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Förord
ASLA, Association Suédoise de Linguistique Appliquée, höll sitt höstsympo-
sium 2008 vid Stockholms universitet. Årets tema var Språk och lärande med 
speciell betoning på bedömning av språk- och kunskapsutveckling samt den 
språkliga mångfalden i undervisning. Institutionen för utbildningsvetenskap 
med inriktning mot språk och språkutveckling vid Stockholms universitet, 
USOS, stod värd för arrangemanget 7–8 november 2008 på Campus Frescati.

Innevarande år ställdes höstsymposiet in. Av denna anledning kommer 
symposierapporten tillika ASLA:s årsbok att skickas ut till deltagarna och med-
lemmarna per post. Vi lever i en värld där digital information har en alltmer 
framträdande roll. En nyhet för i år är att årsboken trycks i en mycket begrän-
sad upplaga – det är bara medlemmarna och symposiedeltagarna som får var 
sin bok. Övriga intresserade hänvisas till en parallellpublikation i DIVA Open 
Access, där hela boken finns tillgänglig.

Utöver 26 anmälda föredrag om allt från diagnostiska test av skolrelaterat 
ordförråd till biologiämnets texter hade USOS bjudit in tre plenarföredrags-
hållare. Caroline Liberg, professor i Utbildningsvetenskap med inriktning mot 
läs- och lärprocesser vid Uppsala universitet talade om Genrepedagogik i ett 
didaktiskt perspektiv. I sitt föredrag belyste hon hur genrepedagogik använts i 
den australiensiska kontexten den härstammar ifrån och betonade vikten av att 
hålla diskussionen om på vilket sätt olika pedagogiska modeller kan omsättas i 
didaktisk/pedagogisk praktik levande. Maaike Hajer, professor i pedagogik vid 
Research Centre for Teaching in Multicultural Schools, University of Applied 
Sciences, Utrecht, Nederländerna, föreläste om Att identifiera och utveckla lärar-
kompetenser för språkutvecklande arbetssätt i mångkulturella klasser. I sitt föredrag 
diskuterade hon bl.a. på vilket sätt språkvetare/språklärare tillsammans med 
ämneslärare kan skapa goda förutsättningar för såväl språkutveckling som lä-
rande i mångkulturella miljöer. Inger Lindberg, professor i Tvåspråkighet med 
särskild inriktning på andraspråksinlärning vid Institutionen för utbildnings-
vetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling, USOS, Stockholms 
universitet, diskuterade i sitt föredrag Språk för lärande – teoretiska och empiriska 
utgångspunkter bl.a. den självklara plats forskningen om språk och lärande bör 
ha i en lärarutbildning som vilar på vetenskaplig grund. Skiftande erfarenhe-
ter av det språk som kännetecknar det mer formella och skriftspråksinfluerade 
skolspråket generellt ger elever med olika social bakgrund mycket varierande 
förutsättningar att lyckas i skolan. Det finns mycket starkt forskningsstöd för 
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behovet av en ökad medvetenhet om lärandets språkliga dimensioner bland lä-
rare och skolledare såväl i internationell som i svensk forskning. Ett stort TACK 
till alla föredragshållare!

ASLA:s årsbok utgör ett väsentligt bidrag i spridningen av nya forsknings-
rön i såväl Sverige som hela Norden. I år har totalt 13 bidrag efter granskning 
godkänts för publicering. Ett stort TACK till alla författare!

Ni skulle inte hålla denna bok i era händer om vi inte hade erhållit eko-
nomiska bidrag från Granholms Stiftelse, Språkcentrum vid Växjö universitet 
(snart Linnéuniversitetet), ASLA och USOS. Ett stort TACK för era bidrag!

Jag vill också passa på att tacka alla kollegor och doktorander för deras ar-
betsinsats kring arrangemangen av själva symposiet. Ett särskilt stort och varmt 
tack vill jag rikta till Margareta Wik, vår symposieadministratör, som har fått ta 
hand om både stort och smått och som ansvarat för att allt fungerat. Ett stort 
tack även till Hilda Bergmar, som ansvarat för symposiets webbplats och för 
utformningen av årsboken.

Stockholm, 20 november 2009
Päivi Juvonen
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Språk och lärande
Päivi Juvonen
Stockholms universitet

Introduktion
För sex år sedan konstaterade Moira Linnarud och Erica Sandlund i sin intro-
duktion till ASLA:s årsbok med den likalydande titeln Språk och lärande att äm-
net var högaktuellt. Intresset för forskning om lärande i skolämnena var stort 
och Utbildningsvetenskapliga kommittén delade ut omfattande forsknings-
anslag för att tillgodose såväl skolans som lärarutbildningens behov av forsk-
ningsbaserad undervisning om lärande i olika ämnen.

Frågan om språkets centrala roll för lärandet i alla ämnen i såväl förskolan, 
skolan som högskolan är om möjligt ännu mer aktuell idag. Å ena sidan står 
vi inför en omfattande lärarutbildningsreform, å andra sidan förstärks skolans 
forskningsanknytning genom fortbildningsinsatserna inom Lärarlyftet och lä-
rarutbildningens forskningsanknytning genom att all lärarutbildning sedan 
2008 bedrivs vid universitet och högskolor.

Bland förslagen i utredningen En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) fin-
ner man glädjande nog ett utökat utrymme för läs- och skrivutveckling för 
lärare mot åk 1–3 och 4–6. Vidare kan man glädjas åt att man föreslår att de 
inhemska minoritetsspråken ges ett förstärkt skydd genom att vissa lärosäten 
enligt förslaget får ansvar för forskningsmiljö och lärarutbildning för respek-
tive minoritetsspråk, att modersmålslärare åter ska få utbildas och att man har 
ambitionen att höja språklärarnas kompetens genom klart definierade krav på 
språkfärdighet och utlandsstudier. Dessvärre saknar man både insikter i och 
åtgärdsförslag för att förse blivande generationer av lärare med grundläggande 
insikter i flerspråkighetens konsekvenser för såväl individ som samhälle och 
en didaktisk beredskap att möta alla elever oavsett språklig och kulturell bak-
grund i sin undervisning. Ett måste i dagens alltmer heterogena skola.

Lärarlyftet å sin sida innebär en massiv fortbildningsinsats för yrkesverk-
samma lärare 2007–2010. Regeringen har avsatt totalt 2,9 miljarder kronor för 
att var fjärde lärare ska kunna delta i fortbildningskurser inom sitt ämnesom-
råde eller delta i en forskarskola fram till licentiatexamen. Inom området språk 
och lärande har man finansierat tre forskarskolor: en i Läs- och skrivutveckling 
vid Stockholms universitet, en i Språk och lärande i mångfaldsperspektiv vid Göte-

- 3 -



borgs universitet och en i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola 
(se Regeringskansliets, Skolverkets och USOS webbplatser för mer information).

En av de viktigaste anledningarna till att regeringen fattade beslut om sam-
gåendet mellan Lärarhögskolan i Stockholm och Stockholms universitet var ett 
önskemål om ökad forskningsanknytning i lärarutbildningarna. När ASLA:s 
styrelse under hösten 2007 vände sig till oss på den då planerade Institutio-
nen för utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling, 
USOS, och frågade om vi kunde stå som värd för höstsymposiet 2008, var det 
lätt att tacka ja. Institutionen, som startade sin verksamhet den första januari 
2008, bedriver sedan juli 2008 flera slag av utbildning och forskning: förutom 
utbildning av alla språklärare och lärare mot grundskolans yngre åldrar inom 
läs- och skrivutveckling, ägnar man sig dessutom åt forskarutbildning och 
forskning inom ämnet utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och 
språkutveckling. USOS har idag 15 doktorander och medverkar i fyra olika 
forskarskolor (se www.usos.su.se > Forskning > Forskarutbildning).

Språkets roll för kunskapsutveckling i alla ämnen i en skola präglad av 
språklig och kulturell mångfald utgör ett viktigt forskningsområde för oss, 
likväl som språkutveckling och språkdidaktik i svenskämnena och i moderna 
språk. Denna skrift, som i enlighet med symposietemat döpts till Språk och lä-
rande, innehåller artiklar som redovisar ny, i vissa fall rentav pågående forsk-
ning inom dessa kunskapsområden.

Språk och lärande i ett mångfaldsperspektiv
Sverige, liksom övriga länder i den industrialiserade världen, präglas idag 
starkt av globalisering. Detta visar sig inte minst i elevsammansättningen i da-
gens skolor. Läsåret 2003/2004 var 13,6% av eleverna i grundskolan berättigade 
till modersmålsundervisning. Läsåret 2007/2008 hade dessa siffror stigit till 
16,6% och läsåret 2008/2009 till 18,1%1. I praktiken innebär detta att i genom-
snitt nästan vart femte barn är flerspråkigt, och i många stortstadsmiljöer upp-
emot 90–95%. Det står därför helt klart att majoriteten av alla lärare under sitt 
yrkesverksamma liv möter åtskilliga flerspråkiga elever med högst skiftande 
behärskning av svenska.

Inom tvåspråkighetsforskningen har man, på såväl nationell som internatio-
nell nivå, länge betonat den betydelse som kunskap i flera språk och erfaren-
heter av flera kulturer kan ha för individen både psykologiskt, kognitivt och 
socialt (Vygotskij 1999, Cummins 2000, Lindberg 2005, Otterup 2005). Under senare 

1 Se www.skolverket.se/content/1/c6/01/13/67/Grund_Elever_Riks_Tab8Awebb.xls
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år har forskning kring lärandets språkliga dimensioner och en språkbaserad 
didaktik i alla ämnen bidragit med kunskap av stor vikt för undervisning fler-
språkiga elever (Schleppegrell 2004, Kuyumcu 2004, Sellgren 2005, Gibbons 2006, 
Magnusson 2008). Detta är exempel på kunskaper som alla lärare oavsett äm-
nesinriktning måste ha för att kunna planera och genomföra sin undervisning. 
Språk- och kunskapsutveckling går hand i hand, och ansvaret för den för alla 
elever så nödvändiga utvecklingen av ett funktionellt, skolrelaterat språk kan 
inte enbart läggas på språklärarna. Eftersom ämnesspråken utgör en oskiljaktig 
del av lärandet i olika ämnen spelar alla lärare en avgörande roll i detta arbete.  

I Sverige har genrepedagogik vunnit mark som ett sätt att bedriva språk-
baserad undervisning på, framför allt ifråga om undervisning av elever med 
svenska som andraspråk (Axelsson 2009, Hedeboe & Polias 2008 samt referenser-
na ovan). Även om andraspråkstalare stått i fokus för mycket av forskningen 
inom fältet argumenteras det flitigt för att genrebaserad ämnesundervisning 
främjar alla elevers språkutveckling (t.ex. Gibbons 2006). I sin artikel Genrepe-
dagogik i ett didaktiskt perspektiv belyser Caroline Liberg hur den använts i den 
australiensiska kontexten från vilken den härstammar, och betonar vikten av 
att hålla diskussionen om på vilket sätt olika pedagogiska modeller kan om-
sättas i didaktisk/pedagogisk praktik levande. Hon problematiserar en alltför 
okritisk användning av genrepedagogik generellt i språkundervisning (och i 
skrivundervisning i synnerhet) och uppmanar lärare att ”stanna upp och sätta 
in genrepedagogiken i ett didaktiskt perspektiv” i syfte att åstadkomma en bra 
balans mellan å ena sidan språkbaserad ämnesundervisning och å andra sidan 
ämnesbaserad språkundervisning.

Inger Lindberg diskuterar i sin artikel Conceptualizing school-related, academic 
language – theoretical and empirical approaches bl.a. den självklara plats forskning-
en om språk och lärande bör ha i en lärarutbildning som vilar på vetenskaplig 
grund. Skiftande erfarenheter av det språk som kännetecknar det mer formella 
och skriftspråksinfluerade skolspråket ger elever med olika social bakgrund 
mycket varierande förutsättningar att lyckas i skolan. Det finns mycket starkt 
forskningsstöd – såväl i internationell som i svensk forskning – för behovet av en 
ökad medvetenhet om lärandets språkliga dimensioner bland lärare och skol-
ledare. Genom att föra samman olika teoretiska synsätt på det skolrelaterade 
språket skapar hon en syntes som låter henne operationalisera vissa aspekter av 
det skolrelaterade språket i syfte att bedriva empiriska studier – i detta fall med 
fokus på ordförrådet. Slutligen exemplifierar hon hur de empiriska studierna i 
sin tur ligga till grund för den didaktiska verksamheten i klassrummet.
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Sofie Johansson Kokkinakis och Ulrika Magnusson fortsätter i sin artikel Quanti-
tative measures on student texts studiet av ordförråd. Trots att det i Sverige finns 
en lång tradition av att använda statistiska metoder i analys av studenttexter, 
utgör deras studie en av de första där man jämför enspråkiga elevers texter med 
flerspråkiga elevers texter. Utifrån en analys av 220 nationella prov i svenska/
svenska som andraspråk argumenterar författarna att såväl kvalitativa som 
kvantitativa statistiska lexikala beräkningar kan användas för att beskriva och 
jämföra olika aspekter av elevtexterna.

Den textuella kompetensen hos elever med svenska som andraspråk står i 
fokus även i Åsa Wedins artikel Monologen som resurs för språkutveckling i klass-
rummet i förskola och skola. Utifrån en etnografiskt inriktad studie argumenterar 
hon för att såväl en- som flerspråkiga elever i åk F–6 behöver möta och själva 
använda språk i längre, sammanhängande sjok i såväl tal och skrift för att stödja 
språkutvecklingen. Särskilt viktigt, menar hon, är detta för elever med ett annat 
modersmål än svenska.

Pia Nygård Larsson tar sig i artikeln Hur systematisk är systematiken? Några 
semiotiska resursers betydelse för skapandet av explicita tematiska mönster i lärartext 
och lärobok an det multimodala klassrummet. Hur samverkar text, tal och bild, 
och hur skapas och används explicita tematiska mönster i lärartext och i läro-
böcker? Utifrån en klassrumsanalys visar författaren vilken viktig roll det visu-
ella har i biologiundervisningen på gymnasienivå.

Anna Malmbjer för oss in i högskoleundervisningens värld och fokuserar i 
sin artikel Att lära genom gruppsamtal samspels- och samtalsmönster som kom-
mer till uttryck i och konstruerar gruppsamtalen mellan nyblivna lärarstu-
denter som hon detaljstuderat i sin avhandling. “Vad sker egentligen under 
ett grupparbete?”, “Vilka faktorer bestämmer hur arbetet i gruppen blir?”, och 
“Fungerar grupparbete på det sätt som är tänkt att fungera?” är bland de frågor 
hon belyser.

Qarin Franker diskuterar i sitt bidrag Bildvalet har betydelse bildens roll i 
utbildning av vuxna invandrare som ännu inte tillägnat sig grundläggande 
färdigheter i att läsa och skriva, och som ofta även har begränsad muntlig 
färdighet i svenska. Hon analyserar, diskuterar och jämför lärarens bildval i 
alfabetiseringsundervisningen med aktuell didaktisk, etnokognitiv och kritisk 
diskursanalytisk forskning. Vidare skissar hon på ett didaktiskt scenario och för 
en diskussion om framtida forskning som skulle kunna komma alfabetiserings-
undervisningen till gagn.
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Språkutveckling och de moderna språkens didaktik
Engelska är utan tvekan vår tids viktigaste lingua franca. Dess spridning över 
alla kontinenter och ställning som mellanfolkligt kommunikationsspråk är helt 
ohotad även av sådana stora språk som mandarin, hindi/urdu och spanska (se 
www.ethnologue.com för språkstatistik i världen). Enligt en enkätundersökning1 an-
ser sig 89% av befolkningen i Sverige behärska engelska och praktiskt taget alla 
tycker att det är bra att kunna flera språk. Av undersökningen framkommer 
dock att man med “flera språk” oftast menar bara engelska.

De populäraste moderna språken i den svenska skolan förutom engelska 
är spanska, franska och tyska. Men många gymnasieskolor erbjuder undervis-
ning även i bl.a. de ”nya” moderna språken mandarin (kinesiska), ryska och 
teckenspråk.

Intressant nog återfinns bara två moderna språk på listan över de största 
modersmålen bland eleverna i den svenska grundskolan läsåret 2008/2009: eng-
elska (1% av samtliga elever) och spanska (1,1% av samtliga elever). De övriga 
åtta på denna lista är arabiska (3,3%), bosniska/kroatiska/serbiska (1,6%), samt 
albanska, finska, kurdiska, persiska, somaliska och turkiska (alla mellan 0,6% 
och 1%). Elever med dessa tio modersmål utgör nästan två tredjedelar av alla 
elever berättigade till modersmålsundervisning – men det totala antalet olika 
modersmål i den svenska grundskolan överstiger 150 (se Skolverkets webbplats).

Artiklarna i denna volym återspeglar inte riktigt den mångfald av språk vi 
lever mitt ibland. Bidragen handlar om språkutveckling och språkdidaktik i ett 
fåtal moderna språk. Dessa bidrag är värdefulla som inspiration för studier i de 
andra ovan nämnda språkens utveckling och didaktiska tillämpningar som vi 
kan se fram emot i framtiden.

Vi börjar dock med June Milianders presentation av EU-projektet Europa 
runt på 80 dagar. Projektets uttryckliga syfte var att stimulera fler ungdomar 
att skaffa sig fördjupade kunskaper i främmande språk och kulturer inom den 
Europeiska Unionen genom att erbjuda ett omfångsrikt, lättillgängligt och jäm-
förbart material på svenska, tyska, franska, spanska, portugisiska, italienska 
och rumänska.

David Minugh, Mats Deutschmann, Rebecca Hincks, Jean Hudson, Åse Ny-
gren och Philip Shaw presenterar och diskuterar fördelar och fallgropar med att 
skapa en nationell, universitetsgemensam lärplattform i engelska i sitt bidrag  
An Inter-university Platform for Sharing and Collaborating in English Studies: Crea-

1 Eurobarometer 2006 som finns tillgänglig på http://ec.europa.eu/education/
languages/pdf/doc629_en.pdf
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ting SEED (Sweden’s English Educational Database for tertiary education). Vägen 
fram till en funktionell plattform har varit lärorik men bitvis mödosam, men 
författarnas förhoppning är att SEED kan fungera som en modell för lärplattfor-
mer i andra språk och i andra universitetsämnen.

Dorte Velling Pedersen redovisar i Trying to get it right resultat av en studie 
av hög- och lågpresterande årskurs 9-elevers språkfärdighet i engelska. Som en 
del av en större europeisk studie har hon jämfört hur dessa elever går tillväga 
när de försöker lösa uppgifter som de själva bedömt som svåra. Resultaten, me-
nar hon, visar att bedömning av språkfärdighet enbart på grundval av kvantita-
tiva data med fördel kan och bör kombineras med mer kvalitativa analyser. Om 
detta görs får läraren mer tillförlitliga bedömningsgrunder men också en större 
förståelse för elevernas lärande och därmed en grund för att kunna utveckla en 
gynnsam lärandemiljö utifrån elevernas förutsättningar.

Iwona Kowal argumenterar i sitt bidrag Bedömning av metaspråklig medveten-
het. En longitudinell studie att metaspråklig medvetenhet är en utvecklingsbar 
förmåga. Detta baserar hon på tre longitudinellt genomförda experimentella 
studier av hur mycket vuxna inlärare av svenska som främmandespråk (polska 
universitetsstuderande) själva rättade sig i skrift i förhållande till det totala an-
talet fel. Studierna visar att den metaspråkliga medvetenheten mätt på detta 
sätt ökar kraftigt särskilt under det andra av de tre åren studierna genomfördes.

Trots att de germanska språken svenska och tyska delar V2-regeln som styr 
ordföljden, och trots att nästan vilken satsdel som helst i båda språken kan stå 
i fundamentet, paketerar de information i en mening på olika sätt. Det finns 
både kvantitativa och kvalitativa skillnader mellan språken i vad som brukar 
stå i fundamentpositionen. I sitt bidrag Textproduktion i andraspråksundervisning 
– varför låter en svensk ”svensk” och en tysk ”tysk”? visar Christina Rosén förutom 
detta även att L2-skribenter av både tyska och svenska har svårt att bryta mot 
modersmålets principer för informationsstrukturering men också mot allmänt 
vedertagna universella tendenser i hur information organiseras. Artikeln av-
slutas med en didaktisk diskussion om studiens relevans för undervisning av 
främmande språk.

Christine Fredrikssons bidrag ”Ich habe gefährt” – Ett fel eller ett framsteg? 
handlar om svenska elevers inlärning av tyska verbformer. Utifrån en longitu-
dinell empirisk studie där grammatisk input i klassrummet kopplas till elever-
nas produktion identifierar författaren inlärningsgångar. Resultaten i studien 
argumenteras utgöra stöd för teorin om en medfödd språkinlärningsmekanism.
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Genrepedagogik 
i ett didaktiskt perspektiv
CaRoline libeRg
Uppsala universitet

abstRakt
Genrepedagogiken är på väg att vinna starkt gehör inom svensk skola. Det är en mycket 
intressant utveckling. Genrepedagogiken vilar på en teoretisk bas och värdegrund 
som stämmer väl överens med svenska styrdokument. Däremot är den inte den enda 
tänkbara modellen för hur språkundervisning och mer specifikt skrivundervisning kan 
bedrivas. I den här artikeln uppmanas därför svenska lärare till att stanna upp och sätta 
in genrepedagogiken i ett didaktiskt perspektiv. Som stöd för ett sådant reflekterande 
arbete presenteras olika sätt att se på språk och språkundervisning i värvet av att vara en 
kognitivt och moraliskt medveten väljare, en didaktiker. Bland annat lyfts en diskussion 
om möjligheten att fånga de språkdidaktiskt kritiska ögonblicken i undervisningen och på 
ett relevant och funktionellt sätt pendla mellan en språkbaserad ämnesundervisning och 
ämnesbaserad språkundervisning.

Genrepedagogik
I antologin The Powers of Literacy (1993) ges en god tillbakablick och diskussion 
om genrepedagogiken och dess framväxt i Australien. I antologin presenteras 
några sätt att se på genre och genrens plats i ett undervisningssammanhang 
som utvecklats under 1980-talet bland annat i samarbete mellan forskare och 
lärare i Sydney-området. En av de mer framträdande i det här arbetet är språk-
vetaren Jim Martin. Hans definition av genre som en stegvis målinriktad social 
process (Martin 1992:505) har levt vidare genom åren.

Den australiensiska genrepedagogiken är ett svar på frågan om hur man i 
demokratisk anda stödjer alla elevers språkutveckling, i synnerhet deras skriv-
utveckling, och ger dem kunskap om hur texter formas i ett socialt samman-
hang och vilka funktioner de därmed fyller. Det övergripande syftet är att ge 
eleverna en likvärdig tillgång till ett samhälles alla typer av texter och därmed 
olika typer av sociala verksamheter. Den teoretiska ramen för sätt att se på 
språk och språkutveckling inom genrepedagogiken är den systemisk funktio-
nella lingvistiken (SFL) utvecklad av M.A.K. Halliday (se t.ex. Halliday 1978, 
1985). Genrepedagogiken är också en stark reaktion mot progressivismen som 
grundval för undervisning.
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De genrer, eller sociala processer för att tala med Martins ord, som brukar om-
nämnas är den berättande, beskrivande, instruerande, förklarande och argu-
menterande. I stort sett förekommer alla de här genrerna i skolans alla ämnen, 
om än i varierande utsträckning. Ett exempel på genrer som anses vara centrala 
i ämnesområdet naturvetenskap i de högre grundskoleåren hämtat från ett aus-
traliensiskt material utarbetat för att stödja lärares arbete med genrepedagogi-
ken är1:

GENrEr För ATT GENOmFörA NATUrvETENSkAP:
Instruerande:  instruera någon hur man gör något
Berättande instruktioner: återberätta syfte, metod och resultat av ett experiment
Laborationsrapport:  genomföra experiment, förklara resultat och dra slutsatser

GENrEr För ATT OrGANISErA NATUrvETENSkAPLIG INFOrmATION:
Beskrivande rapport:  beskriva en viss typ av fenomen
Taxonomisk rapport:  klassificera och beskriva delar eller huvudtyper av fenomen

GENrEr För ATT FörkLArA NATUrvETENSkAPLIGA FENOmEN:
Sekventiell förklaring: beskriva faser i en process i en linjär sekvens
Orsaksförklaring:  beskriva och länka faserna i en process med hjälp av
 orsak-verkan-förhållanden
Teoretisk förklaring: beskriva och illustrera en teoretisk princip
Faktoriell förklaring: förklara skäl eller faktorer som bidrar till att något visst
 händer
Konsekvensförklaring: förklara en händelses effekter eller konsekvenser
Utforskande: utforska konkurrerande förklaringar eller teorier

GENrEr För ATT ArGUmENTErA Om NATUrvETENSkAPLIGA FråGESTäLLNINGAr:
Exposition:  argumentera för en viss ståndpunkt eller åsikt
Diskussion:  argumentera för olika ståndpunkter eller åsikter
 och ställa dem mot varandra

Robert Veel (1997) har inom ramen för den systemisk funktionella lingvisti-
ken undersökt utvecklingstendenser av de här naturvetenskapliga genrerna. 
Han visar hur domänen med genrerna för att genomföra naturvetenskap är 
den mest enkla och samtidigt mest grundläggande. Något mer avancerade är 
domänerna med genrerna för att organisera naturvetenskaplig information 
respektive förklara naturvetenskapliga fenomen. Veel menar att genrer inom 
de här två senare domänerna kompletterar varandra i utforskandet av ett na-
turvetenskapligt fenomen. Rapporterandet ger oss en statisk ögonblicksbild av 
hur världen är, medan förklarandet är dynamiskt och skapar en förståelse av 
världen om varför den är som den är. Den mest avancerade domänen av genrer 

1 Write It Right Project. Draft Units of Work for Science. Unit Number 7043. (1994). 
Disadvantaged Schools Component, National Equity Program for Schools. NSW Department of 
School Education. Metropolitan East Region. s. 4.
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är den där man utmanar och argumenterar om naturvetenskapliga frågeställ-
ningar.

Genom att visa hur olika genrer eller domäner av genrer är relaterade till 
varandra och kan utgöra stöd för varandras utveckling läggs en grund för hur 
en lärare kan arbeta systematiskt med barns och ungas språkliga utveckling. I 
ett svenskt forskningsprojekt från tidigt 1990-tal studerades genreutveckling-
en hos förskolebarn och barn i tidiga skolår (Liberg m.fl. 1997). Studien bygger 
bland annat vidare på Jim Martins och Joan Rotherys (1980, 1981 i Rothery, 1996) 
arbete med att se hur olika genrer inom domänen berättande och beskrivande 
är relaterade till varandra. I den svenska studien behandlas genrerna, eller for-
merna av meningsskapande som är en term som användes i det svenska pro-
jektet: observerande, händelsetecknande, avancerat berättande, beskrivande, 
instruerande, argumenterande och förklarande (Liberg, 2005). Observerandet är 
en särskild form av beskrivande där personer och deras liv är i fokus som i en 
biografi. Händelsetecknande är en enklare form av berättande där konnektorer 
som ”och sen” driver tecknandet av ett händelseförlopp framåt. Som framgår 
av Figur 1 nedan är förhållandet mellan observerandet, händelsetecknandet 
och det avancerade berättandet som sådant att det förra ingår som en del i det 
senare. Händelsetecknandet har ofta inslag av observerande i bemärkelse av 
personskildringar. Det mer avancerade berättandet har vidare inslag av såväl 
observerande som händelsetecknande. Men i det avancerade berättande ges 
dessa båda delar oftast en mer livfull språklig dräkt än när de förekommer som 
genrer i sig själva. Det avancerade berättandet kan sålunda i pedagogiskt sam-
manhang byggas successivt utifrån ett enkelt observerande till ett händelse-
tecknande och slutligen till ett berättande. På motsvarande sätt är beskrivandet 
förutom att vara en genre i sig själv också en del av en instruktion och många 
gånger också inslag i såväl argumentationer som förklaringar. Det är med an-
dra ord inte ovanligt och kanske det mest vanliga att genrerna blandas i det som 
ibland kallas för mixade genrer eller hybridgenrer (Kress 2003:92–105). Likheter 
finns också mellan observerandet och beskrivandet respektive i händelseteck-
nandet och instruktionen med avseende på den språkliga uppbyggnaden. Det 
mer avancerade berättandet har vidare i några av sina former (t.ex. parabeln) 
ett gemensamt drag med argumenterandet. I båda de här sociala processerna 
försöker man uppnå eller vinna en poäng. Slutligen kan de här genrerna samlas 
under den litterära formen av meningsskapande respektive den informativa 
formen av meningsskapande (sakprosa).
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Litterära former av 
meningsskapande 

Informativa former av 
meningsskapande 

Figur 1. Förhållandet mellan olika former av meningsskapande: Observerande (O), 
Händelsetecknande (H), Avancerat berättande (aB), Beskrivande (B), Instruerande (I), 
Argumenterande (A) och Förklarande (F).

En annan forskare som också studerat genreutveckling är Judith Langer (1992). 
Hennes studier är emellertid inte baserade på den systemisk funktionella ling-
vistiken. Hon har bland annat undersökt amerikanska grundskoleelevers skri-
vande inom genren rapport. Den tidigaste formen är den ”enkla beskrivning-
en” som omfattar en uppräkning av olika mer eller mindre relaterade aspekter. 
Aspekterna byggs samman med hjälp av additativa element som och och och 
sen. Tre andra former av genren som blir mer vanliga med stigande ålder ka-
raktäriseras av att rapportens huvudämne presenteras inledningsvis. I den enk-
laste, ”ämne med beskrivning”, beskrivs ämnet och vissa aspekter fördjupas i 
den beskrivningen. I den något mer avancerade, ”ämne med beskrivning och 
kommentar”, återfinns också enklare former av förklaringar, orsakssamband, 
alternativa möjligheter och utvärderingar. I den ännu mer avancerade formen 
,”ämne med utvecklingar” blir utvikningarna alltmer avancerade och fokuse-
rade för att få fram en viss poäng eller budskap. Den mest avancerade rap-
portformen återfinns bara i skolår nio och kallas ”försvar av ståndpunkt”. En 
tes presenteras, utvecklas, stöds med argument och förklaringar och tänkbara 
motargument bemöts.

Genrepedagogiken har med andra ord flera ansikten. I Sverige idag för-
knippas den emellertid oftast med den australiensiska genrepedagogiken som 
i mycket stark förenkling kan beskrivas med det genrepedagogiska hjulet be-
nämnt ”The Martin/DSP ’Wheel’ Model of Genre Pedagogy” (Cope & Kalantzis 
1993:11) och dess tre huvudsteg1: att ge förebilder för hur en text är konstru-

1 Se t.ex. Hedeboe (2002) för en föredömlig och ingående beskrivning, diskussion och 
utforskning av den australiensiska genrepedagogiken och dess vetenskapliga bas.
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erad, att konstruera en text tillsammans samt att på egen hand få konstruera en 
text (se Figur 2).

Figur 2. Det genrepedagogiska hjulet.

Språkundervisning i ett didaktiskt perspektiv
Genrepedagogiken är som alla vet inte den enda pedagogiken för vare sig skri-
vande eller annan språkundervisning. Roz Ivanič (2004) lyfter i en mycket klar-
görande studie fram sex huvudtyper av sätt att se på och tala om, så kallade 
diskurser om, språk och språkundervisning med huvudfokus på skrivande. 
Även om skrivande och skrivundervisning är ställt i centrum är analysen, som 
hon själv påpekar, användbar i ett vidare perspektiv på språkundervisning i 
termer av undervisning om och i literacypraktiker. Om man som lärare väljer 
att undervisa enligt det ena eller det andra sättet har man också gjort ett didak-: 
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tiskt val om innehållet i sin undervisning, dvs. ett val av vilken språksyn som 
undervisningen ska vila på och förmedla till eleverna. Det är med andra ord 
väsentligt att lägga ett didaktiskt perspektiv på sin språkundervisning.

Den didaktiska reliefen
De mest grundläggande frågorna inom didaktiken är ”Vad?” och ”Varför det-
ta?”. Vad vill jag som lärare att eleverna ska lära sig inom ett visst område och 
varför just det? Vad är det för språkkunskaper, t ex kunskaper om och i läsande 
och skrivande, jag som lärare vill att mina elever ska erövra? Ett avgörande 
stöd för lärarens val av undervisningsinnehåll utgör naturligtvis styrdoku-
mentenläroplan och kursplaner. Under årens lopp har diskussioner pågått och 
pågår fortfarande om vad som är olika skolämnens innehållsliga kärna. Inom 
svenskämnet har till och från frågan rests om ämnet står inför en innehållslig 
kris (t.ex. Brodow 1976). Av betydelse är att lärare har en hög medvetenhet om 
vilka kunskapssyner olika innehåll vilar på och framför allt vilka normer och 
värderingar som ligger till grund för innehåll i såväl läromedel som andra ty-
per av resurser som används i skolarbetet. En sådan medvetenhet hjälper till 
att synliggöra vilka innehåll man som lärare väljer att sätta i förgrunden, vilka 
som placeras som bakgrund och i viss mån också vilka som väljs bort. Syftet 
med undervisningen på en mer övergripande nivå eller makronivå framträder 
på så sätt som en didaktisk relief. Det kan sedan brytas ner i mål och delmål på 
en alltmer detaljerad nivå eller mikronivå, för att ett undervisningsförlopp ska 
kunna skapas. De didaktiska frågorna ”hur?” och ”varför så?” står nu i fokus. 
Val av undervisningsförlopp och undervisningsformer motiveras av såväl syf-
tet med undervisningen som de elever som ska lära sig. Läraren konstruerar ett 
undervisningsförlopp på ett visst sätt för att åstadkomma ett möte mellan dem 
som ska lära sig, eleverna, och det innehåll som ska läras.

Val av innehåll i språkundervisningen
Vad är det för innehåll i de sex sätten att bedriva språkundervisning, som Ivanič 
(2004) beskriver och diskuterar? Ivanič talar här om att man kan se på språk 
som bestående av fyra lager  (se även Fairclough 1989). Som framgår av Figur 3 
är ett första och centralt lager själva texten. Det andra lagret rör de kognitiva 
processer som deltagarna ingår i när de går in i en text. Ett tredje lager utgör 
språkhändelsen. Det fjärde lagret är det sociokulturella och politiska kontexten 
för språkhändelsen.
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språkhändelsen 

deltagarnas kognitiva processer 

texten 

sociokulturella och politiska kontexten 

Figur 3. Ett perspektiv på språk i flera lager (efter Ivanič, 2004, s. 223).

När man rör sig mellan de sex sätten att bedriva språkundervisning förflyttas fo-
kus för innehållet i undervisningen successivt från texten och över till den socio-
kulturella och politiska kontexten. De sex olika sätten att se på och tala om språk 
och språkundervisning i allmänhet och skrivundervisning i synnerhet benämner 
Ivanič: färdighetsdiskursen, kreativitetsdiskursen, processdiskursen, genrediskursen,
diskursen om sociala praktiker samt den sociopolitiska diskursen1.

Färdighetsdiskursen har texten som sitt huvudsakliga undervisningsinnehåll. 
Men det är ett mycket smalt textbegrepp som råder. Det är nämligen bara skrift-
koden och skriftspråket i form av de grammatiska reglerna som antas vara av 
betydelse för att både kunna lära sig att läsa och skriva och sedan utöva denna 
praktik. Med andra ord är det textens formsida som står i centrum.

Läsande och skrivande lärs ut med hjälp av ljudmetoden och andra gram-
matiska regler. Eleverna får på ett tydligt och strukturerat sätt lära sig bokstä-
verna, deras bokstavsljud och hur de hör samman med varandra samt andra 
grundläggande grammatiska regler för skriftspråket. När eleverna väl lärt sig 
detta får de inte särskilt mycket stöd i att vidareutveckla andra färdighetsdi-
mensioner.

I kreativitetsdiskursen däremot utgör både texten och läsaren eller skrivaren 
innehållet i undervisningen. Men i detta fall är det textens innehåll som är cen-
tralt. Läsande och skrivande av texter antas vara resultatet av elevernas kreati-
va förmåga och lärs genom att de får läsa och skriva om saker de är intresserade 
av. Elevernas egna tolkningar i läsandet och deras egna uttryck i skrivandet står 
i fokus i undervisningen. Färdigheter lärs inte ut på ett systematiskt sätt utan

1 Översättningen från engelska är utförd av författaren. 
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eleverna antas lära in dem i samband med att de får läsa och skriva om det som 
är intresserant och engagerande.

Även i processdiskursen är läsaren och skrivaren ett centralt innehåll i un-
dervisningen, men nu tillsammans med själva språkhändelsen. Läsandet och 
skrivandet ses som en process man går in i som deltagare. Det är dels deltagar-
nas mentala inre process, dels en yttre process av att vara deltagare i en språk-
praktik. Att lära sig läsa och skriva innebär att eleverna lär sig delta i de här 
processer. De inre mentala processerna utvecklas i undervisningen genom att 
eleverna får delta i ett yttre läs- och skrivprocessarbete tillsammans med läraren 
och kamraterna samt på egen hand. Läsandet och skrivandet förbereds och en 
förförståelse för det som ska läsas eller skrivas byggs upp. Efter läsandet och 
skrivandet genomförts följs det upp och används till andra saker som framfö-
rande av olika slag eller fördjupade studier inom området. Färdigheter som är 
viktiga för att kunna genomföra olika led i processen på ett framgångsrikt sätt 
uppmärksammas och lärs ut.

I genrediskursen står språkhändelsen i centrum tillsammans med såväl texten 
som deltagarna. Det viktigaste är att som deltagare kunna gå in i olika språk-
händelser där texterna formats av sina sociala sammanhang. Undervisningen 
är tydligt upplagd i en välorganiserad arbetsprocess (se t.ex. Figur 2). Men den 
står inte i centrum som i processdiskursen, utan utgör bakgrund. I förgrunden 
finns i stället en systematisk undervisning om hur de olika genrerna är upp-
byggda till sin form och sitt innehåll och vilka syften deltagarna kan uppnå 
med dem. Färdigheter av olika slag utgör ett tydligt innehåll i undervisningen.

I diskursen om sociala praktiker är språkhändelsen det centrala innehållet. Lä-
sande och skrivande ses som målinriktade kommunikativa praktiker i ett socialt 
sammanhang. De lär sig eleverna genom att få läsa och skriva i autentiska var-
dagssammanhang och för verkliga syften. I de två tidigare diskurserna utgör 
processen respektive genrerna det centrala innehållet. I diskursen om sociala 
praktiker finns de också med, men tonvikten ligger på språkhändelsen med alla 
dess förtecken. Centrala innehållsaspekter är sätt att delta i olika situationer, 
deltagarnas erfarenheter, sociala bakgrund, genus och intressen, situationen i 
sig och dess syfte, tillgängliga medier och modaliteter. Undervisningen går ut 
på att visa och gestalta olika sätt att ingå i olika språkpraktiker både i och ut-
anför skolan. Sociala sammanhang för läsande och skrivande undersöks i un-
dervisningen. Olika typer av färdigheter sätts in i ett större sammanhang av att 
vara läsare och skrivare i ett samhälle.

Den sjätte och sista diskursen, den sociopolitiska diskursen, har många drag 
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gemensamt med diskursen om sociala praktiker. Men nu inkluderas en politisk 
dimension i undervisningsinnehållet. Frågor om makt och identitet är centrala. 
Läsande och skrivande ses som sociopolitiskt konstruerade praktiker som har 
konsekvenser för vilka positioner och vilken identitet en deltagare utvecklar. 
Praktikerna är föränderliga allteftersom den sociopolitiska arenan förändras. 
Undervisningen går ut på att göra eleverna medvetna om de sociala, kulturella 
och historiska förhållanden under vilka olika sätt att läsa och skriva utveck-
las, vilka syften de fyller och varför det är på de här sätten. Eleverna förväntas 
utveckla ett kritiskt förhållningssätt som både individer och samhällsmedbor-
gare. Det ger dem möjlighet att välja mellan olika sätt att ingå i en språkpraktik 
som läsare och skrivare.

Medvetenhet och balansgång
Ivanič (2004:240–242) menar i sin diskussion av de här olika sätten att se på 
språk och språkundervisning att det inte är det ena eller andra sättet som är 
mer rätt eller det mest riktiga sättet att arbeta efter. De är alla produkter av ett 
socialt, kulturellt och historiskt sammanhang. I stället pekar hon på betydelsen 
av att en lärare är medveten om de här sätten att se på språk och språkunder-
visning. Framför allt betonar hon vikten av att undervisningen baseras på ett 
brett perspektiv på språk där alla fyra språkliga lager: texten, deltagarna, den 
språkliga händelsen samt den sociokulturella och politiska kontexten, ses som 
centrala. Beroende på syftet med undervisningen utgör det ena eller andra lag-
ret eller kombinationer av dem innehållet, och inslag från olika diskurser får 
komma till tals. I liknande tongångar talar Kress (2003:94) om betydelsen av att 
vara medveten om vilka signifikanta faktorer som är i spel när en text skapas. 
De faktorer han talar om förutom genre är diskurs och modalitet. Diskurs står 
för hur text organiseras utifrån en institutionell synvinkel och modalitet för hur 
text organiseras utifrån om det är en talad eller skriven text eller om det är en 
multimodal text eller inte.

Det gäller med andra ord att som lärare vara medveten om sina val av un-
dervisningsinnehåll samt dess förtecken, möjligheter och begränsningar. I sko-
lor där man lyckas väl vilar undervisningen på ett brett perspektiv och man 
uppehåller en relevant balans mellan olika sätt att förhålla sig. Judith Langer 
(1999, 2004) visar bland annat i en omfattande studie av framgångsrika skolor i 
USA att framträdande drag i undervisningen i skolor och klasser där eleverna 
klarar uppsatta mål på ett bättre sätt än förväntat ser ut på följande sätt:
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• tydliga kopplingar görs mellan ämnen i och utanför skolan och till elevernas 
egna erfarenheter och deras erfarenheter från andra lektioner och tidigare 
erövrade kunskaper

• eleverna arbetar tillsammans för att i samspel med varandra utveckla en 
djupare förståelse av det som ska läras

• färdigheter som ska läras är integrerade i en helhet, men studeras också separat 
i väl strukturerade undervisningssammanhang

• strategier för hur eleven kan tänka, planera och organisera sitt arbete osv. lärs 
ut på ett tydligt sätt (s.k. metakognitiva strategier)

• när eleverna uppnått ett mål och lärt sig det som ska läras, för läraren dem 
vidare in i en än djupare förståelse och genererande av ytterligare nya tankar 
och idéer

• förberedelse av prov och test är integrerade i den reguljära undervisningen

Den här formen av undervisningen kallar Langer för ”high literacy”-under-
visning. I ljuset av den ibland mycket hårda diskussion som förs i Sverige om 
funktionalisering gentemot formalisering av undervisningen är det intressant 
att notera att skolor där man lyckas väl inte går den ena eller andra vägen. Fär-
digheter lärs i stället ut både som integrerade i ett funktionellt sammanhang 
och vid behov som framlyfta i särskilda och väl strukturerade sammanhang. 
Balansen upprätthålls på ett relevant sätt. I de skolor där eleverna inte klarar 
uppsatta mål bättre än förväntat eller klarar målen sämre än förväntat, visar 
Langer att undervisningsprogrammen antingen enbart är av det integrerande 
slaget eller enbart isolerande. I integrerande program studeras sällan eller ald-
rig färdigheter i väl strukturerade sammanhang. I isolerande program foku-
seras tvärtom färdigheterna mycket tydligt och de lärs ofta in i isolerade öv-
ningssammanhang utan någon större koppling till sammanhang där de fyller 
en funktion.

Språkbaserad ämnesundervisning 
och ämnesbaserad språkundervisning i balans
I spåren av senare års forskning och nya sätt att se på dels lärande och undervis-
ning i allmänhet där språket lyfts fram som det medium vari lärandet formas, 
dels andraspråksundervisningen förordas idag en undervisning inom skolans 
alla ämnen som stödjer elevers utveckling av såväl språk som kunskaper inom 
ämnet (t.ex. Axelsson m.fl., 2006; Gibbons, 2006; Mulvad, 2009). Ibland benämns 
detta med termen ämnesbaserad språkundervisning. Genrepedagogiken är en 
undervisningsform som ses som en god kandidat för att utgöra modell för ett 
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sådant arbete. I den bästa av världar arbetar en ämneslärare inom det aktuella 
ämnet sida vid sida med en lärare i svenska och eller svenska som andra språk. 
Det är naturligtvis inte nödvändigt i de fall där en och samma lärare har båda 
dessa kompetenser.

