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Åtskillnadens tankefigur 
Apartheid som metafor i text- och diskursanalytisk belysning 

Magnus P. Ängsal 

Idén att människor och objekt av olika skäl kan eller bör urskiljas och separeras är 
troligen lika gammal som mänskligheten själv. Kategorisk urskiljning kan rentav sägas 
vara en förutsättning för varje form av semantisering och begreppsliggörande. I modern 
tid har denna grundläggande tankefigur utsträckts till åtskillnad genom politiskt 
handlande och på ett mycket påtagligt sätt manifesterats genom apartheid som (i) idé 
och (ii) praktik (jfr Dubow 2014). 
Själva uttrycket apartheid (’åtskillnad’), som ursprungligen myntades på afrikaans och 
spreds i och användes som slagord av sydafrikanska nationalistkretsar under 1900-talets 
första hälft, har genom inlån till många språk gjort en remarkabel internationell karriär. 
Utöver att beteckna den historiska, systematiska rasåtskillnaden i Sydafrika, vilket 
också är betydelsen som anges i Svensk Ordbok och SAOL, kan ordet ensamt och i 
sammansättningar brukas metaforiskt. Det kan då handla dels om andra former av på 
åtskillnad baserat förtryck, exempelvis den israeliska statens behandling av palestinier 
på ockuperade områden, dels om andra former av åtskillnad, till exempel kulturella, 
normbetingade skillnader mellan pojkar och flickor i uppfostran (jfr Ängsal 2017). 
Gemensamt för de metaforiska användningarna är att de bygger på analogi (jfr 
Perelman/Olbrechts-Tyteca 1991[1971]) och att det betecknade värderas negativt ur 
språkbrukarens perspektiv. Så kan apartheid användas som lexikal resurs i persuasivt 
syfte, inte minst i politiskt språk (jfr Niehr 2014), och sägas realisera en diskurs-
semantisk grundfigur. Det historiska, kollektiva minnet av den internationellt hårt 
kritiserade åtskillnadspolitiken i Sydafrika åkallas genom metaforisk mappning av en 
källdomän på en måldomän. Föredraget (i) rekonstruerar uttrycket apartheids historia 
genom lexikal analys av ordets uppkomst och användning på afrikaans från 1920- till 
1960-talet, då ordet kom att lånas in i en rad språk, och (ii) analyserar delvis med 
utgångspunkt i korpusstudier metaforiska användningar i samtida offentlig diskurs i 
Sydafrika (afrikaans), Tyskland och Sverige.  
 
Referenser 
Dubow, Saul (2014): Apartheid. 1948-1994. Oxford: Oxford University Press. 
Niehr, Thomas (2014): Einführung in die Politolinguistik. Gegenstände und Methoden. Göttingen: V&R. 
Perelman, Chaim/Olbrechts-Tyteca, Lucie (1991 [1971]): The New Rhetoric. A Treatise on Argumenta-

tion. Notre Dame: University of Notre Dame Press. 
Ängsal, Magnus P. (2017): “Sprach- und Geschichtsgebrauch. Apartheid-Analogien in deutschen 

Medientexten nach 1994”. I: Acta Germanica. German Studies in Africa 45 (1), s. 74-89. 
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Driften mot den store form 
Kanon, arkiv og (førmoderne) tekstualitet 

Lena Rohrbach 

De siste årene har vist et gjenopplevet interesse for begrepene kanon og arkiv i for-
skjellige disipliner innenfor humaniora. Begrepene er nyttige for å få grep på produk-
sjon og bruk av tekster i den førmoderne (norrøne) håndskriftkulturen. De kan brukes til 
å nærme seg materialiteten og tekstualiteten av de store håndskriftkompilasjonene, som 
er så typiske for senmiddelalderlig tekstkultur. I denne forelesningen skal jeg diskutere 
utvalgte håndskrifter av administrativ, historiografisk og skjønnlitterær innhold fra 
senmiddelalderen for å vise hvordan de kan leses både som kanon og som arkiv. Det 
dynamiske forholdet mellom kanon og arkiv manifesterer seg særlig mot slutten av 
1300-tallet i en tendens til å lage stadig større og mer omfattende håndskrifter. Denne 
utviklingen kan beskrives som en drift mot den store form som kan identifiseres ved 
forskjellige tidspunkter innenfor litteraturhistorien. Senmiddelalderens behov for den 
store formen skal kontekstualiseres på bakgrunn av sosio- og kulturhistoriske 
utviklinger i Norden. 
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Ämnesspecifika texter i tidiga skolår – form, funktion 
och innehåll i samspel 

Jenny Wiksten Folkeryd 

Intresset för läsande och skrivande i olika ämnen är inte nytt men det har ökat i och med 
ett fokusskifte från vad det innebär att läsa (fokus vid avkodning) till att läsa i ungdoms-
åren där texterna blir längre och successivt mer ämnesspecifika. Kunskap om vad det 
innebär läsa och skriva i olika ämnen har framförallt utvecklats inom forsknings-
fältet disciplinary literacy, dels genom att undersöka vad expertläsare gör när de läser 
och dels genom att använda språkvetenskapliga verktyg i analyser av ämnestexter. 
Ansatsen grundas på idéer om att skolämnen skiljer sig åt inte bara vad gäller innehåll 
utan också vad gäller hur detta innehåll produceras, kommuniceras, värderas och 
utvecklas. För att kunna fungera inom ett ämnesområde måste man både förstå ämnes-
innehållet och hur man läser, skriver, talar, tänker, resonerar och förhåller sig kritisk 
inom ämnet. Man menar också att elever behöver få explicit undervisning för att förstå 
och lära sig behärska dessa skillnader mellan ämnen. Det förekommer dock en 
diskussion om när det är lämpligt att introducera undervisning kring ämnesspecifikt 
läsande och skrivande. Vissa menar att sådan undervisning kan vänta till senare skolår 
eftersom tidiga texter inte innehåller tydliga disciplinära drag vad gäller exempelvis 
ordförråd, grammatik och struktur. Andra menar att det är fullt möjligt att utveckla såväl 
generiska som ämnesspecifika läs- och skrivstrategier samtidigt och uppmuntrar därför 
till tidig undervisning om ämnesspecifikt läsande och skrivande. I presentationen 
kommer exempel från texter i tidiga skolår att presenteras för att vidare fördjupa denna 
diskussion. 
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Rubriker i medeltida texter – en del av textvittne eller 
textbärare? 

Agnieszka Backman 

Rubriker som inramning av texten och dess mening har potentialen att vara utslags-
givande vid filologiska undersökningar av medeltida texter. De är dock rätt ovanliga, 
vilket gör att de inte har kategoriserats i Wendts (2006) textteori. Enligt Wendt består 
medeltida text av flera olika nivåer samtidigt: textverket, textvittnet och textbäraren. 
Textverket betecknar den abstrakta enheten som man kan förutsätta ser likadan eller 
nästa likadan ut varje gång den realiseras, ex. en roman. Textvittnet är abstraktionen av 
texten som har en fysisk form i textbäraren. I moderna tryckta texter är skillnaderna ofta 
små men i medeltida handskrifter som skrivits för hand finns det alltid ändringar, 
medvetna och omedvetna, vilket gör det viktigt att särskilja nivåerna.  
Det här föredraget kommer att undersöka huruvida rubriker och andra strukturerande 
strategier (Backman 2017) ska föras till textbäraren – och alltså enbart tillhöra den 
fysiska kopian av texten – eller till textvittnet, textens abstrakta utformning. Den 
teoretiska utgångspunkten är Genettes (1997) paratextteori och Birke och Christs (2013) 
utvidgade paratextbegrepp som tar vara på navigationsaspekten hos paratext. Mitt 
material är den senmedeltida handskriften D 3, särskilt texterna Schacktavelslek och tre 
stycken Anna-mirakel som finns i slutet av handskriften. Dessa texters utformning 
jämförs med andra textbärare innehållande texterna för att undersöka likheterna rubriker 
och strukturerande strategier uppvisar mellan handskrifter. Jag menar att det finns 
tydliga tecken på att både rubriker och andra strukturerande strategier kopierades av 
skrivare som en del av textvittnet/-verket och inte bara ska ses som uttryck för den 
specifika fysiska handskriftens utformning. Att avkoda handskriftstillverkares arbets-
process leder till en bättre förståelse av den medeltida svenska skrift- och bokkulturen.  
 
Referenser 
Backman, Agnieszka, 2017: Handskriftens materialitet : studier i den fornsvenska samlingshandskriften 

Fru Elins bok (Codex Holmiensis D 3). Uppsala. 
Birke, Dorothee & Christ, Birte 2013: Paratext and Digitized Narrative: Mapping the Field. Narrative 

21:1. S. 65-87.  DOI: 10.1353/nar.2013.0003. 
D 3, Handskriftsamlingen, Kungliga biblioteket. Stockholm. 
Genette, Gérard, 1997: Paratexts : thresholds of interpretation. Cambridge. 
Wendt, Bo-A. 2006: En text är en text är en text? Om en terminologisk tredelning av textbegreppet. Arkiv 

för nordisk filologi 121: S. 253-274. 
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Att rita bokstäver eller att skriva text? 
Repetitiv textproduktion i den grundläggande 
litteracitetsundervisningen på sfi 

Nina Begovic Jönsson 

Inom ramen för mitt avhandlingsprojekt kommer jag att presentera preliminära resultat 
med fokus på repetitiv textproduktion, vilket jag definierar som skrivhandlingar där 
avskrivning och kopiering av text i olika multimodala former är ett återkommande 
inslag både vid lärarinstruktion och vid självstudier. Syftet med detta bidrag är att med 
en lingvistisk etnografisk utgångspunkt (Copland & Creese, 2015) och med hjälp av 
nexusanalys (Scollon, 2001; Blåsjö & Hanell, 2014) presentera en studie om skrift-
språkliga handlingar i den grundläggande litteracitetsundervisningen på studiespår 1 på 
sfi. 
På spår 1 på sfi deltar vuxna individer som bedöms ha 0–6 års formell skolerfarenhet, 
vilket för många av dessa innebär att för första gången läsa och skriva på ett nytt språk, 
i en skriftspråksbaserad och digital undervisningsmiljö. Kortutbildade vuxna andra-
språksinlärare ska sträva mot att uppnå samma funktionella språkförmåga som övriga 
elever på sfi men det som är speciellt för denna målgrupp är att de inte har läs- och 
skrivstrategier på modersmålet som de kan applicera på det nya språket i ett skol- och 
skriftbaserat sammanhang. Här handlar det för eleverna om att lära sig att hantera och 
använda skollitteracitet samtidigt som man utvecklar andraspråket och för lärarna att 
undervisa i en miljö där skriften och det svenska språket inte fungerar som ett primärt 
verktyg för lärande (Colliander, 2018; Boon, 2012). 
 
