion

Elev C
Lärare

va # ett äpple e ju inte svart

svart
uppföljning

notering-negativ
värdering

Elev C
Lärare

nä
nä

uppföljning

Lärare

men siluetter kan man se att dom bara har
svart # om de står nån bakom ett skynke som
e lite lite genomskinlig

notering-negativ
värdering
egenexpansion
(elevexpansion?)
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uppföljning

Elev E
Lärare
Lärare

hur ser man genomskinlig # va e de

Elev G

nä inte helt

Elev H
Lärare

man ser bakgrunden och formerna

då kan man se siluetten igenom # man ser inte
precis tydligt utan man ser bara formen av den
som står bakom skynket förstår ni

ja man ser bara kanterna eller formerna # de e
riktigt

uteblivet drag
uppföljning

nolltillskott?
egenexpansion
(elevexpansion?)

uteblivet drag

nolltillskott

uppföljning

notering-positiv
värdering

Figur 3. Förhandling om siluett i år 4

Det sista exemplet är taget från en matematiklektion i årskurs 5, se figur 4.
Läraren håller på att gå igenom räkning med bråktal. Hon har använt ett snöre
och ritat en pizza på tavlan för att demonstrera delar av helheten men flera av
eleverna har suckat och tyckt att det är svårt. Läraren skriver nu upp bråktal på
tavlan. När hon frågar om man förstår ordet subtrahera svarar en av eleverna att
han hatar matte och flera ger sitt medhåll. Stämningen blir vass men mildras av
en annan elev och läraren återgår till genomgång på tavlan utan att ta upp frågan
om eleverna förstår ordet subtrahera. De slutliga replikerna i samtalet är klassiska IRU-fenomen så som Sinclair & Coulthard beskrev dem (1975) med lärares värderande uppföljningar.
Informant
Lärare:

Elev A
Lärare
Elev B
Lärare
Elev C
Lärare
Elever
Elev D
Lärare
Lärare

Replik
[vänd mot tavlan och skriver ] så har
man här siffran 5 i nämnaren och 3 i
täljaren och subtraherar med, ja # ni vet
ju alla vad subtrahera betyder .-..
jag hatar matte
[vänder sig om] vad var det jag hörde #
var det någon som sa att man hatar
matte
ja jag också

Drag
Initiativ

Språkhandlingar

respons
uppföljning

elevexpansion

inget drag

nolltillskott

inget drag

nolltillskott

uppföljning
Initiativ

elevexpansion

jag med

Elev E
Lärare

[skrap och fniss i klassrummet]
jag älskar matte
tack D, tack D
[vänder sig mot tavlan igen] sedan
subtraherar man med ett tal med 5 i
nämnaren och 2 i täljaren # vad blir det
15
nä det är fel

Elev D
Lärare

fem femtedelar
nä det är också fel

respons
uppföljning
uppföljning
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notering-negativ
värdering
notering-negativ
värdering

Elev F
Lärare

en femtedel
ja det är rätt # [skriver svaret på tavlan]
# nu kan ni ta upp era böcker och träna
själva

uppföljning

notering-positiv
värdering

Figur 4. Matematiklektion med genomgång av bråktal i år 5
I denna sekvens finns det ingen elevexpansion där läraren vidareutvecklar elevernas repliker. Några elever säger att de hatar matte vilket kan vara ett uttryck
för deras frustration över att inte förstå. Men deras uttalande används inte till det
som skulle kunna ha blivit ett fruktbart samtal om elevernas svårigheter vad
gäller matematik. Inte heller när elever svarar fel vidareutvecklas deras svar och
det blir således inte klarlagt för dem varför de räknat fel. Efter denna genomgång kan man tänka sig att åtminstone fem av klassens elever, kanske betydligt
fler, inte kommer att klara av att själva lösa matematikuppgifterna som de ska
träna på.
Diskussion
Resultaten av denna studie20 av uppföljande dialoger i klassrummet tyder på att
de strategier som lärare använder på de lägre stadierna kan vara befrämjande för
elevernas tillit till sin egen förmåga i de fall då lärarna använder en taktik som
leder fram till empowerment (Cummins 1996). Eftersom lärarna tycks vara
medvetna om att eleverna kan ha begränsade möjligheter att till fullo utnyttja
sina språkliga resurser i sitt andraspråk ger de eleverna mycket stöd att vidareutveckla språket och sina kunskaper. De lyfter fram elevernas yttranden som värdefulla bidrag i dialogen, följer upp och använder dem och låter samtalen uppta
mycket tid. Av de studier vi gjort på denna mångkulturella skola tycks dock
reflekterande samtal ofta få stryka på foten under mellanstadiet till förmån för
inläsning av fakta och skrivövningar. Om samtalsagendan i klassrummen då
genomsyras av IRU-dialogen i stil med exemplen i figur 3 och 4 finns risken att
undervisningen präglas av en förmedlingspedagogik som är väsensskild från den
som rekommenderas av flerspråkighetsforskare som exempelvis Cummins
(1996, 2000) och Gibbons (1993). En dialogisk undervisning av samma uppföljande och vidareutvecklande karaktär som påvisas i figur 1 och 2 för yngre elever men med utgångspunkt från mellanstadieelevernas kunskapsnivå skulle
kunna fånga in även de äldre elevernas erfarenheter och föreställningsvärldar
och utgöra en god grund för både identitetsinvestering och kognitiva utma-