Det här är en mycket intressant och vällovlig utveckling. Men det finns ock-
så risker i den. En risk som alltid uppstår när en modell för undervisning med 
stort ”M” lanseras, är att läraren tappar det breda perspektivet som betonades 
ovan och går in i modellen. Inte helt ovanligt är att modellen börjar leva sitt eget 
liv och även blir starkt instrumentaliserad. De didaktiska frågorna om innehåll 
och undervisningsformer faller i glömska. Tomas Englund (1997:125) visar att 
det är en avgörande skillnad mellan läraren som tar rollen av en kognitivt och 
moraliskt medveten väljare, en didaktiker, och läraren som är en teknisk verk-
ställare av politiskt fattade beslut. Han menar att svenska lärare i stort sett varit 
avskurna från den didaktiska traditionen under efterkrigstiden. I stället har en 
amerikansk tradition av att vara just teknisk verkställare dominerat. Ett var-
ningens ord till Sveriges lärare är därför: överutnyttja inte genrepedagogiken 
och låt den inte bli instrumentaliserad! Risken är stor att den i så fall i framtida 
utvärderingar kommer visa sig mindre verksam.

Som motvikt till en ämnesbaserad språkundervisning föreslår jag att man 
inom ämnesdidaktiken i högre grad än vad som görs idag utforskar och synlig-
gör den språkbaserade ämnesundervisningen. All undervisning är som påta-
lats tidigare språkbaserad genom att den medieras i språket. Den ämnesbase-
rade språkundervisning har således ämnet språket, medan den språkbaserade 
ämnesundervisningen har andra ämnen som det centrala undervisningsinne-
hållet. Den föreslagna balansgången består i att på ett funktionellt och relevant 
sätt pendla mellan en språkbaserade ämnesundervisningen och en ämnesbase-
rad språkundervisning.

Första, andra och tredje gradens språkliga fokusskifte
Utgångspunkten i undervisningen är ämnet och den språkbaserade ämnesun-
dervisningen, men vid behov byts fokus till något eller några av de språkliga 
lager som Ivanič diskuterar. Det går att särskilja åtminstone tre grader av ett 
sådant fokusskifte. Den första gradens skifte är mer indirekt och innehållet i 
undervisningen är fortsatt det aktuella ämnet. Det skiftet fyller ofta funktio-
nen att stödja lärandet. I den andra gradens skifte lyfts däremot de språkliga 
dragen i särskild ordning och diskuteras med hjälp av vardagsspråket, för att 
stödja lärandet men också för att höja deltagarnas språkliga medvetenhet. I det
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här andra skiftet har pendeln slagit över till en ämnesbaserad språkundervis-
ning. Termerna ”visa” respektive ”säga” kan också användas för att karaktä-
risera de här två typerna av fokusskiften (Liberg, 1990:77). Den tredje gradens 
skifte håller kvar perspektivet från andra gradens skifte, men nu används tek-
niska termer inom lingvistiken hämtade från exempelvis fonetik, fonologi, 
morfologi, syntax, semantik, pragmatik, språkpsykologi eller språksociologi, 
för att tala om de språkliga lagren.

Den första typen av skifte behöver per definition inte vara grundat 
i ett medvetet sätt att lyfta språkliga drag. Den ingår som en vanlig 
vardagshandling. Men naturligtvis kan den också vara mycket genomtänkt 
och väl förberedd. Här kommer några exempel från skolans värld. I det första 
exemplet leder läraren en redovisning av olika djur som elever i årskurs 1 
studerat (Einarsson & Hultman, 1984:134). När läraren vänder sig till en ny 
grupp som ska berätta om sitt djur säger hon:

LärArEN: Det är det bordet. Då ska ni berätta (syftar på den bakre flickgruppen). Och då  
 måste alla andra vara tysta så ni kan höra. (. . ) Vi ska berätta hur djuret ser ut. Vad  
 det äter, hur det bor. Om ni vet nånting om ungarna. Hur ser det ut?

Läraren ger eleverna stöd i att strukturera sin redovisning i en form av menings-
skapande, en genre, som är vanlig när vi ska beskriva ett djur, nämligen att tala 
om hur djuret ser ut, vad det äter, hur det bor och något om dess avkommor 
och reproduktion. Ett annat exempel är hämtat från årskurs 6 och miljöunder-
visning (Nilsson, 2007:117–129). Arbetet inleds med att eleverna läser en roman 
där vargar spelar en central roll. När de läst färdigt listar de argument för och 
emot vargen. Med hjälp av de argumenten skriver de sedan en debattartikel 
om vargens vara eller icke-vara. Därefter läser de upp sina debattartiklar och 
diskuterar dem med sina kamrater. Även här får eleverna ett implicit språkligt 
stöd för att formulera sig. I det här fallet gäller det att samla argument som de 
kan använda i sin debattartikel.

I den andra typen av skifte lyfts ett eller flera av de språkliga lagren till 
ett ämne i sig och pendeln svänger över till en ämnesbaserad språkundervis-
ning. Ett exempel på det är följande hämtat från ett samtal i tidiga skolår (Dyson 
1997:38–39). En av pojkarna i klassen, Kevin, har läst upp sin berättelse om 
X-män och sju andra pojkar har samtidigt dramatiserat berättelsen. Efter det 
utspelar sig följande samtal1:

1 Exemplet är översatt från engelska av författaren.

- 22 -



JONAThAN (som spelat Wolverine): Jag tyckte det var ett jättebra spel, för jag tyckte om  
 min roll. Och liksom det var som en berättelse om saker, och sen liksom kan du  
 berätta om alla, och sen kan du fortsätta och ta själva händelsen.
krISTIN: OK, så du tyckte att det var en bra början för berättelsen, eller hur?
SETh (som spelat Donatello): Det började bli mer ”action” ... men i början var det inte   
 nog långt. ... Men det skulle bli massa ”action” i den.
JONAThAN: Men det skulle inte vara bra att ha ”action” i början. Så det är som lugnt, lite  
 ”action”, mer och mer och mer.

I det här fallet byter Jonathan perspektiv och lämnar ämnet för berättelsen, för 
att i stället diskutera strukturen på berättelsen. I det arbetet får han stöd av så-
väl läraren Kristin som en av kamraterna som också dramatiserat Kevins berät-
telse. Det är intressant att notera hur vardagsspråket används för att diskutera 
genrestrukturen hos en avancerad berättelse.

Lennart Gustavsson (1988) visar i sin avhandling att den form av skiften 
som här kallas den andra gradens skiften, inte alltid är så lätt att hänga med 
i, vilket kan leda till krockar i förståelse. Ett exempel hämtat från Gustavssons 
arbete är en flicka i årskurs 5 som tillsammans med läraren läst en berättelse 
om Pelle Svanslös. I samtalet om innehållet i berättelsen frågar läraren vad som 
menas med uttrycket den elakaste katten heter Måns med fokus på ordet elak. När 
man följer samtalet blir det mycket klart att flickan gör ett skifte av det som här 
kallas den första gradens skifte. Hon hämtar information från berättelsen för att 
förklara vad som kan avses. Läraren har däremot tagit steget in i andra gradens 
skifte och vill få fram synonymer till ordet elak oavsett vad det har för anknyt-
ning till berättelsen. Dessvärre verkar vara sig läraren eller eleven förstå att de 
talar om olika saker.

Att fånga det språkdidaktiskt kritiska ögonblicket
Exemplen ovan på skiften av första och andra graden är hämtade från skol-
vardagens språkbaserade ämnesundervisning. De visar på korta ögonblick där 
läraren och eleverna skiftar fokus och pendeln i åtminstone tre av exemplen 
svänger mjukt mellan undervisningsinnehåll av följande slag:

• ämnet som sådant
• ämnet i kombination med språket av första gradens språkliga fokusskifte
• språket av andra gradens språkliga fokusskifte
• språket av tredje gradens språkliga fokusskifte

Med en mer eller mindre medveten hållning och kunskap om olika språkliga 
lager lyckas lärare och elever i de här exemplen fånga relevanta ögonblick för 
att pendla mellan en språkbaserad ämnesundervisning och en ämnesbaserad
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språkundervisning. Med en uttalad kunskap och medvetenhet om de fyra 
språkliga lagren och olika sätt att se på språk och språkundervisning, ökar såväl 
lärarens som elevernas pricksäkerhet i att fånga kritiska ögonblick i undervis-
ningen för språkdidaktiskt grundade fokusskiften.
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Conceptualizing 
school-related, academic language 
– theoretical and empirical 
approaches1
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abstRaCt
Variability as a function of different types of language use has been discussed in relation 
to minority students’ linguistic and cognitive development by various scholars within 
different theoretical frameworks. Within the area of bilingual education, Cummins already 
in the late 1970s proposed the distinction between basic interpersonal communicative skills 
(BICS) and cognitive academic language proficiency (CALP). Cummins’ model has been 
an important eye-opener for many teachers and educators and has played a crucial role for 
raising the awareness of the challenges that the decontextualized and cognitively demanding 
language use characteristic of many learning activities offer second language learners. 
More recently, the idea of a decontextualized language has been criticized from a systemic-
functional perspective for suffering from a lack of clarity and for only being characterized in 
global terms whereby its relation to context as an underlying concept is not made explicit. 
Similarly, the notion of certain language use as inherently cognitive is rejected on the 
grounds that no particular task can be called cognitively demanding out of context. In this 
article, my aim is to synthesize conceptualizations of school-related academic language 
from different theoretical perspectives and to exemplify empirical approaches aimed at 
operationalizing aspects of school-related academic language as a basis for further research 
and educational implementations. As for the empirical approaches the main focus will be on 
vocabulary needs in educational settings.

School-related language differs from the language used in most social practices 
familiar to small children. Children’s pre-school learning experiences are based 
on participation in concrete everyday activities in which language accompanies 
action and learning. In school, however, learning mostly takes place through 
language in teacher presentations, schoolbook texts and other written sour-
ces. As a consequence, learning is distanced from the concrete reality in time 

1 Denna artikel är också under utgivning i Ringen Bjørg-Karin og Ole Kolbjørn Kjørven (Eds) 
Teacher diversity in a diverse school – challenges and opportunities for teacher education. 
Vallset: Opplandske Bokforlag.
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and space, making school knowledge more abstract and less accessible than 
the contextualised knowledge of the everyday life of pre-school children. This 
entails a special challenge for students with limited proficiency in the language 
of instruction since this function shift of language from a mainly accompanying 
to a constituting function renders language a principal role in school learning 
processes. To claim that language is a key to school success is therefore no exag-
geration.

The need for a comprehensive theoretical basis for the framing of second 
language and literacy demands in school is constantly becoming more apparent 
in the rapidly-changing multilingual educational settings in Scandinavia and 
the rest of Europe. Although research within the field of Norwegian, Danish 
and Swedish as second languages is extensive, issues concerning the specific 
language demands for school success have not been addressed with sufficient 
specificity to fully serve educational needs. Consequently, further research is 
required in order to satisfy the need for a more vigorous theoretical and empi-
rical framework to inform future curriculum work and teacher education in a 
more systematic way. For pursuing a research agenda in this direction, North-
American and Australian research provide important models.

Everyday and academic language use 
– separate or interrelated?
Variability as a function of different types of language use has been discus-
sed in relation to minority students’ linguistic and cognitive development by 
various scholars within different theoretical frameworks. In the area of biling-
ual education, Cummins already in the late 1970s (1979, 1980) proposed the 
distinction between basic interpersonal communicative skills (BICS) and cognitive 
academic language proficiency (CALP) to account for the different demands con-
nected with various types of language use in school and other contexts. As for 
CALP, Cummins referred to “those aspects of language which are closely rela-
ted to the development of literacy skills in L1 and L2” (1980:177), specified as 
“vocabulary-concept knowledge, metalinguistic insights and knowing how to 
process decontextualized language” (Cummins, 1979:242). According to Cum-
mins, these types of language proficiency are separate, and consequently fluen-
cy in terms of BICS does not imply corresponding proficiency in terms of CALP. 
According to Cummins, the proficiency required for the more demanding de-
contextualized language use associated with CALP, once obtained, to a certain 
extent transfers from one language to another, in accordance with his so called 
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interdependence hypothesis (Cummins, 1980, 1981). The transfer of metalinguistic 
and academically mediated skills across languages is further developed in ac-
cordance with a common underlying proficiency (CUP). Support for a direct rela-
tionship between L1 an L2 has since been documented in research on L1 and 
L2 reading and writing. (Cummins, Swain, Nakajima, Handscombe, Green & Tran, 
1984, Royer & Callo 1991, Fitzgerald 1995).

The idea of a rigid compartmentalisation of linguistic skills underlying the 
division into BICS and CALP was rejected by scholars like Edelsky, Hudelson, 
Altwerger,  Flores, Barkin & Jilbert (1983) who pointed to the fact that interper-
sonal communicative ability also requires the use of decontextualized language. 
They thus disputed the claim that skills in and experience with oral communi-
cation should be unrelated to school success and literacy achievement. Literacy, 
they claim, is best seen as an extension of oral communicative competence – a 
view in agreement with Vygotsky’s writings (1978). As for the relation between 
the interpersonal/communicative and the cognitive/representative function of 
language, Vygotsky describes the ability to use language in the cognitive/re-
presentative function as developed through the interpersonal/communicative 
function in social interaction.

More recently, Bunch (2006) has argued that the distinction between differ-
ent types of language uses suggested by Cummins downplays the wide range 
of important ways students use language in school including ”conversational”  
or ”everyday” uses of English in academic tasks. According to Bunch, simplistic 
dichotomies contrasting academic and conversational language conceal the fact 
that ”different audiences and purposes call for different sorts of language even 
in academic settings” (2006:286). In the same vein, Bailey (2007) warns against 
depicting the social language children bring to school as less valued, sophisti-
cated or cognitively demanding than language uses in academic contexts. She 
also points to the fact that social applications of language can indeed be extre-
mely complex and demanding and reminds us of the social nature of schools 
as communities of practice in which certain patterns of discourse and language 
use are expected from their members.

From another perspective, Martin-Jones & Romaine (1986), argued against 
the assumption of CALP as a universal cross-linguistic competence transferable 
to any language claiming the view of literacy-related skills as culture-specific 
and dependent on the type of literacy schooling exercised in different cultures. 
This is in line with an ideological conceptualization of literacy or literacies ba-
sed on a social and culture-sensitive view of literacy practices as varying from 
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one context to another advocated by scholars representing the New Literacy 
Studies who oppose a view of literacy as a technical and neutral skill (Gee 1998, 
Street 2003).

In subsequent versions of his model, Cummins (1983, 2000) has extended 
and elaborated the BICS/CALP distinction into a more general theoretical mo-
del in which different types of language use can be characterized in terms of 
variation along two independent but intersected continua rather than in terms 
of dichotomy poles. Here the variety of contextual support and cognitive effort 
required for different types of tasks is underscored. In addition, the fact that 
also many face-to-face interactions can be cognitively demanding and require 
a decontextualized language use typically associated with written language is 
recognized.

Moving along the mode continuum
The notion of certain language use as inherently cognitive is rejected by schol-
ars like Schleppegrell (2004) who claims that cognitive demands must be seen 
as residing in the relationship between tasks and learner rather than in the task 
itself. Therefore, Schleppegrell argues, no particular task can be called cogni-
tively demanding out of context. The notion of decontextualized language has also 
been challenged by functional linguist Cloran (2000) who claims that the notion 
is often defined and dealt with in piecemeal and a-theoretical ways suffering 
from a lack of clarity. According to Cloran, the construct has been characterized 
only in global terms, whereby its relation to context as an underlying concept is 
not explicitly dealt with – a crucial limitation considering the vital role of social 
context for all language use underscored in functional theories of language.

Moreover, Cloran claims, the concept of decontextualized language has 
not been operationalized in a systematic way in terms of its linguistic corre-
lates. According to systemic functional linguistics (SFL), aspects relevant for 
the identification of varieties of (de)contextualized language relate to the mode 
continuum (cf. Jones 1996, Gibbons 1998) alongside which spoken and written 
texts can be mapped out from a more disorganized, spoken-like and implicit 
language, typical of informal spoken interaction, to a highly organized, edited, 
written-like and explicit language characteristic of formal written language re-
flecting action. A shift from the familiar use of language embedded in physical 
contexts accompanying every-day activities to a more distant, reflective and 
abstract language use involves a move along the mode continuum associated 
with certain linguistic correlates.

- 30 -



ThE mODE CONTINUUm
Informal face Small group Reporting Newstime Spoken Reading
to face chat problem solving back on  information aloud

 task a task  reports
most spoken like most written like

Language accompanying action Language as action

Figure 1. The mode continuum (adjusted from Jones 1996).

Language choices in more written-like language tend to involve increased lexi-
cal density, more elaborated and expanded noun phrases, lexical references, an 
abundant use of nouns representing action, processes and qualities instead of 
concrete things, features which contribute to a more abstract and distanced way 
of using language.

Dimensions of language use at school
The importance of a deeper understanding of ways of making meaning in dif-
ferent contexts is further elaborated by Schleppegrell (2001, 2006) in her ex-
plorations of the language demands of schooling from a functional linguistics 
frame-work. Schleppegrell underlines the need to systematically relate lexical 
and grammatical choices characteristic of school-based language to the role and 
function in which language is used in educational contexts.

Following SFL, primarily associated with the work of Halliday and his col-
leagues in the Australian context, aspects of a given situational context define 
what meanings that are likely to be expressed as well as relevant ways of expres-
sing them (cf. Halliday & Mathiessen 1994). Apart from the Mode (the medium of 
communication) already mentioned, these aspects include the Field (the topic of 
the communication) and the Tenor (the language users and their relation) of the 
situation. Hence, all languages used for schooling, Schleppegrell (2006) claims, 
have developed resources related to fulfilling goals in relation to the following 
three dimensions of language use:

• displaying knowledge (related to Field aspects)
• being authoritative (related to Tenor aspects)
• organizing information (related to Mode aspects)

Each of the three dimensions is associated with different linguistic lexico-
grammatical and textual features characteristic of general and content-specific 
language use at school. As for resources related to the way knowledge is dis-
played in different school subjects, Schleppegrell lists density of information, 
abstraction and technicality often achieved by means of complex noun phrases 
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as characteristic features (“an increase in extinction rate and corresponding vacation 
of ecological niches”). Linguistic features associated with authoritative presenta-
tions of information in the expert role may include grammatical choices aimed 
at downplaying the author’s agency by way of passive constructions as in many 
history texts (“Britain was invaded …”). In physics, thematizing the results rather 
than the conductor of an experiment as clause subjects is a linguistic feature 
often chosen to obtain the same result (“The results show …”). Features used to 
achieve preferred ways of organizing information in oral and written texts in 
different school contexts, such as theme/rheme structuring along with the over-
all staging of texts, are crucial for the demonstration of knowledge in different 
school subjects. Characteristic of most school-based genres is an information 
structure allowing information to be presented efficiently for a non-present and 
non-interacting audience.

According to SFL, constellations of linguistic features correspond to par-
ticular uses of language characteristic of different registers (Halliday & Hasan 
1985). The fact that register variation is explained as linguistic consequences 
of interacting context aspects makes SFL a particularly powerful tool for the 
systematic exploration of language in school contexts. The view of language 
variation as a product of contextual demands for meaning making offers an 
alternative to deficit frameworks according to which some students’ lack of rel-
evant linguistic resources is a ”problem” to be dealt with. In accordance with a 
register framework, a paramount role of schooling is to contribute to the expan-
sion of children’s repertoires adding new language varieties to the ones child-
ren already possess in order to fulfil alternative goals and functions related to 
learning in general as well as in specific subject areas. School-related language 
development thus entails an increasing flexibility to choose among a continu-
ously growing stock of linguistic resources associated with situational aspects 
related to the three interacting continua of Field, Tenor and Mode to meet the 
situational demands of different learning tasks as exemplified in Figure 2.

FIELD CONTINUUm
Commonsense, everyday Tecnical, specialized

TENOr CONTINUUm
Equal power, informal, subjective Unequal power, formal, objective

mODE CONTINUUm
Language playing an ancillary role Language playing a constitutive role
+ Visual contact - Visual contact
+ Feedback - Feedback
Spoken Written

Figure 2. Language use reflecting context along three interacting continua.
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Within the framework of SFL and genre-based pedagogy, a large number of 
empirical studies related to the development of academic registers in school 
have been carried out, mainly in Australia but to an increasing extent also in 
a number of other contexts (cf. Halliday & Martin 1993, Hasan & Williams 1996, 
Schleppegrell & Colombi 2002). Even though most work within this line of re-
search has focused on English as an academic language it has shown the great 
potential of SFL as a coherent theoretical framework for the study of language 
in educational contexts on a more general level.

Conceptualizing school-related language: 
empirical approaches
Academic English Proficiency operationalized
As for more data-driven approaches to the study of academic language, im-
portant research is carried out at the Centre for Research on Evaluation of Stan-
dards and Student Testing (CRESST) at UCLA where Bailey and her colleagues 
(Bailey 2007) are engaged in research aimed at documenting English language 
demands placed on school-age learners of English in the US. This research is 
carried out in the broader political and educational context of the No child left 
behind Act of 2002 (NCLB 2002) which requires that English language learners 
in US schools must show measurable progress in their content and language 
development each year. This mandate has revealed important limitations as 
for the possibilities to account for academic English development among Eng-
lish language learners due to lack of relevant instruments for the assessment of 
school-based language. Many commercial English language proficiency tests 
have been shown inadequate to capture the language demands required for 
academic success. In most cases, assessment is carried out using language tests 
constructed for the assessment of communicative and more social language 
skills which are not good predictors of performance on standardized content 
tests. Moreover, the validity of large-scale (standardized) content assessments 
with English language learner students is severely disputed since it is unclear 
whether such assessments actually measure students’ content knowledge or, 
rather unintentionally assess student’s language proficiency.

As a consequence, the need for documenting the English language demands 
placed on school-age learners of English as an empirical base for the construc-
tion of large-scale academic language assessment tools has become a question 
of high priority.

Researchers at CRESST have presented an evidence-based framework for 
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school-related academic language including content area-specific as well as a 
common core of academic language cutting across disciplines.

Common core AL

Content area-specific AL

Figure 3. Hypothesized relationships between common core AL and content 
area-specific AL in the domain of math, science, social studies (SS), and 
language arts (LA) (adjusted form Butler & Bailey 2003:6).

According to Bailey, being academically proficient in a first as well as in a se-
cond language is to “use general and content specific vocabulary, specialized 
or complex grammar structures, and multifarious language functions and dis-
course structures – all for the purpose of acquiring new knowledge and skills, 
interacting about a topic, or imparting information to others” (Bailey 2007:10–
11). Academic language is further defined as “language that stands in contrast 
to the everyday informal speech that students use outside the classroom envi-
ronment” (2007:12). According to Bailey, academic English can be distinguis-
hed from English in other settings at the lexical, grammatical as well as at the 
discourse levels including organizational structures of texts as well as a wide 
range of functions served by language in school settings such as explaining, de-
scribing and comparing. The evidence base used for defining language demands 
placed on students at school, builds on empirical studies of content standards, 
textbooks and classroom interaction in different subjects and age levels.

In order to operationalize the Academic Language Proficiency construct, a wide 
array of data from a variety of sources was assembled and integrated within 
one model as schematized in Figure 4.
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Figure 4. Evidentiary bases for the operationalization of Academic Language 
Proficiency (ALP) (Bailey 2007:72).

Instead of a top-down approach, starting from a theoretical framework as a 
basis for the identification of linguistic features, a bottom-up procedure was 
followed to allow the data to guide the analyses of what distinguishes langu-
age demands across subjects from grade to grade. The analyses of the langu-
age students need to understand and use to complete educational tasks focus 
on language features (vocabulary, grammar, language functions) in different 
content areas. Language functions include functions such as “describing a sci-
entific phenomenon, explaining an experimental result, summarizing a piece 
of text, or justifying one’s opinion either orally or in writing” (Butler, Lord and 
Bailey 2004:7). As pointed out by Butler et al, the use of the term function is com-
plicated by differences in definitions and applications of the term in different 
disciplines and by the way language and cognition is interwoven when it comes 
to the achievement of learning tasks at school. In the assessment of language 
ability this interwoven nature of language and cognition must be respected and 
taken into consideration.

In considering the language functions needed to complete tasks in 5th grade 
maths and science based on standards and textbook analyses, the predominant 
functions in both subjects were the same: description and explanation followed by 
analysis in the standards and comparison/contrast in the science and math text-
books as shown in Table 1 listing functions from most to least frequent.
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Table 1. Predominant Language Functions in Standards and Textbooks for 
grade 5 Science and Maths. (Butler, Lord, Stevens, Borrego, & Bailey, 2004:45).

n/a = not applicable

Having defined the evidentiary bases for academic English in terms of langu-
age functions and other linguistic features across a range of contexts using in-
formation from the different sources, the work has focused on the identification 
of texts across content areas for the development of prototype reading tasks. 
Assessment tasks used in this process include mathematics word problems, sci-
ence passages and social studies expository passages.

Evidence-based research on vocabulary needs in educational settings
One of the most salient features of written-like academic language is the use 
of specific and technical vocabulary, often less frequent in everyday spoken 
language. School-related language comprises a general common-core academic 
vocabulary cutting across disciplines but also a more specialized content-area 
specific vocabulary related to different school subjects.

Words are important carriers of meaning, and vocabulary knowledge cor-
relates strongly with reading comprehension (Read 2000). According to second 
language research (Saville-Troike 1984), vocabulary knowledge is the single most 
crucial factor for school success for L2 learners. As for vocabulary development, 
researchers in different educational contexts have witnessed a considerable gap 
in the vocabulary of the language of instruction between L1 and L2 children – a 
gap which tends to increase over the school years (Umbel, Pearson, Fernandez, 
and Oller 1992, Cameron 2004, August 2006). Vocabulary gaps in the L2, which 
sometimes can be an effect of a domain-related distribution of the vocabulary 
of many bilinguals, are found not only in terms of vocabulary size but also of 
world knowledge related to lexical depth in relation to individual words (Verh-
allen & Schoonen, 1993). In order to equalize language experiences of crucial im-
portance for academic growth between L1 and L2 children, pedagogical efforts 
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already in pre-school and primary school therefore need to focus on advancing 
L2 children’s vocabulary.

But in order to make vocabulary instruction more systematic, relevant and 
efficient, we need more specific knowledge of the vocabulary demands for lear-
ning at different school levels. In this respect, textbooks in different content 
areas offer valuable information. Textbooks and other written sources play an 
increasingly important role for learning in higher grades and knowledge of the 
vocabulary encountered in schoolbook texts is consequently of great relevance 
for school success.

Recently, large-scale comprehensive studies of text corpora by means of 
computer programs for automated processing have allowed for comprehensive 
investigations of academic texts in different educational contexts based on a 
wide range of linguistic features. In a study of a variety of spoken and written 
texts of contemporary British English, Biber (1988) identified linguistics features 
associated with five dimensions which considered together in multidimensio-
nal analyses contribute to the building of more detailed linguistic descriptions 
of particular registers. In later studies, Bibers’ multidimensional framework has 
been used in a number of investigations of academic discourse focusing term 
papers in ecology and American history, textbooks in economics and biology 
as well as medical and science prose (Biber, Conrad, Reppen, Byrd & Helt 2002).

Moreover, extensive corpus-based research on academic vocabulary has 
been carried out by Coxhead (2001) at the University of Wellington, New Zea-
land, resulting in the so called Academic Wordlist (AWL). Here, a compilation 
of 3.112 individual items has been classified into 570 word families essential 
for higher education, irrespective of field of specialization. The items represent 
a vocabulary beyond the 2–3000 most frequent words and are chosen from an 
academic corpus of 3.5 million words of various genres in 28 disciplines within 
four broad subjects. The word families are grouped into ten sublists that reflect 
word frequency and range across disciplines. Words in the AWL cover 10% of 
the words in academic texts and 1.4% in a similar sized corpus of fiction.

Classification of words in educational registers
In connection with classifying academic words for the Academic Word List, 
Coxhead and Nation (2001) identified three groups of words used in educatio-
nal registers based on frequency, register and range:

(1) high frequency words (belonging to the 2000 most frequent and widely 
used word families, covering about 80% of most texts),
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(2) academic vocabulary (words which are reasonably frequent in academic 
writing and corresponding to some 8–10% of the running words and
(3) technical vocabulary (which differs by subject area and covers up to 5% of 
texts).

As for a relevant classification of words in different educational settings, the 
terminology in earlier research is somewhat inconsistent. Subtechnical voca-
bulary is a term used by several scholars, sometimes referring to words fre-
quently used in scientific and academic texts not confined to a specific area and 
sometimes to words more common in specified fields. In a Norwegian study 
of schoolbook vocabulary Golden & Hvenekilde (1983) refer to non-technical 
words (icke-fagliga) referring to a category of middle frequency associated with 
specific content areas and often unique for different school subjects. In Danish 
research, Gimbel (1995) introduced the term pre-technical (før-faglige) words 
to refer to the same word category. According to the Scandinavian researchers, 
this word category represents a particularly problematic category for L2 stu-
dents. As knowledge of these words is often taken for granted among children 
growing up with the language of instruction as their first language, they are 
not normally explained by content teachers. For bilingual children, however, 
these are words that may be unknown or known only in their first language as 
a result of the distributed character of the vocabulary of many bilinguals with 
words associated with certain domains encoded in the L1 and others in L2.

Classification of secondary school textbook vocabulary
For the investigation of the vocabulary of secondary school textbooks, a re-
search group at Gothenburg University (Lindberg & Johansson Kokkinakis 2007) 
has compiled a corpus, the OrdIL Corpus, of one million words consisting of 
texts contributed by three different school book publishers in eight school sub-
jects (mathematics, physics, chemistry, biology, social sciences, history, religion 
and geography).

In order to identify vocabulary relevant for learning across and within diffe-
rent school subjects, word frequency analyses have been carried out, including 
comparative analyses of relative frequency and dispersion between different 
subjects. To distinguish characteristic features of school language as opposed to 
a more general everyday vocabulary an equally sized reference corpus of easy-
to-read texts is used as a point of comparison. The vocabulary of this corpus is 
representative of written language that children at this age can be exposed to 
out of school.

Applying a classification based on frequency and range in different subjects, 
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four categories have been identified, two covering words that cut across school 
subjects and two covering content-area specific categories (Lindberg & Kokkina-
kis 2008):
1. COmmON-COrE vOCAbULAry
a. General high-frequency vocabulary

Represented by the 1000 most frequent lemmas in a statistically generated list 
of the most frequent lemmas in the OrdiL and reference corpus.
e.g. ha (have), komma (come), sak (thing), stor (big), på (on), då (then)

b. Non-specialized ”academic” vocabulary
Recognized by their relative frequency in more than four subjects, in OrdiL 
(dispersion value of >= 0.4) and their rare occurrence in the reference corpus.
e.g. avta (decrease), påverka (affect), framträdande (prominent), resurs (resource)

In a second stage, evidence-based vocabulary tests for the diagnostic assess-
ment of various aspects of lexical knowledge in relation to the word types iden-
tified in the OrdiL-corpus will be constructed.
2. CONTENT ArEA-SPECIFIC vOCAbULAry
a. Everyday vocabulary related to specific subjects

Middle or low frequency vocabulary associatied with specific subjects or topics. Ocurring 
at least twice as many times in one (or two) subject(s) than in other subjects. Often 
homographic or polysemous. Appear in reference corpus.
e.g. ledare (leader, editorial), företag (enterprise, company), hamn, (port), mäktig 
(powerful), fuktig (humid) helig (holy)

b. Technical terms unique for a particular subject
Often unique within a subject and monosemous. Do not appear in the reference corpus. 
Typically longer than average and more than seven characters long. Often in italics or 
otherwise marked in textbooks.
e.g. kromosom (chromosome), kopplingsschema (wiring connection diagram), 
barrskogsbälte (coniferous forest zone).

The rationale behind including two content-area specific categories (2a and 2b) 
is that not only technical terms but a large number of other non-specialized 
words in school book texts have been found to be subject-specific in earlier re-
search (cf. Golden and Hvenekilde 1983). In other contexts, however, these words 
belong to a more general vocabulary of a middle to low frequency familiar to 
most L1 children. As mentioned earlier, this group of words may, however, cau-
se L2 students problems and should therefore, along with the non-specialized 
academic vocabulary typical of written language in group 1a, be taken in par-
ticular consideration in L2 vocabulary instruction aimed at academic language 
development in school contexts.

Decisions whether second-language students are ready to meet the lan-
guage demands of content area instruction are not always based on profes-
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sional procedures (Bailey 2007, Myndigheten för skolutveckling 2004) and the need 
for evidence-based assessment tools focusing academic language needs is be-
coming increasingly obvious.  For answering questions like What characterizes 
vocabulary of textbooks in secondary school in general and in different subjects? the 
classification of word types applied in the OrdIL project is of considerable val-
ue. But to empirically investigate questions like Which words present particular 
problems for students studying in their second language? there is also a need to as-
sess L2 students’ actual lexical knowledge in relation to different word types. 
Consequently, the next step in the project is to construct a number of computer-
ized tests, to be used for diagnostic purposes, based on the lexical demands of 
learning in Swedish secondary school identified in the project (Lindberg 2007).

Various theoretical and empirical approaches to the exploration of the lang-
uage of schooling have contributed to an increased understanding of the langu-
age demands of learning in different content areas. For the increasing numbers 
of students studying in a language other than their mother-tongue in different 
educational contexts this is good news. Still, the need for further research into 
the area of language and school literacy with a special focus on second language 
learner needs is considerable in the Scandinavian context. To provide a founda-
tion for language-based content teaching across the curriculum, theory-driven 
as well as more evidence-based approaches may play an equally important role 
as long as they generate relevant knowledge about language and on how langu-
age is used for meaning-making in different school subjects.
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Quantitative measures 
on student texts
ulRika Magnusson & sofie Johansson kokkinakis
University of Gothenburg

abstRaCt
Quantitative measures have been widely used in Swedish research on students texts 
(Hultman & West man 1977, Nyström 2000, Östlund-Stjärnegårdh 2002), often related to 
grades and to spoken and written style.

However, there are few quantitative descriptions of mono- and multilingual students’ 
texts. In our study, we compare 220 national tests in Swedish written by first- and second 
language secondary students living in urban areas where the students have various 
linguistic background, gathered within the project Language and language use among 
students in multilingual urban settings.

The purpose of this study is to investigate whether lexical quantitative and qualitative 
statistical measures can be used to describe and compare different aspects of this text 
corpus. We found four measures that suited this purpose: lexical density – comparing the 
number of content words vs. total number of words; nominal ratio – measuring number of 
nominal phrases vs. verbal phrases in a text; word variation index – measuring number of 
different words or lexical items found in a text; and word length – describing the length of a 
token. The three dependencies investigated were: linguistic background vs. grades, student 
variables vs. quantitative measures, and correlation between quantitative measures.

Introduction
In Sweden, there is a long tradition of didactic as well as linguistic research on 
students’ writing. Writing in school has been studied from different perspecti-
ves, where both the classroom context and the make-up of texts written by stu-
dents of varying age as well as social and linguistic background have been taken 
into account (cf. e.g. Folkeryd 2006, Garme 1988, Hultman & Westman 1977, Lars-
son 1982, Ledin 1998, Nyström 2000, Strömqvist 1987, Östlund-Stjärnegård 2002). 
Although the principal aim of the studies may vary, several of the text-oriented 
investigations include quantitative data such as word length or distribution of 
parts of speech, the earlier studies being conducted manually (Hultman & West-
man 1977) whereas more recent ones often make use of computer programs 
(Nyström 2000, Östlund-Stjärnegårdh 2002). Several studies concern quantitative 
differences between students’ texts given different grades (Hultman & Westman 
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1977, Östlund-Stjärnegårdh 2002), while others relate textual differences to stu-
dents’ social and linguistic background. Folkeryd (2006), for example, studies 
attitudinal language, which she relates to linguistic background, and, outside 
Sweden, the Norwegian KAL-project (Berge 2005) relates social background to 
differences in word length (Evensen & Vagle 2003). Hultman & Westman (1977), 
investigating national tests quantitatively, find strong correlations between 
distribution of parts of speech and grade, concluding that texts with high gra-
des are generally more dense and nominal.

In second language research, the writing of second language speakers has 
attracted much interest, not least with regard to style and academic language 
registers (Reynolds 2002, 2005), such as nominal style and genre-related use of 
lexis and conjunctions. Although results such as those of Hult man & Westman 
(1977) can readily be compared to research on second language writing, there 
are, to our knowledge, no studies relating the quantitative methods used in 
Swedish research on students’ writing to second language research.

The purpose of this study is to investigate whether statistically analyzed 
quantitative and qualitative measures can be computed on upper-secondary 
school essays written by first and second language students. Can computer-
calculated tests be used to predict the quality of the lexical production of the 
texts? And if so, what will they show? Our primary focus is to find lexical cha-
racteristics and correlations in a compiled corpus of texts produced by students 
with a monolingual and bilingual background. We also intend to compare the 
lexical production in this corpus with results in similar quantitative studies.

Second language writing
Ever since Cummins’ (Cummins 1981) distinction between an oral, interactional 
mode and an academic, context-independent mode required in educational set-
tings (BICS – Basic Interpersonal Communicative Skills vs. CALP – Cognitive 
Academic Language Proficiency), there has been a strong interest within se-
cond language research in second language speakers’ academic language pro-
ficiency. Today there is also a substantial amount of research on second langu-
age writing (Matsuda 2003). Findings on various textual aspects suggest that 
texts written in a second language tend to have a more oral and informal style 
than texts written in a first language. For instance, Silva (1993), in a review 
of research on second language writing, reports that texts written in a second 
language are less complex, “mature”, academic, and stylistically appropriate. 
Also, Hinkel (2003), in a comparison of about 1000 texts written in English by 
mono- and multilingual university students, con cludes that the second langu-
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age texts are more everyday and personal (2005:297). In Reynolds (2005), an in-
vestigation of texts written by mono- and plurilingual students in school years 
5–8, the first language texts were more dense and academic, displaying greater 
genre-related differences and adhering more to the expected conventions of the 
genre. The second language texts had a more oral and everyday style. Cameron 
& Besser (2004) also report on genre differences between first and second langu-
age texts; for example, second language writers display more confidence and 
adhere more to genre conventions in writing narratives than non-fiction texts.

Although there are thus obvious differences between texts written by first 
and second language users, the distinction between “first” and “second” langu-
age speaker, or between “native” and “non-native” speaker, must be used with 
caution; perhaps even more so in a material like the present, i.e. Language and 
language use among adolescents in multilingual urban settings, where the infor-
mants display great variation as regards linguistic background. Using the same 
material as the present study, Fraurud & Boyd (2006) question the binary distin-
ction between native and non-native speakers. By combining variables related 
to nativeness/non-nativeness – such as age of onset, preferred language(s) in 
different contexts, or language proficiency – they find no less than 88 profiles 
among the 222 in formants (2006:63). We believe that such differences between 
informants, making the distinction between first and second language speakers 
more of a continuum than a binary opposition, are highly relevant also to the 
writing of the same informants.

Material and method
Material
In the present study, we apply four quantitative measures to approximately 
200 first- and second language students’ national tests in Swedish from upper 
secondary school (year 11 or 12) collected within the project Language and langu-
age use among adolescents in multilingual urban settings. A national test in Swedish 
in upper secondary school consists of two parts, part a and part b, which have 
been analysed individually, part a being shorter and more concentrated than 
part b. Some students have written both part a and part b, while others have 
written only one of them.

The students were divided into three major groups on the basis of back-
ground: the first group consists of students born in Sweden by Swedish parents, 
the second group of students born in Sweden by parents born abroad, and the 
third of students born abroad. The last group, students born abroad, was divi-
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ded into two subgroups according to age of arrival, either before or after the age 
of school start, 6 years of age. Undoubtedly, it would have been preferable to 
make a finer distinction of the students born abroad, but since only 76 students 
were born abroad, and since tests are lacking from thirteen of these, we deemed 
further groupings to be too small. Occasional observations can, however, be 
made.

For reasons of comparison, it should be mentioned that the grading assess-
ment used when the tests in the present study were written was criterion-re-
ferenced, distinguishing between Fail, Pass, Pass with distinction and Pass with 
special distinction. The grading system differs in this respect from the system 
involving group-referenced grading used when Hultman & Westman, cited 
above, made their investigation. Grade 3 was the average grade, which the lar-
gest proportion of the students were supposed to get; fewer would get grades 
2 and 4, and the smallest proportion would get 1, the lowest grade, and 5, the 
highest grade (Linde 2003:83f.).

Method
The methods of processing and analysing the text corpus included compiling 
the corpus by putting together xml-tagged text files. In the lexical analysis, we 
employed part-of-speech tagging with a statistical part-of-speech tagger (Brants 
2000) trained on Swedish texts (prose and newspaper genre).

For the purposes of statistical analysis, a tailored computer program was 
created to fit the input of the corpus data and also to produce a suitable output 
accounting for all features/variables needed (i.e. nominal ratio, lexical density, 
language background; cf. below). The output was then used to perform statisti-
cal correlation tests with the statistical program SPSS.

Four quantitative measures
In this study we have chosen to use four quantitative measures in order to ana-
lyse and compare textual structure and lexical composition. These are lexical 
density, nominal ratio, word variation index and word length. The complexity of 
these measures differs. Word length is trivial and may be computed with any 
kind of word processing computer program. Word variation index does not 
require linguistic analysis but would take an extensive amount of time to com-
pute manually. Lexical density and nominal ratio, however, are two measures 
which require a more technical and linguistic analysis of each word in context 
in terms of part-of-speech tagging. Definitions and purposes related to each 
measure are given below.
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Lexical density (LD) is in general terms explained as a measure of the informa-
tion load and density of a text. In discourse analysis, it might be used as a de-
scriptive parameter which varies with register and genre. Spoken texts tend to 
have a lower lexical density than written texts. The proportion of word tokens 
vs. content words (i.e. nouns, adjectives, verbs and adverbs) is calculated (Ure 
1971; Laufer & Nation 1995). The definition of the LD measure is explained by 
the formula:

Sum (nouns+verbs+adjectives+adverbs)
Sum (all tokens)

Nominal ratio (NR) concerns to what extent a text is nominal. A high NR is ge-
nerally considered to be a sign of information load. A low NR characterizes 
spoken language, whereas written texts often have a high NR and thus a high 
information load (Melin & Lange 1995, Hultman & Westman 1977). The definition 
of the NR formula is given as:

Sum (nouns+prepositions+participles)
Sum (pronouns+verbs+adverbs)

Word/Lexical variation index (WVI) is commonly used to measure a student’s 
lexical production in terms of the number of different words or lexical items 
found in a text. The measure can be calculated in various ways. The simplest 
way is to measure Type-Token Ratio (TTR) (Nunique divided by Ntot) or the lo-
garithmic version Word Variation Ratio (WVR) (log (Nunique) divided by (log 
(Ntot))). Preliminary results in our study indicate no significance in correlation 
with other variables. We have therefore used a more complex version of WVI, 
which takes text length into account (Hultman 1994). The formula is defined as:

log (Ntot)

log (2-((log(Nunique))/(log(Ntot))))

Ntot = total number of words, Nunique=number of unique words.

Word length (WL) is simply defined as the length in characters of the lexical unit, 
the token.

Text features captured by the measures
The measures used in this study may be symptoms of certain text character-
istics. As already mentioned, the word variation index measures the breadth 
of the lexicon, the average word length tends to be higher in non-fiction and 
might thus be typical of such genres, whereas lexical density and nominal ratio 
both refer to verbal vs. nominal style and, typically, to oral vs. written mode. 
Two texts with low vs. high lexical density and with low vs. high average word 
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length might differ with respect to independence of context, as many short 
words might be equal to many pronouns, which may also mean short nominal 
phrases with few qualifiers and modifiers, giving rise to low lexical density. 
Conversely, a text displaying clear characteristics of written style will probably 
prove to be nominal and context-independent, as seen from features like fewer 
pronouns and expanded nominal phrases.