Referenser 
Blåsjö, M. & Hanell, L. (2014). Diskurs i handling: Att studera människors handlingar med medierad 

diskursanalys. I: Karlsson, A-M. & Makkonen-Craig, H. (red.), (2014). Analysing text AND talk. 
FUMS rapport nr 233. Uppsala: Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. 

Boon, D. (2014). Adult literacy education in a multilingual context. Teaching, learning and using written 
language in Timor-Leste. Tilburg University. 

Colliander, H. (2018). Being and becoming a teacher in initial literacy and second language education for 
adults. Linköping: Linköping Universitet. 

Copland, F. & Creese, A. (2015). Linguistic ethnography collecting, analysing and presenting data. 
SAGE Publications Ltd. 

Scollon, R. (2001). Action and text: towards an integrated understanding of the place of  text in social 
(inter)action, mediated discourse analysis and the problem of social action. I: Wodak, R. & Meyer, 
M. (red.). Methods in critical discourse analysis. London: Sage, s. 139–189 
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Värdegrunder från svenska myndigheter 
Huvudresultat från ett forskningsprojekt  

Anders Björkvall & Catharina Nyström Höög 

Vårt föredrag presenterar huvudresultaten från ett treårigt forskningsprojekt om värde-
grunder från statliga myndigheter: En ny genre och dess arkeologi: Svenska myndig-
heters värdegrundstexter (Riksbankens Jubileumsfond 2016–2018). Bakgrunden till 
projektet är den kraftiga ökning av texter av typen värdegrund, vision, strategi etc. i 
myndighetssfären: vilka är funktionerna för dessa texter och vilka sociala handlingar är 
de en del av? Tidigare forskning har bl.a. föreslagit följande förklaringar: 

• ett ökat behov av extern marknadsföring av myndigheter  
• ett ökat intresse för etiska frågor i statsförvaltningen i hela västvärlden 
• ändrade organisationsformer som kräver (textuella) aktörer där det tidigare fanns 

en mellanchef 
• behovet av ”mjuk” styrning när hierarkierna i organisationer förändras 
• att effektiv målstyrning kräver att de anställda uppvisar lojala, homogena 

identiteter som kodifieras i värdetexter.  
Syftet med presentationen är dels att placera in huvudresultaten från vårt forsknings-
projekt på detta diskurs- och organisationsanalytiska fält, dels att presentera några 
metodiska utmaningar och hur vi har hanterat dem som en del av vår genreanalys under 
projektet. 

Teoretiskt befinner sig projektet i skärningspunkten mellan kritiska diskursstudier 
(CDS) där text- och genreförändringar prototypiskt kopplas till ideologiska förändringar 
på organisatorisk eller samhällelig nivå och den kritiska genreanalysen (CGA) där 
kunskapsintresset är inriktat på att förstå professionell praktik snarare än att diskutera 
ideologi.  
I föredraget diskuterar vi en metodisk triangulering där vi kombinerat fokusgrupps-
samtal, kvantitativa enkäter och olika typer av textanalys. Vi fokuserar särskilt en 
genreanalys med utgångspunkt i begreppen affordans och proveniens (Björkvall, 2018, 
antagen), men kommenterar också de analyser som gjorts av legitimering (Björkvall & 
Nyström Höög, antagen) och värdeord (Nyström Höög, inskickad). 
Vår undersökning visar att varken etiska frågor eller extern marknadsföring är centralt i 
värdegrundspraktiken. I stället är texterna arbetsplatsinternt viktiga, och funktionen som 
verktyg för måluppfyllelse är tydligt etablerad, både i texterna och i statstjänstemännens 
medvetande. Värdegrundstexterna relaterar i ringa grad till myndigheternas kärn-
uppdrag, vilket lett till viss kritik i samhällsdebatten. Att de ändå spelar så stor roll i 
arbetet med måluppfyllelse är en gåtfullhet som vi vill sätta i perspektiv i vår konferens-
presentation. 
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”Så där kan jag gå in och leta i stället för att skicka ett 
mejl till dig?!” 
Att dela texter som digital skriftpraktik i arbetslivet 

Mona Blåsjö 

Texter i arbetslivet är ofta kollektivt framställda, och digitala utrymmen som Box och 
Sharepoint används dagligen för att underlätta kollektiva skrivprocesser. Intern-
kommunikation sköts i hög grad via digitala system som t.ex. intranät, och arbets-
platsers ”knowledge management” ligger till stor del i databaser och andra digitala 
texter (Smart 2006). Mobiltelefoner och andra digitala enheter används för att dela och 
få tillgång till texter och information. Skriftpraktiker på arbetsplatser är inte bara 
digitala i själva skrivandet, utan även i många triviala digitala skriftpraktiker som att 
dela texter i digitala utrymmen, skriva in lösenord för att komma åt dessa utrymmen, 
vidarebefordra mejl och fota av PowerPoint-presentationer. Förutom sådana texter kan 
de texter som delas bestå av t.ex. utkast under arbete (jfr Karlsson 2007), möteskallelser 
i digitala kalendrar (Blåsjö m.fl. 2019) och nyheter i ett intranät.  
I en delstudie från projektet Professional Communication and Digital Media undersöker 
vi skriftpraktiker kring arbetslivets texter som innebär att dela och komma åt varandras 
texter. Den övergripande ramen är New Literacy Studies, kompletterad med begrepp för 
sociomateriella aspekter från medierad diskursanalys (Scollon & Scollon 2003). Genom 
etnografiska data från två företag samt ytterligare text- och interaktionsdata kan vi visa 
resultat om hur digitala skriftpraktiker kring delande av texter är integrerade med socio-
materiella aspekter, t.ex. de som aktualiseras vid ett Skype-möte och de som har med 
ledarskap och styrning att göra. Tidigare forskning inom t.ex. Actor Network Theory 
har lyft fram hur materiella artefakter kan agera som människor, och vi visar att 
människor kan agera som utrymmen för texter. Vi hävdar att digital litteracitet 
inbegriper aspekter som att utmana gällande normer för textdelning genom att 
ifrågasätta dem och använda skriftpraktiker som går runt dem.  
 
Referenser 
Blåsjö, Johansson & Jonsson (2019): ‘Put a meeting in my calendar!’ The literacy practice of the digital 

calendar in workplaces. Sakprosa 1(11). 
Karlsson (2007): Text, situation, praktik. Om ramar och resurser för tolkning av texter i arbetsrelaterade 

skrifthändelser. I: Gunnarsson & Karlsson (red.), Ett vidgat textbegrepp. TeFa 46.  
Scollon & Scollon (2003): Discourses in place: language in the material world.  
Smart (2006): Writing the economy. Activity, genre and technology in the world of banking. 
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Röster och skrivtekniker i brottmålsdomar 

Gunilla Byrman & Astrid Skoglund 

Syftet med denna studie är diskutera hur parter i brottmål ges röst i skriftliga domar mot 
bakgrund av den komplexa skrivsituation domskribenter har att förhålla sig till (Byrman 
& Skoglund 2018; Sörlin 2008). Vi undersöker såväl domarnas utredningsavsnitt som 
avsnitten med argumentationen för hur rätten har dömt, domskälen. Vi ställer följande 
frågor i studien:  

1. Hur återspeglas den mångröstade rättegången i domarna som texter?  
2. Vilka språkliga tekniker använder sig domskribenter av för att återge olika röster 

och   undvika röstsammanblandning?  
Genom frågorna vill vi fånga hur domskribenterna hanterar den komplexa situation de 
ställs inför när de skriftligt ska utforma domtexter.  
Materialet härrör från ett uppdrag som vi fick från Domstolsverket 2017 (Byrman & 
Skoglund 2018). Vår uppgift var att genom analyser av domtexter, som ställdes till vårt 
förfogande från två domstolar, synliggöra och öka Sveriges Domstolars medvetenhet 
om genuskonstruktioner i skriftliga domar. I den förra studien berörde vi bland annat 
risken för röstsammanblandning i domar med så kallade vävda domskäl. Vi vill i denna 
uppföljande studie fördjupa analysen av hur olika röster skrivs fram i domarna som 
texter. Teoretiska begrepp hämtas från dialogisk språkteori (Bakhtin 1986; Vygotskij 
1978) om röster och mångröstade texter och idéer om diskurspresentationsteori (Short 
2012).  
Vi kommer särskilt att fokusera på olika framställningsformer såsom narration genom 
olika typer av direkta och indirekta framställningsarter (Byrman & Byrman 2018; 
Cassirer 2003).  
 
Referenser 
Bakhtin, M. (1986). Speech Genres and Other Late Essays. Austin: Univ. of Texas Press. 
Byrman, G. & Byrman, Y. (2018). In evidence: Linguistic transformations of events in police  interview 

reports. I: Nordic Journal of Linguistics, Special issue in Forensic Linguistics. Cambridge University 
Press. S. 155–181. Tillgänglig på Internet: https://www.cambridge.org/core/journals/nordic-journal-
of-linguistics/latest-issue# [2019-02-27]. 

Byrman, G. & Skoglund, A. (2018). Kvinnor och män i domar: En forskningsrapport om språkliga 
genuskonstruktioner i domar om brottmål, vårdnadsmål och LVU-mål. Linnéuniversitetet: 
Växjö/Kalmar.  

Cassirer, P. (2003). Stil, stilistik & stilanalys. 3:e (omarb.) uppl. Stockholm: Natur och kultur. 
Short, M. (2012). Discourse presentation and speech (and writing, but not thought) summary. I: Language 

and Literature. 21 (1). S. 18–32. 
Sörlin, M. (2008). Förståelsen av domar: En intervjuundersökning av advokaters syn på klienters 

förståelse av domtexter. I: Ökat förtroende för domstolarna; bilagedel 2 – Språkrapporter m.m. SOU-
rapport 2008:106. Sverige: Statens offentliga utredningar. 