20

Studien ingår i projektet Interaktion för språk- och identitetsutveckling i flerspråkiga klassrum med syfte att
finna goda inlärningssituationer för flerspråkiga klassrum. Projektet bedrivs i samarbete mellan ämnena svenska,
svenska som andraspråk, psykologi och pedagogik samt litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet med bidrag
från Nämnden för utbildningsvetenskap
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ningar, två faktorer som enligt Cummins (1996, 2000) skapar framgång hos
flerspråkiga elever.
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Topikalitet i handledning
Jenny Magnusson & Hanna Sveen
Inledning
Varje termin skrivs 10 000-tals självständiga arbeten på våra högskolor och
universitet. Handledningen av dessa sysselsätter många och är en oerhört central
praktik i högre utbildning, såväl kvantitativt som kvalitativt. I flera studier har
det konstaterats att handledning är avgörande för kvaliteten på uppsatser (t ex
Zuber-Skerrit & Ryan 1994; Deem & Brehony 2000). Eftersom handledning
förknippas med uppsatsers kvalitet finns anledning att studera just handledningen utifrån ett forskningsperspektiv, vilket inte gjorts i någon stor omfattning.
Den forskning som finns består först och främst av makrostudier där generella
förhållningssätt, kategorisering av olika handledartyper etc. tas upp. Mycket av
denna forskning utgörs av intervjustudier och rör doktorandhandledning och inte
handledning av självständiga arbeten på högskolenivå.
Det som saknas är forskning om den specifika handledningssituationen och
därför fokuserar vi i detta projekt den handledningspraktik som rör självständiga
arbeten. När det gäller handledning av självständiga arbeten utgår vi från Brodersens definition där allt det som en handledare gör genom muntlig och skriftlig kommunikation för att hjälpa studenten att skriva en uppsats, få möjlighet till
lärande och socialiseras in i den akademiska kontexten ingår i handledningen
(Brodersen 2009:181). Med handledningspraktik avser vi i linje med denna
definition alla former av interaktion som handledning består av (som handledningssamtal, mejlkommunikation och kommenterade textutkast; se Tabell 1).
Syfte
Det övergripande syftet med vårt projekt är att studera handledningspraktiken
genom att beskriva, analysera och jämföra vad som görs och hur det görs, av
vem och när. I den här artikeln fokuserar vi på de övergripande perspektiven
rörande ”vad” och ”vem”. Med ”vad” avses ämnesval eller topik och med
”vem” handledarens respektive studentens roller och olika typer av deltagande.
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Teoretiska utgångspunkter
Vi utgår i projektet från ett sociokulturellt och dialogiskt perspektiv där lärande
ses som något som sker i samspel med andra (se t ex Bruner 1996; Säljö 2000;
Blåsjö 2004). Utifrån detta synsätt hör lärande, språk och kontext samman, och
språk och interaktion har en central roll (se t ex Vygotskij 2001). Av den anledningen är språk och språkanvändning i fokus även i vårt projekt, och vi vill
genom detta komma åt lärande och belysa den lärandesituation som handledningskontexten utgör.
Ett annat centralt teoretiskt perspektiv som vi utgår ifrån är det som går under
benämningen ’academic literacies’ (se t ex Lea & Street 2000; Lillis 1997;
2003). Detta perspektiv inkluderar inte bara akademiska färdigheter och en akademisk socialisationsprocess utan även förhandlingar om identitet och roller i en
akademisk kontext. Relevant för studier av handledningspraktiken är perspektivet att både rollen som handledare och student och deras förhållande och förhållningssätt till akademiska konventioner förhandlas genom olika interaktionsstrategier. Genom detta perspektiv kan makronivå och mikronivå knytas samman och vi kan komma åt såväl kontext i form av attityder och förhållningssätt,
förhandlingar av kunskap och identitet som språkliga mönster i interaktionen.
Metod och material
För en pilotstudie har vi samlat in material från en handledningspraktik. Detta
material består av inspelade handledningssamtal, olika textutkast med kommentarer och mejl mellan handledare och student. Vi har också genomfört en
intervju med den handledda studenten utifrån metoden ”stimulated recall”. Den
går ut på att man analyserar en inspelad händelse tillsammans med en av deltagarna som genom att höra sig själv, lättare minns och kan beskriva händelsen
och sina tankar (se t ex Haglund 2003).
I den här artikeln analyserar vi interaktionen i handledningssamtalen och
mejlkonversationerna. Vi undersöker hur ämnen eller topiker tas upp och hur de
olika deltagarna medverkar i den språkliga interaktionen. Detta ställer vi i relation till förhållningssätt i handledningspraktiken i stort. I Tabell 1 redovisas en
sammanställning av handledningspraktiken.
Sammantaget består materialet av två individuella handledningssamtal, fyra
kommenterade textutkast och fem studentinitierade mejlkedjor bestående av tre
mejl per kedja – ett mejl från studenten, ett svar från handledaren och ett avslutande tack-mejl från studenten (S-H-S). Gruppdiskussionerna är inte inspelade
och saknas alltså i det sammanlagda materialet.
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Tabell 1. En handledningspraktik
Interaktionstyp Datum

Typ av innehåll/syfte

Samtal

11-09-22

Gruppdiskussion uppsatsidé

Text

11-10-06

PM

Samtal

11-10-06

Gruppdiskussion av PM

Mejl

11-10-09+10+10

”Reviderat PM…” S – H –S

Mejl

11-10-17

”Förslag på teoretiker?” S – H –S

Text

11-10-27

Förstautkast

Samtal

11-10-27

Diskussion av förstautkast

Text

11-11-08

Utkast analys (till gruppdisk.)

Samtal

11-11-08

Gruppdiskussion om analys

Text

11-11-22

Fullständigt utkast

Samtal

11-11-22

Diskussion av utkast

Mejl

11-11-23

”En fråga om referenser” S–H–S

Mejl

11-11-24+25+25

Mejl

11-11-26

”En annan fråga om referenser”
S–H–S
”Mina kanske sista frågor” S –

Mejl

11-11-28+29

”Mina kanske sista frågor” H – S

Resultat och analys
I denna artikel redovisas resultat som rör topikalitet. Topikalitet har med ämne
och ämnesstruktur att göra och vi ser det som en naturlig utgångspunkt i en
analys av handledningssamtalens övergripande struktur och innehåll. Att göra en
analys av vilka ämnen som tas upp, vem som tar upp ämnen och hur ämnen tas
upp säger något om handledningens innehåll och fokus, rollfördelningen i denna
form av institutionella samtal och det säger också någonting om studentens
självständighet.
Självständighet är en viktig dimension när det gäller bedömning av självständiga arbeten (se t ex Rienecker & Jørgensen 2008). Denna självständighet kan
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tolkas på olika sätt, till exempel att en självständig student behöver mindre
handledning (jmfr Emsheimer 2008). Utifrån vårt sociokulturella och dialogiska
perspektiv är detta dock problematiskt då vi menar att handledning och interaktion är avgörande för ett framgångsrikt lärande. Vår syn på självständighet rör
istället förhållningssättet till det som diskuteras och tas upp i handledningsinteraktionen, det vill säga hur studenten förhåller sig till vad som diskuteras, och om
eller hur studenten tar initiativ och för in egna synsätt och perspektiv i handledningspraktiken. Genom en topikalitetsanalys kan vi komma åt såväl initiativtagande som de roller som studenten och handledaren intar i förhållande till det
propositionella innehållet.
Vi utgår från Melander och Sahlströms samtalsanalysorienterade definition
där topikalitet ses som ”innehåll bortom enstaka samtalsturers innehåll i en
omedelbar sekventiell närhet” (2010: 106). De aspekter av topikalitet vi här har
valt att belysa i handledningssamtalen handlar om vilka samtalets topiker är,
vem som introducerar nya topiker och hur nya topiker introduceras. Inom samtalsanalysen används i detta sammanhang termer som ämnesframkallare och
topiknominering. Ämnesframkallare innebär att den som har ordet öppnar för
andra samtalsdeltagare att delta, oftast genom öppna frågor. Topiknominering är
en mer specifik term som betecknar att den som har ordet erbjuder ett specifikt
ämne för andra samtalsdeltagare att samtala om (Button & Casey 1984). Dessa
begrepp är relevanta när det gäller att beskriva mönster i hur handledare och
student introducerar topiker.
I Tabell 2 illustreras vilka topiker som förekommer i det första inspelade
handledningssamtalet. Vi har illustrerat över- och underordnade topiker genom
olika kolumner. Topiker som inleds av studenten är kursiverade. Vi har också
delat upp samtalet i två delar eftersom de två delarna tydligt skiljer sig åt när det
gäller topiker.
Tabell 2. Topiker i första samtalet
Del 1
Förstautkastet

Vad har gjorts/lägessammanfattning
Inledning och bakgrund
Syfte och frågeställningar
Var det någon speciell kommentar från seminariet?
Metod

Formuleringssaker
Innehållsanalys
Referenser

Tidigare forskning
Tidigare forskning
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Del 2
Hur studenten
känner – teorier
och materialinsamling
Vad är mest intressant?
Det var så olika
De flesta var nöjda
Vad känner du själv om intervjuerna?
Temabaserad eller personbaserad analys?
Har du läst några teorier?