The following two texts from the corpus are examples of text with low and 
high nominal ratio, respectively, 0.29 and 1.41 (a rough, fairly literal translation 
given after the quoted passage), illustrating the text features captured by the 
measures:
TEXT 1
Är det något som stressar mig så kan det nästan vara vad som hälst men oftast så är det skolan 
och tider. Av mina egna erfarenheter så tror jag att det kan vara lite jobbigt med tider eller 
komma i tid. T ex: när jag nu ska träffa någon vid en viss tid så brukar det nästa vara så att 
jag kommer några minuter sent pga att det händer någonting sista minuten innan jag ska gå. 
/…/ Jag har ett problem, när jag får reda på att jag har ett prov kanske några veckor innan så 
pluggar jag inte direkt jag tycker att jag har gott om tid på mig. Så skjuter jag upp det tills det 
är en dag kvar, då vet jag inte hur jag ska börja plugga. Får panik, blir stressad och så känner 
jag mig pressad. (P36 SvB)
(If there is something that stresses me it can be almost anything but most often it is the school 
and the clock. From my experiences I think that time or to be on time can be a bit difficult. 
For example: when I am to meet somebody at a certain time it is almost always the case that 
I am a few minutes late because something happens the last minute before I leave. /…/ I have 
a problem, when I learn that I will have a test perhaps some weeks in advance I don’t cram on 
the spot I think I have plenty of time. So I put it off until there is only one day left, then I don’t 
know how to start cramming. Get into a panic, get stressed and I feel under pressure.)

TEXT 2
Jag har hört att Kulturrådet ämnar ge ut en bok som skall läsas av väntande på olika platser i 
samhället. Jag har i årets häfte för det nationella kursprovet i svenska “Har du tid?” funnit en 
bild som jag anser skulle passa bra in i er kommande bok. 
Bilden, Salvador Dalìs Upplösningen av minnets varaktighet (1952–54), föreställer ett landskap 
präglat av tid. I förgrunden syns små rektangulära figurer lätt svävandes sida vid sida sträcka sig 
till bildens mitt. /…/ Efter figurerna syns små spetsar skjuta iväg mot stranden av en sjö som 
samtidigt är ett tygstycke fäst i ett träd ståendes i bildens övre vänstra hörn. Till höger om det 
trädet och närmare betraktaren syns ett till, på ett antal ställen, delat träd, i vars ena gren en 
klocka ”hänger”. Bortom sjön ses en hägring av ett berg. Invid stranden ligger till höger i bild 
en fisk. (L02 SvB)
(I have learnt that the Arts Council intends to publish a book that is to be read by people 
waiting in different places in the community. I have in this year’s booklet for the national test in 
Swedish “Do you have time” found a picture that I consider to be suitable for your future book.
The picture, Salvador Dali’s The persistence of memory (1952–54), depicts a landscape 
characterized by time. In the foreground small rectangular figures are seen, gently floating 
side by side reaching to the middle of the picture. /…/ After the figures small points are seen, 
flying towards the shore of a lake, which is at the same time a piece of cloth attached to a 
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tree standing in the upper left corner of the picture. To the right of the tree and closer to the 
viewer another tree, cut in several places, is seen, on one branch of which a clock “is hanging”. 
Beyond the lake the mirage of a mountain is seen. Alongside the shore there is, to the right in 
the picture, a fish.)

We will not focus on lexical or thematic differences between the passages quo-
ted but only on the grammatical divergences captured by our quantitative mea-
sures. The nominal ratio of the first text is as low as in oral language (0.25; 
Melin & Lange 1995), whereas the second text has a value higher than genres 
like textbooks or newspaper articles (cf. Table 1). This quantitative difference 
between the texts is reflected in the oral style of the first text, characterized by 
adverbial subordinate clauses, that-clauses and short nominal phrases, and the 
more written, dense style of the second, in which the nominal phrases are ex-
panded by different kinds of modifiers and where subordination (relative clau-
ses) is found within the nominal phrases (a book that is to be read; a picture that 
I consider). Thus the first text is characterized by clausal complexity whereas 
phrasal complexity is typical of the second text, a difference, according to Hal-
liday (1998), characteristic of spoken vs. written mode. Another conspicuous 
difference between the texts is the use of participles in the second text (svävande, 
fast, stående), allowing for non-finite, nominal constructions. These are all traits 
associated with the differences in nominal ratio between the texts.

Examples from earlier research
As mentioned earlier, in Hultman & Westman’s (1977) investigation of national 
tests in Swedish written by upper secondary students, the quantitative mea-
sures co-vary to a large extent with the grades given. For example, as shown 
in Table 1, the mean word length varies between texts given different grades (1 
being the lowest grade); for comparison, the mean word length of other genres 
is given as well (Melin & Lange 1995):

Table 1. Word length in Hultman & Westman (1977) and in Melin & Lange (1995)

 Grade 1: 4.83 Newspapers: 5.32
 Grade 3: 5.01 Brochures: 5.43
 Grade 5: 5.52 Textbooks: 5.59
   Spoken language: 0.25

Similar differences are found regarding nominal ratio:
Table 2. Nominal ratio in Hultman & Westman (1977) and in Melin & Lange (1995)

 Grade 1: 0.61 Newspapers: 1.04
 Grade 3: 0.67 Textbooks: 1.18
 Grade 5: 0.92 Brochures: 1.19
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In Hultman & Westman (1977), both word length and nominal ratio are higher 
in texts given higher grades. As to word length, the highest mean value in the 
students’ texts is rather high in comparison with the “adult genres”, while the 
lower grades have lower mean values than these; all student texts have lower 
nominal ratios than the other genres.

The connection between measures and grade seems less clear-cut in Östlund-
Stjärnegårdh (2002), where the mean value of word length on national tests 
with the grades Pass and Fail is 4.47, i.e. lower than in Hultman & Westman, and 
the total results range between 3.85 and 5.16. The mean value in Nyström (2000) 
is 4.70; neither Östlund-Stjärnegårdh nor Nyström investigate nominal ratio or 
other measures based on part-of-speech analysis.

Results
The presentation of the correlations investigated is divided into sections of ling-
uistic or student/learner variables referred to as meta data. School meta data 
relates to grades and specific schools. Student meta data consists of information 
on gender and language background.

School meta data
In the present study, the quantitative measures have been related to school and 
grades. On average some of the schools participating in the project received 
higher grades on the national tests than others. For example, the grade Fail is 
unevenly distributed between schools, being the grades of 27% of the texts from 
one school and of no texts from another. 53% of the texts from the latter school 
got the grade Pass with distinction, a grade that only 7% of the text from the for-
mer school got.

Strong correlations appear between specific schools and results on the word 
variation index. A less significant correlation is indicated between school and 
word variation ratio on the one hand and school and nominal ratio on the other. 
No correlation, however, was found between schools and lexical density, word 
length or type-token ratio.

Student meta data and quantitative measures
There is a statistically significant difference between student groups as regards 
grade, the Swedish students as a whole having higher grades on the tests. The 
highest grade, Pass with special distinction, pertains exclusively to students born 
in Sweden by Swedish parents in the study, and 30.4% of their texts got Pass 
with distinction, while only one of them got Fail. The grade Fail, with the excep-
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tion of this one student, was given to 12% of the texts written by students born 
abroad and to 11.8% of the texts by students born in Sweden by parents born 
abroad. A larger proportion of the Swedish/Swedish students got the grade Pass 
with distinction than the other two groups, especially than the students born ab-
road. Conversely, a smaller share of the Swedish/Swedish students got Fail or 
Pass than of the other two student groups, and, again, the difference is highest 
in comparison to students born abroad.

Although there is thus a significant difference between the students concer-
ning grade, there is no statistical correlation between the quantitative measures 
and language background if all the three student groups are compared. Ho-
wever, there are statistically significant differences between student groups if 
compared two by two: for three of the four measures, there are statistically sig-
nificant differences between students born in Sweden by parents born in Swe-
den, on the one hand, and the other two groups, i.e. students born in Sweden 
by parents born abroad and students born abroad. Interestingly, the differen-
ces concern nominal ratio, word length and word variation index, but not lexi-
cal density, for which there are no statistically significant differences between 
any of the groups, and which, therefore, seems less compatible with the other 
measures. This pattern holds for all of the comparisons with one exception, 
regarding nominal ratio; cf. below. The differences between student groups as 
regards the quantitative measures are displayed in Table 3:

Table 3. Differences between student groups

 * = weak correlation
** = strong correlation

As an illustration, the NR is displayed in relation to background in the form 
of a cross table in Table 4. The three student groups follow the same patterns, 
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but compared to the other groups, the Swedish/Swedish group differs slightly, 
67.4% of their texts being in the two highest ranges, having a nominal ratio 
>0.62, compared to 51.2% and 56% of texts written by the other two groups.

Table 4. Nominal ratio in relation to background

Thus, students born in Sweden by parents born in Sweden, taken as a group, 
tend to write texts with higher values with regard to word variation index, word 
length and nominal ratio; consequently, their texts are more dense and varied.

The group of students born abroad has been divided into two subgroups 
according to their age of arrival, before or after the age of six, in order to investi-
gate whether there are any differences in relation to the measures between the 
groups. However, age of arrival does not correlate with any of the four measu-
res in this study.

Strong correlations appear between gender, on the one hand, and nominal 
ratio and word length, on the other. Boys typically have a higher average value 
than girls on both of these measures. A less significant correlation is also indi-
cated connecting gender with lexical density and word variation index, where 
boys also display a higher average score whereas girls seem to be a more homo-
geneous group with more even results.

Correlation between quantitative measures
In comparing quantitative measures there seems to be a strong correlation 
between all measures, except lexical density, which only correlates with word 
length and less strongly with nominal ratio. Interestingly, the simplest measure 
of them all, word length, can therefore be used to predict any of the other mea-
sures. Picture 1 provides an example of a correlation between WL and NR.
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Picture 1. Example of a strong correlation between word length and nominal ratio

The material as a whole in comparison with other studies
The material provided in Hultman & Westman (1977) is clearly of interest in 
relation to our data. The mean values of the present data for comparable mea-
sures are lower than in Hultman & Westman as a whole.

Table 5. Measures in Hultman & Westman (1977) vs. the present study

The mean values of word length and nominal ratio in the present study are 
lower than the mean values in Hultman & Westman. The mean value of word 
length is lower than the mean value of the lowest grade in Hultman & West-
man, grade 1, whereas the mean value of nomin al ratio is only slightly higher 
than the mean value of the lowest grade in Hultman & Westman. The word 
variation index in Hultman & Westman is a median value; the median word 
variation index in the present study is lower than in Hultman & Westman.
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Discussion and concluding remarks
The investigation of statistical correlations in the corpus has yielded several 
interesting results. To various degrees, the quantitative measures seem possible 
to use as an indication of text qualities relating to nominal style and information 
load, word length being the measure that seems most reliable as it correlates 
most strongly with the others, lexical density being the least important, correla-
ting less with the other measures. In addition, lexical density does not correlate 
as strongly and/or often with the meta data as the other measures.

The measures correlate with grade except for lexical density, a text with a 
higher grade typically having higher values on the three measures. The measu-
res also correlate with each other, word length being the single measure which 
correlates most strongly with the others; in other words, it is probably the one 
measure which gives the most reliable indication of text qualities. Besides cor-
relating with quantitative measures, grade also correlates with school and with 
the background of the students. The quantitative measures do not, however, 
correlate with the students’ language background, but we have shown that the-
re are significant differences between the three student groups compared regar-
ding the quantitative measures, lexical density being the exception. Students 
born in Sweden by Swedish parents tend to have higher values on word length, 
word variation index and nominal ratio, and consequently, on average, to write 
more dense and information-loaded texts. The results can thus be compared to 
findings from research on second language writing (Reynolds 2005, Silva 1993), 
suggesting that first language users write more nominal and dense texts; it is 
important to bear in mind, however, that the results concern “average” texts, 
and that there are of course many exceptions to this tendency.

Finally, we have shown that several mean values are lower in our study 
than those presented in Hultman & Westman (1977). Whether this is due to 
changes in the national tests that have occurred during the decades that have 
passed since the earlier study was conducted, to differences between students 
or schools, or to other factors, remains an open question.

In any event, more studies are necessary to investigate differences and simi-
larities between student groups in relation to Fraurud & Boyd’s (2006) findings, 
suggesting great variation between students. Due to prevailing circumstances, 
we find that student and school meta data constitute a great influence on the 
analysis, affecting the outcome of this kind of study. It is therefore important 
to bear in mind that numbers are never to be interpreted as anything but ten-
dencies.
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Monologen som resurs 
för språkutveckling i klassrummet 
i förskola och skola
Åsa Wedin
HumUS-akademin, Örebro universitet

abstRakt
I denna artikel diskuteras elevers utveckling av textuell kompetens i förskola och skolans 
tidigare år som särskilt betydelsefull för den tidiga skriftspråksutvecklingen. Artikeln 
bygger på en etnografiskt inriktad studie i år f–6 med fokus på andraspråkselever. I 
artikeln betonas vikten av att elever erbjuds tillfälle att möta och själva uttrycka längre 
sammanhängande tankar i tal och skrift. Vidare argumenteras för att satsning på elevers 
utveckling av läs- och skrivförmåga i de tidigare åren inte är tillräcklig utan att även den 
allmänna språkutvecklingen måste prioriteras. Detta gäller i synnerhet de elever som inte 
möter skolans språk utanför skolan.

Inledning
I denna artikel argumenteras för monologens betydelse för elevers språkut-
veckling i förskola och skolans tidigare år. Med monolog menas i detta fall när 
någon uttrycker en längre sammanhängande tanke i tal eller skrift. Betydelsen 
av att barn utvecklar textuell kompetens, det vill säga förmåga att föra ordet 
en längre stund och att förstå och själva använda ett språk som är oberoende 
av situationen, har bland annat betonats av Bente Eriksen Hagtvet (2002). Hon 
hävdar att sådan språklig kompetens är särskilt betydelsefull inför skriftspråks-
utvecklingen, som för de flesta barn brukar börja någon gång vid 5–8 års ålder.

Frågan om språkets betydelse i skolundervisningen1, både för andraspråkse-
lever och för elever i allmänhet, har kommit att få en ökad betydelse. Denna 
forskning har mestadels riktats mot elever i skolans senare år och gymnasiet. I 
denna artikel kommer språkets roll i förskoleklass och grundskolans tidigare år 
att behandlas, med fokus på tal.

1 I denna artikel används termerna skola, klassrum, lärare och elev både för förskola, 
förskoleklass och skola.
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Teoretisk utgångspunkt
I förskoleklass och grundskolans tidigare år är det talade språket centralt. De 
flesta elever i dessa åldrar har ännu inte utvecklat tillräcklig läs- och skrivför-
måga för att kunna använda skrift för utbyte av information i någon högre grad 
och därför är fortfarande talet centralt. Det är genom tal eleverna inhämtar in-
formation och det är via talad interaktion de lär sig. Det betyder att lärarens tal 
och den interaktion som sker mellan lärare och elev samt elever sinsemellan, 
har stor betydelse för deras lärande. Med utgångspunkt i Hallidays Systemic 
Functional Linguistics (Halliday & Hasan 1989, Halliday 1993) och Vygotskys 
(1978) teori om närmaste utvecklingszon (ZPD) har Gibbons (2006, 2008) lyft 
fram betydelsen av att skolundervisningen utgör en bro mellan hemmets var-
dagsspråk och det mer kunskapsrelaterade skolspråk som eleverna förväntas 
behärska i den framtida ämnesundervisningen. Detta blir särskilt betydelse-
fullt för de andraspråkselever som ska lära sig det svenska språkets bas, var-
dagsspråket, samtidigt som de ska använda detta språk för att utveckla kun-
skap. För många andraspråkselever innebär det att de förväntas lära sig läsa 
och skriva på svenska innan de har hunnit utveckla färdigheter i svenska som 
ligger på samma nivå som hos de enspråkigt svenska klasskamraterna. Att un-
dervisningen förbereder eleverna för de språkliga krav som kommer att ställas 
på dem högre upp i skolan är särskilt viktigt för de elever som inte möter det 
kunskapsrelaterade skolspråket utanför skolan. Detta gäller inte bara de flesta 
andraspråkselever utan även många andra elever.

En utmaning för en skola med demokratiska ambitioner är att erbjuda lik-
värdiga möjligheter till skolframgång för alla elever, oavsett språklig eller social 
bakgrund (Hammond 2006). Eftersom ämnesundervisningen högre upp i skolan 
kommer att ställa höga språkliga krav på eleverna, är det väsentligt att lärare i 
de tidiga skolåren förmår att skapa en språkligt stimulerande miljö där möjlig-
het finns för samtliga elever att utveckla dessa språkliga färdigheter. Gibbons 
(2006) beskriver denna utveckling som en utveckling från samtal för utbyte av 
föremål till samtal för utbyte av information, från här-och-nu till där-och-då.

Vikten av att eleverna får möta ett språk, ett inflöde (input), som ligger 
strax över den egna behärskningsnivån, betonades av Vygotsky (1978). Även 
Krashen (1982) betonade att språket bör ligga strax över den egna nivån för 
att förvandlas till intag (intake). Betydelsen av eget utflöde (output) för språk-
utvecklingen påpekas bland annat av Swain (2001). Hon framhåller vikten av 
framtvingat utflöde (pushed output), det vill säga krav på att även uttrycka sig 
strax över den tidigare behärskningsnivån, för att stimulera språkutvecklingen. 
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Det är alltså viktigt att eleverna både får möta och stimuleras att själva använda 
språk som ligger strax över deras egen nivå utan att vara för svårt. Detta ställer 
höga krav på lärares medvetenhet om det språk som används och om elevernas 
språkliga utveckling.

Den talade monologen, när någon uttrycker en längre sammanhållen tan-
ke, kan utgöra just den brygga mellan vardagsspråket och skolans kunskaps-
språk som Gibbons talar om. I monologen övas den typ av språk som eleverna 
kommer att möta i skrift och i ämnesundervisningen. Eriksen Hagtvet betonar 
särskilt vikten av att barnen får möta och själva använda berättande (2002). I 
berättandet ingår just sådant som är typiskt för skriftspråk och även för det 
ämnesinriktade språket, användning av att ha ett utifrånperspektiv, berättel-
sestruktur, att tala med ett språk som är oberoende av situationen och att föra 
ordet en längre stund. Även Nauclér har visat att barn som hade utvecklat sin 
berättarförmåga mer innan skolstarten uppvisade bättre läsförståelse i år fyra 
(Nauclér 2004). Berättandet är därför ett viktigt steg mot att utvidga sin språk-
liga repertoar. Även läsande, t ex när en vuxen läser högt för ett barn, ger barnet 
tillfälle att möta monologiskt språk.

Studiens metod
Under åren 2005–2008 följde jag två klasser, den ena från förskoleklass till år tre 
och den andra från år tre till år sex, inom ramen för studien På spaning efter det 
kunskapsrelaterade språket (Wedin 2009a, 2009b). Studien syftade till att studera 
samband mellan andraspråkselevernas utveckling av språk och kunskap. Ge-
nom en etnografisk ansats genomfördes klassrumsobservationer samt intervju-
er med elever och lärare. I denna artikel kommer endast material från den ena 
klassen, F–3, att användas. Materialet bygger på cirka 175 timmars observation, 
varav cirka hälften inspelat och transkriberat material. Artikeln, som fokuserar 
på monologiskt tal i klasssrummet, presenterar delar av detta material.

Klassrummet
Klassen har under dessa fyra år bestått av sammanlagt 17 elever och tre olika 
klasslärare. I förskoleklassen var läraren en förskollärare. Under år ett och två 
var klassläraren en lärare med lågstadielärarutbildning och i år tre en mellan-
stadielärare. Samtliga lärare har lång lärarerfarenhet men ingen av dem har 
utbildning om villkor för andraspråkselevers lärande.

Av de 17 elever som funnits i klassen har bara 13 funnits med under hela den 
tid när studien genomförts. Cirka hälften av eleverna har flerspråkig bakgrund. 
Några av dessa är födda i Sverige men har ett annat språk än svenska i hemmet 
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medan andra har kommit inflyttande under förskoleåren. Skolan ligger i ett 
område som består både av hyreshus och villor och flera av eleverna kommer 
från hem med låg socioekonomisk status.

Det första intrycket av detta klassrum är att det är trivsamt och att det präg-
las av en trevlig samvaro. Nyanlända elever tas in i gruppen och en vänlig at-
mosfär råder. Elever som ännu inte har lärt sig svenska tas om hand både av 
lärare och elever. Den språkliga miljön består i huvudsak av vad man kan kalla 
småprat. Även om läraren ibland samlar hela klassen till helklassundervisning, 
så kallad katederundervisning, är detta inget som dominerar skoldagen. En 
normal dag sker detta kanske en eller två gånger och vanligtvis endast 10–20 
minuter per tillfälle. Övrig tid i klassrummet sitter eleverna och arbetar med 
olika typer av arbetsuppgifter. Samtidigt småpratar de sinsemellan medan lära-
ren går runt och samtalar med enskilda eller små grupper av elever.

Det betyder att det mesta av det talade språk som förekommit i detta klass-
rum under dessa år har bestått av dialogiskt samtal. Detta består i huvudsak av 
vardagsspråk med korta talturer. Eftersom fokus i denna artikel är på monolog 
och på det muntliga berättandet kommer jag att lyfta fram två tillfällen av hel-
klassundervisning. Det är vid sådana tillfällen man kan studera det långa sam-
manhängande talet, monologen.

Helklassundervisning
Varje morgon börjar med samling i helklass. De två episoder som kommer att 
diskuteras nedan kommer just från sådana ”morgonsamlingar”.

Vissa mönster framstår vid dessa helklasstillfällen, som att läraren är den 
som leder samtalet. Detta innebär att hon antingen talar själv, utan att inbjuda 
eleverna, eller att hon bjuder in dem genom att ge dem frågor. Samtidigt före-
kommer det vid samtliga tillfällen att enskilda elever också tar egna initiativ 
och även initierar nya ämnen. Lärarna förhåller sig på olika sätt till detta. Ibland 
ignoreras elevers initiativ och ibland tillåts elevinitiativ ta över talutrymmet för 
en stund innan läraren tar tillbaka talutrymmet. I samtliga fall förbehåller lära-
ren sig rätten att avgöra vem som får tala och vad som ska talas om.

I det första exemplet, från år 1, går läraren igenom en övning som eleverna 
ska göra med vågar. Hon har i förväg delat ut material till eleverna och demon-
strerar själv med en våg och föremål som hon har framför sig.1

1 Transkriptionerna är inte indelade i meningar och stor bokstav används endast vid 
ny taltur eller namn. Kort paus markeras med ( ) och fetstil används för ord som sägs 
med emfas. Utdragen vokal visas med dubbelteckning. Uteslutet avsnitt markeras med 
(…)
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1
2
3
4
5
6

21
22
23
24
25
26

L: (Vi skulle)  låta vågen vara vi skulle inte greja ( ) nu ( ) (småprat) jaa det är
en träkloss också nuu kommer du att få nu vill jag att du ska lyssna Abdul och
Erik nu kommer du att få ett papper av mig längst uppe skeden kommer ni ihå 
(harklar sig) kommer ni ihåg att jag tog skeden i handen igår ( ) och så tog jag 
några klossar nu tjuvar jag några för er och så fick ni säga nej jag tog 
pingisbollen så var det nu ska jag ta och säga ( ) nu ska jag ta och säga skeden ( 
) hur många klossar vägde den?
(…)
Det går ner liite mer dära på den sidan det betyder att ni ska känna ( ) på varje 
sak ni ska ta skeden i handen och så känna hur många klossar och så ska ni 
gissa först här står det förutsägelse ni gissar först aa jag tror nog tre klossar då 
skriver ni det och sen så provmäter ni med hinkarna och tittar ( ) så ni gissar ( ) 
och så sen mäter ni och så tar ni nästa och så tar ni nästa och då är det ju bra att 
man är några stycken ( ) ni har en penna och klossar och alla sakerna ( ) 
(småprat) vet du hur man ska göra nu 

Här kan man se flera exempel på hur läraren försöker fånga och behålla elev-
ernas uppmärksamhet. Hon använder ordet nu med emfas och med extra lång 
vokal för att få dem att lyssna. Dessutom lägger hon in tillsägelser om att elev-
erna ska lyssna. Det är också intressant att notera att hon använder talspråkliga 
och barnsliga uttryck som greja (rad 1), tjuvar (rad 4) och dära och att hon börjar 
med att tilltala barnen i singular, du, för att sedan gå över till ni. Vid ett tillfälle 
använder hon även vi trots att det är  uppenbart att hon inte inkluderar sig själv: 
vi skulle inte greja. Man får ett intryck av att läraren försöker skapa en känsla av 
att hon är nära varje elev och att man tillsammans kommit överens om att man 
inte skulle greja, trots att det inte har sagts något om detta innan. Det kan också 
vara intressant att se hur ordet förutsägelse behandlas, ett ord som man kan anta 
att många av eleverna inte förstår. Detta förklarar läraren på rad 23 genom att 
växla mellan lärar- och elevperspektiv: förutsägelse ni gissar först aa jag tror nog 
tre klossar. Även om instruktionen så här i skrift förefaller otydlig följer eleverna 
med och gör sedan som de blivit tillsagda.

I det andra exemplet, från år 3, börjar läraren berätta hur det var när hon 
själv gick i skolan efter att ha läst högt ur en klassens högläsningsbok om en 
flicka och hennes farfar. I berättelsen fick vi veta lite om hur farfar hade haft det 
i skolan men också i slutet av det lästa att han fick hjärtattack. Läraren väljer 
alltså att ta upp tråden med skolgång förr i tiden och att bland annat tala om 
skolaga.2

2 För att förtydliga markeras byte av betydelse i transkriptionen med /.
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1   (…) ingen får slå något barn / barn får inte slåss heller / vuxna får inte slåss / det är inte tillåtet
2   / (.) får ingen inte din pappa och inte din mamma och inte din fröken eller någon magister eller
3   någon vuxen får slå dig (.) / förr var det så förr fi förr var det så i skolan i Sverige för länge sen
4   innan jag började skolan ja faktiskt när jag gick i / jag kommer ihåg om det var i ettan eller
5   tvåan när jag gick på lågstadiet / då kom det en lag som sa / att barn fröknar inte fick slå / (.)
6   barn / och det var väl bra / (.) fast jag tror inte att det var nån större risk att fröken hade slagit
7   mig / för jag jag var så där (med tunn röst) väldigt blyg och rädd av mig när jag var liten / när
8   jag gick i ettan / vet ni / att då jag tordes inte gå på toaletten själv / utan barnens toalett den låg
9  nere i källaren / och dit tordes jag inte gå så jag gri grät och grät och grät / så att till slut så sa
10 fröken att / lilla Anna kom du får gå på fröknarnas toalett / så jag var väl en utav dom en jag
11 tror att jag var den enda flickan (.) eller pojken som fick gå och kissa på fröknarnas toalett /
12 för jag var så rädd att gå på elevernas som var där nere i källaren / egentligen var det inte så
13 konstigt för vet ni hur toaletterna för barnen såg ut då / det fanns inte en dörr på toaletterna /
14 man gick nerför en (med kuslig röst) mörk kall källartrappa / och så kom man ner i källaren
15 ungefär som källaren i gamla skolan här

Här kan man se att läraren berättar med ett enkelt språk men att hon ändå för-
söker hålla en lite högre nivå genom att hon börjar säga grinade men ändrar sig 
till det lite mer skriftspråkliga grät (rad 9). Man kan också se att hon försöker 
levandegöra berättelsen genom att ändra sin röst. Hon avslutar också med att 
koppla till eleverna själva genom att fråga: har ni varit dit än? Det som inte syns 
i transkriptionen är att hon också talar långsamt och väldigt tydligt. Samtliga 
elever sitter tysta och lyssnar koncentrerat när hon berättar.

Efter detta börjar någon elev ställa frågor om hennes skoltid, frågor som hon 
besvarar men först efter att frågorna upprepats flera gånger. Därefter kommer 
ett helt nytt elevinitiativ. För att synliggöra hur eleverna initierar ett nytt ämne 
och hur läraren tar tillbaka ordet har jag delat in transkriptionen i tre spalter. 
Den första spalten innehåller elevtal. Läraren har fått två spalter för att åskåd-
liggöra när jag uppfattar att läraren för dialog med eleverna och att läraren för 
en monolog. Samtida tal har markerats med = och ohörbart tal med XXX. Vid 
utdragets början svarar läraren på en elevkommentar om skoltoaletter förr.
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 Elevtal Lärare dialog Lärare monolog
1  L: Ja visst var det inte orättvist
2   L: tur att det inte är så  nu utan=
3 E10: =Min morfar han har
4 problem med hjärtat så
5 han har haft jättemånga
6 XXX
7 E11:= Min farmor fick
8 hjärtattack L: Mm
9 
10 E12: =Min farmor har fått
11 en propp i XXX L: Ja det är ganska 
12  van=
13 E13:= Min farfar bara
14 tuppade av i bastun när
15 han låg och sov och L: Det gjorde han vaknade han
16 bastade inte nåt mer?
17 
18  L: Han var död ja var det länge
19 E13: Han var död sen?
20 
21 
22 E13: Förra året L: Var det förra året mm ja
23 
24 
25 E14: =Min pappa XXX  L: Det är rätt vanligt att äldre får
26 E15: =XXX  hjärtinfarkt eller propp (.) när
27   man är äldre kan man få det i
28   hjärtat eller man kan få det i
29   hjärnan … / och då kan det vara
30   så
31 
32   L: att man har jobbat lite mer 
33 E16: XXX  eller lite för mycket / att man är
34   lite för stressad / att man
35   behöver vila och ta det lite lugnt i
36   stället /  så då kan det gå bra (.)
37   många gånger (.) så går det ju bra
38   / (..) vi får se hur det går för
39   farfar (.) det får vi se sen / (.) hur
40   det går för henne om hon kommer
41   tillbaka till skolan / tror ni det /
42   ja vi vet ju egentligen det / för vi
43   har ju läst / (.) i våras läste vi ett
44   kapitel / så vi vet ju att hon
45   kommer tillbaka till skolan /
46  L: hörni / vad är det för dag i
47  dag då? (lägger boken åt sidan)
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I denna del kan vi följa hur eleverna med viss kraft tar över både talutrymmet 
och ämnet. Att det krävs kraft av eleverna syns av att de måste ta till samtida 
tal för att säga det de vill. Ämnet knyter an till det lästa men inte till det som 
läraren valde att ta upp. Man ser också lärarens tvekan till ämnet genom svaren 
Mm och Ja det är ganska van. Därefter gör hon något som är rätt vanligt bland 
lärare och som också har observerats av Gibbons (2006). På raderna 15–22, upp-
repar hon det eleverna säger och ställer följdfrågor. Detta är knappast något 
hon skulle göra i jämbördig interaktion med vuxna. Elevernas svar på hennes 
frågor är också det enda de yttrar i denna del utan att behöva använda sig av 
samtida tal. Därefter ser man hur läraren tar tillbaka ordet genom att säga ”hur 
det är” och göra anspråk på att vara den som ”vet”. Hon avslutar med att byta 
ämne genom att övergå till att fråga om almanackan.

I båda fallen använder lärarna olika strategier för att fånga och behålla elev-
ernas uppmärksamhet. Språklig medvetenhet hos lärarna kan ses när den an-
dra läraren höjer den språkliga nivån med gri grät och när läraren i år 1 sänker 
nivån genom att använda barnsliga uttryck som tjuvar och grejar. Några få svåra 
ord förekommer. Ordet förutsägelse förklaras i vägningsexemplet och även om 
det görs lite otydligt, förefaller det som att eleverna ändå förstår eftersom de 
sedan genomför övningen som avsett. Orden hjärtattack och propp däremot i det 
sista exemplet förklaras inte och samtliga elever som tar initiativ till att prata 
om hjärtsjukdomar är enspråkigt svenska. I den första sekvensen hölls monolo-
gerna samman av enkla adverb, främst så och sen. I den andra sekvensen varie-
rar läraren användningen av sammanhållande element, exempelvis då, så, för, 
fast, förr och egentligen.

Elevernas språkutveckling
Genom dessa exempel har jag försökt ge en översiktlig bild av den språkliga 
miljö som detta klassrum erbjuder, med fokus på monolog. I denna miljö för-
väntas andraspråkseleverna utveckla både sin språkliga svenska bas och börja 
utveckla den avancerade svenska som de kommer att behöva för sin kommande 
utbildning. Det är tydligt att det språk som förekommer är enkelt och vardag-
ligt. Det underlättar troligtvis för andraspråkseleverna att utveckla ett svenskt 
basspråk. Just det faktum att klimatet är inkluderande bidrar troligtvis till det-
ta. Man kan också anta att den konkreta undervisningen och de fasta rutinerna, 
exempelvis runt morgonsamlingen, gynnar andraspråkselevernas lärande. Att 
det sällan förekommer längre tal på mer komplex nivå, däremot, undanhåller 
eleverna från möjligheter att möta och använda detta språk i klassrummet. För 
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att kunna koppla klassrumsspråket till enskilda elevers språkutveckling ska jag 
kort presentera två av de elever som finns i detta klassrum och försöka ge en 
bild av deras språkliga utveckling.

En elev i klassen är Arin. Han är född i Sverige men i hans hem talas kur-
diska och han har gått svensk förskola sedan han var något år. I år tre är hans 
skrivande och läsande fortfarande mycket mödosamt. Den längsta text han 
skriver är följande:

Bjön
Bjön bor i en Låda.

Bjön har tagar på seg.
Han är en robot och han
har en piStol. Han har svarta skor.
Han har ett x på sig.
Jag gick till skolan. Efter 6 timmar 
kom jag hem. Han va borta va! Han är
borta.
Bjön han gick ut till skogen

och letade efter mat sen
fick han se en katt

som va jättestor. Katten jagade.
Bjön Han.gömde sig bakom ett
Träd han blev jätte räd. Sen gick han 
Hem. Vart har du varit?  i skogen
Jag har letat efter mat okej du får inte va ute själv okej.

Denna text är renskriven efter att han har fått hjälp av läraren och kamrater. 
Han följer inte skrivnormerna när det gäller bland annat punkt, stor bokstav 
och radbyte vilket gör texten svårläst. De sista sex meningarna är direkt anfö-
ring, vilket inte markeras. Man får en stark känsla av att hans ork tagit slut. Tex-
ten är kort och innehåller endast vanliga verb och nomen och få är utbyggda. 
I en intervju i år tre visas att han har mycket svårt att uttrycka en längre sam-
manhängande tanke även muntligt, att hålla monolog:

Alltså förra raste e den ... fruktrasten då alla putta och sånt så vi hade killsnack 
och Elina och Zahra också dom var också med alla som spelade fotboll sen när 
vi pratar vilken som har puttat och knuffat och sånt tacklat och sånt och sen får 
man inte göra sånt och sen den här den här matrasten då gjorde vi inte det då var 
vi bättre

Här är det uppenbart att han har brister vad gäller satsbyggnad och tempus. 
Han använder inte mer komplexa tempusformer som pluskvamperfekt (sen 
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när vi pratade om vilka som hade puttat). Att han även saknar många ord som 
han behöver, visas av följande utdrag:

Vi tog en e typ en sån här stor kartong (Mm) sen tog vi ... röd sak (Mm) sånt här 
röda saker så rev vi typ som ett målat hus sen ritade vi fönster och sen (...) Man 
tog två såna här en liten pinne man tog lim på då tog man lim på dom ... på 
pinnen sen tar man ett sån hära ett typ ett däck lägger på låterne va... 
andra låterne vara tills det torkar sen läggar man e vahetere ... papper eller nåt

Utan att gå in på någon närmare analys av det sagda konstaterar jag att det är 
svårt att förstå vad han vill säga när han försöker uttrycka något som är lite mer 
komplext. Detta gäller även andra delar av intervjuerna med honom som inte 
presenteras här av utrymmesskäl. Som jämförelse ska jag också presentera lite 
material från en av de enspråkigt svenska eleverna, Maria. Maria kunde läsa 
på vårterminen i förskoleklassen, liksom flera elever i klassen. I slutet av år tre 
skriver hon följande text tillsammans med en kamrat (av utrymmesskäl är en-
dast första halvan av texten medtagen):

Den konstiga sommaren!
Det var en gång en tjej som hette Susanna. Hon älskade sommarn 
jätte mycket. En dag när Susanna gick upp på morgonen så såg hon 
nåt konstigt. Hon såg att det snöade. Hon gick till sin mamma och sa 
det. Hennes mamma blev också väldigt ledsen för hon vet ju hur mycket 
som Susanna älskar sommarn, och det var ju bara i juli, så det kunde 
väll inte snöa nu? Men hon visste inte om hon skulle tro på det. Och till sin
förskräckelse såg hon att det snöade. Hon sa att som tröst så skulle dom 
åka till badhuset om Susanna ville. Och det ville hon. Jag ska bara 
packa bad väskan sa Susanna. Men då kom hon på att det inte skulle 
gå att bada på ute badet. Då blev hon ännu ledsnare. Men dom åkte i 
alla fall dit för inne badet hade ju öppet i alla fall. När dom var där sa 
hennes mamma att hon trodde att det skulle ha sluttat snöa när dom kom 
hem. Det var Susanna glad över. Sen var det dags att hoppa i. Det var
ganska så kalt i vattnet men hon visste att det skulle bli varmare snart.
Sen efter att hon hade doppat sig så hoppade hon från trampolinen.
Det var kul. Men när hon hade hoppat i så märkte hon att vattnet hade blivit till
frost. Hon simmade så fort hon kunde och gick upp med 
darrande ben. Hon sprang så fort hon kunde till sin mamma.

Av denna text framgår klart att flickorna behärskar ett avancerat språk med 
många skriftspråkliga drag, exempelvis: Det var ju bara i juli och  Sen var det dags 
att hoppa i. Det är också tydligt att de har god textuell kompetens, deras text har 
både början och slut (saknas här) och en tydlig röd tråd. Dessutom innehåller 
den ett problem som får sin lösning. När det gäller tempus använder Maria 
både pluskvamperfekt, futurum exaktum (i texten: skulle ha slutat snöa) och fu-
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turum preteriti (i intervju: skulle renskriva). Syntaxen är komplex med flera fall 
av underordning på flera nivåer både i intervju och i texten. Hon använder 
också avancerade adverbial (i texten: till sin förskräckelse såg hon och med dar-
rande ben) och efterställda attribut (i intervju: meningarna i boken, inte allting utan 
så att det räcker på en eller två sidor).

Diskussion
Vilken roll spelar den språkliga klassrumsmiljön för dessa två elevers språkut-
veckling? För det första kan man tänka sig att en orsak till den låga skriftspråks-
kompetens som Arin uppvisar vid slutet av år tre är att skriftspråksundervis-
ningen har skett på svenska som han ännu inte behärskar i tillräckligt hög grad. 
Materialet visar att hans förmåga att föra ordet en längre stund eller att ut-
trycka något komplicerat vid slutet av år tre är bristfällig. Med tanke på den 
vikt som Eriksen Hagtvet (2002) lägger vid textuell kompetens som förkunskap 
för skriftspråksutvecklingen är det inte förvånande att Arin inte har utvecklat 
goda färdigheter i läsning och skrivning.

För det andra kan man anta att klassrumsspråket är avgörande just för an-
draspråkselevernas utveckling av mer avancerade former av svenska. Man kan 
anta att det är sällan de får tillfälle att möta och själva använda dessa former av 
svenska språket utanför klassrummet. Även om de umgås med svenska kamra-
ter är det språk som då förekommer knappast av det slag som det språk de för-
väntas behärska högre upp i skolan. Som vi kunde se tidigare var tillfällena till 
att möta längre tal i klassrummet få och generellt var klassrumsspråket enkelt. 
Det har troligtvis förenklat förståelsen för eleverna och gett dem möjlighet att 
delta i de anvisade övningarna men har inte gett dem de språkliga utmaningar 
som krävs för att de ska kunna utveckla det mer kunskapsinriktade skolsprå-
ket. Inte heller har de mött krav på att själva producera exempelvis längre tal.

Hur kan då Maria ha utvecklat en så hög språkbehärskning både i tal och 
skrift? En typ av språkligt intag och utflöde som vi vet har skiljt sig åt mellan 
dessa två elever är skrift. Arin har inte läst mer än någon enstaka bok och då 
handlar det om någon enkel bilderbok och med lärarens hjälp. Maria, däremot, 
har läst ett stort antal böcker under dessa år och hon har skrivit ett antal berät-
telser. Dessutom har hon både läst och skrivit mycket annat utanför skolan, så 
som tidningar, brev och annat. Det betyder att det skriftspråksflöde som hon 
har mött och den skrift hon själv producerat är oändligt mycket större. Man 
kan alltså anta att skrift har påverkat hennes språkliga utveckling i mycket hö-
gre grad än vad det har gjort för Arin. Visserligen har läraren ibland läst högt i 
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klassen men det har inte skett ofta och om språket har varit för svårt har det inte 
lett till intag för Arin. Det betyder att han i högre grad har varit hänvisad till det 
talade klassrumsspråket för sin språkliga utveckling.

Fokus när det gäller språkundervisningen i klassen under dessa år har legat 
på läs- och skrivutveckling, så som det vanligtvis gör under de tidigaste åren 
i skolan. Vid några få tillfällen har elever erbjudits tillfälle att hålla förberedda 
presentationer men det har då vanligtvis gällt elever som har klarat av de anvi-
sade skriftspråksövningarna. Dit hör Maria men inte Arin. 

Min slutsats är att alltför starkt, ensidigt fokus på läs- och skrivundervisning 
under de tidiga åren i skolan, på bekostnad av allmän språkutveckling, skulle 
kunna missgynna inte bara andraspråkseleverna utan även de elever som säl-
lan möter det kunskapsinriktade skolspråket utanför skolan. Under den tid det 
tar för eleverna att utveckla effektivt läsande och skrivande är det viktigt att den 
allmänna språkutvecklingen inte stannar av. Det är särskilt viktigt för de elever 
som det tar lite längre tid för att uppnå hög kompetens i läsning och skrivning. 
Monologen, särskilt i form av berättande, är viktig för att eleverna ska få möjlig-
het att börja utveckla den typ av språk som de senare kommer att behöva högre 
upp i skolan. Alla elever, och särskilt de som ännu inte kommit långt i sitt lä-
sande och skrivande, behöver många tillfällen till att möta och själva producera 
berättelser, formulera kunskap och uttrycka längre sammanhängande tankar. 
Särskilt för de andraspråkselever som bara möter den typen av svenska i skolan 
är det nödvändigt.
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Hur systematisk är systematiken?
Några semiotiska resursers 
betydelse för skapandet av 
explicita tematiska mönster 
i lärartext och lärobok
Pia nygÅRd laRsson
Malmö högskola

abstRakt
Denna artikel har sin utgångspunkt i ett pågående avhandlingsprojekt, där det övergripande 
syftet är att ur ett andraspråksperspektiv samt utifrån en vidgad textsyn undersöka 
gymnasieelevers textmöten och textskapande i ämnet biologi. Artikeln har inspirerats av 
socialsemiotiska och multimodala teorier, och inledningsvis redogörs kort för begreppen 
tematiska mönster och semiotiska resurser, vars tillämplighet sedan prövas analytiskt. Syftet 
är att utröna några semiotiska resursers betydelse för skapandet av explicita tematiska 
mönster i lärartext och lärobok. Analysen visar på att de visuella resurserna spelar en 
betydande roll i de undersökta klassrumssekvenserna. Genom bland annat två grafiska 
overheadbilder uttrycks taxonomiska relationer av läraren på ett mer explicit sätt än vad 
som är fallet i läroboken. Dessa overheadbilder utgör därmed centrala multimodala resurser 
i det de får en strukturerande funktion i undervisningen, samtidigt som de konkretiserar 
och kontextualiserar innehållet. Analysen av en enskild lektionssekvens visar därutöver på 
en viss spänning mellan olika semiotiska resurser. Med ett multimodalt lärobokuppslag som 
startpunkt, samt utifrån delvis olika syften, vävs skrift, bild och konkreta föremål samman 
i klassrumsgenomgången på ett dynamiskt sätt. De visuella resurserna i form av bilder och 
föremål har här delvis en utvidgande och fördjupande funktion som till viss del riskerar 
att skymma de semantiska relationerna, vilket kan sägas vara en del av det multimodala 
klassrummets utmaningar.