Vygotskij, Lev Semenovič (1978). Mind and Society. The Development of Higher Psychological 
Processes. Cambridge, Mass. & London: Harvard University Press. 
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Översättarpriser och konsekration av främmande 
språk i Sverige 1970–2015 

Alva Dahl & Elin Svahn 

Sedan efterkrigstiden har antalet litterära priser ökat kraftigt i världen och även i 
Sverige, som English (2005) och Määttä (2010) har visat. Litterära priser gör det möjligt 
för den litterära marknadens aktörer att utväxla ekonomiskt, kulturellt och journalistiskt 
kapital och fyller därmed flera funktioner i ett litterärt system. I denna undersökning vill 
vi rikta blicken mot de svenska översättarpriserna, som utelämnats från Määttäs grund-
liga översikt över litterära priser i Sverige, men som också de blev allt fler under efter-
krigstiden, i synnerhet från 1970-talet och framåt.  
Översättarpriser tilldelas en översättare, men eftersom översättaren förknippas med ett 
språk utanför det litterära systemet menar vi att inte bara översättaren utan även 
källspråket konsekreras genom priset (jfr Casanova 2007, Lindqvist 2006). Här utgår vi 
ifrån Pascale Casanovas teorier om att ett språk genom översättning kan tilldelas ett 
litterärt kapital i en viss kontext, en process hon kallar litterarisering. Undersökningens 
syfte är att införa översättarpriser som studieobjekt inom översättningsvetenskapen, och 
mer specifikt att undersöka hur översättarpriser bidrar till konsekreringen/litterari-
seringen av källspråk i en målkultur. En grundläggande frågeställning är vilka språk 
som litterariseras i den svenska målkulturen genom översättarpriser under den aktuella 
tidsperioden? Vi är också intresserade av den synkrona utvecklingen från översättar-
prisernas genombrott runt 1970 och fram till i dag.  
För att besvara frågorna har vi valt ut fyra översättarpriser som delats ut kontinuerligt 
mellan 1970 och 2015, kartlagt deras mottagare med avseende på källspråk och jämfört 
siffrorna med den utgivningsstatistik för översatt litteratur som ges i Svensk bokförteck-
ning. Enligt en tentativ analys visar resultatet att vissa språk är tydligt premierade av 
prisutdelande institutioner under hela perioden, men också att vissa förändringar sker 
under tidsperioden i fråga om vilka främmande språk som litterariseras i det svenska 
litteratursystemet. 
 
Referenser 
Casanova, Pascal, 2007: The World Republic of Letters. Harvard University Press. 
English, James F., 2005: The Economy of Prestige: Prizes, Awards, and the Circulation of Cultural 

Value. 
Lindqvist, Yvonne, 2006: Consecration Mechanisms. The Reconstruction of the Swedish Field of High 

Prestige Literary Translation during the 1980s and 1990s. Michaela Wolff (ed.), Übersetzen – 
Translating – Traduire: Towards a ”Social Turn”? Wien/Berlin: LitVerlag, 61–71.  

Määttä, Jerry, 2010: Pengar, prestige, publicitet. Litterära priser och utmärkelser i Sverige 1786–2009. 
Samlaren 131, 232–329. 
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Att forma förskoleklassbarn till kompetenta skribenter 
”Man liksom tvingar in dem fast på ett lekfullt sätt” 

Camilla Forsberg 

Förskoleklasslärares uppgift är att påbörja utbildningen av elever så att de så småning-
om kan bli kompetenta skribenter. I undervisningen måste lärarna förhålla sig till 
styrningar i läroplaner, möta elevernas erfarenheter och beakta deras framtida behov i 
ett samhälle där kommunikativa mönster förändras och nya skriftspråkliga aktiviteter 
uppstår. Förskoleklassens skrivundervisning sker i en institutionell miljö som både 
möjliggör handlingar och begränsar handlingsutrymmet.  
Ämnet för denna studie är skrivundervisning i förskoleklassen. Undervisningen har 
studerats i en förskoleklass under tre längre perioder under en termin, genom dels 
observationer av skrivaktiviteter, dels enskilda intervjuer med förskoleklasslärare och 
gruppintervjuer med lärarlaget. Syftet är att bidra med kunskap om tidig skrivunder-
visning utifrån frågorna:  

• Vad framstår som prioriterat av förskollärare och elever beträffande tidigt 
skrivande? 

• Vilka diskurser framträder?  

Som teoretiskt ramverk används kritisk diskursanalys enligt Faircloughs (2015) modell: 
diskurs som text, interaktion och kontext. Utgångspunkten är att språknormer, liksom 
andra normer, är kollektiva överenskommelser som har utvecklats historiskt i en social 
gemenskap (Teleman, 1979) och att såväl innehållet i som talet om skrivundervis-
ningen, diskurserna (se bland annat Ivanič, 2004), påverkas av och påverkar den sociala 
och ideologiska kontexten (jfr Blåsjö, 2004).  
Resultaten visar bland annat att normer för språkets form påpekas såväl direkt som 
indirekt och alltid med elevernas skrivande som utgångspunkt och med språkligt 
mildrade korrektioner. Lärarna betonar skrivlust men tillmötesgår elevernas efterfrågan 
på formnormer. Genrenormer visar sig vara öppna för förhandling; elever som har 
uppfattat underliggande normer kan pröva – och även tillåtas – att förändra dem. Fram 
träder spänningsfält mellan det kompetenta barnet och skriftens kommunikativa 
funktion, och mellan skrivlust och tvångsskrivande, det vill säga mellan mognads- och 
nyfikenhetsdiskurser ur ett individperspektiv och uppdrags- och utvecklingsdiskurser ur 
ett institutions- och samhällsperspektiv. 
 
Referenser 
Blåsjö, M. (2004). Studenters skrivande i två kunskapsbyggande miljöer. Almquist & Wiksell Interna-

tional, Stockholm. 
Fairclough, N. (2015). Language and power. London: Routledge. 
Ivanič, R. (2004). Discourses of Writing and Learning to Write. Language and Education, 18(3), 220-245. 

Doi:10.1080/09500780408666877 
Teleman, U. (1979). Språkrätt: om skolans språknormer och samhällets. Lund: LiberLäromedel 
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Helle Helles trodsige sprog 
Om forholdet mellem tekst og læser i romanen ”de” (2018) 

Simon Hartling 

I receptionen af den danske forfatter Helle Helles bøger er der bred enighed om at 
betegne forfatterens skrivestil som minimalistisk (Aabenhus, 2011; Furset, 2016). 
Teksten i hendes romaner og noveller består hovedsageligt af karakterernes replikker og 
af mere eller mindre fragmenterede beskrivelser af disse karakterers handlinger og 
umiddelbare omgivelser. Helle Helle benytter sig med andre ord af isbjergteknikken: Vi 
meddeles kun, hvad der sker på handlingens overflade.  
En naturlig konsekvens af sådan en skrivestil, hvor informationen om følelser, motiver, 
baggrund og sammenhæng er begrænset, er, at læseren kommer på arbejde. Ud fra 
sparsomme oplysninger er det op til læseren at afdække tekstens betydning. At dette er 
en betingelse ved læsning af Helle Helle-tekster fremgår også af parateksten i form af 
diverse udklip af anmeldelser, der figurerer på omslagene til forfatterens bøger, hvor 
sætningerne f.eks. kaldes ”betydningsladede” og forfatteren siges at have gehør for ”det 
blott antydda”. Som læser forstår man, at teksten vil sige mere end den siger, og at man 
har et ansvar for at forstå, hvad dettte mere er. 

Fortolkningsansvar, men også fortolkningsfrihed? Nærværende foredrag vil forme sig 
som en undersøgelse af de fortolkningsvilkår læseren tildeles af teksten i Helles seneste 
roman, de. Med afsæt i hvad man inden for receptionsæstetikkken gerne kalder for 
interaktionsteorier (Steffensen, 2001), vil jeg forsøgsvis anskue mødet mellem tekst og 
læser som en form for magtkamp. En tovtrækning om tekstens mening eller om 
meningen med teksten. Ved at fremdrage en række karakteristiske kendetegn for skrive-
stilen i de vil jeg vise, at Helle Helle lægger så meget trods ind i den tilsyneladende 
virkelighedsforankring, der præger stilen, at teksten i en vis forstand modsætter sig 
fortolkning. Spørgsmålet, jeg vil søge at besvare, er: Hvilke andre læsetilgange anviser 
teksten læseren? 
 
Referencer 
Aabenhus, Jørgen et al. (red.) (2011). Hvor lidt der skal til, en bog om Helle Helles forfatterskab. Odense: 

Syddansk Universitetsforlag.  
Furset, Karoline. (2016). Det performative verket. Masteropgave. Universitetet i Bergen. 
Helle, Helle. (2018). de. København: Rosinante. 
Steffensen, Bo. (2001). ”Receptionsæstetik” i Johannes Fibiger et al. (red.): Litteraturens tilgange. 

København: Gads forlag.  