Identitet
Roller
Behovstrappa
Yrkesidentitet
Andrahandssocialisering
Teorier
Hitta teman
Övergripande sammanhang

Smf – vad göra nu?

Samtalets del 1 utmärker sig genom en tydlig struktur där handledaren initierar
topikerna i en tydlig ordning där hen först menar att förstautkastet är det som ska
diskuteras och därefter gås i tur och ordning inledning, syfte, metod och tidigare
forskning igenom. Det hela avslutas med en sammanfattande diskussion runt
texten som helhet. I del 2 försöker handledaren genom sina initiativ, ofta i form
av frågor, få studenten att styra diskussionen och det lyckas delvis då studenten
tar några initiativ (kursiverade i Tabell 2), förvisso inom styrda ramar och på en
underordnad nivå. Handledarens agerande här kan beskrivas både utifrån begreppet ämnesframkallare (Button & Casey 1984) då det ställs öppna frågor
som ger studenten möjlighet att styra och initiera egna (del)ämnen, men också
som topiknominering (Button & Casey 1984) då handledaren ger ämnesförslag
till studenten att utveckla vidare. Sammantaget framträder alltså ett handledardrivet samtal där handledaren tar initiativ genom att introducera topiker som har
med förstautkastet att göra (del 1) eller genom att ställa frågor (del 2). Vidare är
det tydligt att handledaren i detta samtal initierar topiker på ett liknande sätt.
Linell och Korolija har gjort en kategorisering av hur episoder eller topiker kan
inledas i samtal och utifrån denna kategorisering utgår denna handledare framförallt från hänvisning till föremål som finns i den konkreta situationen (1995), i
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detta fall studentens uppsatsutkast. Det innebär också att övergångarna är
gränsmarkerade (boundaried) (Sachs 1992), det vill säga explicit och tydligt
formulerade, vilket är typiskt för institutionella samtal i allmänhet. Det återstår
att se om denna form av övergångar är särskilt vanliga i handledningsinteraktion
generellt eller om det handlar om den individuella handledarens preferenser.
Det andra samtalet är på samma sätt handledardrivet utifrån textstruktur, men
den handledarinitierade frågedelen med öppnare frågor om studentens upplevelser i slutet är mycket kortare och genererar inte mycket respons från studenten.
Till skillnad från handledningssamtalen är mejlen genomgående studentinitierade. Studenten vill fråga eller diskutera någonting och skickar då ett mejl.
Handledaren svarar och därefter tackar studenten för svaret. Exempel (1) är ett
något förkortat exempel på en sådan mejlkedja:
(1) Mejl 1 Student: Hej! Nu har jag ytterligare en fråga om referenser. När jag undersöker
huruvida mina referenser är sekundära eller inte stötte jag på en svårighet i Hylland
Eriksens fall. … Kan jag referera till Hylland Eriksen om det i boken framstår som ett
påstående av honom själv? Finns det annars någon förskortning [sic] man skriver om
man är osäker på vem den primära källan är?
Mejl 2
Handledare: Hej! I det här fallet låter det definitivt som att du ska referera till
Hylland Erikssen.
Mejl 3 Student: Tack! Då tror jag mig ha koll på hur jag ska göra.

Här ser man alltså en skillnad mellan olika interaktionsformer där initiativen och
därmed interaktionsmönstret skiljer sig stort – handledaren som tar initiativ i
handledningssamtalen och studenten som tar initiativ i mejlinteraktionen.
I mejlen förekommer oftast endast en topik i varje mejlkedja och de mönster
som uppmärksammats i handledningssamtalen förekommer inte där. I mejlen
introduceras topiker direkt i inledningen på mejlet, och utmynnar därefter i en
fråga; se även exempel (1). I exempel (2)-(4) visas några inledningar från studentens topikinledande mejl.
(2) Hej. Jag har skrivit om PM:et lite.
(3) Hej X jag har en fråga om referenserna forskningsetikdelen [sic] som jag håller på att
skriva
(4) Hej X Som du mycket riktigt påpekade sist vi sågs saknade mitt arbete reflektioner och
slutklämm [sic].

I ett av exemplen, exempel (4), finns en direkt återkoppling till en topik handledaren introducerat i tidigare handledningssamtal. Men även i de andra exemplen
förekommer samma typ av återkoppling till tidigare samtal i nära anslutning till
topikinledningen. Detta sätt att introducera mejl är dock troligen inte unikt för
handledningspraktiken.
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När det gäller hur topiker initieras och hur övergångarna mellan topiker ser ut
har (åtminstone) två olika frekvent förekommande tillvägagångssätt för handledaren kunnat iakttas i handledningssamtalen – att byta topik genom användandet
av texthänvisningar eller genom användandet av epistemiska positioneringar.
Med texthänvisningar menar vi att handledaren talar om partier i studentens
uppsatstext för att introducera en ny topik, till exempel i (5) och (6):
(5) handledare: hmm ja men det är så jag läser också liksom du kan liksom lägga det
bakom dig och sen kan du gå vidare med nästa sak och så återkommer jag till det sedan
tidigare forskning jag tycker det avsnittet också fungerar bra … jag har liksom inte så
mycket kommentarer på det heller
(6) handledare: sen längre ner på den sidan i stycke två där såå skriver du att varför du har
valt att undersöka hur några lärare tänker det tycker jag är en bra motivering

Detta tillvägagångssätt används frekvent och verkar vara en användbar strategi
vid diskussionen runt text – här talar handledaren i första exemplet om ett helt
textavsnitt, tidigare forskning, medan hen i andra exemplet rekapitulerar ett
avsnitt i texten som sedan värderas och diskuteras.
Epistemiska positioneringar är en term vi lånat från Melander och Sahlström
(2010) och de definierar detta som ”markering av hållning gentemot andra talare
och egna och andras yttranden i fråga om grad av säkerhet, sannolikhet och
ansvar för det propositionella innehållet” (2010: 130-1). Dessa positioneringar
förekommer på många olika ställen i interaktionen, men här är det enbart de som
förekommer vid topikinledare som vi har studerat. Här följer tre exempel på
detta, där den egna hållningen är kursiverad.
(7) handledare: så jag tycker som sagt att texten funkar bra på det stora hela jag har liksom
inga stora invändningar eller frågetecken eller så där… språket funkar bra
(8) handledare: sen funderar jag på Mead här vad gäller identitet
(9) handledare: ehh jag har tänkt lite på lite såna här formuleringssaker ehhh här och var