Inledning
I denna artikel vill jag pröva ett par teoretiska begrepps tillämplighet på det 
material som har insamlats i en språkligt och kulturellt heterogen gymnasie-
klass på NV-programmet, inom ramen för mitt pågående avhandlingsprojekt 
om gymnasieelevers textmöten och textskapande i ämnet biologi. Detta sker 
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genom begreppen tematiska mönster och semiotiska resurser (se nedan). Det 
bakomliggande syftet är att utröna huruvida och på vilket sätt dessa begrepp 
kan vara relevanta och fruktbara som analysverktyg för mitt material. Texter 
ses i mitt pågående avhandlingsarbete som situerade (text i användning) och 
multimodala (se nedan). Artikelns fokus är lärarens framställning i relation till 
läroboken. I materialet som helhet ingår även många elevtexter, dvs. de texter 
eleverna själva har producerat. Dessa behandlas dock inte här. Denna artikel 
berör i stället lärarens undervisning och de lärartexter eleverna möter i klass-
rummet. Här skiljer jag på dels läroboken och dels övrig lärartext i form av 
exempelvis stenciler, overhead eller anteckningar på tavlan, vilka oftast omges 
av lärarens tal. Med lärartext menas alltså alla de texter (skrift, bild, tal) läraren 
producerar och/eller använder i sin undervisning. Läroboken särskiljs från öv-
riga lärartexter, eftersom den så att säga utgör utgångspunkt och referensram 
för både lärare och elever. I analys och tolkning har jag utgått från observations-
anteckningar, ljudinspelningar, insamlade lärartexter samt lärobokstext.

Tematiska mönster och några semiotiska resurser
Genom begreppet semiotiska resurser anläggs ett socialsemiotiskt och multi-
modalt perspektiv. Genom ett sådant synsätt vidgas det lingvistiska perspek-
tivet, i och med att uppmärksamheten riktas mot den mångfald av semiotiska 
resurser (t.ex. verbala och visuella) som i samverkan är inblandade i kommu-
nikation och meningsskapande. Här fokuseras alltså inte en tolkning av tecken 
i sig, utan snarare hur dessa olika tecken samverkar i olika sociala situationer 
(t.ex. Kress 2003, van Leeuwen 2005, Rostvall & Selander 2008). Olika teckensys-
tem, såsom skrift och bild, kan sägas erbjuda olika resurser för meningsskapan-
de. En skriftlig text kan dock i sig ses som multimodal, i och med att verbala och 
visuella resurser samspelar. Moderna läroböcker utgör därutöver i hög grad en 
multimodal produktion, där bland annat bild och skrift kombineras. Detta är 
även fallet i den undersökta läroboken i biologi. Därutöver har det naturveten-
skapliga klassrummet framhållits som multimodalt till sin karaktär, eftersom 
många olika semiotiska resurser bidrar till meningsskapandet (jfr. t.ex. Lemke 
1998, Kress, Jewitt, Ogborn & Tsatsarelis 2001). Vilka är då de semiotiska resurser 
som bidrar till att skapa betydelse i biologiämnet? I denna artikel berör jag någ-
ra semiotiska resursers betydelse för skapandet av explicita tematiska mönster i 
lärartext och lärobok. En mängd olika företeelser kan ses som semiotiska resur-
ser: kroppsspråk, gester, rörelser i rummet, signaler med rösten, klassrummets 
möblering etc. (van Leeuwen 2005). Här har jag dock starkt begränsat det antal 
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resurser som undersöks till att omfatta skrift, tal, bild samt konkreta ämnesre-
laterade föremål.

Det multimodalt inriktade socialsemiotiska perspektivet, och därmed be-
greppet semiotiska resurser, har bland annat sin utgångspunkt i lingvisten Hal-
lidays systemisk funktionella grammatik. Hallidays perspektiv är likaså social-
semiotiskt, dock med fokus på det lingvistiska meningsskapandet (t.ex. Halliday 
& Hasan 1989, Lemke 1998, van Leeuwen 2005). Begreppet tematiska mönster har 
även det en socialsemiotisk utgångspunkt i Hallidays systemisk funktionella 
grammatik. Begreppet används i Lemke (1990), samt även i Laursen (2004, 
2006) som härvid bygger på Lemkes teorier. Lemke utgår i sitt resonemang 
kring tematiska mönster från bland annat semantisk analys, där han hänvisar 
till Halliday & Hasans (1989) teorier kring lexikal kohesion.1 Tematiska mönster 
kan definieras som mönster av semantiska relationer mellan begreppen inom 
ett visst område (Lemke 1990). I undervisningen introduceras och relateras de 
olika ämnesspecifika begreppen, ofta under ett förlopp som sträcker sig över 
flera lektionspass, och därigenom skapas så småningom ett tematiskt mönster 
(Laursen 2004, 2006). I föreliggande artikel fokuseras i synnerhet taxonomiska 
relationer: över-, under- och sidoordning (t.ex. den hierarkiska relationen mel-
lan träd och gran), samt även det som kan kallas del/helhet-relationer samt del/
del-relationer (t.ex. förhållandet mellan barr och gran, samt förhållandet mellan 
granens barr respektive kottar). Både Lemke (1990) och Laursen (2004, 2006) 
betonar vikten av att de bakomliggande taxonomierna görs explicita i undervis-
ning och i lärobok, för att underlätta förståelsen för de semantiska relationerna 
mellan olika begrepp, och för att i förlängningen främja en förståelse för helhe-
ten. Likaså lyfter de bland annat fram de språkliga resurser som behövs för att 
uttrycka och förstå relationerna och skapa ett tematiskt mönster.

Biologispråk och andra språk – biologi som andraspråk
”Jag sa valar, inte balar. Valar simmar i vattnet, men balar är en sorts höklump.” 
Detta citat härrör från ett litet barn och är ett exempel på att även förskolebarn 
organiserar världen och språkligt definierar begrepp på olika sätt. Skillnaden 
är det mer strukturerade sätt detta i allmänhet sker på i skolan, liksom det mer 
vetenskapliga språk som används för ändamålet. Man kan säga att vardagser-
farenheterna och vardagsspråket utmanas av ett mer vetenskapligt exakt tänke-
sätt.2 Det sker en förskjutning från det vardagliga, mer konkreta och naturliga 

1 Se även Hägerfelth (2004) och begreppet semantiska kedjor, samt jämför även textlingvistik 
och referensbindningar (t.ex. Nyström 2001).
2 Jfr. även Vygotskijs (1999) teorier kring spontana och vetenskapliga begrepp.
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till det vetenskapliga, mer abstrakta och tekniska (se t.ex. Schleppegrell 2004). En 
sådan spänning uppstår bland annat när de levande varelserna ska inordnas 
i taxonomier. Valen i citatet ovan ingår exempelvis i en hel taxonomi, en sys-
tematik över djurriket och ytterst över alla organismer på jorden. I mitt mate-
rial finns flera exempel på hur läraren explicit lyfter fram det biologispecifika 
språket för att visa på hur det skiljer sig från ett mer vardagsbaserat språk. 
Exempelvis är det vi ofta kallar för snäckor snarare skal från musslor, och en 
av skillnaderna mellan snäckor och musslor är det antal skal de har (jfr. även 
lärarens anteckningar på tavlan längre ner i texten).

Många har, som tidigare nämnts, uppmärksammat det naturvetenskapliga 
klassrummets multimodalitet, och det framgår även i mitt material att många 
olika semiotiska resurser bidrar till att realisera biologiämnet. Samtidigt är det 
uppenbart att det talade och skrivna språket har stor betydelse i klassrummet. 
I mina observationsanteckningar och ljudinspelningar finns även exempel på 
hur läraren talar om ”biologispråk” och ibland jämför lärande i biologi med 
lärande av språk. Biologispråket, liksom andra ämnesrelaterade språk i skolan, 
kan i viss utsträckning liknas vid ett slags andraspråk för alla elever. Tillägnan-
det av detta skol- och ämnesrelaterade språkbruk utgör dock olika stor utma-
ning för olika elever. Ur ett andraspråksperspektiv framhålls ofta att det tar be-
tydligt längre tid att tillägna sig ett mer skolrelaterat språk, medan däremot det 
språk som behövs för den mer vardagliga kommunikationen fortare utvecklas 
till en fungerande nivå (Thomas & Collier 1997). Det skolrelaterade språkbruket 
respektive det mer vardagsbaserade bör dock inte ses som väsensskilda; skill-
naderna är snarare graduella och det är därmed mer befogat att tala i termer av 
expansion och ömsesidig utveckling.1

Hur systematisk är systematiken?
Området systematik är en del av gymnasiekursen Biologi A, och ungefär hälf-
ten av det insamlade materialet relaterar till systematiken. I det följande kon-
centrerar jag mig på hur denna systematik presenteras och organiseras i lärar-
text och undervisning samt till viss del i läroboken. Syftet är att undersöka i 
vilken utsträckning läraren respektive läroboken på ett explicit sätt lyfter fram 
semantiska relationer mellan begreppen, dvs. tematiska mönster, samt på vil-
ket sätt olika semiotiska resurser används för detta ändamål. I analysen har 
jag valt att främst fokusera på de delar av materialet som berör djurriket, men 
inledningsvis berörs alla riken.

1 Se t.ex. Lindberg 2006 för en diskussion om skolrelaterat språkbruk och andraspråksinlärares 
olika villkor och förutsättningar.
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Systematik kan definieras på följande vis: systematik är att namnge organismer 
och inordna dem i släktträd, utifrån ett evolutionärt perspektiv. Allt levande 
delas in enligt ett grupperingssystem. Läroboken presenterar en indelning i 
fem olika riken: bakterier, protister, växter, svampar och djur. I boken betonas 
att detta inte är ett fast och oföränderligt system, eftersom det bygger på evo-
lutionens landvinningar (Henriksson 2000). Ur ett evolutionärt perspektiv kan 
de fem rikena schematiskt skisseras upp på följande sätt, vilket också görs av 
läraren genom overheadbild och motsvarande läroboksbild i den undervisning 
som har följts. Den exakta bild som används i undervisningen återges inte här 
men schematiskt har den följande upplägg – i originalet även illustrerat av en 
liten exemplifierande teckning för varje rike (t.ex. en teckning på en växt, en 
svamp eller ett djur ovanför respektive begrepp):

växter   Svampar    Djur
\             |             /

Protister
|

bakterier

Detta är alltså de fem rikena. (Varje rike har sedan flera underavdelningar: 
stam, klass, ordning, familj, släkte, art – vilka i sin tur skapar taxonomier mel-
lan begreppen.) Vad gäller denna grafiskt visuella framställning är skriften/
begreppet i kombination med strukturen/taxonomin det väsentliga. Teckning-
arna av djuren har mindre betydelse, även om de bidrar till att konkretisera och 
exemplifiera innehållet. Utöver denna grafiska framställning av de fem rikena 
förekommer en bild på djurriket, som presenteras av läraren som overhead res-
pektive som stencil, vilken delas ut till eleverna. Båda overheadbilderna spelar 
en central roll i undervisningen, vilket jag återkommer till, efter beskrivning 
och resonemang kring overheadbilden över djurriket.

Overheadbilden med rubriken ”Djurriket” relaterar till de taxonomiska be-
greppen rike, stam och klass. I den grafiska framställningen visas några olika 
fält, som representerar varsin djurstam. I varje fält finns några teckningar av 
olika (klasser av) djur, som alltså ingår i respektive stam. Dessa djurstammar 
(dvs. fälten) är grafiskt organiserade i en solfjäderformad struktur. När en stam 
gås igenom i undervisningen namnges de olika ingående djurklasserna, dvs. 
teckningarna. Beteckningarna på stammarna har i förväg skrivits in av läraren2, 
medan den ursprungliga versionen, kopieringsunderlaget, inte innehåller nå-

2 De ingående stammarna är svampdjur, nässeldjur, ”maskar”, leddjur, blötdjur, tagghudingar 
och ryggsträngsdjur. Även protisterna finns med som någon form av utgångspunkt i solfjäderns 
struktur.
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gon skriven text. (Se bilaga för ett visuellt förtydligande av dessa verbala försök att 
återge en komplex multimodal lärartext.)

Utöver den taxonomiska relationen rike – stam – klass finns dessutom ett 
evolutionärt perspektiv inbyggt i den grafiska bilden genom dess solfjäderform. 
”Solfjädern” rymmer avgränsade fält både vertikalt (tre nivåer) och horisontellt 
(i ”ytterområdet” finns plats för fler fält, medan en avsmalning sker mot mitt-
punkten). Gemensamt för denna bild av djurriket samt för förstnämnda bild 
av de fem rikena är att båda bilderna kan läsas i en vertikal rörelse nerifrån 
och upp, kombinerat med en horisontell rörelse från vänster till höger (jfr. den 
schematiska bilden över de fem rikena ovan). På så sätt avtecknar sig ett evolutionärt 
perspektiv genom att det som befinner sig längst ner så att säga står längst ner 
på evolutionsstegen. På samma sätt är det som finns allra längst till höger att be-
trakta som evolutionärt mest utvecklat. Här kombineras alltså en västerländsk 
läsriktning från vänster till höger med en riktning som går nerifrån och upp. 
Det evolutionära perspektivet i bilden av djurriket gås igenom av läraren, och 
eleverna uppmärksammas därmed i viss utsträckning på hur denna bild kan 
läsas. Hur en bild som denna kan läsas är utan lärarens modellerande läsning 
förmodligen inte självklart. Riktningen nerifrån och upp är dessutom motsatt 
till skriftens riktning uppifrån och ner. Samtidigt är detta sätt att tyda bilder, 
från vänster till höger samt nerifrån och upp, inte främmande för vår väster-
ländska kultur utan har tvärtom beskrivits av Kress & van Leeuwen i termer av 
Given/New respektive Real/Ideal, vilka tillsammans bildar fyra kvadrater i det 
visuella rummet, som därmed indelas både horisontellt och vertikalt (se vidare 
Kress 2000, Kress & van Leeuwen 2006).

På flera sätt utgör alltså denna visuella framställning av djurriket en multimo-
dal konstruktion, bestående av bland annat det ursprungliga kopieringsunder-
laget, föreställande teckningar i en solfjäderformad grafisk struktur, medierad 
av lärarens skrift och tal. Tillsammans med den grafiska framställningen över 
de fem rikena spelar den en väsentlig roll i klassrumsgenomgångarna av syste-
matiken. Dessa två overheadbilder, som även eleverna har dels i boken och dels 
som stencil, inleder nämligen systematiklektionerna, och den enskilda lektio-
nen sätts därmed in i ett sammanhang. Läraren lyfter här fram olika semantiska 
relationer som tillsammans bildar ett genomskinligt tematiskt mönster, i det 
hon vid upprepande tillfällen gör taxonomin explicit. Overheadbilderna utgör 
på så sätt centrala multimodala resurser för lärande. Läraren strukturerar med 
dessa overheadbilder lektionerna utifrån ett visuellt helhetsperspektiv. Vissa 
overheadbilder och stenciler kan alltså sägas ha en strukturerande nyckelroll i 
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den observerade undervisningen. Läraren menar själv att hon helst använder 
tavlan som resurs eftersom den är mer dynamisk, men overheadbilderna är 
faktiskt exempel på mer statiska resurser som just genom sin återkommande 
regelbundenhet skapar struktur i undervisningen. (Bilden över djurriket an-
vänds dock till viss del på ett mer processinriktat sätt, eftersom beteckningarna 
på de olika klasserna fylls i allt eftersom de behandlas.)

Läroboken saknar däremot motsvarande explicita visuella taxonomi över 
djurriket, både i form av bilder och i rubrikernas formgivning. Rubrikerna som 
visuella resurser kunde således ha utnyttjats bättre, då det nu är svårt att genom 
en översiktlig läsning få sammanhang i de över- och underordnade semantiska 
relationerna (stammar och klasser). Sambanden framgår visserligen vid en läs-
ning av brödtexten, till exempel på detta sätt: ”Snäckor, musslor och bläckfiskar 
är blötdjur. Gruppen har fått sitt namn…” (Henriksson 2000:142), men layouten 
stödjer däremot inte den läsare som vill kunna överblicka sidorna i syfte att 
orientera sig i taxonomin, utan den uppmuntrar snarare till en läsning på de-
taljnivå, vilken dessutom understöds av de relativt korta styckena och ett tämli-
gen faktaspäckat innehåll. En komplikation i den aktuella situationen är därut-
över att lärarens stamindelning inte helt överensstämmer med bokens. Vissa av 
lärobokens stammar ses av läraren som klasser. Detta verkar dock inte förvirra 
eleverna, vilket kan bero på overheadbilden/stencilen över djurriket och dess 
starkt strukturerande effekt i undervisningen.

Även i fråga om lärarens respektive lärobokens användning av begrepp som 
synliggör olika taxonomiska relationer finns en skillnad. Läraren är exempelvis 
tydlig med att det område som behandlas kallas för systematik. Hon använder 
även ofta de hierarkiska begreppen rike – stam – klass – art. Det mer allmänna 
begreppet ”grupper” används däremot ofta i läroboken, och i synnerhet får det 
ersätta begreppen stam och klass. Detta gör taxonomin och därmed helhetsbil-
den mindre tydlig i boken. I läroboken undviks dessutom ofta benämningar på 
olika vetenskapliga områden inom biologin och avsnittet som rör systematiken 
rubriksätts exempelvis med ”Livets riken”. Innehållsförteckningen använder 
sig i rubriksättningen inte heller av överordnade vetenskapliga begrepp såsom 
systematik, evolution, genetik, etologi och ekologi.

Hur ”systematisk” är då systematiken i lärartext och lärobok? I förhållan-
de till det som behandlats ovan framstår läraren i sin framställning som mer 
systematisk än läroboken. Hon använder överordnande begrepp och uttrycker 
taxonomiska relationer på ett mer explicit sätt, vilket borde gynna elevernas 
möjligheter att skapa en helhetsbild av området systematik (jfr. Lemke 1990, 
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Laursen 2006). De olika semiotiska resurserna kan ses som skilda sätt att ut-
trycka liknande innehåll och erbjuder därmed olika ingångar in i ämnet. Denna 
strukturerade och mer bildbaserade framställning är en medveten strategi hos 
läraren med tanke på den språkligt heterogena elevgruppen. Läraren säger att 
hon bland annat ser bilder som en språklig avlastning för eleverna. Bilder, ofta 
hämtade från läroboken, samt olika konkreta föremål tas alltså explicit in i un-
dervisningen. Läraren anser även att läroboken är bra just för att den innehål-
ler mycket bilder och därför utgör ett bra ”bildstöd” för eleverna. Detta kan 
jämföras med Cummins (2000), som menar att andraspråkselever bäst gynnas 
av en undervisning som är konkret och kontextualiserad, samtidigt som den 
kognitiva svårighetsgraden inte är för låg. Denna kontextualisering kan uppnås 
genom exempelvis olika visuella resurser.

Systematiken i en lektionssekvens
Om vi anlägger mer av ett mikroperspektiv och tittar närmare på en del av 
en enskild lektion blir resultatet delvis ett annat. Här utgår analysen från ett 
inspelat och transkriberat lektionsavsnitt om ca 30 min, samt tillhörande obser-
vationsanteckningar. Lärarens genomgång gäller fortfarande djurriket och då 
särskilt stammen blötdjur. De underordnade klasserna bläckfisk, mussla och 
snäcka gås inledningsvis igenom av läraren, med hjälp av den tidigare ana-
lyserade solfjäderformade visuella framställningen över djurriket. I samband 
med detta förklaras även ordet ”blöt”. Allt detta bör inledningsvis ge eleverna 
en snabb uppfattning om vad ett blötdjur kan vara för något. Lektionens kärna 
utgörs sedan av en genomgång av gemensamma egenskaper (karaktärer) hos 
alla blötdjur: gälar, skal och muskelrik fot. Begreppet karaktärer förs in och 
förklaras av läraren. Denna term används dock inte i boken. 

Sammanhanget mellan karaktärerna och de tre olika klasserna utgör nå-
got man kan benämna en del/helhet-relation, medan relationen mellan riket 
djur, stammen blötdjur samt klasserna snäckor, musslor och bläckfiskar består 
i över- och underordningar. Utifrån lektionens innehåll kan det underliggande 
tematiska grundmönstret schematiskt beskrivas på följande sätt:

TEmATISkT GrUNDmöNSTEr:
rike: Djur
   |                          (över- och underordningar)

Stam: blötdjur
klass: Snäckor – musslor – bläckfiskar (sidoordningar)
                               |           (del/helhet- relationer)
karaktärer: Gälar – muskelrik fot – Skal (del/del-relationer)
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Det som i första hand avhandlas är alltså de typiska karaktärerna gälar, mus-
kelrik fot och skal, vilka alla är gemensamma för klasserna snäckor, musslor 
och bläckfiskar. Nedanstående är en återgivning av det läraren skriver på tav-
lan, vartefter genomgången görs:

bLöTDJUr (blöt = mjuk)

Karaktärer: (typiska egenskaper)

1) Gälar i mantelhåla
- utom landlevande snäckor som 
andas genom fuktig hud i mantelhålan
- musslor ”äter” med mantelhålan

2) muskelrik fot
bläckfisk använder sin tratt för 
att snabbt förflytta sig m.h.a. jetström (vattenström)

3) Skal
- snäckor: ett, spiralvridet
- musslor: två
- bläckfiskar: rest av skal inuti (sic!)

I taveltexten ovan ligger läraren mycket nära bokens brödtext och rubriksätt-
ning. I klassrumsinteraktionen får därutöver läroboken som multimodal resurs 
en central betydelse. De två aktuella lärobokssidorna bildar tillsammans ett 
uppslag som behandlar blötdjuren i text och bild. Mer än hälften av uppslaget 
består av bilder och den sammanhängande texten koncentreras i princip till 
första sidans vänstra hälft. Därefter följer tre teckningar som visar de aktuella 
blötdjurens innanmäten i genomskärning, vilket avser att illustrera likheter 
och skillnader mellan de tre blötdjuren. Bokens högra uppslag upptas av tre 
fotografier som föreställer olika namngivna musslor på en strand, vinbergs-
snäckan samt den svarta skogssnigeln. I klassrumsinteraktionen utgår läraren 
från bokens brödtext, vars innehåll hon även skisserar upp på tavlan (se ovan), 
samt från ovan nämnda bilder, vilka hon väver in i sin framställning. Om klass-
rumsgenomgången jämförs med en läsning av boksidorna kan man säga att 
läraren hoppar kors och tvärs över sidorna och växelvis rör sig mellan brödtext 
och de olika bilderna i boken. Hon väver därigenom in bilderna i sin framställ-
ning, och skapar en ny dynamisk helhet utifrån det multimodala bokuppslaget. 
Läraren läser på tvärs över framställningsformerna (jfr. Laursen 2004) och utgår 
från denna läsning i sin egen framställning. Eleverna uppmärksammas därmed 
explicit på läroboksbilder som semiotiska resurser.

Vad gäller läroboksbilderna av blötdjuren i genomskärning visar läraren i 
sin genomgång en overhead på dessa. Bilderna illustrerar genomgången men 
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utöver detta har läraren förmodligen även ett annat och mer implicit syfte, näm-
ligen att visa på hur man kan abstrahera fram kunskap genom modeller, vil-
ket de schematiska bilderna även uppmuntrar till genom att de illustrerar del/
helhet-relationer, liksom likheter och skillnader mellan klasserna. Detta syfte 
kommer till uttryck i en fråga till eleverna, vilken kan sägas utgöra en intel-
lektuell utmaning. Ingen elev besvarar emellertid frågan. Följande är ett kort 
utdrag ur interaktionen:

L: ”Titta på de här andra djuren, titta på snäckan och bläckfisken och
fundera en liten stund på hur de äter. Hur är det med mantelhålan? 
Äter de med mantelhålan eller vad? Hur ser matsmältningsapparaten 
ut där? … Det är kanske lite svårt att lista ut utifrån det här.”

Fotografierna på uppslagets högra sida, vilka naturtroget återger olika arter, 
inspirerar i sin tur till en relativt lång genomgång med konkreta föremål: skal 
från olika arter av snäckor och musslor. Läraren håller här upp olika skal som 
eleverna ska identifiera utifrån de yttre kännetecken som särskiljer dem. Även 
här finns flera syften. Läraren vill konkretisera och kontextualisera den mer ab-
strakta genomgången med hjälp av olika artefakter. Hon vill dessutom koppla 
samman genomgången av blötdjuren, som senare kommer att ingå i ett teori-
prov, med ett annat prov: det mer praktiska artprovet, som ska genomföras i 
slutet av vårterminen, och där eleverna ska kunna namnge ett visst antal arter. 
Denna genomgång med konkreta föremål blir på samma gång en repetition 
inför artprovet där elevernas artkunskaper prövas genom namngivning av 
djurarter de har framför sig. Artkunskapen är alltså mer praktiskt inriktad och 
ingår normalt i laborationslektionerna. Följande utdrag, där läraren håller upp 
två musslor, får exemplifiera interaktionen i samband med denna genomgång:

L: ”Och sen så hade vi två stycken som var ganska lika varandra.
Det var bara att den ena var ganska stor och den andra var liten /.../ 
Östersjömusslan ja, den här lilla. Östersjön är ju stor men den här är 
liten. Ja, det var alla blötdjuren ni hade på artlistan. Det var inte svårt 
va?”

”Östersjön” ovan är ett exempel på ett relativt implicit minnesknep och härrör 
som sådant från lektionerna i artkunskap. Under denna teorilektion inflikas 
alltså på ett relativt implicit sätt något som under de mer praktiskt orienterade 
lektionerna framhålls explicit genom att läraren visar på nyttan av olika inlär-
ningsstrategier, i det hon talar om för eleverna att det är bra att ha olika knep för 
att komma ihåg de olika arternas kännetecken. Bland annat introducerar hon 
då en ordlek om fågeln råkan (som är kal under hakan), vilket uppskattas av 
eleverna: Råkan som råkat raka sig under hakan.
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Sammantaget ägnar läraren alltså relativt stor del av genomgången till samtal 
om sådant som mer direkt berör bilderna. En beräkning ger här vid handen 
att ca tio minuter ägnas en genomgång som mer uttalat behandlar bilderna, 
och att ca femton minuter i sin tur handlar om det som står i brödtexten. Hur 
”systematisk” är då systematiken i detta lektionsavsnitt om blötdjuren? Det kan 
konstateras att läraren sätter in den enskilda lektionen i sitt sammanhang, ge-
nom att hon inleder med den återkommande overheadbilden över djurriket 
som beskrivits tidigare i artikeln. På så sätt aktualiserar hon det bakomliggande 
tematiska mönstret. Likaså strukturerar hon innehållet på tavlan vartefter ge-
nomgången fortskrider. Genom att läraren explicit refererar till bilderna i boken 
uppmärksammar hon även eleverna på deras betydelse som kommunikativa 
resurser för meningsskapande. I lektionen om blötdjuren finns alltså en tydlig 
struktur, även om det uppstår en viss spänning mellan olika semiotiska resur-
ser och syften, då skrift, bild och artefakter kombineras utifrån delvis olika syf-
ten i den pågående klassrumsinteraktionen. Denna multimodala framställning 
utgör en dynamisk väv, och kan delvis ses som en följd av att en spatial läsning 
av det multimodala lärobokuppslaget kombineras med det temporalt organi-
serade talet. Här kan en reflexion över att visuella inslag inte per automatik 
avlastar eleverna i språkligt hänseende vara befogad. Även visuella resurser 
medieras genom språket – här genom en relativt komplex muntlig genomgång. 
Visuella resurser i form av grafiska presentationer, avbildade djur eller konkre-
ta föremål kan ha en strukturerande funktion som stödjer det grundläggande 
tematiska mönstret. Dessa visuella resurser kan även ha en utvidgande och för-
djupande funktion som till viss del riskerar att skymma de centrala semantiska 
relationerna, vilket kan sägas vara en del av de utmaningar det multimodala 
klassrummet ställer eleverna inför, i termer av förmåga att simultant hantera en 
mängd olika och samtidigt pågående skeenden.

Avslutning
Vilken relevans har då dessa teoretiska begrepp för mitt pågående avhand-
lingsarbete? Om begreppet tematiska mönster kan sägas att det bidrar till att 
synliggöra det centrala ämnesinnehållet samt dess struktur. Tematiska mönster 
som analysverktyg ger en förklaringsmodell till varför läraren, i varje fall i ett 
makroperspektiv, ger ett strukturerat intryck. Begreppet semiotiska resurser 
öppnar i sin tur upp för andra meningsskapande resurser än de rent språkliga, 
exempelvis olika grafiska framställningar i form av overheadbilder. Bilder och 
konkreta föremål i undervisningen är något som läraren själv betonar. Analysen 
av blötdjurssekvensen belyser ytterligare de visuella resursernas framträdande 
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plats i undervisningen, och visar vilken stor betydelse bilderna i läroboken har 
för lärarens upplägg.

Denna artikel har främst behandlat några visuella semiotiska resurser samt 
det grundläggande tematiska mönstret i den aktuella undervisningen. Tema-
tiska mönster kan vidare relateras mer specifikt till de språkliga resurser som 
behövs för att uttrycka dessa mönster. Här får elevernas egna texter samt deras 
möjligheter att själva aktivt formulera sig kring ett kunskapsinnehåll en större 
betydelse.
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Att lära genom gruppsamtal
anna MalMbJeR
Södertörns högskola

abstRakt
På allt fler högskoleutbildningar delas stora undervisningsgrupper upp i smågrupper där 
studenter ska lösa uppgifter mer eller mindre självständigt. Tanken är att studenterna i 
dessa smågrupper ska arbeta aktivt, lära av varandra och samtidigt öva på att samarbeta, 
lyssna på andra, argumentera för sina idéer och planera det gemensamma arbetet. Att det 
inte alltid fungerar som det är tänkt torde alla lärare och de flesta studenter ha erfarenhet av.

Vad sker egentligen under ett grupparbete och vilka faktorer bestämmer hur arbetet 
i gruppen blir? Vilka samspels- och samtalsmönster är det som utvecklas och vilka leder 
till lärande? I min avhandling (Malmbjer 2007) har jag detaljstuderat några nyblivna 
lärar-studenters första grupparbeten och första möten med utbildningens synsätt och 
språkbruk för att försöka få svar på dessa och liknande frågor. Här kommer jag att redogöra 
för huvudresultaten av min undersökning och diskutera hur dessa kan användas av lärare 
och studenter.

Bakgrund
Enligt moderna sociala teorier lär man sig och utvecklas man genom att sam-
spela och samtala med andra i olika sammanhang (se t.ex. Bachtin 1981, 1986, 
Lave & Wenger 1991, Lave 1997, Wenger 1998, Vygotskij 2001). Det är i själva mötet 
mellan olika tankar och föreställningar och andras perspektiv och uppfattning-
ar som kunskaper och insikter utvecklas. Genom att formulera och diskutera 
blir både egna och andras föreställningar och tankar synliga och kan prövas 
mot varandra. Att använda grupparbeten och gruppdiskussioner i undervis-
ningen är alltså ett sätt att försöka skapa sådana mötesplatser där studenter kan 
lära tillsammans.

Studentaktiva undervisningsformer, och då kanske främst olika typer av 
grupparbete, är också ett sätt att förbereda studenter för ett alltmer team- och 
projektorganiserat arbetsliv. Kraven på andra färdigheter än det traditionella
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yrkes- och ämnesspecifika kunnandet ökar. Särskilt ökar kraven på högskole-
utbildades kommunikationsfärdigheter och samarbetsförmåga. Det finns även 
ekonomiska skäl till att grupparbeten blivit vanligare. Antalet studenter ökar 
mer än resurserna. Samtidigt ökar kraven på genomström ning. I grupparbeten 
kan duktiga och erfarna studenter agera lärare åt mindre erfarna och kunniga. 
Att sätta studenter i grupparbeten kan t.o.m. vara ett sätt att över huvud taget 
kunna bedriva någon form av undervisning när antalet lärarledda lektioner 
hela tiden måste minskas.

I praktiken kan det emellertid vara svårt att få grupparbeten att fungera. 
Studier i ungdomsskolan visar t.o.m. att grupparbeten mycket lätt går över styr. 
Inte heller leder grupparbeten automatiskt till att alla deltagare lär sig något. 
Forskning visar att förmågan att samarbeta, samtala och dra nytta av arbete i 
grupp först måste tränas upp (se t.ex. Gröning 2006).

Flera forskare har försökt identifiera de samtalsdrag och samtalstyper som 
karaktäriserar effektiva gruppsamtal, dvs. samtal som leder till lärande. Bar-
nes och Todd (1977, 1995) har identifierat två typer av gruppsamtal. I s.k. pre-
senterande samtal utbyter studenter redan färdigformulerade tankar och idéer 
medan utforskande samtal innebär att studenter tillsammans kritiskt men kon-
struktivt utforskar och bygger vidare på varandras påståenden och förslag. Se-
nare studier av Fisher (1993) och Mercer (1995) har identifierat ytterligare två 
vanliga samtalstyper i gruppsamtal: konfrontativa samtal och bekräftande sam-
tal. Konfrontativa samtal kännetecknas av motsättningar. Deltagarna bygger 
inte vidare på varandras idéer eller tankar utan förslag och påståenden möts 
med direkta avfärdanden eller motförlag. Bekräftande samtal utmärks av att 
deltagarna okritiskt accepterar och bygger vidare på varandras förslag och på-
ståenden.

Av dessa samtalstyper anses utforskande samtal gynna lärande genom att 
främja explicita resonemang och fördjupad förståelse. Senare forskning har vi-
sat att för att utforskande samtal ska leda till lärande krävs också att samtalen 
fokuserar väsentligheter, att alla studenter förstår och använder termer och be-
grepp som framställer innehållet på det sätt som är intressant och relevant i 
sammanhanget och att de studerande summerar, förklarar, förtydligar, jämför, 
generaliserar och preciserar sina tankar, erfarenheter och iakttagelser (se t.ex. 
Gooding & Stacey 1993, Ohlsson 1996, Wilhelmson 1998, Tan 2003).
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Genomförande och resultat av min undersökning
I min avhandling undersöker jag tre inspelade gruppsamtal mellan nyblivna lä-
rarstudenter som diskuterar innehållet i kurslitteraturen inför ett seminarium. 
Ämnet är sociala strukturer i skolan och i samhället. Fyra olika dimensioner av 
gruppsamtalen undersöks. Den första analysen utgår från ett insamlat etno-
grafiskt material och beskriver gruppsamtalens specifika förutsättningar som 
delar i en pågående undervisningsprocess. I de tre efterföljande analyserna un-
dersöker jag vad som utmärker de inspelade gruppsamtalen som samtalsform, 
vad deltagarna väljer att samtala om och hur deltagarna beskriver och utforskar 
samtalsämnet.

Lärarstudenterna deltar i samma undervisningsgrupp, får samma informa-
tion inför samtalen, utgår från samma anvisningar och löser liknande uppgifter 
ungefär samtidigt. De yttre förutsättningarna för de undersökta gruppsamtalen 
är därför i det närmaste identiska. Trots det blir gruppsamtalen olika till både 
form och innehåll.

Ett av gruppsamtalen blir mötesliknande, ett annat intervjuliknande och ett 
tredje konversationsliknande. Det beror på att deltagarna omedvetet utnyttjar 
olika språkliga tekniker från bekanta och närliggande samtalstyper som var-
dagssamtal, intervju, seminarium, lektion och sammanträde, för att bestämma 
samtalsämnen och styra talarordningen. Två av gruppsamtalen får alltså en 
ganska formell prägel medan det tredje påminner till formen om ett vardags-
samtal. Det betyder inte att de mer formella gruppsamtalen automatiskt också 
får ett relevant och intressant innehåll. Det konversationsliknande gruppsamta-
let visar sig nämligen innehålla flest konstruktiva och utforskande diskussioner 
om för kursen viktiga förhållanden.

I alla tre gruppsamtalen förhandlar och beslutar studenterna tillsammans 
om vad grupperna ska samtala om och i vilken ordning olika uppgifter ska be-
handlas. De gör egna tolkningar och prioriteringar av de förelagda uppgifterna. 
Det leder till att grupperna både väljer bort och lägger till frågor och uppgifter, 
se Exempel 1.1

1 Transkriptionen återger talspråk men följer i princip skriftspråksnormen utom i en del 
talspråkliga former och i interpunktionen. Använda transkriptionssymboler finns förklarade i 
bilagan.
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Exempel 1. Anna, Anders och AnnSofi diskuterar vad gruppen ska göra (ur A3:E4).1

1. AnnSofi: ka/ kan vi inte börja me perspektiv å begrepp för att
 kunna använda de i redovisningen

2. Anna: de kan vi göra
3. Anders: ja, de tycker ja också de känns mer akut liksom för de/
4. AnnSofi:  dom här inläsningsfrågorna e mer till för/
5. Anders: ens egen del
6. AnnSofi: ens egen del liksom, för att man ska försöka å/
7. Anna: men tror ni verkligen att de e så för så har de ju varit 

 allting, alla dom här a b c som vi alla svara på liksom 
 punkt å pricka på förra gången va ju också sånt för ens 
 egen del liksom

8. Anders: ja just de
9. Anna:  de har ju stått så hela tiden på varje uppgift som vi har 

 haft
10. Anders: frågan e om vi har en klar upp/ uppfattning om de här 

 sakerna
11. Anna: ja, de e de ja känner att ja inte har
12. Anders: nä okej

I Exempel 1 ovan diskuterar Anna, Anders och AnnSofi i A-samtalet vilka frågor 
gruppen ska ägna sig åt.2 Anna har ofta en annan uppfattning än de båda an-
dra. Bland annat vill Anna att gruppen ska gå igenom inläsnings- och diskus-
sionsfrågor till en av kursböckerna som läraren delat ut men det är Anders och 
AnnSofi tveksamma till.

Dessa förhandlingar och beslut om dagordningen leder inte till att denna 
dagordning också genomförs. I ett av gruppsamtalen finns t.o.m. stora skill-
nader mellan den gemensamt bestämda och den förverkligade dagordningen. 
I detta samtal hamnar studenterna också långt från de ålagda uppgifterna och 
kursens innehåll. Det finns därför åtminstone tre olika dagordningar för grupp-
samtalen: en planerad i anvisningarna, en gemensamt bestämd i början av sam-
talen och en genomförd.

Vad deltagarna i praktiken ägnar tid och uppmärksamhet åt under grupp-
samtalen bestäms i stor utsträckning av deras engagemang. Samtalsämnen som 
engagerar deltagarna får stort utrymme och studenterna återkommer till dem 
gång på gång. Samtalsinnehållet påverkas också av deltagarnas egna agendor. 
Majoriteten av studenterna följer den gemensamt bestämda dagordningen men 
i alla tre samtalen finns studenter som mer eller mindre medvetet och fram-

1 De tre gruppsamtalen kallas i avhandlingen för A-, B- respektive C-samtalet. Referensen 
A3:E4 ska utläsas på följande vis: Exemplet är hämtat ur A-samtalets tredje fas, episod nr 4 
(episoderna numreras löpande genom hela samtalet). 
2 Alla deltagare i respektive samtal har fått namn som börjar på samma bokstav som samtalet.
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gångsrikt försöker styra över samtalen på annat. I två av samtalen finns exem-
pelvis manliga studenter som helst vill prata om sig själva, se Exempel 3 nedan. I 
alla tre grupperna finns också studenter som allra helst vill tala om erfarenheter 
som de tycker är konstiga, roliga eller upprörande, se Exempel 2 nedan.

Alla tre samtalen är vardagliga till sitt innehåll. Studenterna talar främst 
om lätt iakttagbara sakförhållanden som utseende och skick och om händel-
ser och personer. Dessa sakförhållanden, händelser och personer värderas, dvs. 
studenterna är inriktade på att komma överens om huruvida något är normalt 
eller onormalt, bra eller dåligt, rätt eller fel, se Exempel 2 nedan. Det innebär att 
de i de allra flesta fall okritiskt håller med varandra, dvs. de för s.k. bekräftande 
samtal. Ett av samtalen innehåller emellertid även en hel del motsättningar, 
dvs. konfrontativa inslag. När studenterna upptäcker att de har olika uppfatt-
ningar lämnar de raskt det laddade samtalsämnet.

Exempel 2. Boel beskriver hur en lärare väntar in en störande elev (ur B1:E58).
13. Boel: så d/ de som ja tyckte va så himla märkligt de va att, 

 att lärarn första lektionen, innan alla har satt sej ner 
 å de va ordning å reda så har de ju gått nåra minuter 
 (Bodil: mm) så ska hon presentera va som ska göras å så 
 där va dom ska göra närmaste tiden, då e de en av 
 tjejerna hon e väldigt störig, alltså de e den här Maria 
 (Birgitta: mm ja) hon ser nånting på skolgården å skriker 
 å bara typ ska berätta nånting som tar flera minuter
 liksom om den här tjejen å lärarn väntar, tills hon e 
 färdig trots att hon har börjat berätta, om va de e för 
 uppgift dom ska göra, å så väntar hon ((någon hostar)) en 
 sån grej tyckte ja va väldigt/

I detta exempel berättar Boel i B-samtalet om en händelse som hon tycker är 
märklig. Sådana berättelser är mycket typiska för två av samtalen. Dessa berät-
telser rör i regel moraliskt problematiska situationer. Här framgår det tydligt att 
Boel anser att eleven Maria, men mest läraren, handlar onormalt, fel och olämp-
ligt. Hon introducerar sin beskrivning av händelseförloppet genom att tala om 
hur den är avsedd att förstås: de som ja tyckte va så himla märkligt, och upprepar 
detta för säkerhets skull i slutet en sån grej tyckte ja va väldigt/. Troligtvis tänker 
Boel säga väldigt konstig eller något liknande men avbryter sig. Just i detta fall 
bekräftar inte övriga deltagare Boels uppfattning om den återgivna händelsen 
men det är annars det vanliga.

Genom de erfarenheter deltagarna väljer att återge visar de varandra vilken 
norm de själva ansluter sig till och vilken de antar att övriga deltagare också 
omfattar. Varje yttrande fyller naturligtvis flera funktioner samtidigt men jag 
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uppfattar att berättelserna om olika erfarenheter framför allt används till att 
förhandla fram gruppernas gemensamma normer och skapa och stärka samhö-
righeten mellan deltagarna. Som grupper betraktat är de ju nya och deltagarna 
känner inte varandra sedan tidigare.

Ett av samtalen, det konversationsliknande, innehåller flera utforskande dis-
kussioner. Det beror på att det i detta samtal finns en erfaren student, den enda 
student i undersökningen som har tidigare högskoleerfarenhet, som omärkligt 
och smidigt leder in samtalet på relevanta och intressanta frågor, se Exempel 3.

Exempel 3. Exempel på Cristers topikala utflykter och Camillas sätt att föra in 
samtalet på relevanta frågor (ur C2:E91–93).

1. Crister: ja förstår mycke ja kan sammankoppla de men ja kan inte 
 läsa va de står 

2. Carin: ((skrattar till)) *men ändå kan du sammankoppla de*
3. Crister: → ja (2 s) ja får de till (2 s) alltså stigmatisering,

 apropå de så, igår va de en väldigt jobbig dag, allt
 hände igår (Camilla: mm) elfte september, WTC-kraschen, 
 Anna Lind dör, ja förlorar i biljard

4. Claudio: (vem)
5. Carin: ja de va mycke
6. Crister: (å en kompis fyllde år)
7. Carin: va sa du
8. Crister: å en kompis fyllde år, som va de positiva
9. Camilla: just de, en till grej, stigmatisering jämte emot även 

 föräldrarna

I Exempel 3 visas ett av Cristers försök att styra över samtalet på sig själv. Många 
av hans yttranden nonchaleras av övriga deltagare, fler ju längre samtalet lider. 
Av exemplet framgår också hur Camilla, den erfarna studenten, för tillbaka 
samtalet till uppgiften och initierar en diskussion om en ny aspekt av begreppet 
stigmatisering.

Av anvisningarna som studenterna fått inför gruppsamtalen framgår att 
grupperna ska diskutera innehållet i kurslitteraturen och använda vissa be-
grepp. Studenterna använder emellertid oftast ett vardagligt språkbruk som 
inte riktigt räcker till i undervisnings-sammanhanget. Samtalen blir därför gan-
ska oprecisa och allmänna. Bara undantagsvis använder grupperna de begrepp 
och kategorier som används i kurslitteraturen och i anvisningarna, t.ex. begrep-
pet stigmatisering i Exempel 3. Ett skäl till det är naturligtvis att deltagarna talar 
om annat än det de är där för att diskutera, ett annat att studenterna inte riktigt 
förstår vad de förväntas göra. Flera av deltagarna verkar inte heller bekanta 
med begreppen och innehållet i kurslitteraturen. De är helt enkelt inte tillräck-
ligt förberedda och pålästa inför gruppsamtalen.
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Empiriska slutsatser och diskussion
Min undersökning visar att gruppsamtal är en mycket krävande samtals- och 
arbetsform. Det finns en mängd inbyggda problem som gruppen måste lösa. 
Bland annat måste gruppen se till att samtalet genomförs på ett sådant sätt att 
alla deltagare ges möjlighet att komma till tals och att överenskommelser kan 
sägas ha fattats på ett legitimt och demokratiskt vis. Gruppen måste också se till 
att utforma samtalet så att uppgifter utförs och frågor behandlas på ett så för-
nuftigt och effektivt sätt som möjligt. Ju fler deltagare i gruppen desto viktigare 
och svårare blir detta att åstadkomma. Som deltagare måste man också hantera, 
eller bevaka, flera samtidigt pågående sidosamtal och sidoaktiviteter genom 
att involvera sig i olika hög grad. Det kan vara mycket ansträngande även om 
gruppen fungerar bra. Om deltagarna dessutom har svårt att samarbeta och 
samtala kan grupparbetet snabbt bli frustrerande och improduktivt, för att inte 
säga outhärdligt.