SEKTIONSFÖREDRAG 

 

 

 12 

Jobbannonsens interpersonella grammatik 1995–2017 

Karin Helgesson & Per Holmberg 

Jobbannonser är en central genre för att arbetsmarknaden ska fungera. Genrens huvud-
funktion är att matcha jobb med sökande, och därför finns nästan alltid i annonstexterna 
ett element av kravställande. Arbetsgivaren formulerar vilka krav den sökande måste 
uppfylla för att vara aktuell för tjänsten. I denna studie undersöker vi hur jobbannonsens 
kravställande förändrats sedan 1990-talet. Vissa förutsättningar förefaller ha förändrats 
under denna period: arbetslivets organisering har gått ännu längre mot strikt resultat-
styrning, och annonserna har bytt medium från dagspress till webbsidor. Frågan är om 
och i så fall hur sådana förändringar framträder i nya sätt att ställa krav i jobbannonser. 
Syftet med denna studie är att identifiera språkliga förskjutningar i annonstexternas 
kravställande och diskutera hur dessa eventuellt kan relateras till omstrukturering av 
arbetsmarknaden. I studien analyseras en korpus av sextio jobbannonser jämnt fördelade 
mellan åren 1995, 2005 och 2017. Annonserna analyseras såväl semantiskt som lexiko-
grammatiskt. Den semantiska analysen genomförs med en modifierad variant av 
Appraisalteorins nätverk för bedömning (judgement) för att se om annonsernas krav 
efterfrågar nya slags kompetenser (Martin & White 2005). I den lexikogrammatiska 
analysen undersöks modus, modalitet och modal bedömning (modal assessment) för att 
blottlägga nya mönster av grammatiska metaforer vilka kan synliggöra eller osynliggöra 
såväl kravställaren som den sökande (Holmberg 2011, Halliday & Matthiessen 2014). 
Resultaten sätts i relation till en större longitudinell studie av genren (1955–2005) 
presenterad i Helgesson 2011a och 2011b. 
 
Referenser 
Halliday, M. A. K. & Christian M. I. M. Matthiessen 2014. Hallidays Introduction to Functional 

Grammar. 4th ed. London/New York: Routledge. 
Helgesson, Karin 2011a. Platsannonsen i tiden. Den orubricerade platsannonsen 19552005. 

(Göteborgsstudier i nordisk språkvetenskap 16). Göteborg: Inst. för svenska språket, Göteborgs 
universitet.  

Helgesson, Karin 2011b. Att ställa krav i platsannonsen. I: Holmberg, Per, Anna-Malin Karlsson, & 
Andreas Nord (red), Funktionell textanalys. Stockholm: Norstedt. S. 127138. Holmberg, Per 2011. 
Texters interpersonella grammatik. I: Holmberg, Per, Anna-Malin Karlsson, & Andreas Nord (red.), 
Funktionell textanalys. Stockholm: Norstedt. S. 97–113. 

Martin, J. R. & Peter R. R. 2005. The Language of Evaluation. Appraisal in English. New York: Palgrave 
Macmillan. 
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Skriften, människan och gudarna 
En kritisk diskussion om de första vikingatida runstenarnas 
interpersonella funktion 

Per Holmberg 

Vid introduktionen av skriftsystem och skriftteknologi i en kultur öppnas nya möjlig-
heter att etablera interpersonella relationer, främst genom att kravet på delad tidsrumslig 
position upplöses. I historisk textforskning verkar denna sida av skriftens innovation i 
regel ha blivit mindre uppmärksammad än frågor om hur skriftkultur utvecklats för att 
fylla behov av ideationell representation. Så har det också varit i studiet av den vikinga-
tida runstenar, även om det finns arbeten som satt det interpersonella i förgrunden (t.ex. 
Holmberg 2013, Williams 2013, Bianchi 2016). I mitt föredrag kommer jag att pröva 
idén att den tidigare förståelsen av runstenars skribent-läsar-relation varit alltför präglad 
av en modern uppfattning om text och läsare, åtminstone för att ge relevant kontext för 
tidigvikingatida inskrifter (kring 800 e. Kr.). Är vi alltför bundna vid föreställningen om 
en individuell läsakt? Ska vi tänka oss en större mångfald av olika slags potentiella 
läsargrupper och läsningar? Bör vi till och med ompröva den för oss så naturliga 
avgränsningen till levande, mänskliga läsare? Praktiken att resa runstenar vid vägar, 
broar och vadställen har tolkats som ett sätt att försäkra sig om att skaffa sig en läsekrets 
för det budskap man ristat. Men kanske kan dessa platser ha haft annan mening som 
kritiska passagepunkter i ett landskap som uppfattades som befolkat inte bara av mer 
eller mindre läskunniga människor, utan också av icke-materiella varelser, gudar med 
olika funktioner, destruktiva makter, nyligen avlidna etc. (se Zachrisson 1998). 
 
Referenser 
Bianchi, Marco (2016). Runstenen som socialt medium. I: Daniel Andersson, Lars-Erik Edlund, Susanne 

Haugen, Asbjørg Westum (red.) Studier i svensk språkhistoria 13: Historia och språkhistoria, Umeå: 
Institutionen för språkstudier, Umeå universitet. 9–30. 

Holmberg. Per (2013). Placing the reader. On the connections of text, body and space. RASK – 
International journal of language and communication 2013: 38. S. 9–29. 

Williams, Henrik (2013). Runstenarnas sociala dimension. Futhark: International Journal of Runic 
Studies 4, 61–76. 

Zachrisson, Torun (1998). Gård, gräns, gravfält. Sammanhang kring ädelmetalldepåer och runstenar från 
vikingatid och tidigmedeltid i Uppland och Gästrikland. Stockholm Studies in Archaeology 15. 
Stockholm: Stockholms universitet. 
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”Ordföljden är ganska bra” 
Bedömningar av gymnasieelevers texter i tyska enligt svenska 
och europeiska ramverk 

Maria Håkansson Ramberg 

Den gemensamma europeiska referensramen för språk, GERS, som publicerades av 
Europarådet 2001 har fått ett allt större inflytande på undervisning och bedömning i 
språk, främst i Europa, men under senare år även i andra delar av världen. Utgångs-
punkten för GERS är en handlingsinriktad och kommunikativ syn på språkinlärning och 
språkanvändning. Idag står alltså en inlärares kommunikativa förmåga i fokus i 
främmande språk, både i undervisning och i bedömning.  

Att bedöma elevers kommunikativa språkförmåga kan vara en grannlaga uppgift och 
inom forskningsfältet för skrivbedömning finns ett flertal undersökningar som har 
fokuserat på lärares samstämmighet vid bedömning. Färre studier har däremot gått mer 
in på djupet och undersökt på vilket sätt lärare skiljer sig åt vid en bedömning eller 
huruvida ramverket för bedömningen spelar en roll. Är lärare överens om vad som ska 
bedömas och finns det en skillnad gällande vilka aspekter som är framträdande för en 
bedömare vid betygsättning beroende på hur bedömningskraven har utformats? 
I mitt föredrag ska jag presentera några aspekter av mitt avhandlingsprojekt. Syftet är 
att undersöka vilka faktorer som bedömare fäster avseende vid när de fattar beslut om 
betyg samt hur samstämmiga olika bedömare och bedömargrupper är. Materialet består 
av för syftet särskilt insamlade elevtexter skrivna av svenska gymnasieelever på språk-
stegen 3, 4 och 5 i tyska. Elevtexterna har bedömts av i) de undervisande lärarna, ii) två 
svenska externa bedömare och iii) två externa GERS-bedömare. De svenska bedömarna 
har använt de svenska nationella kunskapskraven i språk, medan GERS-bedömarna har 
använt sig av kriterier baserade på referensnivåerna enligt GERS. Samtliga bedömare 
har satt ett betyg på texten samt givit en skriftlig motivering till denna betygsättning. 
Därefter har betyg och bedömarnas skriftliga kommentarer analyserats med hjälp av 
kvantitativa och kvalitativa metoder. Jag kommer i mitt föredrag att presentera några 
preliminära resultat av denna undersökning. Resultaten visar på skillnader mellan olika 
bedömargrupper och möjliga orsaker till dessa skillnader kommer att diskuteras. 
 
Referenser 
Council of Europe (2001). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, 

teaching, assessment. Cambridge: Cambridge University Press and Council of Europe.  
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Lärares bedömningsspråk 
Språkhandlingar, bedömning och språklig utformning i 
grundskolans skriftliga omdömen 

Annelie Johansson 

I min avhandling Lärares bedömningsspråk. Språkhandlingar, bedömning och språklig 
utformning i grundskolans skriftliga omdömen, som lades fram till offentligt försvar 
den 14 december 2018, studerar jag grundskollärares bedömningsspråk i skriftliga 
omdömen i anslutning till utvecklingssamtal och problematiserar språkbruket i relation 
till lärarnas erfarenheter av omdömesskrivande och till texternas institutionella och 
sociala kontext. Studien utgår från tre typer av material: enkäter med 39 lärare, samtal 
med tre skolors rektorer och drygt 2 200 skriftliga omdömen om elever skrivna i tre 
olika mallar. Omdömena analyseras med metoder hämtade från stilistik och textanalys, 
och analyserna fokuserar på språkhandlingar, bedömningens innehåll och språklig 
utformning. Studiens teoretiska ram är kritisk diskursanalys (se t.ex. Fairclough 1992), 
Roberts & Sarangis (1999, 2003) modell för beskrivning av språkbruk i professionella 
praktiker, Bernsteins teori (1990, 1996) för att beskriva diskurser i pedagogiska prak-
tiker och Gerrevalls (2008) teori för att förklara bedömningspraktiker. Lärarrösterna i 
enkäten och rektorernas perspektiv ger kontextuell information som är nödvändig för att 
förstå omdömenas varierade språkliga utformning. I föredraget presenterar jag studiens 
metoder och resultat och pekar ut vägar framåt för fortsatta studier. 
 
Referenser 
Bernstein, Basil (1990). The structuring of pedagogic discourse. Volume IV. Class, codes and control. 

New York: Routledge. 
Bernstein, Basil (1996). Pedagogy, Symbolic Control and Identity (1996/2000 second edition). Lanham: 

Rowman & Littlefield Publishers. 
Fairclough, Norman (1992). Discourse and Social Change. London: Polity Press. 
Gerrevall, Per (2008). ”Lärares professionalitet och betygsättningen – om bedömningens och betygsätt-

ningens dubbla karaktär”. I: Fritzell, Christer (red.). Att tolka pedagogikens språk – perspektiv och 
diskurser. Växjö: Växjö University Press. S. 93–114. 

Roberts, Celia & Sarangi, Srikant (1999). ”Hybridity in gatekeeping discourse: Issues of practical rele-
vance for practitioners”. I: Sarangi, Srikant & Roberts Celia (red.). Talk, Work and Institutional 
Order. Berlin: Mounton de Gruyter. S. 473–503. 