Att uttrycka sig i termer av tankar och funderingar är ett frekvent förekommande
interaktionellt mönster i samband med att nya topiker inleds. Genom denna
strategi blir det en tydlig övergång mellan två topiker och samtidigt uttrycks en
viss försiktighet genom den tydliga markeringen av att det är ett individuellt
perspektiv och ingen absolut och generell sanning. Detta kan jämföras med det
som Nyroos (2012) skriver om uttrycket känna i samtal mellan studenter och
lärare på högskolan. Nyroos menar att känna används som gardering (’hedging
device’) och hon betonar även verbets funktion att uttrycka subjektivitet.
Funktionerna subjektivitet och gardering verkar vara relevant även i de exempel
vi har uppmärksammat i handledningssamtalen.
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En sista aspekt av hur topiker inleds i handledningssamtalen är de strategier
som studenten använder sig av för att inleda en topik. Utifrån Tabell 2 framgår
det att studenten enbart gör topikinledningar som är styrda och efterfrågade av
handledaren. Samtliga åtta studentinitiativ är underordnade handledarens initiativ (se Tabell 2). Här nedan presenteras tre av dessa studentinitiativ.
(10) student : däremot har jag funderat lite över på på kvantitativa intervjuer hur väl jag ska
beskriva hur mina intervjuer är genomförda.
(11) student: ehhh dock hade jag det problemet för att jag spelade in på mobiltelefonen och
jag är inte världens mest tekniska kunniga men den går liksom inte att stoppa och så
där och fortsätta där man var ifrån så...
(12) student: men förra delkursen (jaha) den undrar jag över. För jag får inte upp när jag
ska kolla på ladok så har jag får jag fortfarande inte upp nåra såna här avslutade kurser
så jag kan inte se vad jag fick för resultat på ladok nej på förra

I samtliga dessa fall tas initiativ på samma sätt, nämligen genom att inleda med
en konnektiv som allmänt uttrycker ett motsatsförhållande, till exempel men och
dock. I dessa exempel handlar det inte om direkta motsättningar, alltså något
som står i konflikt med något annat, utan snarare fungerar dessa konnektiver
som inledare av tillägg. Däremot, dock och men används alltså här för att kunna
göra ett tillägg till ett ämne som handledaren initierat och ställt frågor utifrån.
Diskussion och slutsatser
Det vi hittills har kunnat konstatera i vår pilotstudie är för det första att det finns
många interaktionella mönster i en handledningspraktik och att dessa mönster
ofta kan identifieras som resurser med tydliga funktioner. I den här artikeln har
vi fokuserat på de interaktionella mönster som rör topikalitet, särskilt i det första
handledningssamtalet. Det kan dock noteras att det finns skillnad mellan de
olika interaktionsformerna där mejlen är tydligt studentinitierade och ofta tar
upp en topik per mejlkedja.
Både mejl och handledningsamtal är dock tydligt textdrivna, där studentens
skrivna text utgör underlag och utgångspunkt för samtalen och mejlen. Detta är
troligen ett specifikt drag i handledningssamtal som inte förekommer lika ofta i
andra typer av institutionella samtal (se t ex Hofvendahl 2006, Nyroos 2012).
Att använda texthänvisningar som inledare av topiker för att strukturera ett
samtal har alltså visat sig vara en typisk handledarstrategi i denna handledningspraktik, och det är tydligt att handledaren är den som driver samtalet.
Ett alternativ är frågor som inledare av topiker, vilket är ett sätt för handledaren att erbjuda studenten delaktighet. Studenten kan då genom initiativ styra
interaktionen, vilket kan kopplas till självständighet.
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Självständighet betonas i de nationella målen för alla akademiska examina i
högskoleförordningen, exempelvis i formuleringen att studenten ska visa förmåga ”att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över
egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat” (Högskoleförordningen 2010: 541, vår kursiv).
Därför är studier av initiativtagande och rollfördelning i handledarpraktiken
ett sätt att komma åt framförallt studentens faktiska initiativ samt möjlighet till
initiativ. Som tidigare nämnts belyser vi självständighet som den kommer till
uttryck i handledningsprocessen, det vill säga ett självständigt förhållningssätt
till det som sägs och görs. I nästa steg har vi för avsikt att även studera studentens självständighet som den framkommer i textbearbetningen, alltså hur handledningsinteraktionen kan relateras till hur studenten sedan bearbetar sin text.
I den här artikeln har vi gjort ett nedslag med fokus på topikalitet i interaktion
i en handledningsspraktik och belyst hur mönster som framträder i interaktion
kan kopplas till föreställningar och förhållningssätt kring handledning. Vi har
för avsikt att gå vidare med detta genom att jämföra mönster i de olika interaktionsformerna, samt närstudera fler interaktionella aspekter än topikalitet. Vi
avser också att utöka vårt material med fler handledningspraktiker för att fördjupa förståelsen för denna mångbottnade praktik.
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”Va du pratar bra svenska”

– värderingar i färdtjänstsamtal till Moldavien
Ingela Tykesson & Linda Kahlin
Det är numera inte ovanligt att personer som vill beställa färdtjänst eller
sjukresor blir kopplade till beställningscentraler som är placerade utomlands, till
exempel i Estland, Lettland eller Moldavien. Utlokaliseringen har länge varit en
kontroversiell fråga och mött kritik, inte minst från pensionärs- och
handikapporganisationer. Massmedier i Sverige har rapporterat om att många
användare tycker att det är ett problem att samtalen hamnar utomlands när de
beställer färdtjänst21. Användarna har vittnat om språkförbistring och brist på
lokalkännedom.22
Telefonbeställningar av färdtjänst är en verksamhetstyp med starkt fokus på
uppgiften. I likhet med många andra institutionella samtal, utmärks de av att ha
en föreskriven agenda som ska följas (Linell 2011:587). Operatörens arbete
består i att få fram resenärens namn, personnummer och reseönskemål, för att
sedan matcha dessa uppgifter med datorns boknings- och logistikprogram.
Försök att bryta den institutionella rutinen och samtala om något som inte har
anknytning till ärendet görs sällan. I de fall sådant icke-transaktionellt tal
förekommer är det nästan undantagslöst på uppringarens initiativ, kan vi
konstatera efter att ha lyssnat igenom ca 800 färdtjänstsamtal. Hälften av dessa
har kopplats till en beställningscentral i Falköping och hälften till en
beställningscentral i Chisinau i Moldavien.23
Att institutionella samtalsmönster avviker från vardagliga skapar enligt
Heritage & Greatbatch (1991:95) specifika ”fingeravtryck” i interaktionen, i
form av rutiner samt vilken information som anses vara relevant för syftet och
vilka identiteter som aktualiseras. En förutsättning som sätter avtryck i
färdtjänstsamtalen är de uttalade kraven på effektivitet. Samtalen ska
genomföras snabbt och företaget för noggrann statistik över kötider,
samtalslängd, antalet mottagna samtal m.m. Genomsnittssamtalet är 90 sekunder
långt. En annan viktig förutsättning är kravet på att uppgifterna som förs in i
bokningssystemet är korrekta och uppdaterade. Exempelvis måste uppringarna
ange aktuella telefonnummer varje gång en beställning görs. Det innebär att en
stor del av samtalet består av korta fråga-svars-sekvenser, där operatören styr
21