Deltagande i en diskussion, eller i ett samtal vilket som helst, förutsätter ett 
visst engagemang. Deltagare måste uppfatta samtalsämnet som intressant och 
relevant att diskutera, dvs. som meningsfullt. Gör deltagare inte det byter de 
troligtvis samtalsämne, tystnar eller behandlar ämnet rent instrumentellt.

Lärarstudenterna i min undersökning engagerades inte av uppgifterna el-
ler diskussionsfrågorna i anvisningarna. De verkade varken kunna knyta det 
föreskrivna ämnet till egen erfarenhet och kurslitteraturen eller identifiera ett 
intressant problem att diskutera. De tycks inte ens ha förstått tanken med upp-
gifterna. Många gånger får man intrycket att uppgifterna bara betades av. De 
skulle bli gjorda. Studenterna gav korta, snabba svar som accepterades utan 
diskussionen. Ibland övergår de i stället till att tala om privatpersonliga förhål-
landen.

Meningen med diskussionsuppgifter kan vara svår att genomskåda för en 
nybliven student. Uppgifter måste formuleras som ett problem eller dilemma 
som studenter kan känna igen sig i, engageras av och undersöka med hjälp 
av vissa begrepp eller teorier. Först då blir diskussionsuppgifter meningsfulla 
och arbetet förståelseinriktat. Om deltagarna varken förstår poängen med upp-
gifterna eller engageras av frågorna återstår att endera pliktskyldigt försöka 
genomföra uppgifterna med hjälp av anvisningarna eller att ägna tiden åt att 
diskutera annat. Just så som studenterna i min undersökning gjorde.

Pedagogiska slutsatser och förslag
Under de undersökta gruppsamtalen beskriver och utbyter studenterna erfa-
renheter, kunskaper och tankar under drygt två timmars tid. Det räcker inte för 
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att samtalen ska leda till lärande, dvs. till att studenter upptäcker nya samband, 
utvecklar en ny förståelse eller får en fördjupad förståelse i något avseende, hur 
intressanta och givande samtalen än kan tänkas uppfattas av deltagarna själva. 
För att gruppsamtal ska leda till att man lär sig och utvecklas måste deltagarna 
vara medvetna om att samtal i undervisningssammanhang är något annat än 
vardagliga samtal.

Undervisningssamtal skiljer sig från vardagliga samtal i åtminstone fem vik-
tiga hänseenden (Fisher 1996).1 I vardagliga samtal är syftet vanligtvis att umgås 
och att förstärka relationer och identiteter. Syftet med gruppsamtal är uppgifts- 
och målrelaterat. Ju klarare bild deltagarna har av vad de förväntas lära sig 
under ett visst gruppsamtal desto bättre. I vardagssamtal bestäms samtalsäm-
net efterhand av deltagarna själva och är i regel personligt. I undervisnings-
samtal gäller det att hålla sig till det förelagda ämnet och uppgifterna annars 
blir gruppsamtal ineffektivt eller t.o.m. meningslöst ur inlärningssynpunkt. 
Den tredje olikheten rör språkbruket. För att gruppsamtal ska fungera krävs att 
alla deltagare kan och förstår de fackuttryck och samtalsregler som används. 
Vardagliga samtal underlättas naturligtvis också av ett gemensamt språkbruk 
men precision och klarhet är inte lika viktigt här. Den fjärde olikheten är kanske 
den viktigaste att vara medveten om som student. Den rör förväntningarna på 
att deltagare i undervisningssamtal håller sig till fakta och beprövad erfaren-
het och resonerar logiskt med välgrundade argument. Sanningshalten i olika 
påståenden är inte en särskilt viktig fråga i vardagliga resonemang. Forskning 
visar att människor i allmänhet inte skiljer på bevis och rena gissningar och att 
det är vanligt i vardagssamtal att man använder ett antagande för att stödja ett 
annat (Kuhn 1991, Fisher 1996). I första hand försöker människor få sin uppfatt-
ning bekräftad och ignorerar eller bagatelliserar ofta fakta som strider mot den. 
Ett sådant vardagligt sätt att resonera är kontraproduktivt i undervisnings-
sammanhang. Den femte och sista olikheten mellan undervisningssamtal och 
vardagliga samtal är deltagarnas roller. Deltagarnas privatpersonliga roller och 
intressen måste underordnas studentrollen för att undervisningssamtalen ska 
fylla sitt syfte.

Min undersökning visar att lärarstudenterna för det mesta okritiskt höll med 
varandra. De verkar i första hand ha varit inriktade på att bekräfta varandra och 
komma överens. Utifrån studenternas perspektiv tycks alltså gruppsamtalen i 
likhet med vardagliga samtal främst ha syftat till att skapa en grupp, dvs. till att 

1 Detta gäller alltså inte bara gruppsamtal utan alla typer av samtal i undervisnings-
sammanhang.
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umgås och förstärka sociala relationer och identiteter. För att gruppsamtal ska 
fungera som lärsituation måste deltagarna vara inställda på att kritiskt granska 
både egna och andras tankar, erfarenheter och iakttagelser. En förutsättning är 
också en öppenhet för att förändra sina föreställningar och en syn på kunskap 
som något man kan resonera sig fram till.

För att ett gruppsamtal ska fungera som det är tänkt måste alltså alla delta-
gare i samtalet:

• förstå syftet med samtalet
• hålla sig till ämnet och uppgifterna
• vara inställda på att granska egna och andras tankar, erfarenheter och 

iakttagelser.
• vara öppna för att ändra uppfattning
• använda och acceptera välgrundade argument
• hålla sig till fakta.
• vara förtrogna med och använda relevanta begrepp och uttryck
• se utforskande och gemensam granskning som en väg till ny kunskap och 

förståelse

Lärare kan främja fungerande gruppsamtal på flera sätt. Studenter måste, som 
framgått ovan, bland annat vara förtrogna med relevanta termer och begrepp, 
förstå syftet med gruppsamtalen och undervisningen över huvud taget, ha 
grundläggande färdigheter i kritisk granskning samt engageras av ämnet och 
uppgifterna. Användningen av gruppsamtal kräver med andra ord en hel del 
förarbete av läraren.

Generellt sett är det viktigt att lärare ständigt diskuterar undervisningen 
med studenterna. Det kan gälla utbildningens syfte och struktur, enskilda mo-
ments funktion och tanken bakom olika undervisningsformer.

Före gruppsamtal måste lärare ägna tid åt de begrepp som studenter för-
väntas använda. Begreppen måste inte bara definieras utan också tillämpas 
och diskuteras. Genom lärarledda tillämpningar kan lärare göra studenter 
uppmärksamma på vilka aspekter som är intressanta och relevanta i samman-
hanget och hur olika begrepp framställer ett sakförhållande, ett förlopp eller 
ett sammanhang på olika sätt. Under lärarledda tillämpningar kan lärare även 
lyfta fram de diskursiva tekniker, t.ex. beskrivningar, förklaringar och jämfö-
relser, som används i ämnet och visa hur hållbarheten och giltigheten i olika 
antaganden kan prövas. Det räcker inte med att endast uppmana studenter att 
diskutera eller granska kritiskt utan lärare måste visa hur detta går till. Lärare
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och studenter kan exempelvis tillsammans pröva, bearbeta och omformulera 
olika beskrivningar och resonemang.

För att uppgifter ska uppfattas som meningsfulla måste de ge perspektiv på 
studenters upplevda verklighet. Uppgifter bör organiseras runt ett problem el-
ler dilemma som de kan känna igen sig i och undersöka tillsammans. Läraren 
måste se till att studenter har åtminstone två exempel, teorier, förklaringsmo-
deller, förslag eller motsvarande som de kan utforska och ställa mot varandra. 

Även under gruppsamtalen kan lärare, åtminstone inledningsvis, behöva 
stämma av arbetet och skapa det stöd som eventuellt behövs. Det går inte att 
förutsätta att någon student är mer försigkommen eller att anvisningar och lik-
nande är självinstruerande utan lärandestödet kan behöva skapas i direkt sam-
verkan mellan lärare och grupp. Efter gruppsamtalen måste både själva arbetet 
följas upp och slutsatser jämföras, summeras och eventuellt problematiseras. 
Lärarens agerande både före, under och efter grupparbeten har en avgörande 
betydelse för hur arbetet i gruppen utvecklas. Denna uppfattning får stöd i Paul 
Black och Dylan Wiliams (1998) metastudie av tidigare forskning om skolarbete 
som visar att den faktor som har störst inflytande på hur elever arbetar både 
enskilt och i grupp är lärarens reaktioner och respons. Det gäller för alla ämnen 
och på alla stadier i utbildningssystemet.

Gruppsamtal kan alltså inte ersätta lärarledd undervisning. Tvärtom. 
Gruppsamtal som undervisningsform fordrar mycket undervisningstid och en 
kunnig och erfaren lärare.
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Bilaga: Använda transkriptionssymboler
Enhet:
sku/ avbrutet ord, avbruten fras

Talare:
: talarbyte/talaridentitet
ja de sku/ samtidigt tal

röstkvaliteter:
jättemycket stark betoning 
<väldigt> förställd röst
>väldigt< läser innantill
*väldigt* sägs skrattande

Pauser:
, mikropaus kortare än 1 sekund
(1 s) paus i sekunder

kommentarer:
(xxx) ohörbart yttrande
(?) oidentifierad talare
(väldigt) osäker tolkning
((lutar sig bakåt)) kommentar, avser talaren eller namngiven person
((skratt)) gemensamt skratt under och/eller efter ett yttrande
[…] del av yttrande uteslutet
[---] hela turer uteslutna
→ fokus för analys
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Bildvalet har betydelse
QaRin fRankeR
Stockholms universitet

oM bildeR i alfabetiseRingsundeRvisning
Alfabetiseringslärare arbetar tillsamman med deltagare som ännu inte tillägnat sig 
grundläggande läs- och skrivfärdigheter och som ofta även har en begränsad muntlig 
färdighet på svenska. I den undervisningssituationen kan det kännas extra nödvändigt att 
använda bilder för att kunna kommunicera. Att välja lämpliga bilder blir en lika angelägen 
uppgift som att välja lämpliga texter och det är viktigt att bilderna stimulerar och utmanar 
deltagarna såväl kognitivt och språkligt som kulturellt och personligt.

Innehållet i denna artikel utgår från den empiriska studie som är del av min 
licentiatavhandling ”Alfabetiseringsundervisning med särskilt fokus på lärares bildval” 
(Franker, 2007). Avhandlingen består av ytterligare två delar, en kunskapsöversikt om 
litteracitet och alfabetisering (Franker, 2004) och en ”kappa” som ger en samlad syn på 
alfabetisering, litteracitet och bilders betydelse för processen.

Det huvudsakliga syftet med denna text är att bidra till en mer aktiv diskussion om 
bildens ställning, framför allt i språk- och litteracitetsutbildning för vuxna invandrare. 
Artikeln ger inledningsvis en kort bakgrund till studien, sedan ges exempel på de 
bildmaterial som används och lärarnas val av bilder analyseras, diskuteras och jämförs 
med aktuell forskning utifrån bl.a. didaktiska, etnokognitiva och kritiskt diskursanalytiska 
perspektiv. Artikeln avslutas med ett didaktiskt scenario och en diskussion om 
vilken ytterligare forskning som skulle kunna bidra till en gynnsam utveckling av 
alfabetiseringsundervisningen.

Alfabetisering – ett försummat forskningsområde
Varför välja ”bilder i alfabetiseringsundervisning för vuxna andraspråksinlära-
re” som forskningsområde? Det finns förvisso forskning om bilder och bildana-
lys och om bilder i undervisning och läromedel men dessa studier behandlar så 
gott som uteslutande barn och ungdomars möte med bilder. I den forskningen 
är ofta en västerländsk medelklasskontext normen och anknytningen till konst, 
reklam eller skolans bildskapande är absolut mest vanligt förekommande. 
Forskning om språkinlärning och språkundervisning har även den fokus på 
barn och ungdomars språkutveckling och förekommer vuxna är de med största 
sannolikhet universitetsstudenter eller åtminstone välutbildade och litterata. 
Även forskning om läs- och skrivinlärning är omfattande men inte heller här 
finner vi särskilt mycket om hur vuxnas läs- och skrivinlärning, deras litteraci-
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tetsutveckling, går till. Det finns således ett område som är i stort behov av att 
belysas och undersökas: alfabetiseringsundervisningen för vuxna i en flersprå-
kig kontext och bildmaterialens betydelse i det sammanhanget.

Vad och vilka är det som undersöks?
Syftet med studien var att undersöka vilket bildmaterial som användes i alfabe-
tiseringsundervisningen. I vilken omfattning förekom bilder i undervisningen 
och vilka olika typer av bilder och bildmaterial var det frågan om? Genom att 
analysera lärarnas val av bilder skulle de föreställningar som låg till grund för 
valen kunna synliggöras. Vilka bildegenskaper och vilka inlärarrelaterade fak-
torer (se Figur 2) ansåg lärarna hade betydelse för bildernas relevans i alfabeti-
seringsundervisningen och av vilka anledningar sorterade de bort vissa bilder 
medan de valde att använda andra?

Undersökningsgruppen bestod av drygt femtio alfabetiseringslärare som 
med hjälp av en skriftlig enkät tillfrågades om sin bildanvändning och sina 
bildval. Lärarna ombads beskriva det bildmaterial de faktiskt använt i sin egen 
undervisning under föregående vecka. De skulle även ange vilken typ av bilder 
de ansåg vara enkla respektive svåra för deltagarna att förstå avseende dels 
yttre form och dels innehåll/motiv. Deras skriftliga motiveringar till de val de 
gjorde blev viktiga. Lärarna var alla mellan 30 och 62 år och endast två var 
män. 90% hade arbetat som lärare i över tio år och hälften hade varit alfabetise-
ringslärare i över fem år. Undersökningsgruppen speglade på så vis relativt väl 
förhållandena i sfi-lärargruppen i stort – majoriteten var äldre kvinnliga lärare 
med lång erfarenhet av undervisning.

Var sker alfabetiseringsundervisningen?
Det man brukar kalla alfabetiserings undervisning ingår i den grundläggande 
vuxen utbild ning en som samhället erbjuder vuxna med bristande basfärdighe-
ter i läsning och skrivning. Sedan 2007 kan denna grundläggande läs- och skriv-
utbildning även vara del av sfi-utbildningen (svenskundervisning för invand-
rare) och erbjuds samtidigt men har egna mål och utgör en separat del (SKOLFS 
2009:2). Målgruppen är således vuxna som har ett annat modersmål än svenska 
och ingen eller mycket begränsad erfarenhet av formell skolgång. Att lägga upp 
en undervisning som tar hänsyn till dessa deltagares erfarenheter och behov 
är naturligtvis en grannlaga uppgift. Ofta kan lärarna och de vuxna eleverna 
från början inte alls kommunicera muntligt på något gemensamt språk. Ytter-
ligt få lärare behärskar något av de vanligast förekommande språken arabiska, 
thailändska, somaliska eller kurdiska och det är sällan möjligt att använda sig 
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av lexikon eller andra skriftliga källor för att överbrygga språksvårigheterna 
(som man naturligtvis kan när man har deltagare med erfarenhet av utbild-
ning). Trots detta ska dessa lågutbildade sfi-deltagare naturligtvis kunna erövra 
sådana kommunikativa färdigheter på svenska att de kan klara sig i samhället 
och i vidare utbildning.

En vuxenidentitet i Sverige idag innefattar en ständig interaktion med olika 
typer av texter, bilder och symboler som man behöver kunna tolka och agera 
utifrån inte bara som studerande utan också som bl.a. konsument, förälder, ar-
betstagare, arbetslös, egen företagare, föreningsmedlem och medborgare. Detta 
avspeglas även i målen för sfi som betonar användbarheten och kontextberoen-
det hos de språkliga färdigheter som man ska erövra i utbildningen. ”Utbild-
ningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i 
vardags-, samhälls- och arbetsliv” (SKOLFS 2009:2, s. 2). I målen för studieväg 1 
(sfi1), som består av kurs A och B, står det bl.a. följande om läsförståelse:

Eleven ska utifrån behov kunna förstå och hämta information i närmiljön, t.ex. 
vanliga namn och symboler. (kurs A)

Eleven ska kunna förstå och använda enkla texter i vanliga situationer i 
vardagslivet, t.ex. anpassade berättande eller beskrivande vardagsnära texter, 
vardagliga meddelanden och annonser samt korta och tydliga instruktioner. 
(kurs B)

och om skriftlig färdighet:

Eleven ska kunna hantera några vardagsnära situationer där skrift förekommer, 
t.ex. fylla i enkla formulär och skriva av viktig information utifrån personliga 
behov. (kurs A)

Eleven ska kunna kommunicera med ett enkelt språk i vanliga situationer i 
vardagslivet genom att t.ex. ge och efterfråga information utifrån personliga behov 
samt återberätta upplevda händelser. (kurs B)1

Bilder blir ofta ett viktigt hjälpmedel i språkutvecklingsarbetet och mängder av 
material, både förproducerat och egentillverkat, som bygger på bilder, används 
dagligen i verksamheten. Men vad vet läraren om hur detta bildmaterial upp-
fattas av deltagarna? Det ”västerländska” ögon ser är kanske något helt eller 
delvis annat jämfört med vad människor uppväxta i andra kulturella kontexter 
ser? Och hur kan man använda sig av bilder på ett språkutvecklande sätt i un-
dervisningen? Det är frågor som behandlas i de följande textavsnitten.

1 SKOLFS 2009:2, s. 5.
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Bildvalet och den deskriptiva analysen
Det bildmaterial som lärarna uppger sig använda har delats in i fyra olika ka-
tegorier: 1) Autentiskt vardagsmaterial, mestadels reklam, kataloger och bilder 
ur tidningar, 2) bildmaterial som är förproducerat för skolbruk, ur läromedel el-
ler separata bildkortsmaterial, 3) privat bildmaterial eller bilder tagna av lärare 
eller deltagare och 4) eget bildskapande.

Tabell 1. Antal lärare i undersökningen som använder olika typer av bildmaterial.

Lärarna i undersökningen har två tydligt skilda preferenser i sina val. Antingen 
använder man autentiskt massmediematerial och bilder på deltagarna själva 
eller också föredrar man enklare bilder som förproducerats för skolbruk. Man 
kan säga att nio av tio lärare (87%) använder autentiskt vardagsmaterial i un-
dervisningen och denna typ av material är absolut vanligast förekommande. 
Reklambroschyrer av olika slag, kataloger och bilder ur dags- och veckotidnin-
gar dominerar, mestadels fotografiskt material. Bildmaterial som är förprodu-
cerat för skolbruk används av ungefär hälften av lärarna. Man utnyttjar bilder-
na i de läromedel man använder förstås (40%) men ännu fler (62%) använder 
sig av olika typer av bildkort, oftast tecknade bilder. Dessa bildkort är lättare att 
anpassa till gruppen eftersom de är mer kontextoberoende än läroboksbilder. 
Bildkortsmaterialet är inte alltid vuxenanpassat utan flertalet har yngre barn 
som målgrupp.
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Figur 1. Exempel på bilder ur läromedel respektive bildkort som används i 
alfabetiseringsundervisning. (Ny start 1, 2001, Gleerup; Språklådan, SICA 
läromedel)

Privat bildmaterial eller bilder producerade av lärare eller deltagare är inte så 
frekventa i denna studies data. Detta utnyttjas endast av 13% respektive 19% 
av lärarna.  Det är endast en av tio lärare som använder sig av digitalkamera 
och bara två låter deltagarna fotografera själva. Sedan undersökningen gjordes 
har detta förändrats och numera är det ganska vanligt med digitalkameror och 
en stor del av de bilder som används i alfabetiseringsundervisning är just egna 
bilder tagna privat eller på utflykter, vid studiebesök eller i klassrummet.

Mycket bildmaterial men mindre av reflektion och deltagaransvar
Den omfattande bildanvändningen i alfabetiseringsundervisningen skiljer sig 
alltså från bildanvändningen i ungdomsskolan där bilder i stor sett endast upp-
märksammas under bildämnets lektioner (Eriksson 2009:48ff, Eklund 1993). Na-
turligtvis påverkas bildanvändningen i alfabetiseringsundervisningen av un-
dervisningens speciella karaktär och upplevs förmodligen av de flesta som en 
nödvändig brygga till grundläggande förståelse parterna emellan.

Tyvärr verkar det nästan uteslutande vara lärarna som styr vilka bilder som 
ska användas. Några få låter deltagarna själva klippa ut bilder eller ta med sig 
egna bilder hemifrån och man kan fråga sig varför det är på det viset. Det skulle 
onekligen vara ett enkelt sätt att utgå från deltagarnas egna erfarenheter. Det 
finns hos många lärare en tydlig strävan efter autenticitet och igenkänning och 
att anpassa bildmaterialet till den egna undervisningsgruppen genom att man 
dels väljer bilder ur aktuella dags- och veckotidningar, dels använder digitalka-
mera och dessutom klipper och klistrar ihop sitt eget material. Samtidigt pågår 
dock en omfattande användning av förproducerat bildkortsmaterial vars ”pek-
boksliknande” motiv med enstaka föremål och enkla skeenden ofta också har 
en färdig tolkning (ett rätt svar) och dessutom är riktade till yngre barn och inte 
till ett vuxet intellekt.
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Det är sällsynt med ett eget bildskapande från såväl lärarnas som deltagarnas 
sida. Det är synd för det egna bildskapandet om än bara i form av ”streck-
gubbar” är stimulerande för undervisningsprocessen. Snabbgjorda bilder kan 
förstärka och underlätta inlärningen och även ge viktig information om vilka 
bildkonventioner som gäller i olika kulturella sammanhang (Waern, Pettersson, 
Svensson 2004). Det kan även en mer aktiv bildtolkning bidra med, men den 
lyser med sin frånvaro här som i all grundutbildning (och även inom dagens 
lärarutbildning). Både kunskaper om och övningar i bildanalys och bildkom-
munikation stärker det abstrakta tänkandet och kan därmed även underlätta 
förståelsen av skriftspråkets konventioner och regler (Lindahl 2002).

Bildvalet och den didaktiskt etnokognitiva analysen
Varför gör lärarna just de val som de gör? Internationellt har Devon Woods 
BAK-begrepp (BAK=beliefs, assumptions and knowledge) (Wood 1996) använts 
för att förklara lärares bevekelsegrunder för sina olika didaktiska beslut. Hon 
menar således att den enskilda lärarens föreställningar, antaganden och kun-
skap (min övers. av BAK) i ett ömsesidigt nätverk styr dennas handlingar, d.v.s. 
att lärarens egen implicita personliga teori utgör grunden för agerandet i klass-
rummet. I en nordisk utbildningskontext är Lauvås och Handals (2001) mo-
dell över lärares praktiska yrkesteori väl känd och innehåller liknande kompo-
nenter. Dessa personliga och ofta outtalade teorier utgör enligt Michael Breen 
(1991) ett perceptuellt och kulturellt filter genom vilket vi upplever och skapar 
mening i det som händer.

Breen utvecklade själv, i en empirisk studie, en modell där han visade hur 
sju olika pedagogiska fokus på ett samvarierande sätt styrde lärarens val. Upp-
märksamheten under en lektion var i olika grad riktad mot och fokuserad på in-
läraren, innehållet eller pedagogiken. I min studie har jag använt mig av Breens 
modell för att den ger en grundläggande struktur för infångandet av de olika 
uppfattningar som kan styra lärares val av bilder i undervisningen. Modellen 
har i flera avseenden vidareutvecklats och anpassats för att kunna användas i 
denna studie som utgångspunkt för en analys av både bildmaterialen, inlära-
rens och klassrumspraktikens betydelse för bildvalsresultatet.

Det är både bildernas yttre form och deras innehåll som är intressanta att 
studera i relation till deltagarna i alfabetiseringsundervisningen. Men även 
i vilken mån och hur lärarna, när de väljer bildmaterial för undervisningen, 
hänvisar till deltagarnas kognitiva, perceptuella och emotionella förmåga såväl 
som till deras sociokulturella bakgrund. Klassrumspraktiken däremot berörs 
inte nämnvärt här.
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Figur 2. Modell över faktorer som lärare tar hänsyn till vid sina bildval till 
undervisningen. (Franker, 2007, efter Breen 1991)

Varför väljer lärare fotografiska eller tecknade bilder?
I det avsnitt som nu följer redovisas lärarnas motiveringar till sina bildval.
(Direkta lärarutsagor skrivs i kursiv.)

De allra flesta lärarna anser att foton är lättast för deltagarna att uppfatta 
och förstå, men att överdrivet detaljerade foton kan förvirra precis som teck-
ningar med för många detaljer kan bli svårtolkade. Argumenten till fördel för 
de fotografiska bilderna hänger samman med att de av lärarna anses vara både 
kognitivt och perceptuellt lättare att uppfatta jämfört med tecknade bilder: Fo-
ton är konkreta. Foton är nära kursdeltagarnas verklighet. Foton upplevs som 
riktiga. Även det faktum att alfabetiseringsdeltagarna enligt lärarna har större 
erfarenhet av foton bidrar till att göra dem lättare att förstå: De jag träffat är 
vana vid foton. Man kan säga att lärarnas uppfattning verkar vara den att ju 
mer avbildande och överensstämmande i färg med verkligheten desto lättare 
är bilderna att tolka för deltagarna. En nackdel med de fotografiska bilderna 
är dock, enligt lärarna, att de ofta innehåller för mycket information som kan 
vara förvirrande och leda in betraktaren på fel tolkning. Inlärarnas kognitiva 
förmåga används för att motivera valet av fotografier som lätta och valet av 
tecknade bilder som svåra. medan deras perceptuella förmåga användes för att 
förklara valet av tecknade bilder framför de fotografiska.  Just avsaknaden av 
förvirrande och kanske oväsentliga detaljer är något som ses som en fördel med 
tecknade bilder: Tecknade bilder innehåller färre, förvirrande, onödiga detaljer. 
Att man lättare kan bestämma vad som ska stå i fokus för tolkningen av bilden 
anses också vara en fördel med tecknade bilder. Lärarna anser dock att just 
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denna fördel för de tecknade bilderna kan vändas till en nackdel om de teck-
nade bilderna blir alltför förenklade. Både alltför detaljrika bilder och alltför 
förenklade bilder leder således, enligt lärarna, till svårigheter vid tolkningen: 
Bilder med mycket folk och detaljer blir förvirrande. En annan svårighet med 
tecknade bilder är att de kan bli för abstrakta och närma sig symboler som kan 
vara svårtolkade: Tecknade bilder måste omtolkas och översättas för att förstås. 
Symboler är inte internationella. En del lärare antyder även att egen erfaren-
het av bildframställning, att man t.ex. fått rita teckningar i barndomen, skulle 
kunna underlätta inlärarnas möjligheter till tolkning av just tecknade bilder 
precis som erfarenhet av foton från olika upplevda händelser skulle kunna un-
derlätta tolkningen av fotografiska bilder. Här blir deltagarens sociokulturella 
bakgrund betydelsefull.

Vilken betydelse har bildens innehåll?
Föga förvånande är det ett för deltagarna okänt bildinnehåll som lärarna tror är 
svårast för dem att uppfatta. Det som exemplifieras som okänt för deltagarna 
är bilder på föremål som inte känns igen: kräfta, säl eller gymnastiksal och hän-
delser som de själva inte har upplevt eller varit delaktiga i såsom olika svenska/
norska/danska traditioner: midsommarfirande och bilder som visar en helt an-
nan verklighet.

Tabell 2. Lärarnas motivering av ett svårt innehåll i relation till de fyra 
inlärarrelaterade faktorerna. Innehållskategorierna växte fram under min analys 
av utsagorna.  X=tydlig motivering, (X)=mindre tydlig motivering.

INLärArrELATErADE kognitiv Perceptuell Emotionell Sociokulturell
FAkTOrEr förmåga förmåga förmåga bakgrund

Svårt bildinnehåll
Okända föremål        X        (X)
Främmande miljöer/händelser        X          X
Svensk kultur och traditioner       (X)       X         X
Känslor, humor          (X)

De motiveringar som ges till att ett innehåll är svårt relateras på motsvarande 
sätt till att okända föremål blir svåra för att deltagarna inte ”ser” vad det är och 
inte har erfarenheter av föremålen. Det handlar här mycket om kulturella skäl 
till att deltagarna inte förstår bilderna för att de, enligt lärarna, själva helt enkelt 
inte anses har erfarit det som skildras på bilden: De kulturella koderna är främ-
mande. De har ingen omvärldsuppfattning och De förstår bara den egna verk-
ligheten. De kanske aldrig har tänkt de tankarna. Det är i huvudsak argument 
som rör deltagarnas sociokulturella erfarenheter som aktualiseras när det gäller 
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lärarnas val av svårt respektive lätt bildinnehåll. Det är svårt om det Visar en 
helt annan verklighet. Svåra bilder är de som föreställer En främmande kultur 
och  Bilder som krockar med deras uppfattning t.ex. en man som städar. 

På motsvarande sätt är bilder som innehåller kända föremål, som deltagarna 
har runt sig i vardagen och kulturella situationer som de är vana vid lättolkade: 
Kvinnor känner lätt igen t.ex. köksredskap och smycken.

Tabell 3. Lärarnas motivering av ett lätt innehåll i relation till de fyra 
inlärarrelaterade faktorerna. Innehållskategorierna växte fram under min analys 
av utsagorna.  X=tydlig motivering, (X)=mindre tydlig motivering.

INLärArrELATErADE kognitiv Perceptuell Emotionell Sociokulturell
FAkTOrEr förmåga förmåga förmåga bakgrund

Lätt bildinnehåll
Enstaka föremål       X       X        (X)
Kända miljöer         X        X
Egna kulturen/hemlandet          X        X
Känslor, humor          (X)

De lärare som lyfter fram bilder på enstaka föremål och enstaka verb-
handlingar som de lättaste bygger nästan uteslutande sina utsagor på 
att den kognitiva och perceptuella enkelheten gör dem lätta för delta-
garna att förstå: Få saker gör att de inte blir förvirrade. När de kan fo-
kusera på en sak i taget rör de inte ihop det med andra detaljer. Kända 
miljöer och bilder från den egna kulturen motiveras med sociokultu-
rella skäl som lätta och bilder som visar känslor motiveras med att de 
väcker engagemang och igenkänning hos deltagarna: Bilder som tillhör 
deras egen värld. Det man upplevt själv är lättare att känna igen.

Fyra läraruppfattningar om bilder i undervisningen
De olika läraruppfattningar som framkommer i studien sammanfattas här i föl-
jande fyra påståenden. Lärarna anser att:

1) en fotografisk bild är lättare att uppfatta än en tecknad,
2) bilder med kända motiv är lättare än okända,
3) bilder med enstaka objekt är lättare att uppfatta än detaljrika bilder,
4) entydighet hos bildmaterialet är att föredra framför mångtydighet.

Men är det verkligen så? Dessa fyra olika uppfattningar kommer att problema-
tiseras och diskuteras och jämföras med tidigare forskningsresultat.
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Är den fotografiska bilden lättare att uppfatta än den tecknade?
En fotografisk bild är inte självklart lättare men fotografiets verklighetsavbil-
dande karaktär kan leda till en sådan slutsats. Det finns en hypotes om den 
fotografiska färgbilden som går ut på att den av betraktaren upplevs som verk-
ligheten själv d.v.s. att den yttre formen blir genomskinlig. Den går alltså direkt 
på tolkningen och upplevelsen och kan ge en känsla av bekräftelse att ”jag har 
verkligen sett detta” (Johannesson, 1995). En överväldigande majoritet av lärarna 
förordar också den fotografiska bilden som de menar är lättare för deltagarna 
att uppfatta och förstå. Trots det kan man påstå att en tecknad bild på ett annat 
sätt kan vara enkel i och med att den renodlar och förmedlar känslor utan alltför 
många detaljer. Här följer några exempel:

Figur 3. Foto på en rödhake och en havsörn och en tecknad neutral fågel – 
en fågel som inte finns i verkligheten men som har alla fågelkännetecken 
(näbb, vingar, klor o.s.v.).1

Schematiska representationer, som tecknade bilder av olika slag, blir i jämförel-
se med foton mer kanoniska (allmänna) och generiska (representativa för hela 
kategorier) i och med att de selektivt utelämnar vissa detaljer. Tecknade bilder 
kan därför vara lämpligare att använda, när man vill att en bild ska kunna re-
presentera bredare klasser av objekt, än vad fotografier kan sägas göra i och 
med att de är mer specifika till sin natur (Holsanova 1999). Detta utnyttjas ofta 
i läromedel och uppslagsböcker där man vill beskriva något på en mer allmän 
nivå. Ett exempel på detta är Bildteman Lexin2, ett bildlexikon som används 
inom svenska som andraspråksundervisningen, och som enbart består av teck-
nade bilder som förklaringar till ord och begrepp.

Är kända motiv lättare 
att uppfatta och förstå än okända?
Man kan nog med fog påstå att vi har lättare att tolka ett bildmotiv som vi är 
väl förtrogna med från vårt dagliga liv, något vi har sett med våra egna ögon. 

1 Uppslagsordet ”fågel” www.skolutveckling.se/vaxthuset/bildteman/25/index.htm
2 lexin.nada.kth.se/bildteman.html
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Men för att problematisera frågan kan följande frågor ställas: Vad innebär det 
att det är ett känt motiv? Känt för vem? Hur tar vi reda på vad någon annan ser 
i en bild?

Alla våra synminnen lagras i hjärnan som mentala bilder och påverkar vårt 
sätt att tänka och uppfatta omvärlden. Dessa mentala bilder aktiveras och på-
verkas ständigt när vi ser oss omkring, varseblir och interagerar med vår om-
givning och alla eventuella bilder som förekommer i den (se vidare i Eriksson 
2009). Detta medför naturligtvis att var och en av oss har sitt unika sätt att ”se” 
och att uppleva ett visst innehåll i en bild. Men ju mer lika våra erfarenheter är 
desto större benägenhet har vi att tolka en och samma bild på ett likartat sätt 
och utan denna förmåga skulle ju inte heller någon reklamaffisch eller skol-
boksillustration fungera. Man brukar tala om olika typer av konnotationer från 
mycket personliga till mer allmänna.3 I en undervisningssituation blir det av-
görande att ta reda på om bildens denotation är klar och vilka konnotationer 
som bilden väcker för att veta om kommunikationen fungerar. För att göra det 
krävs det ett verbalt språk. I alfabetiseringsundervisningen är just avsaknaden 
av ett gemensamt språk en av flera svårigheter som kan leda till problem i kom-
munikationen trots att man använder sig av bilder.

Är bilder med enstaka objekt lättare 
att uppfatta och förstå än detaljrika bilder?
Trots att det ligger nära till hands att tro det behöver inte bilder med enstaka 
objekt självklart vara lättare att uppfatta. Perceptionsforskning (se vidare i t.ex. 
Aronsson 1997 och Gärdenfors 2005) visar att en tvååring formellt ser lika bra som 
en 60-åring men däremot inte alltid vad som ska fixeras, vad som är viktigt och 
vad det hon ser betyder. Att utveckla sitt seende sker kontinuerligt under den 
känslomässiga och intellektuella (kognitiva) utvecklingen under uppväxten. 
Det tar tid och är avhängigt den stimulans man får när man i interaktion med 
sin nära omgivning möter människor, miljöer och olika representationer (bilder 
o.dyl.) och lär sig hur man kan tolka dem. Det innebär att en vuxen människa 
normalt har förutsättningar att perceptuellt uppfatta bilder på ett kvalificerat 
sätt men att vanan vid att se och bedöma olika typer av bilder kan skilja sig åt.

Studier som gjorts i olika utvecklingsländer och i Sverige har trots 
det visat att vuxna t.ex. inte kunnat se djup i enkla konturteckningar (se

3 En bilds denotation är dess grundbetydelse; det vi ser direkt och kan peka ut i bilden medan 
en bilds konnotation är dess bibetydelser; alla associationer som vi får när vi ser bilden. 
Associationerna är ofta gemensamma för större grupper (men kan också vara personliga) och är 
alltid kulturellt beroende.
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Figur 4) eller tolkat en tecknad profilbild av en kvinna som att hon inte haft mer 
än en arm bara för att den andra inte syns på bilden (Hudson 1967; Franker 2005; 
Fuglesang 1982).

Figur 4. Siktar mannen på elefanten eller gasellen? Bild från 
Hudsons studie om hur litterata och illitterata i Sydafrika uppfattade 
tredimensionalitet (1967).

Detta beror troligen inte på perceptuella brister utan snarare på att man inte 
mött och lärt sig tolka de konventioner som används för att illustrera djup (tre-
dimensionalitet) eller hur man avbildar människor. Det finns en uppenbar fara 
att blanda ihop dessa vitt skilda orsaker till en eventuell feltolkning av en bild. 
Kanske finns det en risk att de lärare som deltagit i min studie alltför lätt tol-
kat deltagarnas osäkerhet i bildtolkningen som perceptuella brister i stället för 
ovana vid bildtolkning?

I en undersökning av bildkvalitén i två svenska läromedel som användes 
i alfabetiseringsundervisningen1 fann man att vissa av bilderna i alfabetise-
ringsmaterialen var uppbyggda enligt den s.k. pekbokskoden. Den syftar till 
att reducera mångtydigheten till förmån för entydigheten och förekommer i 
pekböcker för små barn. Dessa bilders typiska kännetecken är att de visar enkla 
föremål eller oförargliga situationer, som måste avläsas på en förutbestämd 
bokstavlig, konkret nivå. Föremålen eller händelserna presenteras ofta helt 
utan kontext och i ett frontalt perspektiv (t.ex. en napp, en boll, en katt, Anna 
sitter, Per åker bil). När sådana bilder förekommer i den grundläggande vux-
enundervisningen kan de verka infantiliserande, dvs. som om man jämställer 
vuxna med barn bara för att de inte kan läsa. Vuxnas tolkning kan däremot bli 
mer osäker i och med att de har tillgång till fler möjliga alternativ. Den entydiga 
bilden blir för dem i stället mångtydig.2

1 Enligt Aronsson (1983) de två då vanliga nybörjarläromedlen i svenska som andraspråk: Elam 
1979 och Knutsson 1972.
2 Detta resonemang förutsätter dock att de vuxna har en verbal språklig repertoir som de kan 
använda för att uttrycka sig. Många av deltagarna i alfabetiseringsundervisningen saknar 
just detta på svenska vilket begränsar deras språkliga uttrycksmöjligheter i den svenska 
skolkontexten.
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”För det lilla barnet bereder exempelvis en bild av ordet boll inga svårigheter, 
då konkurrerande ord som CIRKEL, KULA, HJUL ännu ej existerar i dess 
vokabulär” (Aronsson 1983:7).

Att denna bildtyp ändå inte är ovanlig i alfabetiseringsundervisningen skulle 
kunna bero på att man mer eller mindre medvetet dragit slutsatsen att enty-
dighet i tolkningen även bör eftersträvas för lågutbildade vuxna som ska lära 
sig läsa samtidigt som de ska lära sig ett nytt språk. Man förutsätter således 
att de vuxna uppfattar och tolkar dessa pekboksliknande bilder på samma sätt 
som barn medan bilderna istället undervärderar en vuxen bildbetraktares tolk-
ningsförmåga. Som exempel kan vi titta på följande två bilder (ur Arvidssons 
material). Vad tycker du att bilderna föreställer?

Figur 5. Bild på ”hund” och ”krita” ur Knutsson: Välkommen till Sverige (1972:X)

Den korrekta responsen till exemplet till vänster (i Figur 4) är en hund. Denna 
förutbestämda begreppsnivå gör att tolkningarna valp, svans, jämthund eller 
djur inte är korrekta här trots att de naturligtvis är möjliga. Bilden till höger 
föreställer en krita och alla andra möjliga alternativ som t.ex. en batong, ett 
provrör, en träpinne eller en flöjt blir således inte godkända. Eftersom bilderna 
varken är entydiga eller mångtydiga utan ligger på en oklar mellannivå blir de 
svårtolkade och problemet med att etablera en gemensam referensram mellan 
lärare och elev blir uppenbar. Det som i stället händer i undervisningen är att 
det etableras ett

”mekaniskt avläsningsmönster eller ett slags provisoriskt bildlexikon där varje 
bilds innebörd genom olika övningar fixeras och kopplas till bestämda uttryck” 
(Aronsson, 1983:12).

Eftersom objekten i de pekboksliknande bilderna ofta avbildas utan någon kon-
text blir det lärarens uppgift att etablera den ”rätta” kopplingen mellan bild och 
ord, en koppling som oftast är förutbestämd av läromedlet. En specifik läsart 
etableras när man lär sig nya ord på språket och samtidigt lär sig hur en viss 
bild ska tolkas. I många äldre läseböcker och övningsböcker kan man t.ex. finna 
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en bild på en stekpanna med ordet os under och likaså en bild på en gris med 
ordet so under. Det gäller att acceptera kopplingen mellan bilden och just det 
ordet för att läraren ska godkänna avläsningen som korrekt.

Förvisso behöver man i språkläromedel avgränsa och sätta ord på en ge-
mensam verklighet, utifrån vilken man i undervisningen ska kunna kommu-
nicera med vetskapen att man refererar till samma sak. Men hur åstadkommer 
man detta på ett effektivt och mer respektfullt sätt?

Det är uppenbart att t.ex. pekboksbildens hund förkommer i ett vakuum 
(utan miljö), medan verklighetens hund är sammankopplad med husse eller 
matte i en specifik miljö. Att peka ut en hund på en autentisk miljöbild kan vara 
svårare än på en mer ”arrangerad” bild och kräver en viss abstraktionsförmåga 
men detta får vi nog förutsätta att vuxna människor till skillnad från små barn 
måste ha förvärvat. Likaså kan man tänka sig att en bild på en krita i någons 
hand i färd med att skriva något på en skoltavla skulle vara nog så enkel, ja 
kanske lättare att se och förstå än en tecknad bild på en krita som saknar sam-
manhang.

Figur 6. Autentiska foton på ”hund” och ”tavelkrita” att jämföras med 
bilderna i Figur 5. (hämtade från nätet 20090215, 20081021)

Aronsson (1983:22-23) relaterar i sin analys av det undersökta materialet till 
två konkurrerande bildteorier. Dels den som implicit ligger bakom de två un-
dersökta läromedlens bildval dels en konstruktivistisk perceptionsteori. Den 
förra förutsätter en betraktare som är extremt fältberoende, saknar induktiv 
förmåga och inte är särskilt kritisk, medan den andra förutsätter intelligenta, 
aktiva bildavläsare. De bildval som den senare teorin leder till baseras på me-
ning, variation, helhet och sammanhang. Detta stämmer väl överens med se-
nare tids teorier om läsning och litteracitet som en social och interaktiv aktivitet 
som även min egen forskning inom alfabetiseringsområdet bygger på (se t.ex. 
McCormick 1999 om interaktivitet och kontextbundenhet i läsning och Street 2000 och 
Barton 1994 om litteracitet hos vuxna i en samhällskontext).
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Är entydighet hos ett bildmaterial 
lättare att uppfatta än mångtydighet?
Många till synes enkla, entydiga bilder som används behöver problematiseras 
och ifrågasättas. De för skolbruk producerade bildkorten, som över hälften av 
lärarna använder, har ofta syftet att vara informativa och entydiga. De visar ett 
föremål eller en handling som i princip alltid ska kunna kopplas till ett visst 
”rätt svar”. För ord- och begreppsinlärning och för språkligt/strukturellt inrik-
tade övningar kan denna typ av bilder tänkas fungera så länge som lärare och 
elever/deltagare får samma associationer till bilderna. Bilder som bygger på för 
deltagarna okända konventioner kan ställa till med problem vilket inte minst 
den forskning av Aronsson som redovisades tidigare visat. Där gav samma 
”enkla” bilder upphov till vitt skilda tolkningar. Problemet är att lärare (och 
läromedelsproducenter) ofta tycks tro att den förutbestämda tolkningen är den 
enda möjliga d.v.s. att de informativa bilder man använder bara leder till en viss 
”rätt” tolkning och att man inte alltid är medveten om deltagarnas alternativa 
tolkningar.