Roberts, Celia & Sarangi, Srikant (2003). ”Uptake of Discourse Research in Interprofessional Settings: 
Reporting from Medical Consultancy”. Applied Linguistics. 24/3. S. 338–359.  
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Tankstreck och interpunktion i kodifierad och faktisk 
norm 

Alexander Katourgi 

Interpunktionsbruket är en viktig del i skriftkunnigheten, men samtidigt något som 
väcker osäkerhet hos såväl ovana som professionella skribenter (Dahl 2015). Jag under-
söker bruket av tankstreck, som populärt betraktats som ett missbrukat skiljetecken 
särskilt i tidningsrubriker (Sveriges Radio 2017). Bruket ställs mot språkvårdens 
rekommendationer, som är gamla och inte grundade i faktisk användning. Syftet är att 
utifrån bruket ge en omfattande bild av hur tankstreck används i nutida sakprosa för att 
formulera en mer giltig rekommendation. 
Den teoretiska utgångspunkten är Strömquists (1992, 2008) och Meyers (1987) skilje-
teckensfunktioner: prosodisk, kognitiv, grammatisk och semantisk funktion. Språk-
vården tillskriver sällan skiljetecknen mer än en av funktionerna, men jag använder alla 
fyra för att ge en mer rättvisande beskrivning. I huvudstudien analyserar och kategori-
serar jag tankstrecksbruket i 1 000 instanser ur Språkbankens dagspresskorpus. I en 
kvalitativ delstudie analyserar jag tankstreck i tidningsrubriker, och kompletterar 
analyserna med enkätsvar från journalister och en språkmedveten allmänhet. 

Resultatet visar att tankstreck fungerar kontrasterande och topikaliserande. Det används 
för att avgränsa led från redan kompletta huvudsatser, och bryter eller utvidgar sats-
mönstret. Tankstreck i brödtext kan i princip alltid ersättas av andra skiljetecken, men i 
rubriker finns inom- och utomspråkliga begränsningar som gör tankstreck till det enda 
alternativet. Tvärtemot vad skrivreglerna anger används tankstreck sällan för att ange 
paus eller dela upp en mening i ofullständiga delar. Med denna studie efterlyser jag mer 
forskning på interpunktion, ur ett flerfunktionellt perspektiv, vilket kan uppdatera 
skrivreglerna och stärka skriftkunnigheten. 
 
Referenser 
Dahl, Alva (2015). I skriftens gränstrakter: Interpunktionens funktioner i tre samtida svenska romaner. 

Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. 
Meyer, Charles F (1987). A Linguistic Study of American Punctuation. New York, Peter Lang. 
Strömquist, Siv (1992). Våra skiljetecken i ett historiskt perspektiv. I: Språk och stil NF 2, s. 77–112.  
Strömquist, Siv (2008). Skiljetecknens semantik. I: Collin, Lotta m.fl. (red.), Under språkets hud: Fest-

skrift till Erik Andersson på 60-årsdagen, s. 233–240. 
Sveriges radio (2017). Vad gör tankstrecken i löpsedlarna? I: Rasper, Emmy (prod.), Språket (radio-

program), sänt den 27 mars 2017. 
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Skriva vetenskaplig text på termin 1 

Jannika Lassus & Sofia Stolt 

På flera håll har frågan om studenternas skrivförmåga lyfts fram, ofta omgärdad av en 
viss negativ inställning. Vi startar ett longitudinellt projekt där vi följer ett antal 
studenters skrivutveckling från en examinationsuppgift i början av studierna till en 
färdigställd kandidatavhandling (ung. B-uppsats). Den övergripande forskningsfrågan 
för projektet är på vilket sätt studenternas skrivande på svenska utvecklas under studie-
tiden. Vårt intresse riktas bl.a. mot vilka förändringar vi kan se som gäller till exempel 
lexikon, meningsbyggnad och textstruktur, om graden av vetenskaplig precision ökar 
och vilka akademiska skrivkonventioner studenterna följer. Förhoppningen är att kunna 
följa ett antal studenter och analysera deras texter på både individnivå och gruppnivå. 
Studenterna studerar vid en svenskspråkig högskola i Finland men har en varierad 
språklig bakgrund. 
I det föredrag vi föreslår presenterar vi bakgrundsuppgifter om studenterna, bl.a. den 
språkliga bakgrunden och eventuella tidigare studier, och de första resultaten av våra 
analyser av den första examinationsuppgiften. Den samlades in hösten 2015 på en 
obligatorisk introduktionskurs till akademiska studier som rekommenderas den första 
terminen vid högskolan. I den tvådelade uppgiften skulle studenterna (n=95) dels visa 
att de behärskar referensteknik och källhänvisningar, dels reflektera kring sitt eget 
lärande. Vi vill också gärna diskutera vilket slags forskningsfrågor och analysmetoder 
som kunde vara aktuella i det fortsatta projektet. 
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Att rädda planeten genom konsumtionsval 
Exemplet Oatly och deras politiskt-moraliska kommunikation 

Per Ledin 

Vi lever i en tid när det politiska tas över av globala företag. Genom konsumtionsval 
förväntas vi bidra till att göra världen bättre och rädda jorden från undergång. Detta har 
uppmärksammats av flera på 2010-talet i termer ”commodity activism” (Banet-Weiser, 
2012) och ”political consumerism” (Baek, 2010). Detta betyder att politisk handling blir 
kopplat till bestämda produkter och varumärken, ofta globala sådana, vilket också inne-
bär att det politiska inordnas under en kapitalistisk logik, till sådant som globala företag 
kan tjäna pengar på (Banet-Weiser, 2012). 
Jag tar Oatly som ett exempel på denna omvandling, där det offentliga rummet blir ett 
politiskt och varumärkt rum. Oatly har sitt ursprung på 1980-talet, då forskare på Lunds 
universitet lyckades lösa upp havrekärnor i vatten och på 1990-talet lanserade drycken 
som först ett bantningspreparat och sedan en allergiprodukt för laktosintoleranta. Varu-
märket Oatly lanserades 2001 och sedan dess har marknadsföringen blivit allt mer 
aggressiv med en tydlig udd mot mjölkindustrin och med slogans som ”It’s like milk 
but for humans”. 2014 bestämmer sig Oatly för att göra sin marknadsföring helt värde-
ringsbaserad, vilket i praktiken innebär att man säljer en kamp för att rädda världen där 
kon och mjölkindustrin är fienden, den som förstör jorden. Att köpa Oatly blir inte bara 
ett politiskt ställningstagande utan lika mycket ett moraliskt; att dricka mjölk blir helt 
enkelt moraliskt förkastligt i denna diskurs. 
Materialet är till stora delar etnografiskt insamlat och består av olika texter eller semio-
tiska artefakter från olika länder. I presentationen koncentrerar jag mig på tre material-
typer: förpackningarna (som om-designades 2014), affischkampanjer (från Berlin, 
Helsingfors och Stockholm) och reklamfilmer (från den svenska kampanjen Mjölken i 
skolan 2017). Den metodiska ansatsen är socialsemiotisk och analyserna bygger till stor 
del på Ledin & Machin (2018). Resultaten visar hur Oatly omvandlar det offentliga 
rummet med hjälp av en politisk och antagonistisk retorik. Det sker bland annat genom 
att anspela på politisk aktivism från förr, särskilt 1970-talet, och kombinera detta med 
en urban och uppkäftig attityd. Påfallande är den återkommande metakommunikationen, 
där Oatly framställer sig som en underdog, som någon som säger sanningen, och ofta 
använder inslag av parodi, exempelvis genom att på reklamaffischerna säga att det inte 
rör sig om reklam. 
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Den kritiska medborgaren och gymnasieskolans 
svenskämne 

Ulrika Nemeth 

I mitt pågående avhandlingsarbete undersöker jag hur ordet ”kritisk” används och 
kommer till uttryck inom ramen för svenskundervisningen på gymnasiet. I den här 
presentationen redogör jag för den del av studien som utgörs av en kritisk analys av 
dokument och rapporter som kan sägas utgöra en inramande kontext för svenskämnet, 
dess kritiska praktiker och tolkningar av ordet ”kritisk”. Materialet utgörs av ämnes-
planen och kunskapskrav för svenskämnet, frisläppta nationella prov, läroplan, berörda 
delar från Skolverkets hemsidor och rapporter inför arbetet med gy 11. Då ”kritisk” 
dessutom ofta ingår i önskade medborgerliga kompetenser i rapporter från både EU och 
OECD, ingår även rapporter från dessa. Analysen fokuserar på texternas beskrivningar 
av (önskvärda) kritiska medborgare och elever och de kritiska praktiker som kopplas till 
dessa.  Då mätbarhet både finns inskrivet i OECD:s ramverk och är en del av den 
betygssättande praktiken i svenskämnet syftar analysen även till att synliggöra vilka 
slags kritiska förmågor som kopplas till mätbarhet. Följande frågeställningar används: 
Vilka kritiska kompetenser och/eller praktiker skapar bilden av den kritiske med-
borgaren och den kritiske eleven i ämnet svenska och hur förhåller sig bilderna av den 
kritiske medborgaren och eleven till varandra? Undersökningen utgörs av en språknära, 
kritisk diskursanalys. Preliminärt visar analysen på skillnader och spretighet när det 
gäller hur beskrivna medborgare och elever ska vara kritiska och vad de ska rikta sitt 
kritiska förhållningssätt mot. 
 