Här och fortsättningsvis inbegrips både färdtjänst och sjukresor i benämningen färdtjänst.
T.ex. Malte Lindborg, ordförande i PRO i Malmö, intervjuad i Radio Kristianstad den 19 nov 2008.
23
Artikeln bygger på data från projektet Servicesamtal på distans. Utöver inspelningar av de ca 800 samtalen
består materialet av intervjuer och fältanteckningar från beställningscentraler i Chisinau och Falköping samt ett
fokusgruppssamtal med färdtjänstanvändare i Norrköping. Projektet finansieras av Östersjöstiftelsen 2011–13.
22
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uppringaren att ge relevant information. Företaget fäster dessutom vikt vid att
detta sker på ett förtroendeingivande sätt och att uppringarna blir trevligt
bemötta (Hultgren 2010; Kahlin & Tykesson 2012).
Syftet med denna artikel är att ta reda på hur samtalsinitiativ som handlar om
annat än transaktionen hanteras interaktionellt. Med hjälp av verktyg hämtade
från CA (conversation analysis) undersöker vi mer specifikt hur attityder till
utlokaliseringen kommer till uttryck i några fall där uppringarna initierar
ordbyten om beställningscentralens placering och operatörens språkkunskaper. I
analysen av ett av samtalen används även MCA (membership categorization
analysis).
Reaktioner och kommentarer från färdtjänstanvändare
Hur pass utbredd den medialt förmedlade kritiken mot utlokalisering av
beställningscentraler är hos användarna vet vi inte. I intervjuer som vi gjort med
operatörer och deras chefer har det framgått att reaktionerna har varit starkast
när nya beställningscentraler startats.24 Efter en tid har de kritiska yttringarna
klingat av, men vissa uppringare kan fortfarande visa misstro eller till och med
främlingsfientlighet (Kahlin & Tykesson 2012:97). Hur användarna själva
resonerar har vi fått en viss inblick i genom ett fokusgruppssamtal med
färdtjänstanvändare. Vad de fem deltagarna hade mest kritiska synpunkter på
var den uppenbara bristen på lokalkännedom hos utlandsplacerade operatörer,
vilket vi fick höra flera exempel på. En lokal beställningscentral var vad alla
efterlyste, väl medvetna om att den nuvarande ordningen är ett resultat av
upphandlingsregler och ytterst av politiska beslut. Deltagarna var eniga om att
en känsla av tillitsbrist kan infinna sig i dessa långväga samtal. En deltagare,
själv socialarbetare, påpekade att många äldre, särskilt de som har nedsatt
hörsel, blir ”oerhört stressade av att ringa och beställa resor” och att de ”inte vet
vilken tid de har fått när de lägger på”. En annan deltagare menade att de
moldaviska operatörerna ”inte hunnit bli så servicemässiga” ännu, ”de är inte
otrevliga, det är bara det att alla öststatare låter likadant, lite stela”. På det stora
hela var deltagarnas uppfattning trots allt att det oftast går bra att kommunicera
med de moldaviska operatörerna, ”om man säger sitt personnummer, varifrån
man ska åka och vart”. Däremot menade de att kan det bli problem om man ”går
utanför listan”, det vill säga försöker prata om någonting som går utöver vanliga
beställningar.
I samtalen i det inspelade materialet demonstrerar en del uppringare sin
uppfattning i förbigående. Kommentaren bara jag slipper prata med Moldavien
så är ett exempel på detta. Uppringare kan också visa implicit att de har olika
förväntningar på operatörer beroende på vilket land de kopplats till, som när en
24

Beställningscentralen i Chisinau startades 2008. Samtalsinspelningarna gjordes i maj 2011.
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person använder motiveringen jag passar på när jag har kommit till Falköping,
för att förklara varför hon förhör sig om vissa färdtjänstregler. Att uppringare
riktar kommenterar om personalens språkkunskaper direkt till en operatör
förekommer bara i 6 av de 800 samtalen. I några av dessa tar uppringare initiativ
i form av komplimanger. Tidigare studier av komplimanger i institutionella
samtal har visat att sådana kan användas för att tona ned asymmetriska relationer
och skapa samhörighet, bland annat genom att fungera som initiativ till småprat
(Nelson 2010; Ridell 2008). Vilken funktion komplimanger kan ha i
färdtjänstsamtal, och vilka typer av respons de får av operatören, visas i
analyserna av de tre första samtalen i denna artikel. I det fjärde och sista
samtalet uppmärksammas i stället operatörens sätt att ge respons på anklagelser
om bristande språkkunskaper.
Komplimangers funktion i färdtjänstsamtal
En komplimang är en artighet som innebär beröm (Svensk ordbok 2009). Som
första delen i ett närhetspar leder komplimangen till en förväntan om respons.
Pomerantz (1978) visar att det är problematiskt att ge respons på komplimanger,
eftersom det innebär en krock mellan två olika normsystem. Normalt sett är
medhåll den prefererade responsen på ett yttrande som består av en värdering,
men i fallet komplimanger skulle medhåll leda till självberöm, vilket skulle vara
disprefererat. Ett mönster för komplimanger i de amerikanska vardagssamtal
som Pomerantz studerat är responser som helt eller delvis innebär en
nedgradering av komplimangen. Ett annat mönster är att de besvaras med ett
tack. (För en översikt över studier av komplimanger i europeiska sammanhang,
se t.ex. Ridell 2008:169–174.)
I det första samtalet (Exempel 1) finner uppringaren (U) flera skäl att ge
komplimanger till den moldaviska operatören (Op). U i detta fall är en rutinerad
färdtjänstanvändare. U vet vilken information som efterfrågas och vilken
terminologi som är bruklig.
Exempel 1. ”Va du pratar bra svenska”.
Ur samtal till Chisinau (mapp 3, 333). Samtalslängd ca 1 min.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Op:
U:
Op:
U:
Op:
U:
Op:
U:
Op:
U:
Op:

°o:kej°(.) va:: kan ja hjälpa dej me?
+resa+ ifrån Kärnsjukhuset i Skövde
ja:: är de vid huvudentrén?
ja::
å: ska du tillbaka till Rederigatan [(trettifem)
[jajemen vad du kan bra:
*oke:j* e::h .hh å du hade e:n eh=
=ma- vanlig manuell rullstol [ja (.) de e>>
[mh::
>>specialfordon som gäller
mh:: å en ska med?
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