Vill man däremot använda bilder för att generera samtal, öka muntlig fär-
dighet och stimulera till diskussion och skrivande kan det vara lämpligare att 
använda mer expressiva, mångtydiga bilder vars tolkning i hög grad bestäms 
av mottagaren. Här kan fotografier och autentiskt bildmaterial med mer kom-
plexa person- och situationsbilder vara passande. Det verkar dock finnas en tra-
dition inom det svenska skolväsendet att uppfatta elevernas eget bildskapande 
i samband med skrivutvecklingen som mer naturligt att ta till vara jämfört med 
ett betydligt mer stereotypt användande av bilder i läsundervisningen. Där 
anses bildens mångtydighet ofta störa barnets läsning och man använder ofta 
enkla och icke ifrågasatta bilder vid diagnos och speciell lästräning. För alfabe-
tiseringsundervisningens del har bilden verkligen en potential att bli en viktig 
bro mellan vardagsspråk och skolspråk (skriftspråk) och därmed ett kraftfullt 
instrument för att underlätta den vuxna deltagarens förståelse av både skolans 
och samhällets multimodala texter.

Bildvalet och den kritiska diskursanalysen
Utifrån en kritisk läsning av lärarnas utsagor och den tolkningsram jag har är 
det framförallt två fenomen som framträder. Det första är en risk för infanti-
lisering av de vuxna deltagarna. Detta innebär att de uppfattas, och i värsta 
fall uppfattar sig själva, som okunniga och kognitivt omogna och i behov av 
”fostran” precis som om de i vissa avseenden fortfarande vore barn. Uttalanden 
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som: De förstår bara enkla rena bilder eller enkla konkreta foton och De har inte 
utvecklat en sådan abstraktionsnivå ger uttryck för detta. Det andra är en risk 
för en andrafiering vilket sker genom att lärarna konstruerar en bristidentitet åt 
deltagarna. Denna bidrar till ett förfrämligande och en gränsdragning mellan 
ett ”vi” och ett ”dom”. Uttalanden som: ”De har ingen omvärldsuppfattning” 
eller ”Svenska traditioner tillhör ju en främmande kultur för dem” kan tyda på 
detta.

Genom sina bildval och sin argumentation uttrycker lärare värderingar och 
föreställningar om deltagarnas olika förmågor. Valen verkar i vissa fall ha sin 
grund i bristande kunskap och relativt oartikulerade föreställningar. Lärarnas 
underliggande föreställningar kan naturligtvis inte heller undandra sig påver-
kan av institutionella, samhälleliga maktaspekter men trots det finns en risk att 
de genom sina val av bilder mer eller mindre medvetet bidrar till en diskursiv 
konstruktion av en ”bristidentitet” hos inlärarna (se bl.a. Freire & Macedo 1987, 
Kell 1996, Hvenekilde 1996 och Carlson 2003). Utifrån ovanstående analys kan 
man anta att lärarnas val av bilder verkligen har betydelse.

Ett medvetet bildtänkande 
med didaktiska konsekvenser
Ett sätt att didaktiskt sammanfatta de kunskaper som studien har gett kan vara 
att vi föreställer oss en utbildningsanordnare som har tagit fasta på det vi nu 
tycker oss veta om bilders betydelse i undervisningen. Följande scenario ger ett 
exempel på hur en mer medveten hållning till bilder i planering och genomför-
ande av alfabetiseringsundervisning kan se ut.

Lärare och annan personal har fått utbildning och ökad kunskap och medvetenhet 
om bilder, bildtolkning och bildkommunikation (både inom och mellan kulturer). 
De kan t.ex. problematisera entydighet och förenkling av bilder och arbeta med 
både informativa och expressiva bilder. De kan även explicitgöra och förklara 
vilka konventioner som gäller för bildspråket såväl som för skriftspråket. I valet av 
undervisningsmaterial har man ökat bildernas komplexitet och mångtydighet för att 
möta och utmana deltagarnas intellektuella nivå. Deltagarna är aktiva och väljer själva 
såväl texter och bilder som ska bearbetas i undervisningen. I undervisningen ingår 
övningar i bildanalys som en naturlig del av läs- och skrivarbetet (utvecklingen av en 
fungerande litteracitet). Man tydliggör tillsammans hur förtrogenhet med visuella och 
bildspråkliga praktiker krävs för att fungera och agera i dagens multimodala samhälle 
och man diskuterar det betydelsefulla i att lära sig tolka och använda sig av såväl bilder 
som texter som ett verktyg för förändring och makt över det egna livet.

Ovanstående scenario visar en hållning som tar vårt mer bildberoende sam-
hälle på allvar. Förändringen som skett (och fortsatt sker) innebär att kunskaper 
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och färdigheter i bildtolkning i ökande grad blir nödvändiga att skaffa sig för 
att kunna delta i samhället på jämlika och aktiva villkor. Vi kan med fog påstå 
att: ”Visual literacy will begin to be at matter of survival, especially in the work-
place.” (Kress & Van Leeuwen 2006:3).

Vilken forskning om bilder 
i alfabetiseringsundervisning behövs?
Forskningsområdet ”Bilder i alfabetiseringsundervisning (på andraspråket)” är 
fortsatt angeläget och kan bara utvecklas om olika forskningsperspektiv inbjuds 
att delta och samverka med varandra. Exempel från följande fem perspektiv 
ska visa hur de kan bidra med ny kunskap. Det är 1) det andraspråkliga, 2) det 
emiska och etnografiska, 3) det didaktiska, 4) det kognitionspsykologiska/per-
ceptuella och slutligen 5) det socialsemiotiska forskningsperspektivet.

Andraspråksforskning tar ofta litteracitet som självklart
Inom den svenska och nordiska andraspråksforskningen saknas idag nästan 
helt studier av hur illitterata vuxnas andraspråkinlärning går till och vilken be-
tydelse bilder har och kan ha för språkinlärningsprocessen och utvecklandet av 
kommunikativa skriftspråkliga färdigheter för denna grupp. Sådan forskning 
skulle utgöra ett viktigt komplement till den andraspråksforskning som ofta 
oreflekterat tar vuxnas läs- och skrivfärdigheter för givna. I USA har forskare 
som Bigelow och Tarone (2004) dock på senare tid intresserat sig för denna som 
de säger ”hittills osynliga” grupp vuxna språkinlärare och i Nederländerna har 
Jeanne Kurvers (Kurvers 2000 och Kurvers, Van Hout & Vallen 2008) bidragit med 
den hittills mest omfattande lingvistiska studien inom detta fält där hon jämför 
vuxna analfabeters tolkningar och förståelse av bilder, symboler och skrift med 
litterata vuxna invandrares och med äldre förskolebarns tolkningar av samma 
material. Dessa studier kan med fördel tjäna som utgångspunkter för vidare 
studier av vad som kännetecknar illitterata vuxnas andraspråksinlärning.

Etnografiska studier kan blottlägga oväntade strategier
Studier med ett emiskt perspektiv är studier som ger röst åt alfabetiseringsdel-
tagarna själva och lyfter fram deras perspektiv. De är helt nödvändiga för att få 
underlag till de didaktiska förändringar som den nuvarande alfabetiseringsun-
dervisningen måste genomgå för att bättre anpassas till deltagarnas förutsätt-
ningar. Inga-Lena Rydén följde i en etnografisk studie under en tid tre vuxna 
analfabeter i deras dagliga liv där de själva på olika sätt registrerade sina möten 
med skrift i vardagen (Rydén 2005). Studien visar framförallt vikten av att bygga 
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vidare på de skriftspråksrelaterade strategier som dessa vuxna redan har när de 
möter den mer formella undervisningen.

Didaktiska studier för direkt tillämpning
Studier som mer direkt rör den verkliga, konkreta bildanvändningen i klass-
rums- och undervisningsmiljöer är också angelägna. Vilka bilder fungerar 
och varför? Skiljer sig det bildmaterial man använder sig av vid inlärning av 
nya ord och begrepp från det material man använder i samband med läs- och 
skrivinlärningen eller vid språkstimulerande övningar och språkutvecklande 
diskussioner? Svaren på dessa frågor skulle ge både lärare och läromedelspro-
ducenter viktig information om vilka nya material som bör tas fram för att di-
daktiskt utveckla verksamheten (och resultaten).

Mer kunskap om vuxnas litteracitet 
i relation till kognition och bildtolkning
Forskning kring perception, kognition och bildtolkning, bl.a. studier av vana 
bildläsares ögonrörelser, har blivit uppmärksammade på senare tid (Holsanova, 
Rahm och Holmqvist 2003) och dessa kunde med fördel kompletteras med hur 
ovana text- och bildläsare avläser en bild eller en tidningssida. Det finns många 
obesvarade frågor om vilken betydelse intresse/motivation, och eventuella kog-
nitiva begräns ningar har för bildtolkningsförmågan. Finns det t.ex. skillnader 
i läskunnigas och icke läskunnigas ögonrörelser vid bildbetraktande och vid 
textläsning och hur viktigt är ett utvecklat abstrakt tänkande för bildtolknings-
förmågan?

Sociokulturella faktorer och maktfrågor i relation till bildanvändning
Jämfört med de metoder som utvecklats för analys av texter (Hellspong & Ledin 
1997) är analysmetoderna för interaktionen med bilder i läromedelstexter och i 
autentiskt material av olika slag ytterligt outvecklade. Intressant att undersöka i 
detta sammanhang är bl.a. den redundans och de såväl önskade som oönskade 
konnotationer som uppstår i mötet med text och bild i ett gemensamt samman-
hang. Här kan socialsemiotisk forskning om multimodalitet (Kress 2001, Kress 
och Van Leeuwen 2006) kompletteras med forskning där även vuxna utan for-
mell skolbakgrund ingår. Härigenom skulle man bl.a. kunna studera i vad mån 
grad av litteracitet påverkar interaktionsmönster och tolkningsmöjligheter. 
Över huvud taget kan undersökningar som lyfter fram skillnader och likheter i 
bildkonventioner och bildtolkningsstrategier, beroende på sociokulturella och 
språkliga faktorer, ge ett mer kvalificerat underlag för t.ex. val av lämpligt bild-
material både inom och utanför en utbildningskontext (se vidare Sahlström 1997).
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Ett exempel på en sådan studie utgörs av en undersökning av hur samhällsin-
formation i form av valaffischers budskap uppfattas av olika kategorier vuxna 
invandrare, en studie som jag själv för närvarande arbetar med (Franker, på-
gående). Studien, som har ett kritiskt, sociokulturellt perspektiv på interaktio-
nen mellan avsändaren, mediet och betraktaren, kan ge ytterligare kunskap 
om vilken betydelse språkkunskaper, social och kulturell bakgrund och for-
mell skolgång kan ha för tolkning av multimodala budskap. Studien kombi-
nerar sociosemiotiska teorier med teorier om visuell litteracitet och analyserar 
interaktion och meningsskapande processer med hjälp av verktyg från såväl 
kognitions- och receptionsforskning som från andraspråksforskning och kritisk 
diskursanalys.
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Europa runt på 80 dagar1

June MiliandeR
Karlstads universitet

abstRakt
Europa runt på 80 dagar är ett nyligen avslutat EU-projekt. Syftet med projektet har varit 
att uppmuntra ungdomar i åldrarna 11–16 att fördjupa sina kunskaper i främmande språk 
och att stimulera dem att lära sig mer om andra länder och kulturer samt om EU.

Materialet består av två större delar. Det ena ligger på nätet och är åtkomligt utan 
kostnad för intresserade språkinlärare (www.europensemble.eu). Den första nivån (A1) 
på nätet består av 13 identiska ’lektioner’ med texter och övningar som ska ge inläraren 
möjlighet att hjälpligt ta sig fram i målspråkslandet, en talande ordbok för varje språk, 104 
vykort från de åtta länderna samt en ’röd tråd’ med texter från överenskommelser inom den 
europeiska unionen som motsvarar innehållet i texterna: rörlighet i Europa, klimatfrågor, 
sjukersättningar etc. – allt på åtta språk. Nivåerna A2 och B1 varierar beroende på 
målspråk.

Den andra delen består av en handbok, en för varje språk, för lärare eller kursledare med 
texter, arbetsuppgifter och stimulansmaterial för arbete enskilt eller i grupp. En CD följer 
med varje bok. Här finns inspelat material och underlag för lektioner.

Materialet är omfångsrikt och varierat och bör kunna öka intresset för elever och andra 
att lära sig främmande språk.

Europa runt på 80 dagar är resultatet av ett EU-projekt, Europe Ensemble, ett Ling-
ua-2-projekt som pågått under åren 2005–2008. Bakgrunden till projektet är att 
man i de allra flesta länder i Europa har problem med att ungdomar inte gärna 
lär sig något främmande språk utöver engelska. I Storbritannien har man svårt 
att intressera ungdomar för att lära sig något främmande språk alls. Att lära 
sig ett främmande språk ger inte bara kunskaper i språket utan också många 
kulturella erfarenheter som blir värdefulla både på det personliga planet och 
professionellt. Att kunna använda ytterligare språk än sitt modersmål förväntas 
bidra till större rörlighet i Europa och världen samt till interkulturell förståelse. 
Detta är något som Europarådet har arbetat för ända sedan sin tillblivelse 1948 
(Skolverket 2001).

Syftet med projektet Europa runt på 80 dagar har varit att skapa ett inlär-
ningsmaterial som ska stimulera ungdomar i Europa att lära sig språk och ge 

1 Denna artikel har även publicerats i: Granath, Solveig, Björn Bihl & Elisabeth Wennö (2008). 
Fönster mot språk och litteratur. Karlstad: Karlstad University Press. 
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dem upplevelser av andra länder och kulturer. Språkligt motsvarar materialet 
nivåerna A1, A2 och B1 i Europarådets Common European Framework of Referen-
ces for modern languages (Council of Europe, 2001). De språkliga kompetenserna 
beskrivs där i sex nivåer från A1, som är nybörjarnivå, till C2, som motsvarar 
en infödd talares kompetens (Skolverket 2001). B1 motsvarar ungefär steg fyra 
och de kunskaper som elever förväntas nå i engelska i slutet av grundskolan 
och i B-språken i år två på gymnasiskolan. Förhoppningen är att man ska kunna 
stimulera främst ungdomar i åldrarna 12–16 år både att lära sig mer av de språk 
som de redan har träffat på och också prova på nya språk.

Representanter från åtta länder har arbetat med att framställa ett studie-
material på åtta olika språk. Projektledningen har funnits i Nantes, Frankrike. 
Ansvarig för projektet är Françoise Robert som är redaktör vid CRDP (Centre 
Régional de la Recherche Pédagogique) i Pays de la Loire. Som pedagogisk ex-
pert har Françoise Robert haft Catherine Hillman, professor emerita i främman-
despråksdidaktik. Projektet har pågått sedan 2005 och avslutades under 2008. 
Med jämna mellanrum har projektledningen framträtt i Bryssel och redovisat 
hur projektet har framskridit. År 2006 fick projektet EU-utmärkelsen European 
Label för väl utfört arbete.

De åtta länder som har deltagit i projektet är:

• Österrike, Private Pädagogische Hochschule der Diözese Linz.
Ansvarig för tyska: Pia Häusler

• Spanien, CPI O Cruce, Cerceda, A Coruña.
Ansvarig för spanska: Milagros Trigo Miranda

• Frankrike, CRDP de Bretagne, Rennes.
Ansvarig för franska: Yves Picard

• Italien, Universita degli Studi di Parma, Centro Linguistico di Ateneo.
Ansvarig för italienska: Daniela Forapani

• Portugal, Escola Superior de Educaçau de Santarém.
Ansvarig för portugisiska: Josette Frois

• Rumänien, Universtatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca.
Ansvarig för rumänska: Victoria Moldovan

• Sverige, Karlstads universitet.
Ansvarig för svenska: June Miliander1

1 Vi är fyra personer som har arbetat med att få fram texter och övningar i det svenska 
materialet: Susanne Duek, Elisabet Härenstam, Solveig Nilsson Lindberg och June Miliander. 
Vi har haft god hjälp av studenter och kollegor med att läsa in texter på CD:n och i det material 
som ligger på nätet.
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Som nämnts är syftet med projektet att stimulera ungdomar i Europa att lära 
sig fler språk. Materialet är uppbyggt på ett sådant sätt att det förser ungdomar 
med rikliga tillfällen både att fördjupa sina tidigare förvärvade språkkunskaper 
och att upptäcka nya språk. Materialet ska ge inte bara språkliga utan framfö-
rallt kulturella upplevelser av de språk och länder som ingår i projektet. En 
viktig aspekt är också att ge information om den Europeiska Unionen.

Målgrupper för materialet är främst ungdomar i åldrarna 11–16 år, men ma-
terialet kan användas också av unga och även äldre invandrare i de olika språk-
områdena. Vidare kan det också vara till hjälp för alla som vill upptäcka eller 
återupptäcka ett eller flera av de språk som ingår i projektet. Eftersom de olika 
delarna i materialet förmedlar framförallt en kulturell dimension kan det vara 
av intresse också för blivande turister i de aktuella språkområdena.

Materialet består av två delar: en gratis webbsida (www.europensemble.eu) 
samt åtta pedagogiska handböcker, en för varje språk.2 Texterna på webben och 
i handböckerna bygger på sex teman där tre är gemensamma för båda delarna:

• vardagsliv
• högtider
• Europa

Övriga tre teman har valts fritt av författarna.

Material på webben
Materialet på webben består av fyra delar: tematiskt ordnade texter med ljud 
och interaktiva övningar på nivåerna A1, A2 och B1, texter om den Europeiska 
Unionen, 104 vykort som illustrerar företeelser från de åtta länderna samt en 
”talande” ordbok där man kan få översättning och uttal av alla de ord som fö-
rekommer på nivå A1. Här kan eleven gå mellan de olika språken och upptäcka 
vad enskilda ord heter på de åtta språken och hur orden uttalas.

Nivå A1
Ingången till materialet är en karta över Europa. De som tänker påbörja sin resa 
måste först bestämma sig för vilket språk de tänker arbeta på. De måste skaffa 
sig ett pass, skriva in sina personliga uppgifter (verkliga eller påhittade) och be-
stämma sig för vilket land/språkområde de vill besöka. När man har valt land, 
anländer man med flyg till landet och möts av en jämnårig person därifrån. 
Eftersom materialet är avsett för yngre tonåringar är personerna i 13–15-års-
åldern. Nivå A1 visar gemensamma och identiska situationer på alla språken. 
2 Samtliga handböcker säljs i Sverige av Karlstad University Press. Beställningsblankett finns 
på förlagets hemsida. Länk till projektets webbplats finns också på Karlstads universitets 
hemsida för lärarutbildning, [www.kau.se/corral/intra.lasso?page_id=2451].
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Till situationerna kommer man genom att klicka på resväskan, en av de ikoner 
som finns på sidan efter att man loggat in och valt land. Resväskan innehåller 13 
föremål, som representerar följande ämnesområden: Ankomst, Familj, Bostad, 
Måltider, Vänskap, Visa vägen, Besök, Hälsa (besök på apoteket), Vädret, Tid, 
Nöjen, Shopping och Skola. Tanken är att dessa situationer ska ge resenärerna 
möjlighet att lära sig så mycket av landets språk att de kan ta sig fram hjälpligt 
på målspråket när de besöker landet. Till varje situation finns tre olika språkliga 
aktiviteter. De är interaktiva och består av olika övningar. Varje avsnitt avslutas 
med ett litet test. När som helst kan man gå tillbaka till resväskan och välja ett 
nytt avsnitt eller välja ett nytt språk.

Den europeiska flaggan används som symbol för dokument som hör ihop 
med de olika ämnesområdena. Dessa rör olika delar av de överenskommelser 
som finns mellan länderna i Europa när det gäller allt från resor mellan län-
derna till hälsovård, mat och skolsystem. Texterna finns på alla åtta språken.

Till vart och ett av de tretton avsnitten inom Nivå A1 finns en text om över-
enskommelser inom den Europeiska Unionen. Exemplen nedan är hämtade 
från avsnitten Vänskap och Väder.

U5 – Vänskap
Vänorter tillåter invånare i två eller fler städer att träffas regelbundet för att ut-
byta erfarenheter, information och idéer; det ger också tillfälle att resa i Europa 
och upptäcka andra kulturer.

Sedan 1989 har Europeiska Unionen stöttat sådana vänorter: mer än 11000 
städer har redan fått ekonomiskt stöd för detta ändamål.

U9 – Väder
Att hantera klimatförändringar
Under de senaste fem åren har värmerekordet slagits två gånger. Uppvärm-
ningen av planeten verkar påverka årstiderna.

När Europa värms upp, blir vissa regioner, särskilt de i norr, fuktigare med-
an andra t.ex. Medelhavsområdet blir torrare.

Många floder svämmade över sina bräddar år 2002 och gav de största över-
svämningar man någonsin sett i Europa. De orsakade avsevärda skador. En 
särskilt varm och fuktig sommar ledde till att Elbe och Donau svämmade över 
och i södra Frankrike föll hälften av årsnederbörden på en enda dag.

För att motverka dessa katastrofer ger EU bidrag till forskning om system 
som bättre kan hjälpa till att förutse översvämningar.

Till varje text finns vykort med en kort text, ett från varje land. Det innebär 
att det finns totalt 104 vykort som relaterar till de 13 styckena. Varje text på 

- 122 -



vykorten är översatt till de åtta språken. Vissa ord i texterna är understrukna. 
Dessa ord finns i ordlistan, och med ett enkelt klick kan man lyssna på hur or-
det uttalas. En boksymbol är kopplad till en ljudordbok där den studerande får 
lyssna på de ord som förekommer i texterna.

Nivå A2 och B1
När den första nivån är avklarad återstår fem teman. Två har varit gemensam-
ma för alla språken: Högtider och Europa. De återstående tre har de ansvariga 
för varje språk kunnat välja fritt efter sina egna förutsättningar. För Sveriges del 
har vi valt Fritid, Djur och natur och Nobel. Varje ämnesområde har texter på 
bägge nivåerna, alltså A2 och B1. Varje temaområde inleds med en bild, ett kort 
bildspel eller en kort video. Texterna kan man lyssna på samtidigt som man 
läser texten på skärmen. Till texterna hör aktiviteter som är interaktiva. Det kan 
gälla att lyssna och välja motsvarande ord, sätta ord i rätt ordning, placera ord 
på rätt ställe i texten etc. När högtalarsymbolen visas kan man också läsa in sina 
ord och kontrollera sitt uttal av ord och fraser och jämföra med modellen. Varje 
stycke avslutas med ett litet självtest där man kan se hur väl man har lyckats 
lära sig delar av innehållet. I sitt pass kan man sedan registrera sina framsteg.

Handboken
Handboken är avsedd att användas av lärare eller studieledare i klass eller i 
studiecirkel. Den innehåller sex stycken med varierande antal lektioner på ni-
våerna A1, A2 och B1. Till boken hör en CD med inlästa texter, bilder och kopie-
ringsunderlag för användning i klass. I handboken är tre teman gemensamma: 
Vardagsliv, Högtider och Europa. Som nämnts ovan har varje land kunnat välja 
egna områden för de fria temaområdena (4–6), och det är stor variation i inne-
hållet i de olika böckerna. Nedan finns en översikt över de tre fria ämnesområ-
dena från sex av de åtta språk som ingår:
SPANIEN FrANkrIkE
¿ Qué quires ser? (vad vill du bli?) La mer (havet)
El mar (havet) L’environment (miljön)
Los medios de communicación Les métiers et le travail (yrken och arbete)
(kommunikationsmedel)

ITALIEN öSTErrIkE
Il prano è servito (Lunchen är serverad) Freizeit (Fritid)
moda: che passione! (mode: vilken passion!) Land, Leute, Literatur (Land, folk, litteratur)
La ”Dolce vita” (Det ”ljuva livet”) Deutsch hat viele Gesichter (Tyska har många ansikten)

STOrbrITANNIEN SvErIGE
Sports and Games Ung idag
multicultural britain Djur och natur
heroes and Legends vetenskap och uppfinningar
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Vi kan se att det kulturella inslaget är starkt för de olika länderna. Varje nivå 
innehåller tre till sex kapitel. Varje kapitel har en kort inledning som beskri-
ver innehållet och det material som behövs för arbetet såsom exempelvis karta, 
uppslagsbok eller CD-spelare. I det följande har jag valt att visa exempel från 
den engelska bokens första kapitel.

Introduktion till Nivå 1 i den engelska boken New Horizons for languages:
SChOOL LIFE: A DAy IN ThE LIFE OF A TEENAGEr
The students are introduced to a teenage girl, Cathy and her pen friend Thomas. 
Thomas learns about daily life in the UK from Cathy, including her interests and school 
life.

Stycket innehåller sex lektioner och läraren behöver en CD-spelare och ord-
böcker. En text eller en dialog finns i varje kapitel, därefter en lista över gram-
matiska moment, en ordlista, en momentförteckning som talar om vad eleven 
förväntas lära sig av stycket samt pedagogiska råd till läraren. I stycket om 
School life ingår exempelvis följande aktiviteter:

GrAmmAr
• Simple present tense
• 3rd person -s

vOCAbULAry
• Music, movies, television, books, heroes, fashion

TASkS
• Read information from a website
• Complete a website
• Use colloquial expressions

De pedagogiska råden Teaching Pointers är mycket detaljerade och ger instruk-
tioner till de olika momenten och aktiviteterna. I stycket Cathy’s website beskrivs 
sju olika moment som läraren kan använda i sin undervisning.

Det finns också ett antal övningar och aktiviteter till varje text där eleven 
får tillfälle att bearbeta innehållet i den inledande texten. Övningarna inbjuder 
till varierade arbetsformer från arbete i helklass till individuellt arbete, paröv-
ningar och arbete i grupp. Övningarna och aktiviteterna är konstruerade så att 
de motsvarar olika svårighetsgrader och intressen. Det finns bl.a. övningar på 
vokabulär och fraser, arbete med tablåer och enkäter samt planeringar av olika 
slag. Ofta inbjuds eleverna att presentera sina resultat och göra jämförelser. 
Varje stycke avslutas med ett självtest på innehållet och en självvärdering där 
inlärarna individuellt får ta ställning till vad de nu kan göra på språket efter 
att ha arbetat med texterna och övningarna: What I have learned, what I can do. I 
stycket om Cathy’s website ser självtestet ut så här:
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SkILLS TEST
• Interview a friend about his/her interests and school subjects. Use this information 

to create a website about your friend.

Där finns också en uppmaning till eleven att själv bedöma om han/hon klarat 
av de moment som angavs i början av stycket. Till elevernas förfogande finns 
också ett formulär där de kan följa sin egen utveckling och se hur språkkunska-
perna framskrider:

ASSESSING ThE LANGUAGE LEArNING PrOCESS
Now I can

• use colloquial expressions
• write and order from a menu
• plan homework tasks
• use a bilingual dictionary

Som avslutning på varje kapitel finns ett moment Att gå vidare med hänvis-
ningar till projektets egen hemsida, webadresser eller förslag på vidare arbete 
eller läsning:

TAkING ThINGS FUrThEr
• In pairs talk about how you plan your homework tasks. Draw up your own homework 

timetable.

Vidare finns förslag på vilka texter på webben1 som kan länkas till de texter 
som förekommit i stycket Cathy’s website. Styckena har ingen inbördes ord-
ning, vilket innebär att man kan arbeta med dem i den ordning man själv väljer. 
Varje stycke innehåller texter och övningar på de olika nivåerna A1, A2 och B1. 
Alla texter är inte inlästa. De texter som finns inlästa på CD:n är markerade i 
boken.

Ett stycke ur varje bok har validerats i ett eller ett par andra länder. I Sve-
rige har lärare i skolor, på Komvux och Folkuniversitetet varit med och fått 
uttala sig om materialet. Därefter har vissa justeringar gjorts i de stycken som 
har granskats med nya direktiv för fortsättningen utifrån de synpunkter som 
kommit fram. När detta skrivs har vi ännu inte hunnit få reaktioner på om och 
hur böckerna används ute i skolor och i studiegrupper. Vi vet alltså inte om 
materialet fungerar så som vi har avsett. Frågorna är många: Är detta ett bra 
kompletteringsmaterial för språkinlärning? Ger de olika böckerna inspiration 
till vidare studier och till att besöka målspråksländerna? Lär sig eleverna av 
arbetet med materialet? Lär de sig något om den Europeiska Unionen? Vad är 

1 www.europensemble.eu samt andra adresser som kan vara av intresse
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det eleverna tar till sig? Kan det svenska materialet fungera i t.ex. svenska för 
invandrare och Svenska som andraspråk?

Böckerna innehåller mycket få grammatiska övningar. Ett av våra direktiv 
var att minska ner på just detta, eftersom man ansåg att det redan finns många 
läroböcker i språk som innehåller mycket grammatik och språkliga övningar 
men lite av kultur och europakunskap. Avsikten med vårt material var att 
skapa ett kompletterande material för självstudier och för arbete med enskilda 
elever och grupper.
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abstRaCt
SEED is a two-year nationally-funded Swedish project (2006–2008) intended to establish 
a bottom-up, self-sustaining inter-university Internet-based network among active teachers 
and students of English in Swedish universities. This report describes its concepts, 
organization, failures and successes, and the general lessons that can be learned from 
the experience of creating and implementing such a network. SEED provides university 
students and teachers of English with two components: (i) a collaborative space for joint 
projects and exchange of ideas and (ii) a database repository of learning objects in the field of 
English studies. The interactive collaborative section is currently hosted by the Stockholm 
University version of the Sakai VLE (“Mondo”), and via guest logins is available to 
researchers, teachers and students at all levels. The repository in database form (currently 
less developed) uses the MIT/HP system called DSpace, which permits full integration 
with international library practices for documentation and retrieval. Once fully launched, 
SEED may serve as a model for similar networks in other fields of language studies, or other 
university areas

Academic Networking
Networking has always been necessary to scholars, but it is only in the last 
twenty years that truly rapid asynchronic networking has become feasible for 
the academic community, only in the last decade for students, and perhaps only 
in the last five years that such networking has begun to be seen as a natural ex-
tension of one’s studies. At the same time, Internet-related activities are an area 
that is evolving at increasing speed and involving ever more people in various 
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forms of informal networking (witness the growth of e.g. Facebook, Wikipedia, 
YouTube, bulletin boards, blogging, and chat sites). Against this background, 
establishing a dedicated inter-university educational network among active 
teachers and students of English throughout Sweden seems desirable; this pa-
per describes an attempt to develop such a network called the SEED project.

Student networking
The literature on networking in language teaching is largely concerned with 
students networking with one another, and an enormous amount of expertise 
has accumulated over the last twenty years on how networks for co-operative 
learning can be created for students (for example Kern et al 2008, Kol and Schkol-
nik 2008, Shin 2006, Fitze 2006, Freedman and Liu 1996, Nguyen and Kellogg 2005, 
Chun 1994, Riel and Levin 1990). Kern et al 2008 point out that the affordances 
of electronic networks coincide with the ideology of social constructivism and 
the belief that learning is facilitated by co-operation and interaction), so that 
the technology is in tune with the pedagogical spirit of the age (see also Wright 
2000 for a discussion of the larger implications of this belief). But success is not gua-
ranteed by simply creating a network: as early as 1990 Riel and Levin talked 
of ‘electronic ghost towns’ – networks that had ‘fallen silent’ because their so-
cial organization was not appropriately planned. Moreover, regardless of the 
resource levels available, student motivation and interaction need to be taken 
into account (note how tools such as MSN and Facebook have expanded at an 
extraordinary rate). A key issue for educational use has thus been shown to be 
the creation of ‘shared purpose’ (Tolmie and Boyle 2000), i.e. student participants 
in an activity must have a common view of the purpose of that activity.

Teacher and researcher networking
Much less is available in the literature on the creation of networks for co-ope-
ration among teachers, and most of what is available deals with novices in 
training. In practice, most teachers have remained isolated and fail to make use 
of potential networking tools. Levin, Kim, and Riel (1990, cited in Stephens and 
Hartman 2004) suggest some criteria for network success: “(a) a group of people 
who work together or share interest in a task, but who find it difficult to meet 
in the same location and/or at the same time; (b) a well-specified task to be ac-
complished by this group; (c) ease of access to a reliable computer network; 
(d) a sense of responsibility to the group and/or task; and (e) strong leadership 
and final evaluation of the group task.” Stephens and Hartman describe two 
failed networks of trainee mathematics teachers and conclude that one suffered 
from a lack of common purpose, expecting interaction to arise from simple co-

- 128 -



presence. The other, in which tasks were imposed by a coordinator, resulted in 
one-to-one communication between participants and coordinator and no ge-
nuine networking. Stephens and Hartman conclude that the failure was due to 
a preference for face-to-face interaction (which was a viable alternative, given 
the availability of local colleagues) and lack of time (which we would interpret 
as low priority).

On the other hand, there is reason to believe that networks among practicing 
teachers and researchers do not need conditions as favorable as those required 
for students or trainees. Informal IT-based networks such as the TESL-L net-
work (Tillyer 1995) and the LINGUIST list (www.linguistlist.org/) have evoked 
a high level of participation and become valuable and accepted academic re-
sources, without having an obvious immediate common purpose, feedback, or 
sense of responsibility among members (note the parallel to modern blogging 
and Wikipedia). Notably, these asynchronic, low-budget bulletin boards are 
markedly easy of access, non-demanding and with a worldwide membership 
which has little chance of creating face-to-face meetings; their very success in-
dicates that the potential is there, and on a large scale.

Educational networks in Europe and Sweden
Since the EU comprises an area with primarily or entirely government-control-
led universities, tertiary education tends to operate under national guidelines, 
with largely similar conditions, funding and goals, so that establishing discipli-
ne-based networks on a national basis appeared to be a reasonable alternative 
to the mammoth task of EU-embracing networks. Moreover, any development 
funding available for English tends to be at the national level.

When the SEED concept was first developed in 2006, the Swedish situation 
as regards IT-based networking, summarised in Jandér 2005, appears to have 
been typical: basically, there existed neither functioning nor planned universi-
ty-level language-department networks for co-operation and sharing. In point 
of fact, no such pedagogical networks were operating in any discipline.

Nevertheless, English departments in a country like Sweden would seem 
an appropriate group for the construction of national Internet-based networks. 
Historically, English departments in Sweden have had shared purposes of de-
veloping effective teaching of language proficiency and linguistic and literary 
skills, and a national commitment to maintaining equivalent standards and stu-
dent mobility.

Although in theory departments are in competition for students, this has 
hitherto not proved to be a major obstacle, as Swedish students are not parti-
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cularly mobile. Spread out over a large geographical area, these departments 
are relatively small, with sharply constrained resources for course develop-
ment, staff exchange, and research. In consequence, expertise in content and 
pedagogy at any individual site is quite limited. Such a situation cries out for 
collaboration and pooling human resources, to achieve a richer teaching and 
research environment.

Moreover, if an electronic networking approach is successfully implemen-
ted for English, it would seem even more reasonable to apply the model to oth-
er language departments, most of which are even smaller. This use of English 
studies as a pilot area can furthermore draw upon their increasing familiarity 
with ICT, brought about by the integration of e.g. corpus linguistics that has 
characterized English linguistics in recent years.

The SEED project
A twofold vision
In this context the authors proposed a project to facilitate networking and 
sharing, and in 2006 succeeded in securing pedagogically-oriented funding 
from the Swedish Agency for Networks and Cooperation in Higher Education 
(NSHU, Nätverket för Samarbete inom Högra Utbildningen). The project group 
was comprised of six coordinators from five universities: Stockholm University, 
the Royal Institute of Technology (KTH), Mid Sweden University, Malmö Uni-
versity, and Blekinge Institute of Technology.

Our ambition was to create a platform for professional and learning coo-
peration among staff and students at English departments in Sweden. This 
platform was intended to a) facilitate the exchange of teaching and learning 
materials and research resources, and b) encourage the exchange of ideas and 
experiences through networking and collaboration among both teachers and 
students. For this purpose, the site would consist of two major components: an 
open-access repository of learning objects and a virtual learning environment 
(VLE) platform for discussion and exchange. It was to be available to all uni-
versity participants within our discipline – students, teachers and researchers 
alike. To facilitate participation in the project, contact teachers would be recrui-
ted at each institute of higher learning in the country.

The repository
The repository is intended to function as a fully searchable electronic database 
containing “learning objects” accessible to teachers and students. Although it 
resembles an electronic extension of any university library, this repository has 
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content that is essentially dictated by the users, since it is they who contribute 
material. Teacher resources include teaching materials such as PowerPoint pre-
sentations, compendia, study guides and different types of exercises on various 
topics. These materials have all been produced by active teachers in various 
subject domains such as grammar, language history, general linguistics, literary 
studies and cultural studies.

In addition to material actually produced in the various departments in 
Sweden, there are numerous links to teaching resources produced by others in-
ternationally, resources which have been tried and approved by active teachers 
operating inside the Swedish education system. Examples include links to on-
line text corpora and corpora of sound files of different dialects, on-line gram-
mars, resources for academic writing, various specific software which can be 
used in teaching language (“Highlight” is one such example; it detects typically 
academic words in a text and highlights them for students), as well as links to 
Web 2 software such as Second Life, including instructions on how these tools 
can be used in teaching. Another important teacher resource in the SEED re-
pository includes links and documents related to administrative aspects. Here 
we have included documents dealing with grading criteria, course plans and 
course development, as well as placement models for in-school training for fu-
ture school teachers, to mention only a few such areas.

For researchers, the main resources include links to different networks, con-
ferences and journals on various topics. Supervision of Masters and PhD stu-
dents is also of relevance: SEED includes a growing list of descriptions of the 
various English MA and PhD projects that are underway in departments in 
Sweden. Research resources also include software tools and various small and 
large corpora.

For students, the most important repository service is resources related to 
individual BA and MA research projects. However, there is also collected docu-
mentation on writing resources such as essay writing compendia and referen-
cing guidelines, as well as links to undergraduate essays produced at different 
universities. Linguistics students also have access to the abovementioned small 
and large corpora, which can furnish starting points for numerous corpus-ba-
sed essay projects.

The collaborative forums
The second aspect of SEED is a much more interactive one: providing a col-
laborative space for joint projects and exchange of ideas at various levels, from 
first-term students to teachers and researchers. This component requires an 
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interactive VLE that can provide multiple forums with minimal upkeep. The 
raison d’être of such forums lies not least in the small size of student groups at 
the upper levels in Sweden today.

By linking together participants from all over the country, we greatly in-
crease the chances for students to find other students interested in working 
in the same area. For the individual student, SEED can function as a one-stop 
clearing house, which is clearly superior to ad-hoc solutions where students 
must rely on a teacher happening to know of another group at another school 
that might be working in the same area.

In addition to avoiding the trap of isolation, SEED offers students the opp-
ortunity to become acquainted with educational patterns and philosophies at 
other departments.

In addition to serving as a counterweight to potential intellectual inbree-
ding, this broadening of horizons may be particularly important for future 
schoolteachers, as in their future career they will meet and work with collea-
gues trained at numerous other universities.

A further extension of this idea is that the SEED forums may provide a spa-
ce for Swedish educators who wish to come into contact with other English 
teachers in various parts of the world for cross-cultural telecollaborative expe-
riments. There clearly is international interest in this type of activity and SEED 
forums can provide a hub for such activities, ranging from virtual and real stu-
dent exchanges to joint research applications.

When actually implemented, however, it turned out that the SEED forums 
could provide another important function, namely that of an exploratory play-
ground. Precisely by being liberated from their own institution, students se-
lecting essay-topics can use the inter-university group to brainstorm on their 
choices of essay topics, posting initial ideas and obtaining advice and feedback 
from other students and lecturers/researchers involved in this collaboration. 
Similar (and even more playful) effects can be expected in literary endeavors 
such as creative writing.

Development of the project
Establishing SEED
Upon approval of our application in September 2006, we began by implemen-
ting our own mini-network with regular virtual meetings, since we ourselves 
were scattered over the whole country, although Stockholm University, the ori-
ginator of the project, functioned as the hub. At these meetings, and in dis-
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cussions with our respective colleagues, we endeavored to convert our plans 
into a functioning network that could in fact reach all English departments in 
Sweden. Since no such organization already existed, this involved establishing 
contacts, visiting universities, informing them of the project, and—ideally—re-
cruiting a contact person at each institution. An easily-accessible SEED home-
page was launched via Mid-Sweden University’s site, with general information 
and instructions about how to find and enter SEED. In addition, a preliminary 
version of the SEED site was set up on Malmö University’s web board.

This process culminated in April 2007, when we presented our project to the 
assembled English departments at their biennial conference (Tällberg 2007), to 
the relatively enthusiastic response normally afforded networking initiatives 
when presented in face-to-face meetings (Stephens and Hartman 2004), together 
with promises to make use of the site, particularly on the part of linguists and 
teacher educators.

On the technical side, initial plans called for SUB (Stockholm University Li-
brary) participation in the repository design (to ensure metadata standardiza-
tion and search capacity), and for the SU IT-Media unit to provide discussion-
forum space on Mondo, the Sakai-based virtual learning environment being 
developed by Stockholm University (cf. sakaiproject.org/portal). Near half a 
year was lost when SUB unexpectedly withdrew from the project without pro-
ducing the repository; instead, IT-Media agreed to set up a repository for what 
can only be characterized as a nominal fee, a point which was to have repercus-
sions as the project developed. Mondo was due to come on line at roughly the 
same time.

During summer 2007, when the repository (DSpace, an MIT/Hewlett-Pack-
ard product; cf. libraries.mit.edu/dspace-mit) became available, it became ob-
vious that access, entry of new items, and searching within the database were 
extremely difficult even for SEED coordinators with owners’ privileges. Techni-
cal support was not forthcoming, and the entire site was still clearly in an ex-
perimental stage. Mondo, on the other hand, was working well within SU, and 
could in a pinch serve as a repository, so DSpace was essentially put on hold, 
and Mondo became our main site.

During the autumn semester, 2007, members of the SEED group were able 
to visit many English departments in Sweden and demonstrate the version of 
SEED which we had now established in the Mondo environment, but these 
demonstrations continued to be dogged by both unpredictable difficulties in 
access and performance (more below).
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External evaluation
In November 2007 our external evaluator Tim Caudery (Aarhus University, 
Denmark) was sympathetic to the concept, but highlighted these access diffi-
culties, pointing out that it is difficult to launch any comprehensive system that 
will get users involved without payback, and that encouraging use is a long-
term process. He referred to Tillyer 1995, who reports on the long and deman-
ding process of getting a network started, even when it is technically extremely 
simple and easy of access. His primary comments were:

1. Registering is (too) difficult. Lack of real commitment to project will stop 
novice users, even if they would clearly benefit from it. SEED needs an open 
area without login problems.
2. Getting people involved in using a site of this kind takes a lot of 
fleshpressing. Convincing others will take time.
3. As more and more people join, a serious classification and cross-reference 
problem will appear in (the relatively loosely-structured) Mondo.

In response to 1 we opened a easily accessible Google site. In response to 2, we 
first concentrated on our own institutions and personal networks. In response 
to 3, the DSpace option, despite technical difficulties, will at some point become 
a viable additional option2; meanwhile, the VLE must serve instead.

SEED in action
By spring 2008 Mondo was working smoothly at SU, but not yet for guests. 
We instead launched a Google-based SEED discussion site for BA-level essay 
writers, which was fairly successful, with 48 members and some 15 active stu-
dent users, as well as many lurkers. Interaction was mostly staff-student (as 
in Stephens and Hartman’s second network). During this period SEED started 
to host some wider functions, such as discussions surrounding the develop-
ment of an official Swedish-English online word list for educational terms (a 
project by HSV, the Swedish National Agency for Higher Education). In June 
2008 SEED became the core of a potential nexus for co-operation around the 
subject of English in Sweden, involving numerous formal bodies: SWESSE (the 
Swedish Society for the Study of English), NJES (the Nordic Journal of English 
Studies), and the biennial English Professors’ Meeting.

The final period of our funding, July 2008–November 2008, was characteri-
zed by further improvements in password arrangements, so that Mondo can 
now be said to be fully functional even for guests, and international exposure at 
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the conferences of the1 Association for Language Awareness in Hong Kong and 
EuroCALL in Budapest. At these conferences, there was good deal of interest 
in the project and it was evident from discussion that what we were attempting 
was by no means common practice yet. Further funding is no longer forthco-
ming, but Mondo can host SEED with minimal maintenance, at least for the 
near future.