Referenser 
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Familjelitteracitet 
Hemmet som en plats för flerspråkiga skriftpraktiker i 
grekiska familjer i Stockholm 

Zoe Nikolaidou 

Hemmet som en plats där flerspråkiga skriftpraktiker utspelar sig är fortfarande ett 
relativt outforskat område, medan familjelitteracitet undersöks som del av andra 
diskussioner, t.ex. i relation till ungdomsspråk, populär kultur och nya teknologier 
(Compton-Lilly 2017). Samtidigt finns det idag flera studier som pekar på familjens 
vikt som en plattform för flerspråkighet och transspråkande (e.g. Lanza 2007, Kajee 
2011, Soler & Zabrodskaja 2017). I den här studien undersöker jag familjen som en 
kritisk plats för litteracitet och fokuserar på skriftpraktiker och språkideologier i fler-
språkiga familjer. Materialet är hämtat från en pågående etnografisk studie om grekisk-
talande familjer som bor i Stockholm och som har barn i skolåldern. Studien bygger på 
etnografiska intervjuer med familjerna, observationer, loggböcker av skriftpraktiker, 
fotografier och andra artefakter. Syftet med studien är att undersöka vilka möjligheter 
till skriftbruk som erbjuds familjemedlemmar i hemmet och hur dessa präglas av de 
språkideologier som finns i familjen. Vilken status har de olika språken i familjen och 
hur formas familjemedlemmarnas skriftpraktiker i relation till dessa ideologier? Några 
preliminära resultat visar att det finns en enorm rikedom av flerspråkiga texter och 
praktiker i familjen, i enlighet med en flerspråkig ideologi som förespråkar att alla språk 
ska representeras och prägla familjens liv. Samtidigt finns det en stark diskurs, vanligt 
bland migranter (e.g. Rydell 2015), som talar för vikten av det svenska språket som ett 
redskap för framgång och anpassning och som en symbol för lojalitet. Grekiska som 
familjespråk är motiverat dels genom en emotionell diskurs som handlar om språkkon-
tinuitet i familjen och dels genom att se på hemspråket som ytterligare en resurs för 
barnens framtida framgång i en yrkeskontext.  
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”Rädda, larma, släck” eller ”stå kvar och tryck på 
knappen”? 
Språkvetenskapliga perspektiv på brandskyddsinformation 

Catharina Nyström Höög & Annelie Ädel 

Samtidens diskussioner handlar mycket om resurser och resursutnyttjande. Det forsk-
ningsprojekt som skisseras här är en strävan att i en mångvetenskaplig forskningsmiljö 
ta vara på den resurs som språkvetenskaplig kompetens innebär. Sommarens skogs-
bränder, inte minst i våra egna hemtrakter, har gett upphov till en diskussion om brand 
och säkerhet och inspirerade oss till att inventera den brandskyddsinformation som finns 
i vår omedelbara närhet, och utifrån den diskutera hur det kommunikativa förloppet 
kring brandskyddsinformation ser ut, och hur vi som språkvetare skulle kunna bidra till 
att vår förberedelse inför det som ”inte ska inträffa” kan bli så bra som möjligt. 
Projektets övergripande ärende är att öka förståelsen av vad ett språkvetenskapligt 
perspektiv kan tillföra till arbete med brandsäkerhet och utrymning. I den upptaktsfas 
där projektet befinner sig har vi samlat ett material av utrymningsskyltar och brand-
instruktioner inom Högskolan Dalarnas väggar. Skyltarna är antingen monomodalt 
visuella eller multimodala genom att bygga på både visuella och verbala resurser (jfr 
Forceville & Kjeldsen 2018). I en explorativ analys kombinerar vi erfarenheter från 
klarspråksforskning och multimodal analys för att identifiera möjliga läsningar och 
begriplighetsproblem i materialet.  

Ett drag som gör den här typen av texter intressant är att det verkar viktigare att de 
finns, än att de läses och förstås. Det gör att utrymningsanvisningarna påminner både 
om sådana texter som måste finnas i organisatoriska kontexter, värdegrunder och andra 
policydokument, och om andra säkerhetstexter där förekomst är viktigare än reception, 
såsom säkerhetsgenomgångar på flygplan. Det saknas en precis terminologi för att ringa 
in den här ”rituella” funktionen hos texter, och där kan projektet lämna ett viktigt 
bidrag.  
I nästa steg planerar vi att anordna fokusgruppssamtal för att komma i kontakt med den  
specialistkultur som präglar produktionen av skyltar och anslag och för att kontrastera 
lekmäns förståelse av utrymningsinformation mot specialisters.  
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”Språket är nyckeln till samhället” 
En diskursanalys om hur ”nyckeln” som metafor används i 
integrationskontext 

Shirley Näslund & Johanna Salomonsson 

Inom ramen för Plattform Migration vid Linnéuniversitetet har vår forskargrupp vid 
institutionen för svenska språket startat ett projekt om hur ”språk” används som 
nyckelbegrepp i en integrationsdiskurs. I flera av de myndighetstexter vi studerat 
närmre har vi sett att metaforen språket är en nyckel till ett större sammanhang är 
frekvent återkommande. Syftet med studien är att kartlägga vilka varianter som före-
kommer av denna metafor och analysera vilka bilder den skapar av integrationen i 
samhället. Vi förhåller oss kritiskt till metaforen och dekonstruerar den utifrån 
perspektivet vad den innebär för synen på invandrare och synen på svenska språket. Vi 
studerar hur metaforen återkommer i olika kontexter av skilda aktörer i samhället, från 
regeringsnivå via regional och kommunal nivå, ner till universitetsnivå och hur 
diskursen reproduceras i kursplaner och andra utbildningsdokument. De dokument vi 
samlat från nationell och regional nivå berör integration och invandring. På lokal nivå 
använder vi oss av kursplaner i svenska som främmande språk vid vår egen institution.  
Genom en kritisk diskursanalys (Fairclough 2010) med verktyg från Lakoff & Johnson 
(1981) beskriver vi hur metaforen skapar en bild av relationen mellan språk och integra-
tion. Ett av resultaten pekar på att metaforen uttrycker en förenkling av integrationspro-
cessen, där språket får en problematisk roll som ensam aktör i ett sammanhang som 
egentligen är betydligt mera komplext än så. Inte minst kan denna nyckelmetafor skapa 
en bild av en gräns mellan ett innanförskap och ett utanförskap, där den ena gruppen ska 
gå in i ett rum med hjälp av ett verktyg de själva måste skaffa sig, medan den andra 
gruppen förhåller sig passivt till processen. Metaforen låter sig därför problematiseras 
gentemot begreppen assimilation och integration. Avslutningsvis argumenterar vi för 
alternativ till nyckelmetaforiken. 
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Yrkanden, berättelser, bedömningar och beslut 
Socio-pragmatiska perspektiv på brottmålsdomar 

Sofia Orrbén 

Sedan mitten av 2000-talet har Sveriges Domstolar arbetat för att förändra rutinerna 
kring domskrivning dels för att göra domar mer begripliga för samtliga parter, dels för 
att stärka den processuella rättvisan och förbättra det upplevda bemötandet i svenska 
domstolar. I en delstudie till min avhandling studerar jag brottmålsdomar utifrån ett 
kritiskt genreperspektiv (Bhatia 2017). Syftet är att identifiera och karaktärisera de 
textsyften som förekommer i genren brottmålsdomar för att synliggöra dels vilka socio-
pragmatiska mål som uppnås i domar, dels genom vilka språkliga resurser som de 
socio-pragmatiska målen uppnås. 

Jag utgår från ett interdiskursivt perspektiv på genre där genre ses som en nivå av fyra 
som tillsammans, eller var för sig, realiserar diskurs (Bhatia 2017). Den interdiskursiva 
modellen möjliggör en breddning av en traditionell deskriptiv genreanalys genom att, 
utöver texten och dess genre, även inkludera den professionella praktik och kultur som 
texten befinner sig i. Med andra ord är det möjligt att relatera brottmålsdomars genre-
konventioner till en professionell praktik och en professionell kultur för att förklara 
varför vissa textsyften och språkliga resurser återkommer medan andra är valbara. 
Konventioner och variationer i brottmålsdomar kan alltså kopplas till den professionella 
praktiken och kulturen snarare än den enskilda skribenten. 

Kategorin brott mot person i brottsbalken är uppdelad i fem underkategorier. Jag under-
söker de vanligaste brottmålsdomarna i vardera kategori: misshandel, olaga hot, förtal, 
sexuellt ofredande och egenmäktighet med barn. Sammanlagt analyserar jag 42 domar. 

I mitt föredrag kommer jag att presentera resultaten av undersökningen och diskutera 
resultaten i relation till Sveriges Domstolars uppdaterade rutiner och riktlinjer kring 
domskrivning, alltså domskrivningens  professionella praktik och kultur. Preliminära 
resultat visar att brottmålsdomar följer en gemensam struktur men att det inom 
strukturen finns variation, inte minst mellan skrivsätten vittnesberättelser och vävt 
domskäl. 
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Vasakvinnorna och breven 
Ett framväxande textbruk i tiden 

Theresia Pettersson 

1500-talet är på många sätt en omvälvande period i Sverige, som kanske bäst karaktäri-
seras som en tid av brytning. Samtidigt som perioden av eftervärlden har kommit att 
definieras som en tid av kulturell nedgång och nedläggning av universitet, är det tydligt 
att vissa miljöer blir allt mer beroende av skrift och skriftkompetens. En sådan miljö är 
hovet.  

Syftet med denna presentation är att lyfta fram och presentera texter skrivna av 1500-
talets mäktigaste kvinnor: Vasakvinnorna. Vasasyskonen fick en förstklassig 
humanistisk utbildning och skolades i bl.a. religion, språk och konst – enbart Elisabet 
Vasas bibliotek innehåller 80 böcker. De lärde sig läsa och skriva vid unga år, och 
bevarad korrespondens visar på ett ymnigt brevbruk av och mellan Vasasyskonen. 
Språket är företrädesvis svenska.  