U:
Op:
U:
Op:
U:
Op:
U:
Op:
U:
Op:

vi e två [ja:
[två personer
ja::
°då: ska vi se°:
(4.0) TANGENTKNATTER HÖRS; U VISSLAR
e du i Moldavien nu?
ja de e de
va du pratar bra svenska
°ta:ck så mycket°= SÄGS MED ENTONIG RÖST
=verkligen
äh klockan tolv å tjugi

Det första tillfället då den institutionella rutinen bryts är när U ger
komplimangen vad du kan bra: (r. 11). Initiativet bemöts med ett kort oke:j, som
sägs med skrattande röst och följs av ett tvekljud. Skrattet kan tolkas som
generat och tyder på att Op inte känner sig bekväm. Det kan bero på att
berömmet riktas mot en uppgift som är rutinartad för en operatör och därför kan
uppfattas som nedlåtande. Op:s respons som helhet får en distanserande effekt.
Efter en hörbar inandning följs responsen av ett uppgiftsorienterat initiativ från
Op: å du hade e:n eh (r. 12). En stund senare – efter en fyra sekunder lång paus
där Op gör sökningar på datorn medan U visslar – ställer U frågan e du i
Moldavien nu? (r. 22). Därigenom skapas en förväntan om att Op ska bidra med
information, kanske om hur det är att sitta i Moldavien och arbeta, men Op
svarar bara opersonligt bekräftande: ja de e de (r. 23). Då tar U ett nytt initiativ
med nästa komplimang, denna gång om Op:s språkförmåga: va du pratar bra
svenska (r. 24). Även detta bemöts med en kort respons: ta:ck så mycket (r. 25),
som sägs svagt och entonigt. U uppgraderar då sin komplimang i ett tredjedrag:
verkligen (r. 26), varpå Op styr tillbaka till den föreskrivna agendan genom att
meddela vilken tid bilen kommer.
Att tacka för en komplimang är ett sätt att slippa ge ett svar som knyter an
semantiskt till innehållet i komplimangen (jfr Ridell 2008). Att instämma skulle
implicera självberöm. Och en klädsam nedgradering av komplimangen (”äsch,
så bra är jag väl inte”) skulle knappast vara ett möjligt svar från en institutionell
representant i en kontext där svenska är arbetsspråket.
I följande samtal har en rutinerad färdtjänstbeställare kopplats till Falköping.
Exempel 2 ”Tänk va bra de e när man förstår varann”
Ur samtal till Falköping (mapp 9, 905). Samtalslängd ca 6 min.
1 Op:
2 U:
3 Op:
4 U:
5 Op:
6 U:
7 Op:
[---]
107 U:

välkommen till X-trafik ja heter Jenny
.hh ja hejsan ja heter Lennart
he::j=
=de va trevligt å prata ve en som pratar svenska
jaha de va la bra att du tycker så då
ja de tycker ja de e lite svårt ibland de där=
=ja personnummer så ska [ja hjälpa dej]
de här låt- tänk va bra de e när man förstår varann
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108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

Op:
U:
Op:
U:
Op:
U:
Op:
U:
Op:
U:
U:
Op:
U:
Op:
U:
Op:
U:
Op:
U:
Op:

ja de e la roligt
ja >de e jättebra<
ja
du: e e e du där nere i Moldavien då?
nej inte nu:
jaså inte nu nä=
=>men ja har vatt där nåra gånger å hälsat på<
var e du nu: när ja pratar me dej då?
>nu: sitter ja i Falköping<
vi har ju en beställningscentral i Falköping å e:n i Moldavien
så de kan- kan man inte välja den i Falköping då?=
=de kan man inte göra nej
*de kan man inte göra*
näe
de va ju synd de för då hade ja fått prata med dej fler gånger
ja [SKRATTAR
[ja nej men ja- de d- då fast de e lite krångligt ibla:nd
ja::
när man e lite- äh å inte förstår riktigt
nä precis

I Exempel 2 får Op komplimangen: de va trevligt å prata ve en som pratar
svenska (r. 4). Som komplimang är den mångtydig, eftersom den dels
presupponerar att det som sker är ett (välkommet) undantag, dels inrymmer
implicit kritik av icke närvarande personer. En sådan typ av komplimang kan
skapa samhörighet mellan de samtalande och förstärka ett gemensamt ”vi” i
relation till de frånvarande (Ridell 2010:190), men i detta fall bidrar Op:s
respons inte till att skapa samhörighet. Op kvitterar med en positiv värdering av
U:s påstående men markerar att åsikten inte är hennes: jaha de va la bra att du
tycker så då (r. 5). U svarar med en motivering: ja de tycker ja de e lite svårt
ibland (r. 6) och syftar troligen på att det kan vara problematiskt att kopplas till
utlandet. På denna försiktigt uttryckta kritik ger Op minimal respons, som direkt
följs av en transaktionell fråga: ja personnummer så ska ja hjälpa dej (r. 7). Op
instämmer alltså inte i U:s värdering, vilket varit prefererat. I stället uppvisar
hon lojalitet med företaget genom att förbigå den implicita kritiken av
operatörerna i Moldavien med tystnad. Ett likartat mönster visar sig i
bemötandet av U:s kritik när den återkommer på r. 124 och 126: de e lite
krångligt ibland när man e lite- äh å inte förstår riktigt. U:s värdering bemöts
med ett instämmande (ja::), kort men eftertryckligt.
Mer framgångsrik som småpratsinitiativ är U:s fråga om var Op befinner sig.
I detta enda fall bidrar Op med ny information, bland annat i form av en
narrativ. I småpratssekvensen (r. 111–123), som omfattar hela tretton turer,
betonar Op sin gemenskap med personalen i Moldavien genom att berätta att
hon har varit där och hälsat på (r. 114) men att hon nu sitter i Falköping och
arbetar. En bild av operatörer som ambulerar mellan länderna lockas fram
genom användningen av tidsuttrycket nu (r. 112 och 116), varmed betydelsen av
centralernas geografiska placering försvagas.
187