Problem areas
Technical problems
Technical problems rarely are at the core of pedagogical projects, but frequently 
have the potential to stall or destroy IT-based ideas (Levin et al’s ’ease of access 
to a reliable computer network’), and this nearly proved the case for SEED. The 
initial application to NSHU had a miniscule component for software develop-
ment, instead relying on being able to adopt existing software to produce an 
internationally-standardized archive database. DSpace is actually designed for 
this purpose, while Mondo was in part designed to provide a forum for discus-
sions and informal exchange. Theoretically, they should have been sufficient for 
our dual purposes, and might have proved so if we had been operating solely 
within the confines of an individual university. The use of alternate commercial 
software from e.g. Google is also not without its difficulties, as noted below. 
Moreover, with no funding for future maintenance, software development be-
comes a dead-end, while both DSpace and Mondo appear to have a long life 
ahead of them.

Conceptual problems
The crucial problem in starting up SEED turned out to be both technical and 
conceptual in nature: by its very nature SEED is intended to serve as a national 
platform, but all existing university technology presupposes university-based 
log-ins: we function as an archipelago of independent islands with no functio-
ning ferry service! No national Swedish log-in or inter-university log-in exchan-
ge system exists yet (one projected solution, called Shibboleth, remains only a 
sketch), and there exists no central Swedish authority with the power to create 
or facilitate such a log-in system.

The dangers of using commercial, easily-accessible systems were vividly il-
lustrated when we set up the open-access Google group for students writing 

1 During 2008, unbeknownst to us, Stockholm University’s center for teaching resources, 
Lärum, began cooperating with a half-dozen other Swedish universities (cf. oeriir.blogspot.com/) 
on a small project concerning the use of “open educational resources” involving DSpace!
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their BA essays in English, to see the effect of easier access. The site almost 
immediately began to function as intended, but was actually captured, with 
pornography appearing there, so that regaining ownership of it was quite an 
arduous task and it has been discontinued.

Legal problems
Legal problems turned up in two forms. First, repositories such as DSpace com-
mit authors to really knowing the status of their material, ensuring that e.g. no 
copyright is being violated by pictures in one’s PowerPoint or compendium. 
Future publishers may refuse to accept material partially placed on a perma-
nent free site. While such obstacles are usually surmountable, they demand 
dedication and effort from the contributors.

Second, and more interestingly, as Swedish universities enter a period where 
competition is touted as a mantra and prospects of recouping investments in 
the form of teacher time and effort in e.g. developing exercise material become 
of interest to university management, the question of proprietary ownership 
has been raised.

However, ongoing discussions between universities and unions about the 
nature of this relationship indicate that a policy decision accepting open-access 
principles is in the process of being adopted. The importance of such a decision 
may be seen not least in the fact that at least one potential contributor flatly 
refused to make available material for SEED, citing fears that because it would 
be placed on Mondo’s university-owned server, it could be in danger of seizure 
by SU (the author was based at another university). Although an improbable 
scenario, it nevertheless indicates the reality of concern about ownership issues. 
In the field of corpus linguistics, for example, copyright issues have for over 
15 years blocked the creation of an American National Corpus to match the 
already-existing British National Corpus.

Motivational problems
Motivational problems are the final major problem area. Teachers and students 
will not use a system that does not accomplish what Riel and Levin 1990 desig-
nate as achieving shared interest, a well-specified task, a sense of responsibility, 
and response and feedback. If everyone used SEED, put useful material on it, 
and downloaded valuable material from it, everyone would gain. But if there is 
not much material posted there, there is little point in accessing the repository, 
and so long as one has not used SEED there is little motivation for looking in it.

The plausible solution is to make SEED use a requirement for students and 
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necessary for teachers and researchers. As one step in this direction, SEED has 
been made a collective centre for our subject-specific national organs such as 
SWESSE and the Nordic Journal of English Studies, so that it should become 
central in disciplinary communication. As future areas of national concern ap-
pear, such as how to formulate responses to the pending reform of teacher edu-
cation programs, these areas can be added to SEED, thus providing an instant 
national forum for discussion.

Lessons learnt
Many of the important lessons we have learnt from this project centre around 
the issue of enabling and stimulating the use of the SEED site. First of all, small 
technical hurdles can jeopardize the entire project if large-scale a priori com-
mitment by researchers and teachers is lacking. A commitment at the university 
and national levels would have immensely eased the entire undertaking, and 
indeed DSpace manuals explicitly advise such commitment as being a sine qua 
non. To get students to initially engage, collaboration must be built in as an 
obligatory part of course activity. In order to continue use beyond the initial re-
quirement, teachers and students must be motivated by real needs. In addition, 
the question of intellectual ownership and sharing must be addressed head-on, 
since there are divided opinions in the university world as to the value and be-
nefits of distributed access to teaching and research materials.

The future
Funding for SEED officially ended in November 2008, but as noted above, this 
is by no means the end of the site and its ideas. The coordinators remain com-
mitted to devoting time to maintenance of the existing sites and to encouraging 
future projects to utilize the facilities developed for collaborative efforts na-
tionwide, for both teachers and students. On the technical side, SEED’s existing 
platforms (Mondo, DSpace) continue to flourish. In terms of content develop-
ment, we predict that SEED will eventually become the human resources pool 
that we projected from the outset.

During the past two years we have, perhaps, tried to do too many things at 
once, as Tim Caudery also notes in his evaluation report. Other reports from 
the 2008 Eurocall convention in Hungary indicate that no even vaguely similar 
European or American effort has yet succeeded in reaching significant numbers 
of language teachers, but that the concept is still primarily being explored from 
hubs based at the level of individual universities (alone or in EU consortia), 
rather than from the national level envisaged by SEED. The new university-
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level efforts at considering joint repositories notwithstanding, future successful 
interactive developments are likely to be of a distributed bottom-up nature, 
dictated to a large extent by users’ needs rather than project coordinators’ vi-
sions, and SEED is flexible and open enough to provide a channel for efforts in 
either direction. The biennial meeting of English departments in Sweden will 
take place shortly after the submission of this article, and national collaboration 
is one of the key issues that will be discussed. SEED will once more be brought 
forward as an ideal platform for future cooperative efforts.

What, then, are the strengths of SEED, as we go into what we might call the 
consolidation phase of the project? Firstly, the NSHU funding has allowed us 
to create functioning platforms and to build up a network of contacts at all of 
Sweden’s English departments. The repository of materials is slowly growing 
and will at some point in the future reach a critical mass sufficient to attract 
more and more new users who will be willing to make their own contributions. 
The collection of links to all published BA and MA papers in Sweden is an 
example of the kind of resource that simply does not exist elsewhere. Its popu-
larity among students embarking on term papers is further evidence that when 
people see its advantages, they will be quick to work with this new medium.

Moreover, an important change is taking place within the academic com-
munity itself: a new generation of students is arriving who have cut their adol-
escent teeth on chat sites, Facebook, blogs, and many other net-based media, 
with flexible use of many programs as one of their hallmarks. Their increasing 
sophistication at interacting electronically is beginning to percolate upwards 
into the world of their teachers, the younger of whom are also fully used to 
these patterns of interaction. Technical difficulties will thus presumably play a 
smaller and smaller role in any future cooperative scenario.

In sum, although the project has encountered some surprising difficulties, 
and faces a major challenge in the policy position that rejects pedagogical coo-
peration, SEED has nevertheless become established as the first major Euro-
pean attempt at interuniversity subject-based cooperation at a national level, 
and will continue to gather momentum in the years to come. The SEED team is 
committed to maintaining the current platforms as an ongoing operation, acti-
vely searching for partners and funding for future expansion, and developing 
SEED whenever possible. Moreover, we would like to issue a challenge to other 
language departments, and indeed to most other university departments – the 
technology is now in place, and we believe that the SEED approach is now 
ready to be straightforwardly cloned and implemented throughout Swedish 
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higher education. The difficulties have been manifold, but the learning and sha-
ring potential is far greater.

key uRls
dooku.miun.se/mats.deutschmann/seed.htm
mondo.su.se/portal (subscribe to SEED tab)
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Trying to get it right
doRte velling PedeRsen
Göteborgs universitet

abstRaCt
In 2002, Sweden participated in a survey of English proficiency, The Assessment of pupils’ 
skills in English in eight European countries. Granted by the Swedish Research Council, 
five studies of the large body of data generated were carried out at Gothenburg University 
within the so-called USES-project.

Drawing on my background as a teacher of English and national test developer, I carried 
out the study presented here: a linguistic analysis of Swedish pupils’ performance on two 
tasks in the European survey. These tasks were perceived by the pupils as the most difficult 
ones;  they were also those yielding the lowest results. Constructed responses marked as 
incorrect have been analysed in order to identify different strategies in pupils’ handling of 
these tasks. One task involved producing the correct tense of verbs, and another, with gaps 
(words rationally deleted), required one word per gap of different word classes.

My main focus is on two groups of pupils, namely the lowest and highest achievers, 
according to previous subject grade in English. Examples of strategies found are: using 
an incorrect word belonging to the correct word class, using too little context, focussing 
narrowly on the word just before or just after a gap when trying to fill it in, and “just doing 
something to the verb” (e.g. adding -s or -ing).

Results indicate that qualitative analyses of the kind carried out here are of great 
relevance for teachers, adding useful information about pupils’ levels of understanding and 
about their skills development. For test construction, such analyses are indispensable in 
creating valid assessment specifications.

Inledning
På senare år har uppmärksamheten varit stor kring svenska ungdomars kun-
skaper inom olika ämnen. Deras resultat både i nationella och internationella 
studier har diskuterats livligt och bilden som framstår har ibland verkat något 
dyster. År 2002 deltog Sverige i en studie som dock gav flera glädjande besked 
om tillståndet för ämnet engelska. Både den internationella rapporten, Assess-
ment of pupils’ skills in English in eight European countries (Bonnet 2004) och den 
nationella, Engelska i åtta europeiska länder (Skolverket/Erickson 2004), bekräftade 
något som också har visat sig både i årliga nationella prov i årskurs 9 (t.ex. Vel-
ling Pedersen 2008) och i den nationella utvärderingen NU-03 (Skolverket/Oscar-
son & Apelgren 2005): En stor andel av eleverna i slutet av grundskolan i Sverige 
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har god eller mycket god språkfärdig het i engelska, i synnerhet när det gäller 
receptiv förmåga, dvs. läs- och hörförståelse. Dess utom framgick det att svens-
ka elever överlag har en positiv inställning både till det engelska språket som 
sådant och som skolämne. Ytterligare glädjande besked är att en stor andel av 
eleverna har gott självförtroende när det gäller den egna språkliga förmågan, 
och att de och deras lärare verkar trivas med varandra (Skolverket/Erickson 2004, 
Erickson 2005).

Denna artikel avser en fördjupad studie med performansanalytisk ansats 
av material från studien 2002 (fortsättningsvis Assessment-studien), där jag hu-
vudsakligen har inriktat mig på de två provuppgifter som de svenska eleverna 
enligt enkätsvar uppfattade som de svåraste och som resultat mässigt också vi-
sade sig vara det. Det är de faktiska prestationerna i två under grupper av elever 
som står i fokus.

Bakgrund
Mitt intresse för elevers prestationer på olika uppgifter som används för att 
bedöma deras kunskaper i engelska har sin grund dels i min mångåriga er-
farenhet som engelsklärare i grundskolan, dels i mitt nuvarande arbete som 
provutvecklare inom projektet för nationella prov i främmande språk (NAFS-
projektet1) vid Göteborgs Universitet. I arbetet som lärare handlar det bland 
annat om att förstå hur eleverna tänker när de försöker lösa en uppgift. Detta i 
sin tur handlar om respekt för elevernas insats och om att utnyttja sin förståelse 
som ett stöd för elevernas fortsatta lärande. I arbetet som provutvecklare är 
även kvalitativa analyser av elevsvar en förutsättning för förståelse av hur olika 
provuppgifter fungerar och i förläng ningen för ökad reliabilitet och validitet i 
prov.

USES-projektet
Vid Institutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet har 
inom ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet getts möjlighet till fördjupade 
studier av det omfattande material som genererades i Assessment-studien. Pro-
jektet, som benämns USES (En Under sökning av Skillnader och likheter i Eng-
elsk Språkfärdighet ur svenskt och europeiskt perspektiv) har inneburit sam-
arbete mellan forskare med skilda metodologiska ansatser. Detta har resulterat 
i fem olika delstudier med fokus på frågor kring påverkan från ett språk till 
ett annat, s.k. cross-linguistic influence (Ohlander 2009), samt frågor kring såväl 

1 www.ipd.gu.se/enheter/sol/
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språkfärdighetens dimensionalitet som elevers prestationer relaterade till olika 
faktorer (Åberg-Bengtsson, Erickson, Gustafsson ms. 2009).

Assessment-studien initierades av The European Network of Policy Makers for 
the Eva luation of Education Systems och var med avseende på provuppgifter en 
upprepning av en undersök ning som genomfördes 1996 i Frankrike, Spanien 
och Sverige (Skolverket 1998). Vid genom förandet 2002 deltog ytterligare fem 
länder: Danmark, Finland, Nederländerna, Norge och från Tyskland fyra del-
stater. Studien avsåg även denna gång elevernas ämnes kun skaper och, i hö-
gre grad än studien 1996, deras uppfattningar om engelska som språk och som 
skolämne. Dessutom inhämtades enkätupplysningar från elevernas lärare om 
t.ex. utbildnings bakgrund, undervisningserfarenhet, metoder och innehåll i 
undervisningen samt om trivsel med arbetet som engelsklärare. Av de drygt 
12 000 elever och 561 lärare som deltog i studien var 1431 respektive 70 från 
Sverige.

Studiens teoretiska ramverk
Grundläggande är att man som språkanvändare och språkinlärare utvecklar en 
rad kompe tenser som används i olika kontexter för att utföra språkliga aktivi-
teter genom att tillämpa strategier som verkar passa för de uppgifter som ska 
utföras. Den teoretiska ramen för denna handlings orienterade grundsyn (action 
oriented approach), som präglat mycket av den språkundervisning som bedrivits 
under senare decennier, finns utförligt beskriven bl.a. i Gemensam europeisk 
referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning (Council of Eu-
rope/Skolverket 2009).

Forskningen kring bedömning av språkfärdighet är mycket omfattande när 
det gäller de olika områdena i Assessment-studien, men här kommer endast 
att refereras till ett mycket begränsat urval. Av särskilt intresse är resonemang 
kring bedömning av skriftlig produktion hos Weigle (2002) och kring läsför-
ståelse hos Alderson (2000). Grundläggande för all bedömning av bl.a. språk-
färdighet är att metoder och uppgifter är reliabla och valida, d.v.s. att de på ett 
tillför litligt sätt prövar de avsedda färdigheterna och att det som avses bedömas 
faktiskt är det som bedöms. Begreppet validitet omfattar åtskilliga delaspekter. 
Av yttersta vikt är begrepps validitet, (construct validity), som handlar om re-
sultat som indikatorer på den färdighet som proven är avsedda att fokusera 
(Bachman 1990, Bachman & Palmer 1996, Weir 2005). Intres santa aspekter är här 
olika provformat och i vilken mån de kan användas för direkt respektive indi-
rekt bedömning av en viss färdighet eller om endast begränsade delar av den 
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avsedda förmågan bedöms. Dessutom är det viktigt att analysera i vilken grad 
andra färdigheter än de som avses mätas är involverade (Alderson 2000, Weigle 
2002, Weir 2005).

Vad gäller provformat i Assessment-studiens olika uppgifter är resonemang 
kring den typ av lucktest som kallas cloze-test av särskilt intresse för de ana-
lyserade uppgifterna (7 och 10). Cloze-formatet är en mycket använd provtyp 
som anses pröva inte bara provtagarens läsförståelse utan även hennes/hans 
språkfärdighet i stort (Oller 1979, Bachman 1990, Alderson 2000). De är enkla 
att konstruera eftersom principen är att vart n:te ord (t.ex. vart tionde) ersätts 
med en lucka. Provtagarens uppgift är sedan att återskapa den ursprungliga 
texten. Bachman (1985) fann att cloze-test där luckor skapas efter noggranna 
överväganden, genom s.k. rational deletion, har stora fördelar. De ger valida och 
reliabla prov med färre luckor än vad som annars krävs i cloze-test med luckor 
för vart n:te ord. Hans syste ma tisering av luckor i fyra olika kategorier är an-
vändbara för provkonstruktörers övervägan den kring vilka ord som tas bort. 
Kategorierna benämns utifrån mängden kontext som prov tagaren bedöms be-
höva eller kunna förstå för att fylla i respektive lucka. Kontext kategorierna är i 
stigande svårighetsgrad: 1) Begränsas inom frasen (within clause), 2) Går utanför 
frasen, begränsas inom meningen (across clause, within sentence), 3) Sträcker sig 
över flera meningar (across sentences), 4) Går utanför texten (extra-textual).

Alderson (2000) anser att konstruktörens möjlighet att styra valet av luckor 
och därmed inrikta provet på en viss målgrupp eller för ett bestämt syfte är 
väsentlig. Han betraktar skill naden mellan traditionell cloze och rational deletion 
cloze som så stor att benämningen för den senare provtypen i stället bör vara 
lucktest (gap test). Alderson påpekar dessutom att det för upprättandet av till-
förlitliga bedömningsanvisningar för lucktest krävs noggranna utpröv ningar 
med ingående analyser av provtagarnas svar.

Cloze och lucktest är dock omdiskuterade bl.a. eftersom de uppfattas som 
oautentiska eller svåra av vissa provtagare. Autenticitet som en del av validi-
tetsbegreppet diskuteras bl.a. av Bachman (1990) men måste relateras till pro-
vets syfte (Alderson 2000).

Vikten av och möjlig heterna att inhämta provtagares åsikter genom s.k. test 
taker feedback och därigenom involvera dem i provframtagnings processen har 
beskrivits och diskuterats av många och tillmäts t.ex. stor vikt vid utvecklingen 
av nationella prov i främmande språk i Sverige (Erickson 2006, Erickson & Gus-
tafsson 2005).

Intressanta som stöd för överväganden kring prov och bedömning på olika 
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nivåer är också EALTAs1 riktlinjer för god praxis vid prov och bedömning i språk. 
Dessa riktlinjer av ser klassrummet, lärarutbildning samt nationella och insti-
tutionella provenheter och foku serar t.ex. frågor om konsekvenser av bedöm-
ningsmetoder och tolkning av bedömningsresultat, vilket i sin tur kopplar till 
det vidgade validitetsbegreppet som innefattar consequential validity (Messick 
1989, Bachman 2005).

Tidigare studier
Lärares reflekterande inställning till praxis och studier av deras kunskap om 
vad som händer i språkundervisningen beskrivs bl.a. av Freeman (1996) samt i 
Freeman & Richards (1996).

Studier som avser analyser av den faktiska produktionen i storskaliga prov-
sammanhang hos elever i slutet av den svenska grundskolan har hittills huvud-
sakligen ägnats åt ordförråd, språklig variation och korrekthet samt stavning 
i fri skriftlig produktion. Bland annat finner Emrich (2001) samt Oscarson & 
Apelgren (Skolverket 2005) stor spridning med avseende på ordförrådets om-
fång mellan individer i slutet av grundskolan.

Köhlmyr (2001) gör en om fattande analys av förekomsten av grammatiska 
fel i 16-åringars skriftliga produktion i ett stort antal uppsatser och konstaterar 
att verbfel står för 25 procent av alla fel i materialet. Hon finner starkt forsk-
ningsmässigt stöd för att verbrelaterade fel orsakar stor irritation hos perso ner 
med engelska som modersmål och diskuterar nödvändig heten av och formerna 
för under visning också med fokus på form.

Forskningsfrågor
Mitt huvudfokus i denna studie är två undergrupper av elever och deras faktis-
ka presta tioner. De två uppgifter som de svenska eleverna i studien uppfattade 
som de svåraste och som även resultatmässigt visade sig vara det har under-
sökts närmare. Det rör sig dels om de elever (n=80) som vid tiden för studiens 
genomförande (höstterminen i årskurs 9) ännu inte hade bedömts uppnå målen 
för engelska och därmed inte hade ett godkänt betyg i ämnet (fortsätt ningsvis 
EUM-gruppen eller EUM-eleverna), dels om de elever (n=130) som vid samma 
tid punkt redan hade uppnått det högsta betyget, Mycket väl godkänt (fortsätt-
ningsvis MVG-eleverna eller MVG-gruppen). Som lärare och prov utvecklare 
ville jag under söka hur den svagaste respektive starkaste elevgrupp hanterade 
dessa uppgifter. Följande frågor ställdes:

1 EALTA = European Association for Language Testing and Assessment
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• Vad gjorde eleverna och vad visade de att de kunde och därmed implicit även 
vad de inte kunde?

• Går det att identifiera olika strategier som eleverna använde sig av när de 
hanterade uppgifterna?

• Hur kan dessa strategier i så fall beskrivas och eventuellt förklaras?

Provuppgifterna
De totalt tio provuppgifter som användes i Assessment-studien 2002 var desam-
ma som an vändes i undersökningen 1996. De härrörde dels från svenska stan-
dardprov dels från mot svarande franska prov från mitten av 1990-talet. Uppgif-
terna med tillhörande bedömnings anvisningar speglade i viss mån olika fokus 
i de båda ländernas kursplaner, men också olika undervisnings-, bedömnings- 
och provtraditioner. Uppgifterna avsåg hör- och läsförståelse, språklig korrekt-
het samt skriftlig produktion. Sett i relation till den funktionella, kommuni-
kativa språksynen i de nuvarande svenska kursplanerna (Skolverket 2000), där 
både recep tion, produktion och interaktion beskrivs som viktiga aspekter, var 
domäntäckningen i studien följaktligen relativt begränsad. Muntlig färdighet 
prövades inte och skriftlig produktion endast i mycket begränsade och styrda 
former utan möjlighet till egen friare produktion (Skolverket/Erickson 2004).

De tio uppgifterna rubricerades enligt följande:

Hörförståelse, uppgift 1–3
Språklig korrekthet, uppgift 4–7
Läsförståelse, uppgift 8
Skriftlig produktion, uppgift 9–10

Metod
Inledningsvis noterades de två elevgruppernas resultat på alla provuppgifter-
na jämfört med hela elevgruppens. Därefter analyserades och systematiserades 
de faktiska prestationerna på uppgifterna 7 och 10.

Resultat på samtliga provuppgifter
I en grafisk presentation fördelar sig lösningsfrekvenserna (antal riktiga svar 
uttryckt i procent) på samtliga provuppgifter utom uppgift 61 enligt nedan-
stående: 

1 Uppgift 6 uteslöts ur resultatanalysen av validitetsskäl.
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Fig. 1 Lösningsfrekvens alla uppgifter (utom nr 6)
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Som det framgår klarade MVG-eleverna de allra flesta uppgifterna mycket bra. 
Lösningsfre kvensen på fem av uppgifterna låg på 90 procent eller högre. Även 
EUM-eleverna klarade dessa uppgifter väl. Lösningsfrekvensen låg för deras 
del mellan knappt 50 procent och knappt 80 procent. För båda elevgrupperna 
visade sig dock en viss taggighet i kunskapspro filen. Uppgifterna 3, 7, 9 och 10 
framstår tydligt som de svåraste för båda grupperna. En uppdelning i relation 
till svarsformatet – icke-produktivt eller produktivt – illustrerar väl en bidra-
gande orsak till denna taggighet:

 

Fig. 2 Icke-produktiva uppgifter
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Fig. 3 Produktiva uppgifter
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Det bör påpekas att de relativt markanta skillnader som framkommer här mel-
lan de två typerna av svarsformat inte systematiskt har visat sig i nationella 
provsammanhang.

Uppgift 7
För elever och lärare i den svenska grundskolan är denna uppgiftstyp, som 
hade franskt ursprung, obekant i storskaliga provsammanhang som nationella 
ämnesprov och utvärderingar. Här prövas grammatik och språklig korrekthet 
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endast i integrerade former, framför allt i fri skriftlig produktion. Om provty-
pen i uppgift 7, som inte faller in under kategorierna cloze eller lucktest enligt 
Oller (1979), Bachman (1990) och Alderson (2000), ändå kändes igen beror detta 
säkert på att den kan förekomma i undervisning samt i läromedel. Uppgiften 
består av en kort berättelse med vardagligt innehåll och enkelt ordförråd, totalt 
110 ord, med 12 luckor. För varje lucka anges ett regelbundet eller oregelbun-
det verb i inifinitiv, och eleverna ska visa behärskning av olika tempusformer 
(imperfekt, futurum, perfekt) genom att fylla i den korrekta formen i respektive 
lucka.

Uppgift 7
Läs först igenom hela texten och skriv sedan in de riktiga tidsformerna av verben inom parentes.

Do you know what happened to me recently?
A week ago, when I (come)       39       home in the evening, I (find)       40       a little note on the 
kitchen table saying:

“Dear Bob, Granny (just ring)       41*       She is sick.  I (tell )       42       you how she
feels when I (be)       43       back. You (find)       44       some food in the kitchen. Doris”.

I (sit)       45       down at the table and (start)       46       eating. I (enjoy)       47       it. A little later,
I (go)       48       to bed and shortly after I (feel)       49       very sick. When Doris arrived home, she 
exclaimed: “I am not surprised you’re sick. You (eat)       50*       the dog’s dinner!”1

I enlighet med de internationella bedömningsanvisningarna tillämpades en 
mycket sträng bedömning här, således godkändes inga svar innehållande stav-
fel, och det angivna verbet måste användas.

Hur hanterade eleverna uppgift 7?
Lösningsfrekvensen på denna uppgift låg för EUM-elevernas del på 19 procent, 
för MVG-eleverna på 68 procent, och den skulle varit något högre för båda 
elevgrupperna om svar med stavfel hade godkänts. Endast enstaka luckor hade 
inte fyllts i av MVG-eleverna, och nio procent av luckorna hade inte fyllts i av 
EUM-eleverna.

De svar som hade bedömts som felaktiga analyserades och olika strategier 
att handskas med uppgiften kunde identifieras och systematiseras enligt ned-
anstående punkter. Strategierna under 1 och 2 änvändes nästan uteslutande av 
EUM-elever, medan strategierna under 3 användes av båda EUM- och MVG-
elever.

1 Numreringen av luckorna motsvarar den ursprungliga numreringen i Assessment-studien. 
Luckor markerade med * (41; 50) uteslöts ur resultatanalysen av validitetsskäl.
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1. Strategier för luckor med förväntat svar i imperfekt, oregelbundna verb
(Förväntat svar: Lucka nr 39 came, 40 found, 45 sat, 48 went, 49 felt)

1.1 Oregelbundet verb behandlas som regelbundet. Tillägg av (e)d-ändelse markerar
imperfekt: comed; finded; sited; feeled

1.2 ”Något ska hända med verbet”

1.2.1 Tillägg av s-ändelse

1.2.2 Tillägg av ing-ändelse

1.2.3 Diverse: finde, site, com, funed 

1.3 Infinitiven upprepas

2. Strategier för luckor med förväntat svar i imperfekt, regelbundna verb
(Förväntat svar: Lucka nr 46 started, 47 enjoyed)

2.1 Hjälpverb används som imperfektmarkör: did enjoy, was enjoy

2.2 ”Något ska hända med verbet”

2.2.1 Tillägg av s-ändelse

2.2.2 Tillägg av ing-ändelse

2.3 Infinitiven upprepas

3. Strategier för luckor med förväntat svar i presens och futurum
(Förväntat svar: Lucka nr 42 will tell, 43 am, 44 will find)

3.1 Angivet verb används i imperfekt: told, found, was

3.2 Angivet verb behandlas som regelbundet, ed-ändelse markerar imperfekt:
telled, finded, beed

3.3 ”Något ska hända med verbet”

3.3.1 Tillägg av s-ändelse

3.3.2 Tillägg av ing-ändelse

3.4 Verb efter eget val (lucka 43): come, get

3.5 Infinitiven upprepas

Strategier i uppgift 7
Strategierna under 1 och 2 ovan användes som nämnts nästan uteslutande av 
EUM-elever. MVG-eleverna verkade överlag inte ha problem att uppfatta tex-
tens signaler om tempus och sedan använda korrekt form av det föreskrivna 
verbet. Att en del elever i EUM-gruppen för modligen upp levde vissa svårig-
heter att förstå och utföra det som förväntades kan relateras till de strategier 
som har benämnts ”Något ska hända med verbet”. Att lägga till en s-ändelse 
(1.2.1, 2.2.1, 3.3.1) eller en ing-ändelse (1.2.2, 2.2.2, 3.2.2) är typiskt sådant som 
kan före komma i olika tradi tionella grammatikövningar. I brist på en säker för-
ståelse av vad som förväntades, verkar en del elever i EUM-gruppen ha försökt 
med denna typ av tillägg. Att enbart upprepa infinitiven, vilket inom strategi-
grupperna 1 och 2 var ungefär lika vanligt som s- och ing-ändelserna, är något 
svårare att förklara (se dock kommentar nedan om 3.5). Strategierna 1.1, 2.1 och 
3.4 tyder på att eleverna har uppfattat textens signaler om tempus, eftersom de 
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visar medvetenhet om vilket tempus som krävs i respektive lucka. Detta har dä-
remot inte de elever gjort som har använt strategierna 3.1 och 3.2. De fortsätter 
använda förfluten tid där det egentligen krävs en futurumform.

Luckorna 42, 43 och 44 bidrog ganska avsevärt till att sänka den genomsnitt-
liga lösnings fre kvensen för hela uppgift 7. Här hade även många elever i MVG-
gruppen problem, och för båda elevgrupperna var den dominerande strategin 
att upprepa infinitiven (3.5), vilket skedde i mellan en fjärdedel och en tredjedel 
av svaren i respektive lucka. Textavsnittet, där dessa luckor finns, är ett skrift-
ligt meddelande av talspråklig karaktär. En sannolik förklaring till strategin att 
i futurumluckorna använda infinitiv utan hjälpverb är förmodligen att elever i 
Sverige i dag har mycket stor vana vid att höra talad, vardaglig engelska. I den 
svenska rap porten om Assessment-studien kommenterar och förklarar Gudrun 
Erickson fenomenet så här:

Man kan fråga sig varför dessa verbformer vållar så stora problem. I fallet futurum 
torde svaret vara tämligen enkelt: de svenska eleverna uppfattar säkerligen inte 
hjälpverbet will eller den sammandragna formen ’ll särskilt tydligt när de hör 
engelska talas och har heller ingen draghjälp av svenskt modersmål, eftersom 
presens ofta används i motsvarande fall. (Skolverket 2004, s. 32)

Strategin 3.4, att använda verb efter eget val (come, get) i stället för det före-
skrivna, ger en korrekt mening och är förstås framgångsrik ur kommunikativ 
synvinkel men gav inte poäng i studien.

Uppgift 10
Provdelen är en lucktext med medvetet skapade luckor, s.k. rational deletion 
cloze (Bachman 1985) eller gap test (Alderson 2000). Texten, en autentisk brittisk 
text, handlar om unga människors möjligheter att resa utomlands och förbättra 
sina språkkunskaper genom att arbeta som au-pair i Storbri tannien och är rakt 
igenom hållen i en saklig och neutral ton. Syntaktiskt och ordförrådsmässigt får 
den beskrivas som relativt avancerad för nivån. De saknade orden finns dock 
alla utom ett bland de 680 vanligaste orden i engelska enligt frekvensmärkning-
en i Collins Cobuild English Dictionary for Advanced Learners (2001). Texten 
innehåller totalt 267 ord inklusive 16 luckor där ett ord ska fyllas i.

Förutsättningen för att klara av uppgiften är att man förstår tillräcklig myck-
et kontext för att kunna fylla i respektive lucka (jfr Bachmans fyra kategorier). 
Dessutom krävs att man förstår den inledande instruktionen och vad som av-
ses med exemplet, som visar att ibland flera olika ord kan vara rätt i samman-
hanget.
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I de internationella bedömningsanvisningarna angavs för vissa av luckorna ett 
antal olika svar som bedömdes som korrekta. Även korrekta svar med stavfel 
godkändes, förutsatt att stav felen inte var förstörande för begripligheten. Svar 
som innehöll mer än ett ord godkändes inte.

Uppgift 10: WOrkING IN A FAmILy
Läs texten nedan. Det är en lucktext där enstaka ord saknas. Skriv in det ord du tycker passar bäst i 
sammanhanget. Oftast passar bara ett ord, men ibland finns det flera möjligheter.
Exempel: I meningen ”You must come and ________ us soon” kan du skriva antingen ”see” eller 
”visit”. Skriv bara ETT ord i varje lucka.

One possibility to go abroad is to work as an au pair, that is helping with everyday things in a family, 
looking after the children etc. In this sort of job you get full board and pocket     73    . The chance of 
working as an au pair has been welcomed      74      thousands of young people. They come from many 
different      75      outside Britain, for instance Holland, Sweden and France.
   After maybe ten years at school many of them want to      76      their English. But young people 
cannot usually afford to live away from home      77      having some kind of work which can provide 
them with      78      least the necessities of life.
   For a lot of these young people the chance to practise the language is not as important     79     the 
wish to enjoy the freedom of being      80      from home. The excitement of living in a large city like 
London is also a big attraction. Usually, the relationship      81      the au pair and the family they 
work for develops into warm and lasting friendship.
   To avoid problems, it is extremely      82      that those who take jobs of this kind should have 
reached the     83    of eighteen and should be well able to look     84     themselves. If possible, they 
should stay with a family that has a good reputation and that they     85     something about, perhaps 
through a friend who      86      already worked there. Then living as an ordinary      87      of the family 
and studying part-time will result in both a deeper understanding of the British      88      of life and a 
better knowledge of the English language.

Hur hanterade eleverna uppgift 10?
Uppgiften har svenskt ursprung och typen är inte obekant för svenska elever 
och lärare i t.ex. nationella prov. Vid en sådan användning skulle uppgiften 
dock ingå i den del av provet som prövar receptiv förmåga med fokus på läsför-
ståelse. I Assessment-studien återfanns uppgiften under rubriceringen ”Skriftlig 
produktion”.

Som visats ovan (Figur 3) var det stor skillnad på lösningsfrekvenserna för 
uppgift 10 mellan de båda elevgrupperna. För EUM-elevernas del låg den på 
tio procent totalt, varierande mellan tre procent för de svåraste luckorna (77, 
85, 87) och 31 procent för den lättaste (lucka 75). MVG-eleverna hade en lös-
ningsfrekvens på 81 procent varierande mellan 61 (lucka 88) och 96 procent 
(lucka 75). Endast enstaka luckor var inte ifyllda hos MVG-eleverna, medan 
det i EUM-gruppen förekom en del tomma luckor. Tio elever hade här helt 
avstått från att besvara uppgiften, och andelen tomma luckor varierade mellan 
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18 procent för den lättaste luckan och 58 procent för den sista luckan. 13 elever 
i EUM-gruppen hade tolkat uppgiftsinstruktionen som att man genomgående 
skulle fylla i antingen see eller visit, och det får förmodas att de har gjort detta 
ganska mekaniskt.

Alla övriga svar som hade bedömts som felsvar utifrån de internationella 
bedömningsanvis ningarna analyserades. Ett mönster som framträdde i båda 
elevgrupperna var att felsvaren i luckor med innehållsord till övervägande 
del tillhörde samma ordklass som det saknade ordet. För luckor som krävde 
funktionsord gällde detta mönster endast delvis, dock i större utsträck ning 
för MVG-eleverna än för EUM-eleverna. Som en dominerande strategi i båda 
elevgrupp erna kan man tala om ”Val av rätt ordklass” i luckorna 74, 75, 76, 77, 
83, 84, 85, 86, 87, 88. För MVG-gruppen gällde detta dessutom luckorna 80, 81 
och 82.

Ytterligare tre strategier har kunnat identifieras, vilka har benämnts: ”Snäv 
fokusering”, ”Selektiv läsning” samt ”Att blomma ut”. De exemplifieras utifrån 
vissa luckor och beskrivs nedan i ett löpande resonemang. 

”Snäv fokusering” i lucka 73 (money)
Detta var den enda lucka med innehållsord, som inte följde mönstret att huvud-
andelen felsvar tillhörde samma ordklass som det sökta ordet (lösningsfrek-
vens EUM: 19 procent, MVG: 92 procent).

Felsvar EUM: films, books, lunch, bag, price, hands, in, up, off, to, lot, it,
 and, there, that, thinks, full
Felsvar MVG:  books, education, too, as well

De många olika lösningsförslagen i EUM-gruppen, som alla avser endast en 
eller två före komster, samt spridningen på olika ordklasser tyder på en viss 
förvirring. Varken ordet money i sig eller pocket money borde innebära någon 
större svårighet, men för att svara rätt krävdes förståelse av hela meningen och 
förmodligen även hela det inledande stycket. Kanske kan även vissa förkunska-
per spela in. Om förståelsen av begreppet full board är osäker, är det med stor 
sannolikhet en fördel att känna till något om anställnings- och lönevillkoren för 
en au-pair för att förstå att det saknade ordet gäller betalning. För olika elever 
kan luckan, uttryckt med Bachmans (1985) tidigare nämnda kategorier, sägas 
tillhöra antingen kategori 2, 3 eller 4. En del elever har dock fokuserat snävt och 
behandlat luckan som vore den en kategori 1. De har försökt hitta ett ord som 
skulle fungera ihop med pocket och har då tyckt att kollokationer som pocket 
books, pocket lunch, pocket bag, pocket full kunde vara rimliga svar.
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”Snäv fokusering” i lucka 74 (by)
Luckan, som är en av de svåraste för båda grupperna, förekommer i en syntak-
tiskt ganska avancerad mening. Det eftersökta ordet är agentprepositionen i en 
passiv sats (by).

Felsvar EUM: to, of, with, for, from, among, around, many, the many,
 a, the, this, one, two
Felsvar MVG: to, for, at, of, with, among, several, many, over

Det enskilt vanligaste svaret här är to (EUM 12 av 40, MVG 12 av 33). De elever 
som svarar så har antagligen fokuserat snävt på ordet welcomed och med frasen 
welcome to i tankarna tyckt att to kunde vara ett rimligt svar. Tio elever i EUM-
gruppen och två i MVG-gruppen använder ett mängd- eller bestämdhetsut-
tryck. De har säkert inriktat sig på thousands, som kommer efter luckan, och för-
sökt bestämma det närmare. Även här handlar det alltså om ”Snäv fokusering”.

”Selektiv läsning” och ”Att blomma ut” i lucka 76 
(practise, improve, develop, use, better, test, try)
Luckor innehållande verb karakteriseras ofta av ett antal olika svarsmöjligheter. 
De sju ovanstående betecknades som korrekta eller acceptabla i de internatio-
nella bedömnings anvisningarna.

Felsvar EUM: speak, learn, study, teach, change, continue, prepair, know,
 like, stay, go, be, job, there, town, unvercity, home, in
Felsvar MVG: refresh, approve, advance, expand, accelerate, enhance,
 etablish, keep, incourage, build up, work up, stay in, forbetter

Tio elever i EUM-gruppen ansåg att speak, learn, study eller teach skulle kunna 
vara rätt svar. Förmodligen läste de selektivt och fäste uppmärksamheten en-
dast vid delar av meningen: After maybe ten years at school many of them want 
to _________ their English. Denna stra tegi förekommer inte i MVG-gruppen i 
lucka 76. Bland MVG-elevernas förslag finns endast verb, och en del ganska av-
ancerade lösningsförslag kan noteras (se ovan), varav vissa rim ligen borde ges 
poäng. Det verkar finnas en drivkraft att visa att man behärskar en vokabulär 
utöver den mest frekventa. Man skulle kunna tala om strategin ”Att blomma 
ut” (jfr. Emrich 2001 samt Skolverket/Oscarson & Apelgren 2005 om spridningen i 
elevers ordförråd).
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”Selektiv läsning” i lucka 77 (without)
Meningen, som innehåller lucka 77, är relativt lång samt syntaktiskt och voka-
bulärt komplex och den innehåller dessutom ytterligare en lucka. Det finns skäl 
att anta att den utgör en ganska svår passage i texten, vilket också visade sig i 
lösningfrekvenserna som tillhör de lägsta för båda elevgrupperna, nämligen 3 
respektive 62 procent.

Felsvar EUM: and, because, but, so, with, although, unless, to, they, work,
 countries, land, money, some, I
Felsvar MVG: and, but, because, so, or, while, to, alone, they, their, countries

Dessa svar grupperar sig inte i nämnvärd grad enligt ordklass. Det är dock 
samma ord som är talrikast i båda grupperna, nämligen and. Sju elever i EUM-
gruppen och 29 i MVG-gruppen svarade så. Faktainnehållet i meningen, att det 
är kostsamt för unga människor att flytta hem ifrån och bo någon annanstans, 
är säkert välbekant för de flesta. Ett and i lucka 77 kan ge utmärkt mening åt 
hela utsagan, om man vid läsningen bortser från But och which: But young people 
cannot usually afford to live away from home  and  having some kind of work which 
can provide them with at least the necessities of life. En sådan strategi är ytterligare 
ett exempel på ”Selektiv läsning”, och förmodligen har även de elever som har 
skrivit but, because eller so i luckan läst selektivt på liknande sätt.

Sammanfattande reflektioner
Denna artikel har rubricerats Trying to get it right, eftersom ett bestående intryck 
efter arbetet med performansanalysen är att eleverna i mycket stor utsträckning 
försökte att göra rätt och skapa mening i de uppgifter som de uppfattade som 
svåra.

Som lärare har jag känt mig kritisk till den uppgiftstyp som utgör uppgift 
7, dels på grund av den mycket begränsande formen, dels för att det känns 
främmande att pröva språklig korrekt het isolerat på detta sätt. Oavsett detta 
har analyserna av uppgiften bidragit till att systemati sera iakttagelser i elevers 
produktion som man som lärare känner igen. De identifierade strate gierna ger 
insikter om hur elever tolkar uppgiften och försöker lösa den och bidrar dess-
utom till förståelsen av var de befinner sig i sitt lärande.

Det är rimligt att anta att elevers förmåga att hantera verbformer och i syn-
nerhet tempus oftast korrelerar relativt väl med deras språkfärdighetsnivå. 
Resultaten på uppgift 7 stödjer dessa iakttagelser. Det visade sig att eleverna 
i MVG-gruppen klarade flertalet upp gifter mycket bra, medan EUM-eleverna 
hade förhållandevis stora problem. Köhlmyr (2001) påpekar att verbfel uppfat-
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tas som störande och diskuterar vikten av delvis form fokuserad undervisning. 
Studier som kan belysa på vilket sätt detta bäst sker skulle behövas, t.ex. skulle 
jämförelser mellan mer traditionella grammatikövningar och processinriktad 
fri skriftlig produktion vara meningsfulla.

Även analysen av uppgift 10 ger värdefulla insikter om hur elever på olika 
färdighetsnivåer försöker tolka och lösa denna uppgiftstyp. För mig som lärare 
visar analysen att en kvalitativ bedömning av elevsvar har stort värde, eftersom 
den kan säga mycket om elevers förståelse, vilket i sin tur kan användas som 
stöd för det fortsatta lärandet. Det vore synd att enbart bedöma en uppgift av 
denna typ dikotomt (rätt/fel) utan att utnyttja den som en källa till information. 
Som provutvecklare är jag redan bekant med uppgiftsformatet men finner att 
använd ningen av lucktest på det sätt som sker i de nationella proven i främ-
mande språk bekräftas ytterligare, eftersom analysen visar på vissa kvalitativa 
skillnader i de felsvar som förekommer i de två färdighetsgrupp erna. Dessutom 
bekräftas det som Alderson (2000) framhåller: Kvalitativa analyser av elevsvar, 
inklusive den typ av strategier som studien har visat, är en nödvändig förut-
sättning för framtagning av tillförlitliga bedöm ningsanvisningar som stöd inte 
bara för lärares bedömning av provuppgifter utan också för en ökad förståelse 
av elevers sätt att hantera uppgifter.
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Bedömning av 
metaspråklig medvetenhet. 
En longitudinell studie
iWona koWal
Jagellonska universitetet, Polen

Metaspråklig medvetenhet kan definieras som en färdighet att reflektera över språket – dess 
struktur och innehåll. Man kan spåra och utvärdera utveckling av denna färdighet både hos 
barn vid tillägnande av deras modersmål och hos främmandespråksinlärare.