Förutom att skriften under perioden blir ett oumbärligt verktyg inom hovet för att rent 
konkret kunna sköta den officiella statsadministrationen, visar bevarat källmaterial att 
skriften inom denna miljö även används som kommunikationsmedel av mer social 
funktion. Exempelvis kan vi i ett brev från drottning Margareta till systern Märta 1544 
läsa hur drottningen tackar systern för ”thin schrijffuelsse”, uppdaterar henne om de 
senaste familjenyheterna, bjuder in till julfirande, avhandlar ekonomiska förehavanden 
och erbjuder sina tjänster. 1565 skriver Cecilia Vasa till sin kusin Nils Sture och tackar 
sin ”chäre häre” för hans vänskap. I ett annat brev, skrivet av Anna Vasa 1597, är temat 
i brevet det privata måendet, men även brevskrivandet i sig – det är tydligt hur denna 
form av socialt skrivande har etablerats som praktik inom aristokratin under 1500-talet.  
Fokus i presentationen ligger på sambanden mellan Vasakvinnornas sociala roll och 
texternas form och funktion: Vad är funktionen med dessa brev? Kan Vasakvinnornas 
brevbruk kopplas till deras roll att ”lindra, omhänderta, beskydda, hjälpa”? Kan dessa 
texter ses som ett uttryck för ett privat skrivande på frammarsch?  
Formmässigt kan breven kopplas till en äldre brevtradition. Samtidigt är det tydligt att 
de traditionella brevmallarna inte längre är helt funktionella – detta något mer 
informella och socialt inriktade brevbruk kräver nya uttrycksformer. Vasakvinnornas 
brevskrivande under 1500-talet kan på så sätt ses som exempel på ett framväxande 
textbruk i tiden.  
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Engelska begrepp i branschspecifika texter 
Blivande ekonomers och juristers förhållningssätt till 
engelskans inflytande på det egna svenska fackspråket 

Sofia Stolt 

Blivande jurister och blivande ekonomer kontextualiseras och professionaliseras under 
sin utbildning in i en starkt fackspråksspecifik miljö. Efter utbildningen är både juristen 
och ekonomen verksam inom fackspråksspecifika verksamhetsmiljöer vilket för den 
svenskspråkiga studenten ställer höga krav på det egna svenska fackspråket. Även om 
det finns skillnader mellan det juridiska fackspråket och det ekonomiska fackspråket 
finns det samtidigt många aspekter som är gemensamma.  

Samtidigt som studenterna under studierna ska tillägna sig ett branschspråk på svenska 
möter de i stor utsträckning i sina respektive verksamhetskulturer termer och begrepp på 
andra språk än svenska; särskilt i kurslitteraturen, under föreläsningar, i kontakt med 
sina handledare och i arbetslivet parallellt med sina studier. Materialet som ligger till 
grund för vår presentation utgörs av studenttexter skrivna av juridikstudenter och 
ekonomistudenter.  

I vårt föredrag fokuserar vi på medvetenhet, språkligt ansvar och tanken om språklig 
harmoni och belyser och problematiserar förhållningssätt som studenter inom juridik 
och ekonomi har till termer och begrepp på engelska i relation till det egna svenska 
professionella språket. Vilka strategier tillämpar studenterna i sina texter för att hantera 
termer och begrepp på andra språk än svenska; hur hanterar de till exempel brand–
varumärke eller it-brottslighet–cyberbrottslighet och vilken uppfattning har de om 
inslag på engelska i det svenska professionella språket? Hur påverkar eventuellt den 
professionella identiteten språkbruket och språkvalen i de texter som studenterna 
skriver? 
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Användning av svensk-polsk parallellkorpus för 
litteratur- och språkforskning baserad på översättning 

Anna Sworowska & Paweł Kaźmierczak 

I denna presentation vill vi fokusera på svensk-polsk och polsk-svensk parallellkorpus – 
ett projekt som håller på att etableras vid Institutionen för tillämpad lingvistik vid 
Warszawas universitet. Arbetet med etablering av korpusen hade pågått sedan år 2015 
och syftet var att den ska nå 10 miljoner löpande ord (tokens). Den hittills etablerade 
korpusen består av svenska nutida litterära källtexter och deras översättningar 
uppgående till 1,5 miljoner löpande ord. De ingående texterna är parallellställda, så att 
översättningsekvivalent står mot översättningsekvivalent per stycke, mening och (i vissa 
fall) makrosyntagm. I detta syfte annoteras korpusen med avseende på dessa enheter 
samt lemma, ordklass och morfosyntaktiska kategorier. Arbetet med denna korpus har 
hittills resulterat i flera pilotstudier, bl.a. om översättningsekvivalenter till emotiva 
språkenheter. Därför skulle vi vilja presentera korpusen och visa exempel på hur man 
kunde jobba med den och utföra forskningar tack vare den stora textsamlingen.  
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Styrdokumentens krav i historieläromedlens bildtexter 
En kontrastiv analys 

Barbara Wallsten 

I min avhandling Pedagogiska bildtexter från 2018 diskuterade jag bl.a. olika historie-
bruk i tyska och svenska historieläroböcker. Undersökningsmaterialet var bildtexter i 
läroböckerna och betoningen var på bildtexterna och deras samspel med bilder och 
brödtext.  
I ett vidare steg jämför jag avhandlingens material med styrdokument i ämnet historia. 
Påverkar styrdokument som ämnes- och kursplaner även innehåll och utformning av 
historieläroböckernas bildtexter? Föredraget fokuserar på eventuella samband mellan 
kraven i styrdokumenten och bildtexterna, samt på olika förhållningssätt till historie-
bruk i Sverige och Tyskland. Metoden jag använder är kontrastiv diskurslingvistik och 
systemisk-funktionell grammatik. 
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Klädsam autenticitet 
En socialsemiotisk analys av designerjeans 

Gustav Westberg 

Föreställningar om ursprungsfolk och minoritetsgrupper är idag en ekonomisk tillgång 
för varumärken som profilerar som autentiska (Heller & Duchêne 2012). I Sverige är 
det exempelvis möjligt att köpa samisk massage, samiska kläder och smycken samt 
förstås att konsumera samisk natur som turist. Med avstamp i en syn på autenticitet som 
något i grunden semiotiskt (Dlaske 2014; Pietikäinen and Kelly-Holmes 2011) syftar 
denna presentation till att problematisera hur och vilken typ av autenticitet som 
återskapas när ett svenskt jeansmärke marknadsför sina produkter som samiska för en 
global marknad. 

Empiriskt undersöks marknadsförande texter om jeansen, men den semiotiska analysen 
inkluderar också själva jeansen och de materiella resurser som jeansen består av (jfr 
Bouvier 2018). Metodiskt ligger tonvikten på hur autenticitet åstadkoms genom att 
resurser med historisk och platsspecifik proveniens (Kress & Van Leeuwen 2001; 
Westberg & Årman 2019) i det samiska såväl som i en global och exklusiv jeansindustri 
rekontextualiseras i texterna och i jeansen.  

Genom att undersöka hur resurser med olika provenienser vävs samman, så bidrar detta 
paper till förståelse för hur autenticitet kan omlokaliseras och återuppfinnas på sätt som 
gör det möjligt för en handelsvara att färdas mellan det lokala och globala.  
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Villkor för att bli en skrivlärare 

Helen Winzell 

Skrivundervisning är en självklar del av gymnasieskolans svenskämne – kanske till och 
med så självklar att vi inte riktigt reflekterar över vilka kompetenser som behövs för att 
hantera den. Det är emellertid inte givet hur man kan arbeta med skrivundervisning, och 
eftersom ingen föds till skrivlärare måste den som ska arbeta som svensklärare lära sig 
den konsten. 
Att hjälpa andra att bli medvetna och skickliga skribenter är något helt annat än att själv 
vara en medveten och skicklig skribent. Visserligen behöver både skribenter och 
svensklärare kunskaper om språk, text och kommunikation, men svensklärare behöver 
även kunna synliggöra hur alla dessa delar hänger ihop. De behöver kunna visa och 
förklara för eleverna hur deras texter kan förändras för att fungera bättre. Skrivunder-
visning kräver därmed förmågan att beskriva och illustrera sådant som skickliga 
skribenter kanske bara har en tyst kunskap om. 

Det som främst skiljer skrivande och skrivundervisning åt är att skrivundervisning är en 
pedagogisk verksamhet som på ett mycket praktiskt plan handlar om hur man kan gå 
tillväga i ett klassrum för att hjälpa elever att utveckla sitt skrivande. I ett sådant arbete 
behövs – förutom kunskaper om skrivande i sig – insikter om hur man kan hjälpa elever 
att lära sig skriva den typ av texter som samhällslivet kräver.  
Skrivundervisning kräver alltså sammansatta kunskaper av både teoretisk och praktisk 
karaktär. Därför är det avgörande hur blivande svensklärare förbereds för sitt uppdrag. 
Även nyexaminerade svensklärare måste ju kunna organisera en skrivundervisning som 
ger effekt på elevernas skrivande. Här spelar naturligtvis lärarutbildningen en huvudroll, 
men i min avhandling (Winzell 2018) pekar jag på att lärarutbildningen – bland annat 
den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) – inte tycks möta de villkor som krävs för 
att en sådan kunskap ska utvecklas.  

Presentationen tar avstamp i min avhandling och mynnar ut i en skiss på ett fortsatt 
forskningsprojekt som fokuserar vilka villkor som krävs för att blivande lärares skriv-
undervisningsförmåga ska utvecklas under den verksamhetsförlagda utbildningen. 
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Hur biståndsorganisationer övertygar genom 
berättelser 
Fallet Läkare Utan Gränser på svenska och engelska 

Anna Vogel & Heli Tissari 

Hur når biståndsorganisationer genom mediabruset för att övertyga sina webbesökare 
att skänka pengar? Och hur skiljer sig deras arbete åt beroende på vilket språk texten är 
skriven på? Vårt arbete utgår från Chouliaraki’s (2011) tre typer av solidaritet: 
medlidande (väcka empati genom t.ex. bilder av barn), ironi (få givaren att känna sig 
lyckad) och agonism (mottagaren inbjuds att aktivera sig i kampen för en bättre värld, i 
vilken komplexitet erkänns). Materialet består av två nyhetsberättelser från Jemen, i 
engelsk och svensk version, publicerade i februari 2019 av Läkare Utan 
Gränser/Doctors Without Borders. Vi utför en kritisk diskursanalys genom retorisk 
analys (Aristoteles 2012, Charteris-Black 2014), metaforanalys (Steen et al. 2010) och 
bildanalys (Kress & van Leeuwen 2006).  

Preliminära resultat visar att argumentationen är logosorienterad genom fakta, siffror 
och konnektiver, samt pathosorienterad via värderande ord. De engelska och svenska 
texterna har härvidlag stora likheter, men de engelska texterna har fler adversativa och 
kausala konnektiver. De innehåller även fler kraftfulla metaforer som bidrar till att 
framställa Jemen som ett krigshärjat land, som i “The war drives humanitarian needs”, 
där kriget konceptualiseras som trupper som driver människor från sina hem. Även 
fotona skiljer sig åt. Sammantaget pekar detta på att de engelska texterna är något mer 
logosorienterade medan de svenska texterna är något mer pathosorienterade.  
Vi argumenterar för att texterna som helhet uttrycker agonistisk solidaritet, eftersom de, 
genom logosorienterade argument inklusive adversativer och patosargument om krigets 
fasansfulla följder, ger en komplex bild kriget i Jemen, där mottagaren inbjuds att 
aktivera sig genom att skänka pengar eller arbeta för organisationen.  
 