Även U:s positiva värdering tänk va bra de e när man förstår varann (r. 107)
kan betraktas som en komplimang, eftersom den kan tolkas som en evaluering
av det pågående samtalet. Yttrandet bemöts med medhåll, ja de e la roligt (r.
108), varpå den positiva värderingen trappas upp: ja de e jättebra (r. 109).
Sekvensen avslutas med ytterligare medhåll från Op: ett kort ja (r. 110). Med sin
första respons (ja de e la roligt) följer Op mönstret för hur värderingar ta emot
på ett prefererat sätt. Op tolkar värderingen bokstavligt, som ett trivialt
påstående om att det är bra i största allmänhet att folk förstår varandra.
Det tredje och sista samtalet där det förekommer komplimanger (Exempel 3)
är ovanligt långt, ca 9 min. Det har framgått att U är obekant såväl med
rutinerna som med det faktum att beställningen inte tas emot på orten där han
bor. I stället för att uppge en adress, säger han namnet på en mataffär och
förväntar sig lokalkännedom som en operatör i Sverige knappast heller skulle
besitta. Efter att beställningen genomförts tar U initiativ till att prata om var Op
befinner sig och visar sin förvåning över placeringen i Moldavien genom en
serie expressiva yttranden (r. 71; 98; 105; 155)
Exempel 3: ”Du pratar bra svenska de gör du ju”
Ur samtal till Chisinau (mapp 2, 334). Samtalslängd ca 9 min.
66 U:
67 Op:
68 U:
69
70 Op:
71 U:
72 Op:
[---]
98 U:
99
100
101 Op:
102 U:
103
104 Op:
105 U:
106
107 Op:
[---]
139 U:
140
[---]
145
146 Op:
147 U:
148 Op:
149 U:
150 Op:
151 U:
152 Op:

bor du här i stan eller?
nej nej
var fan bor du då?
PAUS
ja bor i Moldavien
+Moldavien+?
°ja just de°
Moldavien de va- de de e ju inte klokt va PRAT I BAKGRUNDEN
(.) Moldavien (.) kostar de ingenting? e de gratis? när ja
ringer
ja
ja ja (.) ja ja äh du:: *du e du e ett offer* (.) du pratar bra
svenska de gör du ju
°tack° PRAT I BAKGRUNDEN
du pratar väldit bra svenska men va fan ska ja i Moldavien
å göra när ja ringer till Sverige?
vi har centralen här i Moldavien
ja ja de e inte lätt för dej (.) kom hit ska ja gifta dej me
mej va ja- BLIR AVBRUTEN AV EN PERSON I BAKGRUNDEN
va heter du?
Hanna
Hanna (.) du pratar väldigt bra svenska
hm tack
flytta hit till Sverige
SKRATTAR hm *nej ta-*
va?
*nej tack*
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153
154
155
156
157
158

U:
Op:
U:
Op:

bor du i Moldavien nu?
ja
men de va de jävligaste ja har hört (.) en så- du så fin
röst du har (.) du kan bli turistvärdinna (.) ja j- nu
puss å kram på dej
hm tack

Parallellt med U:s expressiva yttranden och frågor om centralens placering i
Moldavien ger han Op komplimanger för hennes svenska. Den första, du pratar
bra svenska de gör du ju (r. 102–103), tas emot med ett kort, lågmält tack,
varmed Op undviker att ge näring åt samtalsämnet genom att inte knyta an till
semantiskt till komplimangen. U uppgraderar då sin komplimang: du pratar
väldit bra svenska (r. 105).25 Uppgraderingen lämnar inte plats för talarbyte utan
följs direkt av U:s starka ifrågasättande av att ha kopplats till Moldavien. Nästa
komplimang (r. 147) lyder exakt som den förra, och Op tar emot även den med
ett kort tack, men denna gång efter en tveksamhetssignal (hm), vilket kan vara
ett tecken på dispreferens. När Op får frågan om hon bor i Moldavien (r. 153)
svarar hon bara ja, utan att utveckla svaret. U:s respons på det är ett nytt
expressivt yttrande, följt av en ny komplimang, denna gång om Op:s fina röst,
samt ett förslag på ett i hans mening mer åtråvärt serviceyrke (r. 155–156). Här
lämnar U plats för turbyte (två gånger) men får noll respons av Op.
Inte heller i detta samtal bidrar komplimangerna till att skapa social
samhörighet mellan de samtalande. Op:s avmätta eller uteblivna responser kan
tolkas som motstånd, kanske mot U:s påstridighet. Op kan också uppfatta
komplimangerna som obekväma, eftersom de kan tolkas som implicit kritik,
eller som potentiellt hotfulla, eftersom de kan leda till explicit kritik, vilket
också sker, då U ger uttryck för sin negativa attityd på r. 105–106 och 155.
Komplimangerna, tillsammans med de personliga frågorna till Op, bidrar
snarare till att öka det sociala avståndet. När en person beskrivs som medlem i
en social kategori associeras den personen indirekt med de egenskaper och
aktiviteter som gruppen som helhet förknippas med. Att individer tillskrivs
medlemskap i olika sociala grupper har belysts av bl.a. Sacks (1992) genom
MCA. Med den metoden kan vi konstatera att det U gör i Exempel 3 är att han
kategoriserar Op som tillhörande en undertryckt, ömkansvärd grupp –
moldaviska kvinnor – som saknar möjlighet att påverka sin situation. Han säger
t.ex. du är ett offer (r. 102), samtidigt som han skrattar, och fortsätter senare (r.
139) de e inte lätt för dej. Därefter ger han henne ett erbjudande: kom hit ska jag
gifta dej me mej [sic] (r. 139–140) och förutsätter att hon önskar lämna
hemlandet: flytta hit till Sverige (r. 149). Op avböjer artigt, nej ta-/nej tack (r.
150 och 152), ändå insisterar U med sin nya komplimang: så fin röst du har
vilken följs av hans yrkesförslag: du kan bli turistvärdinna (r. 156–157). Dessa
kategoribundna attribut och aktiviteter förbinder Op med en föreställning om

25

Jfr Exempel 1 (r. 24–26) och Exempel 2 (r. 107–109) där komplimanger uppgraderas på liknande sätt.
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kvinnor i Östeuropa som resurssvaga och i riskzonen att bli utnyttjade. Samtliga
kategoriseringar konstruerar en asymmetrisk relation med Op i underläge.
Explicit kritik av operatörens språkkunskaper
Slutligen ska vi visa ett samtal (Exempel 4) där värderingar uttrycks i form av
anklagelser från U. De samtalande har hamnat i en konflikt som utlösts av att Op
går emot U:s önskemål om att få åka till två olika adresser på samma
beställning, vilket regelverket inte tillåter. U vill mellanlanda på ett apotek för
att sedan åka vidare med samma bil. Strax före samtalsutdraget har hon utryckt
missnöje med att inte få göra en sådan tvåstegsbeställning, och Op har föreslagit
att hon tar upp sitt önskemål med taxichauffören. Då byter U fokus. Hon riktar
in sig på Op personligen och påstår att Op inte har någon svenskutbildning. I
Exempel 4 (r. 56–57) kan vi se att U använder denna förmenta språkliga
inkompetens som en resurs i försöket att omförhandla institutionella regler.
Strax därpå (r. 64–65) hävdar U att Op inte förstår svenska. När U efter ett tag
ger upp sitt försök och genomför sin beställning på regelenligt vis, från
hemadressen till adressen hon ville mellanlanda på, uttrycker hon att hon
tvingats till detta på grund av Op:s oförmåga att förstå och hantera den
ursprungliga beställningen (r. 84–85), ett tankespår som U påbörjat på r. 67.
Exempel 4: ”Du har ingen svenskautbildning”
Ur samtal till Chisinau (mapp 2, 333.) Samtalslängd ca 5:20 min.
54 Op:
55 Op:
56 U:
57
58 Op:
[---]
63 Op:
64 U:
65
66 Op:
67 U:
68 Op:
69
79 U:
80
81 Op:
82 U:
83 Op:
84 U:
85
86
87 U:

[°Eva lugna dej°]
ja försöker å hjälpa [dej
[ja de du du du du ska å:ka man du har
ingen svenskautbildning
Eva (xxx) efter mej då ringer du igen
åker du från Koltrastvägen å så till apoteket
men om ja slapp slapp å gå för +backen+ fattar du inte äh va
svenska v- slippa å gå från apoteket
så ja bokar nu från apoteket då:?
nej du du du ska du klarar inte av de du [du e int[men kan du inte
förklara för mej varifrån eller vart skulle du å:ka
ja:: ja då får du ta Koltrastvägen trettiåtta eller eh
Koltrastvägen tretti i vänd- vändfickan där
okej
som vanligt
mh::
för de går inte du kan inte förstå: du de
gäller det gäller att förstå: svenska också
(4.5 sek)
+hallå::+
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Samtalet igenom håller Op fast vid sin institutionella uppgift. Hon koncentrerar
sig på att försöka få fram relevant information från U – utom när hon föreslår att
U (yttrandet är delvis ohörbart) ska ringa upp igen (r. 58). Op ställer flera gånger
sina frågor om adresser och upprepar den information som gått att uppfatta.
Därmed visar hon att hon har förstått beställningen, samtidigt som hon tydliggör
vilken information hon behöver för att kunna genomföra beställningen. U:s
initiativ som handlar om Op:s bristande språkbehärskning ignoreras. Försöken
att nedvärdera Op:s språkkunskaper tillerkänns således inte något argumentativt
värde i förhandlingen om beställningen.
Sammanfattande slutsatser
Det generella mönstret i färdtjänstsamtal är att operatören i raskt tempo ställer
en rad frågor till uppringaren. I denna artikel har vi undersökt hur
samtalsinitiativ som går utanför den föreskrivna agendan hanteras interaktionellt
i samtalen, med tonvikt på några fall där uppringarna – explicit eller implicit –
ger uttryck för attityder till fenomenet utlokalisering. Vad samtliga exempel
pekar på är att operatörerna inte sätter den personliga kontakten, normen om
trevligt bemötande, i första rummet i dessa fall.
Som vi visat i analyserna är ett tydligt mönster att operatörerna undviker att
ge näring åt topiköppnare som leder bort samtalet från transaktionen. Det gäller
oavsett om uppringaren tagit initiativ genom komplimanger, anklagelser eller
frågor – med ett undantag, nämligen då den svenska operatören (i Exempel 2)
får frågor om var hon befinner sig. I sina svar tonar hon ner betydelsen av
centralernas geografiska placering, samtidigt som hon visar samhörighet med
sina moldaviska kolleger och lojalitet med verksamheten. När de moldaviska
operatörerna får liknande frågor bemöter de dessa enbart med kort, bekräftande
respons.
Komplimanger fungerar inte som initiativ till småprat i dessa sammanhang.
En förklaring kan vara att operatörerna helt enkelt prioriterar effektivitet i
samtalen. När komplimangerna rör operatörernas språkkunskaper har de
ytterligare skäl att hålla sig till uppgiften, eftersom ämnet kan aktualisera den
kontroversiella frågan om utlokalisering av beställningscentraler. Två sätt att
bemöta komplimanger om språkkunskaper förekommer. Det ena är genom ett
tack eller en tackfras som uttalas med svag röstvolym, det andra att ignorera
komplimangen genom att ta ett nytt initiativ med koppling till ärendet.
För institutionsföreträdare erbjuds färre alternativ att ta emot en komplimang
än det gör för privatpersoner. Att ge respons som anknyter till innehållet i den
typen av komplimanger som diskuterats ovan kan vara problematiskt ur ett
institutionellt perspektiv, eftersom det inte är förenligt med yrkesrollen att tona
ned sin kompetens i institutionella sammanhang genom att nedgradering, vilket
skulle vara prefererat i ett vardagssamtal.
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Komplimanger tycks här alltså inte ha funktionen att stärka den sociala
samhörigheten mellan talarna. Troligen beror det på att ett visst mått av kritik,
riktat mot utomstående, kan inrymmas i komplimangerna. Yttrandet va du
pratar bra svenska implicerar att det finns andra operatörer som inte gör det.
Operatörens avmätta respons (i Exempel 1) signalerar ointresse för att utveckla
ämnet. När den svenska operatören (i Exempel 2) får beröm för att det går så lätt
att prata med henne (de va trevligt å prata ve en som pratar svenska) ligger det
nära till hands att tolka yttrandet som implicit kritik mot andra operatörers
språkbehärskning. Operatören väljer att behandla både den komplimangen och
nästa (tänk va bra de e när man förstår varann) som positiva värderingar av
allmängiltigt slag och svarar instämmande, alltså med den prefererade responsen
på ett yttrande som består av en värdering.
Explicit kritik av operatörernas språkkunskaper kan användas av uppringare
som en resurs för att ifrågasätta operatörens auktoritet. Operatörens sätt att
hantera anklagelser om bristande språkkunskaper vid konflikter (i Exempel 4) är
att ignorera dem.
Att svenska uppringare uttrycker värderingar om de moldaviska operatörernas
svenskkunskaper understryker asymmetrin i relationen mellan uppringarna och
de operatörer för vilka svenska är arbetsspråket men inte deras modersmål. I ett
av samtalen förstärks asymmetrin dessutom av en rad kategoribundna attribut
som konstruerar operatören som ett offer.
Det är förståeligt att operatörerna ibland visar motstånd mot att ”gå utanför
listan”, som deltagarna i fokusgruppen uttryckte det. Samtidigt kan det inte
uteslutas att det är tidigare kritikstormar som står i vägen för möjligheten att
skapa social samhörighet, som komplimangen generellt erbjuder. I det här fallet
social samhörighet över nationsgränserna.
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Transkriptionsnyckel
Op
Operatör
U
Uppringare
[---]
en eller flera rader utlämnade
(.)
kort men märkbar paus, ”mikropaus”
PAUS
längre paus (i sekunder)
varsågod
emfatiskt tryck
ja:
förlängning av vokal
ja::
ytterligare förlängning av vokal
aldravbrott, t.ex. avbrutet ord
Op: tack [ska du ha överlappande tal
U:
[tack för de
>>
repliken fortsätter på ny rad
=
Yttrandet följer omedelbart efter föregående
°hej°
sägs med svag röstvolym
+tack+
sägs med stark röstvolym
SKRATTAR
icke-verbala aspekter eller kommentarer till aktiviteter
(jaså)
möjlig tolkning av svårhörbart tal
(xxx)
ohörbart (ett eller flera ord)
jaså?
frågeintonation

stigton

fallande ton
*de va ju bra*
sägs med skrattande röst
.hh
inandningsljud
hh.
utandningsljud
behöver
snabbare tal än normalt
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