Referenser 
Aristoteles (2012). Retoriken. Ödåkra: Retorikförlaget.   
Charteris-Black, J. (2014). Analysing political speeches. Rhetoric, discourse and metaphor. Basingstoke, 

Hampshire: Palgrave Macmillan. 
Chouliaraki, L. (2011). ‘Improper distance’: Towards a critical account of solidarity as irony. 

International Journal of Cultural Studies 14(4). S. 363−381. 
Kress, G. R. & Van Leeuwen, T. (2006). Reading images: the grammar of visual design. 2. ed. London: 

Routledge 
Steen, G.J., Dorst, A.G., & Herrmann, J.B (2010). Method for Linguistic Metaphor Identification: From 

MIP to MIPVU. Amsterdam: John Benjamins Publishing.



WORKSHOP: ”MÅTT OCH MÄTBARHET 3” 

 

 

 31 

Workshop: ”Mått och mätbarhet 3 – om kvantitativa 
metoder inom text- och språkforskning” 

Arrangör: Kenneth Wilhelmsson 

Att kunna påvisa räknemässig mätbarhet för fenomen ger en eftertraktad objektiv 
obestridlighet som allmänt värderas högt i forskningen – inte minst i studiet av språk 
och text där subjektivitet i tolkning annars kan vara ofrånkomligt. Men när språk och 
texter mäts utsätts de för ett studium som upphovsmannen knappast hade i åtanke. Att 
förmedla och få informationen är den primära funktionen för text.  

Innehållsmässigt kan språkliga meddelanden ha bråddjup utan att de kvantitativa 
aspekterna (hos den språkliga uttryckssidan, vilken mäts) behöver spegla detta. Men 
kvantitativa aspekter hos texter och språk visar likväl något – och detta avslöjande är 
ofta dolt för läsaren hur väl denne ändå läst och begripit (och för författaren/författarna).  
Det ligger nära till hands för en workshop om mått och mätbarhet att beräknings-
maskiner (eng. computers) får företräde – och därmed datorlingvistik och språk-
teknologi. Givetvis är dessa fält relevanta – men mycket annan språkforskning har 
också dessa kvantitativa drag. 
Särskilt inbjudna talare denna gång är Harald Hammarström, Uppsala universitet, och 
Mårten Ramnäs, Göteborgs universitet, men vi välkomnar även andra bidrag som 
behandlar kvantitativa aspekter inom text- och språkforskning.  
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Hur välbeskrivet är ett språk? 
Att mäta omfattningen av en språkbeskrivningar världen 
över 

Harald Hammarström 

Av de ca 7 000 språken på vår jord är vissa beskrivna i stor detalj i omfattande gramma-
tiska beskrivningar (t.ex. svenska, engelska), vissa i ett mindre antal kortare publika-
tioner (t.ex. betoi – ett utdött språk i Venezuela), och andra knappt alls (t.ex. mor – ett 
minoritetsspråk i Papua, Indonesien). Samtidigt är språken på vår jord utrotningshotade 
i motsvarande varierande grader (se t.ex. Moseley 2010). För att bäst prioritera språk-
dokumentation är det viktigt att få en god uppfattning om hur omfattande redan 
existerande dokumentation är för vart och ett av språken (Hauk & Heaton 2018). 
Tillräckligt omfattande bibliografier för minoritetsspråk finns samlade i Glottolog 
(glottolog.org) och ett primitivt sätt, som ändå är ”bättre än ingenting”, att uppskatta 
svaret är att helt enkelt räkna antalet sidor i respektive publikation. En av flera viktiga 
nackdelar är att sidantal inte är additiva i den önskade meningen, dvs. om man har två 
olika böcker med liknande innehåll så är inte den samlade beskrivningsmängden 
detsamma som summan av antalet sidor. I ett stort projekt om digitala språkbeskriv-
ningar har vi tillgång till en fulltextdatabas av ca 30 000 publikationer med språk-
beskrivning av över 6 000 språk, författande på över 50 olika (meta-)språk. Tack vare 
fulltexttillgången kan vi förbättra sidantalsuppskattningen genom att räkna existensen 
ord som har med språkbeskrivning att göra (t.ex. suffix, imperativ, plural osv.), och 
vidare i hur många olika kontexter dessa ord används osv. på ett sätt som tillstyrker 
additivitet. Genom empiriska studier kan vi visa på vilka uppskattningsmetoder som 
kommer närmast en mänsklig bedömning av ”omfattningen'' hos samma dokument samt 
hur man systematiskt kan använda sig av och översätta ordräkningen mellan de olika 
(meta-)språken. 
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Ordinlärning och förenklade texter 

Mårten Ramnäs 

För andraspråksinlärare är vokabulären central vad gäller alla språkliga färdigheter 
(lyssna, tala, läsa, skriva). Särskilt tydligt är sambandet mellan ordförrådets storlek och 
läsförståelse. Att tillägna sig en rik vokabulär är därför avgörande för att bli duktig på 
sitt andraspråk. Vad gäller förstaspråket och vokabulären menar många forskare att 
indirekt inlärning via läsning är den viktigaste källan till nya ord. För andraspråket ser 
situationen emellertid annorlunda ut. Inläraren kan oftast läsa på sitt modersmål, men 
färdigheterna i andraspråket begränsar möjligheterna till läsning. Förenklade texter förs 
därför ibland fram som en bra möjlighet att läsa extensivt på det främmande språket. 
I mitt bidrag kommer jag att redovisa resultat från en undersökning av vokabulären i två 
serier av förenklade texter på engelska och franska. Jämförelser kommer även att göras 
med några oförenklade texter på dessa två språk. De frågor som jag försöker besvara är: 
Vilket ordförråd krävs för att läsa böckerna extensivt? Hur många ord, och vilka ord 
finns tillgängliga för inlärning i texterna? Hur mycket läsning krävs för att göra tydliga 
framsteg vad gäller ordförrådet? Olika mått för att mäta ordförrådet (lemma och 
ordfamilj) samt olika frekvensordlistor kommer att diskuteras. Även begreppet coverage 
(”täckning”) kommer att diskuteras. 
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Språklig andrafiering i tjeckiska medier 
Adjektiv – en studie i vardande  

Irene Elmerot 

Under denna presentation visas de första resultaten från ett pågående avhandlingsarbete 
om språklig andrafiering i tjeckisk språkvetenskap. Fokusspråket talas av cirka 10,5 
miljoner människor i Centraleuropa och har flera kasus, vilket underlättar identifiering 
av relationen mellan substantiv och dess modifierare i olika texter. Materialet är en 
underkorpus av journalistiska artiklar från månads-, vecko- och dagstidningar tagen från 
den samtida korpusen SYN version 7 (Křen, Richterová & Škrabal 2019), valt för att 
spegla vad allmänheten i landet sannolikt har läst under de senaste tjugo–trettio åren 
(huvudsakligen 1998–2017, men även 1990–1997).  

Syftet med studien är att svara på följande frågor: Vilka (grupper av) personer nämns 
alltid med negativa respektive positiva adjektiv i materialet? Finns det konstanter i de 
två grupperna, som vissa etniska grupper eller socioekonomiska klasser, eller går det att 
urskilja någon variation? Resultatet kommer att ligga till grund för en artikel i en 
sammanläggningsavhandling. 
Genom att använda ett så kallat subjektivitetslexikon (Veselovská, Hajič och Šindlerová 
2014), väljs vissa negativa och positiva adjektiv ut. En sökning utförs sedan i syfte att få 
till en kollokationsanalys av adjektiv och deras substantiv, varefter resultaten sorteras i 
vilka adjektiv som används om människor, och vilka som inte gör det, för att rikta fokus 
på andrafiering. Genom att inkludera både positiva och negativa kombinationer kan 
resultatet visa på mönster som inte den mänskliga intuitionen direkt genomskådar, och 
blir därför ett bidrag till språkforskningen (jfr Baker & McEnery 2015: 9). 
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Vokabulären i svenska nationella prov i natur-
vetenskap för år 6 och år 9 samt i TIMSS 2011 år 8 

Tomas Persson 

Här presenteras en metod för samt resultat från en pågående undersökning av språk-
bruket i de tre nationella proven i naturvetenskap i tre olika ämnen för år 6. Syftet med 
undersökningen är att undersöka vokabulären som används i de nationella proven, såväl 
proven som helhet och uppdelat på de tre ämnena biologi, kemi och fysik. Detta för att 
kunna identifiera eventuella skillnader i såväl ämnesspråkliga som åldersmässigt språk-
bruk.  
Metoden som används är en korpuslingvistisk metod som använder sig av gratis-
program för analys och strukturering av data och utvecklades för analys av naturveten-
skapliga uppgifter i den internationella undersökningen TIMSS 2011 år 8 (Persson, 
2016). 
Vokabulären i de nationella proven i naturvetenskap för år 6 jämförs med den vokabulär 
elever möter i läroböcker, men också med vokabulären i ett mer vardagligt svenskt 
skriftspråk, samt ett mer lättläst skriftspråk. Detta görs genom att jämföra orden i 
uppgifterna med tre korpusar: OrdiL (Johansson Kokkinakis, 2007) som speglar skol-
språket, SUC 2.0 (Stockholms universitet, 2014) speglande en mer vardaglig svenska 
och LäSBarT (Heimann Mühlenbock, 2013) reflekterande det mer begränsade ordförråd 
som exempelvis en andraspråkselev kan ha. Som jämförelse görs även motsvarande 
undersökning med 2009 års nationella prov i naturvetenskap för år 9 samt med de natur-
vetenskapliga uppgifterna i den internationella undersökningen TIMSS 2011 för år 8. 
Totalt har 13 olika naturvetenskapliga prov analyserats. 

Metoden för analys är förhållandevis enkel att använda och kräver – förutom tillgång till 
korpusar – inga korpuslingvistiska specialkunskaper, men är då också behäftad med 
vissa svagheter och problem som lyfts fram för diskussion. 
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