I föreliggande artikel presenteras utveckling av metaspråklig medvetenhet hos vuxna 
inlärare av svenska. Målgruppen är polska studenter som läser svenska som huvudämne. 
Deras motivation att studera språk samt språkkunskaperna i de tidigare inlärda språken 
är höga. Därför kan antas att de redan i början av inlärningen av deras L3 har stor 
metaspråklig medvetenhet. Genom bedömning hur den förändras med tiden kan man å 
ena sidan försöka skapa generella regler för utveckling av metaspråkliga kompetenser och å 
andra sidan följa studenternas prestationer på det individuella planet. 

Utvärderingen stödjer sig på tre experiment som genomfördes med jämna mellanrum 
under de två första åren av svenskundervisningen. För bedömningen av metaspråklig 
medvetenhet sammanställdes andelen självändringar med andelen av de fel som inte rättats. 
Ju högre proportionen mellan de korrigerade och okorrigerade felen var desto högre skulle, 
enligt mig, språkmedvetenheten vara.Analysen har visat att metaspraklig medvetenhet kan 
betraktas som en utvecklingsbar förmåga. Denna förmåga ökar mycket starkt särskilt under 
det andra året av inlärningen. Resultat av bedömningen av metaspråklig medvetenhet kan 
dessutom hjälpa läraren att spåra studenternas framsteg på individuell nivå.

Inledning
I den lingvistiska, psykologiska eller sociologiska forskningen kan man ofta 
stöta på begreppet språklig medvetenhet. Den engelska termen linguistic awareness 
användes första gången av Mattingly som hävdade att talaren eller skribenten 
måste vara medveten om vissa aspekter av sina språkliga beteenden (Mattingly, 
1972:142). Cazden definierade, i samband med beskrivningen och förklaringen 
av språkliga kunskaper och färdigheter på interspråklig nivå, språklig medve-
tenhet (eng. metalinguistic awareness) som ”the ability to make language forms 
opaque and attend to them in and for themselves” (Cazden, 1974:24). Bl.a. Pold-
auf. anser att språklig medvetenhet innebär ett objektivt sätt att betrakta språket 
(Poldauf, 1995:3). Svenska forskare påpekar att språklig medvetenhet, som också 
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kan kallas metalingvistisk eller metaspråklig medvetenhet, är språkanvända-
rens attityd till olika aspekter av språket och hans respektive hennes medvetna 
uppmärksamhet på dessa aspekter (Allwood, MacDowall, Strömqvist 1982:43).

Forskningen kring metaspråklig medvetenhet koncentrerade sig i början på 
barnets stigande språkmedvetenhet vid tillägnandet av modersmålet. En annan 
gren av forskningen gällde metalingvistisk medvetenhet hos tvåspråkiga barn. 
Bialystok (1987) bedrev studier av tvåspråkiga barn och beskrev metalingvis-
tisk medvetenhet som en färdighet bestående av två underordnade kompo-
nenter. Dessa är: 1) kunskapsanalys (analys of knowledge), som är förmågan att 
bilda uttryckliga representationer av lingvistiska kunskaper och 2) kontroll av 
processen (control of process), som är förmågan att övervaka språkliga processer 
genom medvetna val och användning av kunskaper för att komma fram till en 
lösning. I sin undersökning testade hon 5-, 7- och 9-åringar som fick i uppgift att 
bedöma grammatisk och innehållsmässig korrekthet i satser. Tvåspråkliga barn 
kunde generellt bättre bedöma denna korrekthet än de enspråkiga grupperna, 
i varje ålder och  oberoende från språkkombination.

Språklig medvetenhet kan uttryckas på flera olika sätt. Omdömen om språk-
liga yttranden, ordlekar, användning av metaspråklig vokabulär eller rättelser 
av andras respektive ens egna yttranden är några exempel. I det talade språket 
kan man inleda en rättning med reparationsmarkörer som eller, nej, det vill säga 
eller avbryta talflödet för att få tid att överväga om det man vill säga är korrekt, 
passande eller låter bra. I en skriven text kan man avbryta sitt skrivande för att 
t.ex. kontrollera om det som skrivits är korrekt eller inte. Man kan också radera 
det man inte vill ha. Detta blir synligt för läsaren bara i texter som skrivits för 
hand. När man däremot skapar en text på dator och redigerar den under eller 
efter skrivprocessen är endast slutversionen tillgänglig för mottagaren – om 
man inte har lämpliga redskap för övervakande av skrivprocessen.

Vid skrivna texter går språklig medvetenhet hand i hand med skrivproces-
sen. Man reflekterar över det man skriver samtidigt som man producerar sin 
text. Britton (1975) skrev att man under skrivandet väljer ut syntaktiska struktu-
rer och språkliga medel. Man hämtar alltså inte bara sina kognitiva utan också 
språkliga kunskaper och man hanterar dem mer eller mindre medvetet. Flower 
& Hayes (1981) skapade en slags matris för skrivprocessen. De grundläggande 
beståndsdelarna är planering (under vilka ideerna lagras i skribentens minne), 
översättning (då man formulerar sina tankar i form av språkliga uttryck) och 
granskning då man utvärderar sin skrivna produkt. De styrs av en monitor som 
har en övervakande funktion vilket innebär att den kan aktiveras i varje fas: när 
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man planerar, översätter eller granskar. Under skrivprocessen är metalingvis-
tisk medvetenhet synlig först i översättningsfasen, vilket kan identifieras i pau-
ser och förstås i granskningsfasen där både pauser och ändringar bevisar att 
man hela tiden fattar språkliga beslut.

Metaspråklig medvetenhet 
och första-/främmandespråksinlärning
Utveckling av metaspråklig medvetenhet hos inlärare av modersmålet och 
främmandespråksinlärare kan dissekeras på liknande sätt som utveckling av 
språkliga färdigheter i L1 och andra-/främmande språk. Tillägnande av mo-
dersmålet är en process då språkliga uttryck och språkspecifika strukturer 
växer fram under individens biologiska och kognitiva utveckling. Den grund-
läggande skillnaden är att L2-inläraren (oavsett om inlärningen börjar före el-
ler efter den s.k. kritiska perioden) redan förfogar över kognitiva förkunskaper 
samt att han/hon kan utnyttja sina kunskaper i modersmålet för att skapa nya 
konstruktioner i det nyinlärda språket. Metalingvistisk medvetenhet i L1 upp-
står tack vare språktillägnandemekanismen och dessutom kan den utvecklas 
genom samtalsparternas (först och främst den vuxnes) återkoppling. När man 
börjar läsa ett främmande språk i skolåldern eller som vuxen är man medveten 
om språkliga strukturer eller normer som är tillgängliga i förstaspråket och ofta 
kan man även använda grammatiska termer för att förklara lingvistiska feno-
men.

Språklig medvetenhet innebär att man reflekterar över språket och även om 
resultat av denna tankeprocess kan leda till felaktiga konstruktioner i målsprå-
ket så skall den inte jämställas med felanalys i Corders (1967) bemärkelse. Vid 
felanalys utvärderar man först och främst avvikelser från normer i L2-skapan-
de, oberoende om det handlar om elevernas brister eller strategier. Det erhållna 
materialet utgör grunden för bedömning av språkets behärskningsgrad. Tyng-
punkten vid bedömningen av språklig medvetenhet ligger på själva reflektio-
nen över språkets innehåll eller form och inte på slutprodukten i form av ett 
färdigt (korrekt eller felaktigt) uttryck.

Metalingvistisk medvetenhet skall ej heller blandas ihop med språkliga fär-
digheter även om båda fenomenen ofta går hand i hand med varandra. En inlä-
rare kan ha låg övervakningsförmåga men höga språkliga färdigheter. Ofta kan 
det handla om språkbegåvade personer med automatiserat språkbruk. Skillna-
den mellan språklig medvetenhet och språkliga färdigheter kan förklaras med 
hjälp av Krashens monitormodell (Krashen 1977). I sin teori hävdar han bl.a. att 
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andraspråksinlärare använder en intern redigerare som hjälper dem att välja ut 
passande uttryck. Vid mycket sensitiv monitor kan språkproduktionsprocess-
sen ofta avbrytas. Då har man utan tvivel med hög metalingvistisk medveten-
het att göra. Vid underanvändare tar monitorn sällan till orda men då kan de 
s.k. implicita kunskaperna utnyttjas. 

Främmandespråksinlärarens språkliga medvetenhet kan vara en viktig fak-
tor vid spårande av språktillägnandeprocessen och en vägvisare för läraren. 
När läraren kan avslöja vilka språkliga element eleven uppmärksmmar mer än 
de andra, kan han/hon i sin undervisning koncentrera sig på den del av språk-
systemet som inläraren inte märker alls eller som är mest instabil i individens 
inlärarspråk.

Forskningsfrågorna
I en tidigare studie (Kowal 2008a) har jag redovisat för hur metaspråklig med-
vetenhet kan mätas hos vuxna främmandespråksinlärare. Syftet med denna ar-
tikel är att se på metalingvistisk medvetenhet som en utvecklingsbar förmåga. 
Kan denna förmåga förändras under språkinlärningsprocessen? Går det över-
huvudtaget att bedöma hur hög en individs metaspråkliga medvetenhet är? 
Kan läraren utnyttja bedömningens resultat i senare undervisning?

Även om man inte kan sätta likhetstecken mellan språkliga färdigheter och 
metalingvistisk medvetenhet – finns det några samband mellan dessa två feno-
men i inlärningen av främmande språk?

Material och metod
Undersökningsmaterialet består av 21 texter som uppstod i tre experimentella 
situationer vilka ägde rum med jämna intervaller. Sju polska studenter deltog 
i experimenten. Försökspersonerna utgjorde en homogen grupp: alla var i lik-
nande ålder (19–21 år), hade samma L2 (tyska) och hade inga tidigare erfaren-
heter av det svenska språket när de började studera det som huvudämne på 
Jagellonska universitetet i Kraków.

Det första experimentet genomfördes efter ett års svenskundervisning, vil-
ket motsvarar ca 350 undervisningstimmar.  Nästa uppgift fick försöksperso-
nerna ett halvt år (en termin) senare och den sista skrivaktiviteten ägde rum 
efter ytterligare en termin. Vid det tredje experimentet har studenterna alltså 
läst svenska i två år och haft ca 700 undervisningstimmar. Inlärningen ifråga är 
endast styrd och sker utanför Sverige. Bara en person tillbringade en viss tid i 
Sverige (tre månader) under sin studietid.
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Försökspersonerna (5 kvinnor och 2 män) fick i uppgift att skriva en kort berät-
telse på dator. Berättelsen skulle handla antingen om en viktig händelse i deras 
liv (i de två första experimenten) eller så skulle den vara ett återberättande av en 
dröm som de hade (det tredje experimentet). Syftet med sådana uppgifter var 
att ge studenterna möjlighet att producera en genre som de var förtrogna med. 
Dessutom ville jag underlätta för skribenterna att skapa en text på främmande 
språk genom att erbjuda en genre där man inte skulle bli tvungen att växla mel-
lan olika tempusformer – en berättelse framställs för det mesta i preteritum. 
Historiskt presens används väldigt sällan i dagligt berättande och polacker tar 
egentligen aldrig denna form i anspråk – till skillnad från svenska berättare (jfr 
Kowal 2006:195, 217). Även om texterna i de aktuella experimenten skrevs på 
svenska och inte på polska kunde man, på grund av att transfer från L1 under 
den första perioden av främmandespråksinlärningen är stark, förmoda att pre-
teritum skulle bli den ledande tempusformen. En annan fördel med skapandet 
av sådana personliga berättelser är att man ofta använder personliga pronomen 
(huvudsakligen första personens pronomen) när man skriver om sig själv. No-
minalfraser med substantiviska huvuord förekommer i mindre utsträckning än 
t.ex. vid icke jag-fokuserade texter. Species anses vara en av de svåraste gram-
matiska kategorierna i svenskan (jfr Szulc 1979, Sadalska 1993) och därför kunde 
det vålla ytterligare problem vid skrivande.

Berättelserna skrevs i ScriptLog – ett skrivverktyg som möjliggör online re-
gistrering av alla skrivaktiviteter, bl.a. pauser, strykningar eller tillägg. Dessa 
är osynliga för skribenten men sparas i en slags loggbok och kan hämtas för 
senare utvärdering av materialet (programmets beskrivning och manual – se Ström-
qvist & Malmsten 1998).

Det första steget vid analysen var en klassificering av materialet i termer av 
olika redigeringsingrepp skribenterna använde sig av under och efter skriv-
processen. Sådana ingrepp är en avbild av tankeprocessen och av beslut som 
man tar under skrivandet. För att kunna fastställa hur hög den metalingvistiska 
medvetenheten är hos enskilda skribenter dividerade jag sedan antalet änd-
ringar med antalet okorrigerade fel. Kvoten som uppstod skulle, enligt mig, 
utgöra graden av metaspråklig medvetenhet. Ju högre värde desto större med-
vetenhet om språkets innebörd och form. Här kan man fråga sig vad händer 
om det inte finns några orättade fel kvar efter granskningen? Om skribenten 
märkte och korrigerade alla avvikelser? Teoretiskt sett skulle man inte få ge-
nomföra en sådan dividering: man får inte dividera med noll. Ǻ andra sidan är 
det egentligen osannolikt att främmandespråksinlärare inte gör några fel alls 
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efter två års undervisning. Det är låg sannolikhet att även modersmålstalare 
inte ska göra några fel. Man märker inte alla sina fel även om man har hög kon-
troll över sitt skrivande.

Den sista fasen i undersökningen var en jämförelse av metalingvistisk med-
vetenhet och språkliga färdigheter i L3-skrivande ur ett utvecklingsperspektiv. 
Bedömningskriterium för de språkliga färdigheterna var texternas längd. Jag 
uteslöt texternas komplexitet (i termer av andel komplexa meningar i förhål-
lande till enkla) från utvärderingen. Som jag visat i en tidigare undersökning 
(Kowal 2008b) använder polska studenter i sitt L3-skrivande långa, utbyggda 
meningar med flera satsfogningar, vilket utom tvivel är en transfer från mo-
dersmålet där sådana konstruktioner är vanliga. Utveckling av språkfärdighe-
ter i svenska innebär hos polska studenter inte en ökning av komplexa me-
ningar. Därför har jag använt texternas längd som en utslagsgivande faktor vid 
bedömningen av de språkliga färdigheterna.

Resultat
Online redigeringar kan gälla texternas form (dvs. deras normativa aspekt) eller 
innehåll. Vid formella ändringar korrigeras antingen stavning, grammatik el-
ler lexikon. I de flesta taxonomier förekommer endast stavning och grammatik 
som formmässiga eller ytliga (eng. surface) redigeringar (Faigley & Witte 1981, 
Chanquoy 2001). Ändringar på lexikal nivå klassificeras som innehållsbundna 
ingrepp. Vid skrivande i främmande språk – först och främst hos nybörjare – 
kan det ofta förekomma att man använder ord eller uttryck från modersmålet 
eller de tidigare inlärda språken. Sådan transfer leder utom tvivel till ändringar 
på formell och inte innehållsmässig nivå. Vid innehållsbundna rättningar hand-
lar det om sådana ingrepp som påverkar textens innebörd: man kan tillägga, 
stryka bort någonting eller förmedla samma innehåll, men omformulerat – ge-
nom använding av t.ex. andra satskonstruktioner. Ibland leder en korrigering 
till upprepande av samma textavsnitt. Även om ScriptLog möjliggör spårande 
av varje skrivaktivitet så kan man inte veta hur hela tankeprocessen gick till. 
Inte heller kan man vara helt säker om den strukna enheten (frasen, ordet eller 
bara dess del) kan tolkas entydigt. Ibland ändras så lite att det inte är möjligt att 
gissa vad skribenten ville skriva men producerade något annat i stället. Levelt 
(1989) gjorde en indelning i s.k. overt repairs och covert repairs. Och även om 
hans indelning gällde de talade texterna så kan man utan tvivel använda dessa 
uttryck vid analysen av skrivna texter. Sådana ”dolda rättningar” blir alltså 
oavslöjade antingen på grund av att skribenten skrev för lite (ibland en bok-
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stav) innan han beslöt sig för att skriva något annat, eller det fanns för flera tolk-
ningsmöjligheter så att en entydig klassificering av ingreppet inte var möjlig.

Figur 1 framställer en klassificering av redigeringsingrepp. Den återger 
Faigley & Witte’s (1981) indelning i Surface Revisions (ytliga/formella ändringar) 
och Meaning Revisions (innehållsbunda ändringar), men jag har utvidgat och 
modifierat deras modell samt anpassat den till skrivande i fråmmande språk.

Figur 1. Typer av redigeringsingrepp

Stavning
Stavning korrigerades efter två slags misstag. Den ena typen innehöll rent 
”tekniska” misslyckanden, då skribenten oavsiktligt tryckte på en felaktig, ofta 
nära belägen tangent. Sådana ändringar klassificeras också som typografiska 
(Wengelin 1999). Sannolikheten att tekniska fel av detta slag skulle förekomma 
var stor eftersom studenterna skrev på en laptop med ett svenskt tangentbord, 
vilket de inte var vana vid. Placering av olika bokstäver eller tecken är annor-
lunda än på de polska tangentborden. Detta ledde till att man ofta oavsiktligt 
tryckte på en felaktig tangent (1) eller höll Shift-knappen intryckt (2):

1. Det var tys[y]t1 överallt (1K1)
2. J[A]ag visste inte vad jag ska svara2 (3M1)

En annan typ av stavningsrättelser omfattade ändringar som hade en korrige-
rande karaktär. Skribenten märkte under skrivandet att han/hon inte stavat or

1 Tecken i hakparantes [x] är det textavsnitt som förekom i den tidigare versionen och som 
ändrats av skribenten. Tecken i dubbelt hakparantes [[x]] är det senare insjutna textavsnittet
2 Exemplen återges i original, dvs. med fel

redigeringsingrepp 

Form Innehåll 

Stavning 

Grammatik 

Lexikon 

Upprepningar 

kvantitativa ändringar 

Omformuleringar 
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det på ett korrekt sätt (liten begynnelsebokstav i stället för stor eller felstavning 
på grund av t.ex. utelämning eller onödigt tillägg av en bokstav):

3. [eftersom] Eftersom är de så otroligt stora det förekommer också att föräldrarna 
    hjälper till och bär detta. (2K5)
4. Den är inte förknippad med mina int[e’ress]resser eller något jag drömmer om (3K3)

Ändringen i exempel (4) kunde tolkas som en ”teknisk” ändring – ”e” ligger 
vid ”s” på tangentbordet. I det här fallet klassificerar jag det som en korrigeran-
de rättelse eftersom rättningen å ena sidan inte följde direkt efter tryckningen 
på ”e” (vilket är vanligast vid typografiska fel där man byter ut den felaktiga 
bokstaven nästan omedelbart – utan pauser) och å andra sidan ser jag det som 
en inferens antingen från polskan eller från tyskan, där ordet ”intresse” stavas 
”zainteresowanie” (polska) eller ”Interesse” (tyska) – i bägge fall med ”e” mel-
lan ”t” och ”r”.

Grammatik
Ingrepp i texternas grammatik gällde antingen morfologi (ordens böjning) eller 
syntax (först och främst ordföljd). De vanligaste ändringarna innebar en korri-
gering av substantivets genus (5), species (6), de starka verbens preteritumfor-
mer (7) eller satsens ordföljd (8):

5. Det är inge[n]t problem. Jag kan vara om etttimme [[en]] (2M1)
6. Det har varit jätte trevligt för jag artbetade hela somm[ar]aren (2K2)
7. och mina föräldrar som alltid tå[a]g hand om mig (1K3)
8. Varje natt drömmer jag som varje människa men jag kommer [ihåg dem drömmer 
    inte alltid] inte alltid ihåg de drömmer (3K5)

Inom sådana ingrepp fanns flera (som i ex. 7 och 8) som åstadkom en negativ 
ändring, där en rätt konstruktion byttes mot en felaktig eller en icke korrekt 
ersattes av en annan felaktig. Här är alltså skillnaden mellan felanalysen och 
medvetenheten samt mellan språkliga färdigheter och metalingvistisk medve-
tenhet mest iögonfallande. Sådana ingrepp innebär för mig att man är med-
veten om att ett visst paradigm finns i målspråket och försöker följa det, men 
ibland misslyckas.

Lexikon
Lexikala ändringar innebar ett byte av ett inkorrekt lexem (tyskt ”bemerkte” 
mot svenskt ”fick se” i (9), försvenskat polskt ”decyzja” (decision) mot ”beslut” 
i (10)) eller en medveten ersättning av ett korrekt ord med ett annat som föreföll 
skribenten bättre eller hade ett högre stilistiskt värde (”saknade” i stället för 
”var” med eventuellt tillägg av ”ingen” i exempel 9).
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  9. Jag [bemerkte] fick se att det [var] saknade en vägg i källaren (3K4)
10. Det var min första viktiga [decision] beslut (1K1)

Sådana ingrepp påverkar inte textens innehåll – därför klassificerar jag dem 
som ”normativa”. De är specifika för främmandespråkinlärare i den meningen 
att de är ett resultat av pågående växling mellan två (eller i denna studie tre) 
språk.

Upprepningar
Upprepningar åstadkom inga ändringar i texten. De motsvarar närmast om-
starter i talspråk. Här förefaller det som om skribenten överväger om hans/
hennes koncept bör ändras eller inte och resultatet är att samma textavsnitt an-
vänds i den efterföljande texten:

11. Resor var [fantastiska men] fantastiska men jag kunde inte ha en stund för sig själv 
      (3K3)

Kvantitativa ändringar
Försökspersonerna  ändrade sina texter även kvantitativt, d.v.s. de lade till viss 
information (12, 13) eller strök bort något de tidigare skrivit (14, 15). Sådana 
ingrepp i främmandespråksskrivande kan tyda på t.ex. olika skrivstrategier 
(man vill undvika en svår konstruktion och därför skriver man mindre än man 
skulle ha gjort i modersmålet) eller på en konceptuell granskning i realtid av sin 
skrivna produkt. I båda fallen tar skribentens metaspråkliga medvetenhet till 
orda – antingen i dennes roll som språkstrateg eller textskapare.

Tillägg:
12. Därför att jag alltid var intresserad av kampsports ville jag träna någonting[.] och 
det var Muay thai som jag trodde mest intressant (1M1)
13. Jag var stölt [a] över mig själv att jag blev student (2M2)

I exempel (12) slutade den första versionen med ”ville jag träna någonting”, 
vilket markerades med en punkt som togs bort och texten förlängdes genom 
tillägg av ny information. Exempel (13) är ett liknande fall: skribenten ville tro-
ligen skriva i början ”jag var stolt att jag blev student”, men bestämde sig för 
att tillägga frasen ”över mig själv”. Tillägget var egentligen inte obligatoriskt 
ur informativ synpunkt (även utan förstärkningen ”över mig själv” skulle lä-
saren förstå att det var berättaren själv som menades här). Jag tolkar det dock 
som skribentens strategi: medvetet val av ett korrekt, nyinlärt uttryck (vara stolt 
”över” något och inte t.ex. ”med” något, vilket kunde vara en inferens från 
polskan/tyskan).
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Strykningar:
14. Jag var [[totallt]] trött (3M1)15. Jag [[kände mig jä]] kommer ihåg att jag tjänade 
      mycket pengar (3K3)

Det är svårare att tolka strykningar. I exempel (14) kan orsaken till utelämning-
en av ordet ”totallt” vara att skribenten inte visste hur ordet stavas korrekt (med 
ett eller två ”l”) eller om det inte skulle heta t.ex. ”helt trött” i stället. Exempel 
(15) kan framkalla andra frågor: ville skribenten inte beskriva sina känslor eller 
kunde hon inte hitta ett passande uttryck i svenskan?

Omformuleringar
Den sista gruppen av konceptuella redigeringsingrepp utgör omformuleringar. 
På strukturell nivå kunde man tolka dem som t.ex. ersättning av en satskonnek-
tiv (exempel 16, där konjunktionen ”men” byts ut mot ”och därför”). Viktigare 
är här enligt mig ändringar av koncepten: hur förmedlar man information, hur 
hanterar man texten på diskursiv nivå. Vad är det som topikaliseras eller blir 
inbäddat i satsen.

16. Det kommer jag tyvärr inte ihåg [me] och därför vill jag skriva ... (2M1)
17. [När jag tänker om sommar.] [...] Jag kommer att påminna mig hur det har varit 
      i augusti när mina vännina hälsade mig på sista sommar. (2K2)

Redigeringsingrepp – kvantitativ och kvalitativ analys
Det samlade materialet består av 623 redigerande ingrepp. Kvantitativt sett kan 
man inte dra några generella slutsatser. Antalet ändringar varierar individuellt. 
Skribenten M2 ändrade mest sin text i det första och i det sista experimentet 
medan han i det andra gjorde minst ingrepp. K1 gjorde allt färre ändringar i de 
efterföljande experimenten.
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Figur 2. Antal redigeringsingrepp.

Figur 3 visar en procentuell fördelning av studenternas ändringar för alla tre 
experimenten. De konceptuella ändringarna (upprepningar, kvantitativa änd-
ringar och omformuleringar) har här slagits ihop till en enda kategori (”inne-
håll”) för överskådlighetens skull.
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Som framgår av sammanställningen är skribenternas kontroll högst vid stav-
ning. Cirka hälften av alla ändringar förorsakades av felstavade ord. Övervak-
ning av stavning sker oftast samtidigt som den minst förändras med tiden. Det 
verkar vara ett ganska stabilt drag i främmandespråksskrivande att kontrollera 
om man stavar korrekt. De övriga ändringarna är inte lika frekventa men de 
förändras mest under inlärningsprocessen. Uppföljning av grammatiska reg-
ler ökar från 10% vid det första experimentet till 17% i det sista. De lexikala 
ändringarna förekommer inte lika ofta (bara 5% i det första experimentet) men 
man märker en tydlig ökning upp till 12% ett halvt år senare. De konceptuella 
ändringarna däremot sjunker från 31% under den första skrivuppgiften ner till 
18% i den tredje. Dessutom kan man konstatera att de största procentuella skill-
naderna förekommer mellan de två första experimenten. Sedan är differensen 
mellan de olika ändringstyperna inte så slående.
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Figur 3. Redigeringsingrepp (i %).

Metaspråklig medvetenhet ur utvecklingssynvinkel
Genom dividering av antalet ändringar med de okorrigerade felen uppstod 
värden som skulle avspegla inlärarnas metaspråkliga medvetenhet. Bortsett 
från personen M2 som framför allt i det första experimentet hade en betydande 
högre kvot (7,3) är skillnaderna mellan inlärarna inte stora. Efter det första läs-
året ändrar man i genomsnitt nästan lika många textenheter som man lämnar 
obeaktade (medelvärdet är 1,3% när man utesluter den avvikande skribenten 
M2). Mellan det första och det andra experimentet stiger medvetenheten med 
19%. Det största framsteget är dock synligt mellan det andra och det tredje ex-
perimentet. En ökning med 46% procent innebär en snabb utveckling av meta-
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språkliga kompetenser under slutet av det andra läsåret, dvs. mellan det andra 
och det tredje experimentet.

Experiment 1 Experiment 2 Experiment 3

 K1 1,5 0,9 3,4

 K2 2 2,5 2,5

 K3 1,7 1,2 2,4

 K4 1,2 1,0 1,9

 K5 0,5 2,3 2,1

 M1 1,1 1,1 1,3

 M2 7,3 2,4 3,7

 Medelvärde 1,3/2,8 3 1,6 2,5

 Ändring + 19 % + 46 %

Tabell 1. Utveckling av metalingvistisk medvetenhet.
(antal ändringar dividerat med de okorrigerade felen)1

Utveckling av språkliga färdigheter – texternas längd
Texternas längd har mätts med antal tecken (inte ord) eftersom Script-Log’s sta-
tistiska utvärdering baseras på detta underlag. Som framgår av Figur 4 nedan 
stiger texternas längd under försöksperioden. Mest iögonfallande i denna sam-
manställing är att det vid de två första experimenten inte finns stora diskre-
panser mellan skribenterna. Vid det tredje experimentet märker man dock en 
tydlig ändring av tendensen: majoriteten skriver nästan lika långa texter (ca. 
800–1000 tecken) medan två personer (K2 och M2) skriver betydande längre 
(ca. 1400 resp. 1900 tecken). Procentuellt sett är ökningen inte jämn: inlärarna 
skrev i genomsnitt 21% längre texter i det andra experimentet och i det tredje 
har texternas längd blivit 32% större än i den andra skrivuppgiften.
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Figur 4. Texternas längd (antal tecken)

3 Värdet 2,8 omfattar alla 7 försökspersoner, inkl. den avvikande M2 med kvoten 7,3. Värdet 1,3 
utesluter honom och har beräknats av de 6 övriga kvoterna.
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Sammanfattande diskussion och slutsatser
Metalingvistisk medvetenhet är en färdighet som spelar en viktig roll vid till-
ägnande av modersmålet men den har kanske ännu större betydelse vid inlär-
ningen av andra- eller främmandespråk. Genom reflektion över språket kan 
främmandespråksinläraren medvetet lagra information om målspråkets regler 
och särdrag.

Analysen har visat att polska inlärare av svenska mycket noggrant analyse-
rar sina texter under skrivprocessen. Den största uppmärksamheten fäster de 
vid ordens stavning. Detta verkar vara en logisk konsekvens av att inlärningen 
sker huvudsakligen i klassrummet, vilket innebär att de nya orden dyker upp 
som skrivna enheter (i läroböcker eller på tavlan). Dessutom kan det insam-
lade materialet tolkas ur processbarhetsteorins perspektiv: den lägsta nivån är 
att man urskiljer de enstaka orden. Denna nivå har man efter ett till två års 
språkstudier utan tvivel uppnått. Under inlärningsprocessen blir man alltmer 
uppmärksam på språkets form – därför stiger andelen normativa ändringar 
(stavning, grammatik och lexikon) från 58% vid det första experimentet upp 
till 82% i det tredje. Samtidigt sjunker de konceptuella rättelserna. Detta kan 
förklaras med att man i den första fasen av främmandespråksinlärningen har 
det svårare att formulera sina tankar på främmande språk och därför är omfor-
muleringarna, tillägg eller strykningar vanligare än i den senare perioden då 
användning av språket blir mer automatiserad och man börjar koncentrera sig 
på yttrandets korrekthet.

Genom sammanställning av redigeringsingrepp och de orättade felen kan 
man bedöma hur hög inlärarens metalingvistiska medvetenhet är. Ju högre 
det erhållna värdet är desto större är medvetenheten, dvs. reflektionen över 
språkets form och innehåll. Efter det första året av svenskinlärningen är med-
elvärdet hos de undersökta studenterna 1,3 – förhållandet mellan ändringarna 
och de orättade felen är egentligen balanserat. Metalingvistisk medvetenhet ut-
vecklar sig i takt med inlärningsprocessen: efter en termin är den redan 19% 
högre. En betydande skillnad förekommer dock efter två års undervisning – då 
är den genomsnittliga medvetenheten 2,5. Det är en ökning inte bara i förhål-
lande till den tidigare perioden. Metaspråklig medvetenhet ökar mycket starkt 
under hela det andra året. Dessa data kan utnyttjas för svenskundervisning-
ens utformning. Vid en så hög medvetenhet kan inläraren bättre inhämta nya 
grammatiska regler eller språkliga uttryck och språkläraren kan just under 
denna period utnyttja det och undervisa även svårare moment. Dessutom kan 
bedömning av metalingvistisk medvetenhet hjälpa läraren att spåra studenter-
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nas framsteg på individuell nivå. Personen K5 i mitt material hade t.ex. det 
lägsta värdet vid det första experimentet (0,5), men vid de två nästa har hennes 
metaspråkliga förmåga stigit mycket starkt (2,3 i det andra och 2,1 i det tredje 
experimentet) så att hon vid undersökningens slut låg på samma nivå som de 
flesta försökspersonerna.

Föreliggande undersökning har visat att språkliga färdigheter i den analy-
serade målgruppen utvecklar sig i takt med metalingvistisk medvetenhet. Tex-
terna blir längre både i det andra och det tredje experimentet. Ökningen är dock 
inte parallell med ökningen av metaspråklig medvetenhet. Vid det andra ex-
perimentet ökar de språkliga färdigheterna och den språkliga medvetenheten 
jämnt (21% resp. 19%). Efteråt märks en snabbare utveckling av medvetenheten 
(ökning med 46%) än av språkfärdigheterna (texterna blir bara 31% längre). 
Även dessa resultat kan utnyttjas av språklärarna i deras undervisning och de 
kan fokusera mer på avancerade grammatiska eller lexikala femomen (eftersom 
medvetenheten är så hög) eller bestämma sig för utveckling av språkliga fär-
digheter i form ev t.ex. samtalsövningar, hör- och läsförståleser. För att dra ge-
nerella slutsaster är det dock nödvändigt att genomföra en övergripande analys 
med flera försökspersoner och statistisk utvärdering.
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Textproduktion 
i andraspråksundervisning 
- varför låter en svensk ”svensk” 
och en tysk ”tysk”?
ChRistina Rosén
Växjö universitet

abstRakt
Även om andraspråksproduktioner (L2) har korrekt syntax och morfologi, innebär 
detta inte nödvändigtvis att meningar används på ett adekvat sätt i den kontext där 
de förekommer. Trots detta ägnas fortfarande få studier inom andraspråksinlärning 
åt förmågan att strukturera information (diskurspragmatik). Denna artikel tar upp 
informationsstrukturering i svenska samt tyska L2-texter och avslutas med en didaktisk 
diskussion kring forskningens relevans för språkundervisningen.

Då tyska respektive svenska informanter ombads bedöma samt skriva om svenska och 
tyska studenters L2-texter fokuserade de spontant på satsens första position (fundamentet). 
Kritik som framfördes av tyskarna var ”Der Text wirkt abgehackt” [texten verkar 
osammanhängande], ”es klingt undeutsch” [det låter inte tyskt]”. Svenskarna stördes 
bl.a. av för många adverbial i fundamentet: ”Tidshänvisningar tynger ner.” Det är 
just fundamentet som är av stor betydelse kommunikativt. Här etableras sammanhang 
(textuell koherens), eftersom fundamentet länkar samman satsen med föregående diskurs 
(Rosén 2006, Bohnacker & Rosén 2008). Kvantitativa analyser av svenska och tyska 
kontrollkorpusar visar att det finns tydliga språkspecifika skillnader beträffande hur de två 
V2-språken strukturerar och organiserar information på satsnivå. Även om båda språken 
kan placera i stort sett alla typer av satsdelar i fundamentet kan man konstatera tydliga 
frekvensskillnader när det gäller subjekt, formella subjekt, vissa typer av adverbial och 
objekt. Dessa skillnader verkar bero på att språken föredrar att organisera information på 
olika sätt, på satsnivå (informationsstruktur) och textnivå (diskurspragmatik). Kvalitativa 
analyser visar att svenskan har en mycket starkare tendens än tyskan att placera bekant 
information (tema) tidigt och ny information (rema) senare i satsen, medan tyskan föredrar 
ny information och därmed ’tyngre’ satsdelar tidigare i satsen.

Såväl nybörjare som avancerade inlärare verkar få problem inte bara med de 
språkspecifika informationsstrukturella regler som finns utan också med allmänt 
vedertagna universella regler för tematisk progression, något som dock sällan tas upp i 
andraspråksundervisningen.
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Inledning
Andraspråksproduktioner1 uppfattas av infödda talare ofta som korthuggna, 
textmässigt osammanhängande och helt enkelt som att ”det låter inte som 
tyska/svenska” (Rosén 2006, Bohnacker & Rosén 2008). Att en text är näst intill 
syntaktiskt och morfologiskt ”korrekt” betyder inte att språket är adekvat om 
man tittar på hur information struktureras. Syftet med min forskning är att göra 
studerande och språklärare uppmärksamma på begreppet informationsstruk-
turering och tematisk progression i andraspråksproduktion (L2) samt att bidra 
till en didaktisk diskussion kring textproduktion i språkklassrummet.

Främsta orsaken till att andraspråksproduktioner ofta ger ett osammanhäng-
ande intryck är att man som läsare i varje mening matas med ny information:

Vi hadde ocksa en liten roddbaten. På tagen vi går in till stan eller går fiskar. 
Sedan åkte vi in till stan to handla i en affären. Ibland stekte vi fisk, som vi 
fiska i den sjön. Vi bor i en rött hus, som hadde fyra rum och ett stort köket. 
Sommarstället hadde ocksa en bastu i källaren och en spis i vardagsrummet.
 (L2SvNybörjare)

Visserligen inleds meningarna här med tidsangivelser som ”På tagen”, 
”Sedan”, vilket delvis bidrar till att ”orientera” läsaren, men det räcker inte till 
för att skapa sammanhang. I exemplet ovan störs man även av felaktig morfo-
logi, men om meningarna hade hängt samman bättre skulle vi ha störts mindre 
av dessa fel. Det framgår också i ett flertal undersökningar där jag bett tyskar 
respektive svenskar att kommentera andraspråkstexter (Rosén 2006, 2009).

När man skriver eller talar måste man orientera sig mot den man talar till och 
här är den första positionen i en mening (fundamentet) av stor betydelse kom-
munikativt. Här etableras sammanhang mellan meningar (textuell koherens), 
eftersom fundamentet länkar samman satsen med den föregående diskursen. 
Avsändaren tar upp ett ämne och i resten av meningen följer en kommentar 
till detta led. Dessutom innehåller fundamentet ofta redan känd information 
(tema) för att jag som läsare/lyssnare snabbt ska ”hänga med”2. Ny information 
(rema) ges vanligtvis senare, i slutet av meningen.

1 Med ’främmande språk’ (foreign language) avses det nya språk man lär sig i sitt modersmåls-
land. Med termen ’andraspråk’ (second language) menar man det nya språk man lär sig 
i målspråksmiljön. Emellanåt används begreppet ’andraspråk’ som en allmän term för att 
beteckna alla nya språk man lär sig utöver sitt modersmål. I föreliggande artikel har jag valt att 
använda termen på detta sätt.
2 Fundamentet kan även användas för att fokusera och kontrastera satsdelar.
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Svenska och tyska har mycket gemensamt. Syntaktiskt håller både svenska och 
tyska fast vid V2-tvånget som kräver att det finita verbet ska vara den andra 
satsdelen i en påståendesats. I huvudsatser inledda av icke-subjekt krävs så 
kallad inversion (omvänd ordföljd) av subjektet och verbet (XVS) och V3 är 
vanligtvis ogrammatiskt (för undantag, se Bohnacker 2005 s. 45−51). Fundamentet 
till vänster om det finita verbet (tyska Vorfeld, jfr. t.ex. Reis 1980, Dürscheid 1989) 
intar nästan alltid den satsinitiala positionen,3 och kan i tyskan och svenskan i 
princip intas av nästan vilken typ av satsdel som helst, oberoende av syntaktisk 
kategori, komplexitet eller semantisk funktion. Det som står fast är att verbet 
måste stå på andra plats, och därför antas ofta att V2- påståendesatser används 
på samma sätt i båda språken och uppvisar liknande frekvenser för använd-
ningen av olika satsdelar i fundamentet.

Hendriks (1998) har undersökt pragmatisk kompetens hos både första- och 
andraspråksinlärare när det gäller förmågan att strukturera information. Hon 
tar upp följande kompetenser som alla människor måste behärska:

a) the capacity to organize discourse according to (possibly) universal 
pragmatic principles
b) the capacity to acquire the (often language-specific) linguistic means at the 
sentence level that may have an impact on discourse organization

Enligt Hendriks skulle det däremot kunna vara annorlunda för dem som lär sig 
ett andra eller ett främmande språk:

[...] whereas children have to develop both kinds of knowledge simultaneously, 
adults may already have developed the first kind of knowledge through the 
acquisition of their first language. (Hendriks 1998:68)

Vuxna skulle därmed inte ha några problem med att presentera information 
på ett för mottagaren sammanhängande och begripligt sätt, eftersom de skulle 
dra nytta av den ”universella” pragmatiska kunskap de redan förvärvat i sitt 
första språk (L1). Även Kowal (2007:115), som tittat på skriftlig produktion hos 
svenskstuderande polacker, antar att det förhåller sig så:

Får man sin första kontakt med det främmande språket som vuxen då har man 
redan uppnått språklig kompetens i sitt modersmål vilket innebär att man vet 
vad som gör texten sammanhängande.

3 Samordnande konjunktioner tas inte upp här, eftersom de inte räknas som satsdelar i en sats 
utan som bindeord som inte påverkar ordföljden (Zifonun et al. 1997:1578). Inledande led i 
yttranden som skiljs av en paus eller intonationsavbrott, t.ex. vänsterställda satsdelar, vokativer 
och interjektioner, anses inte heller vara en del av fundamentet (jfr. Dürscheid 1989).
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Då jag har lång erfarenhet av att undervisa tyska på skolor och universitet un-
dersökte jag de nära besläktade språken svenska och tyska. En jämförelse mel-
lan korpusar från infödda tyskar och från infödda svenskar visar tydliga kvan-
titativa och kvalitativa skillnader beträffande hur dessa två V2-språk använder 
fundamentet. En analys av skrift hos svenska inlärare på nybörjarnivå och upp 
till avancerad nivå i L2-tyska samt av skrift hos tyska inlärare av L2-svenska ty-
der på att inlärarna inte har förvärvat det främmande språkets specifika språkli-
ga och informationsstrukturerande verktyg fullt ut. De tillämpar istället till stor 
del förstaspråkets mönster i sitt inlärarspråk. Därför antar jag att L1-transfer 
finns inte bara inom syntaxens område, utan även inom informationsstruktur 
och informationsorganisering. Dessutom verkar inlärarna få problem även med 
de allmänt vedertagna universella reglerna för tematisk progression, vilket ta-
lar mot Hendriks (1998) och Kowals (2007) antaganden. Trots detta tar man i 
andraspråkundervisningen sällan eller aldrig upp vikten av att producera sam-
manhängande texter, att kunna presentera information på ett tydligt och för 
mottagaren lättbegripligt sätt, kritik som framförs även av Ringbom (2001:59): 
”[...] learners obviously assume that discourse patterns will be more or less the 
same in the foreign language as in the L1, until differences are pointed out to 
them, which happens rarely, if ever.” Kanske beror detta på att det är svårare 
att kategorisera ”fel” just när det gäller informationsstrukturella mönster. Dess-
utom verkar många omedvetna om dessa skillnader mellan språken.

Efter en presentation av informationsstrukturering i svenskars och tyskars 
L1-produktion följer kvantitativa och kvalitativa analyser av andraspråksma-
terialet. Artikeln avslutas med en didaktisk diskussion kring textproduktion i 
andraspråksundervisningen.

Skriftligt material
Det tyska L2-materialet består av texter producerade av tonåringar och unga 
vuxna svenskar som läser tyska på högstadiet, gymnasiet och universitet i Sve-
rige. 245 tyska L2-texter som omfattar informella brev, uppsatser och samman-
fattningar på sammanlagt ca. 100 000 ord samlades in mellan 1999 och 2005 (för 
detaljer, se Rosén 2006 s. 73−75).

• 55 L2-nybörjare (14 år gamla), efter nio månader, dvs. ca. 200 timmars 
undervisning i tyska.

• 55 L2-inlärare på medelnivå (17 år gamla), efter fyra år, dvs. ca. 830 
timmars undervisning i tyska.
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• 135 L2-produktioner av universitetsstuderande på avancerad nivå (20−25 
år gamla), ca. sex års undervisning i tyska.

Det svenska L2-materialet består av texter som är producerade av unga vuxna 
tyskar vid universitet i Tyskland.

• 55 L2-produktioner (uppsatser) av universitetsstuderande på nybörjarnivå 
(20−25 år gamla), ca. sju månaders undervisning i svenska.

• Kontrollkorpusarna i L1-språken tyska och svenska omfattar 150 texter 
(informella brev, uppsatser) som producerats av infödda tyskar och svenskar i 
samma åldersgrupper som L2-inlärarna, dvs. 15 år gamla elever och 20−25 år 
gamla högskolestudenter.

• 80 svenskar i den svenska kontrollgruppen, ca. 17 500 ord.
• 70 tyskar i den tyska kontrollgruppen, ca. 28 500 ord.

Informationsstruktur i svenskars och tyskars 
skriftliga L1-produktion
Enligt Håkansson (1997:50) inleds 60% av alla påståenden på svenska, tyska, 
holländska och isländska med ett subjekt, medan 40% inleds med icke-sub-
jekt. Hon presenterar dock inga empiriska belägg för sitt påstående. Medan 
kontrastiva korpusstudier mellan V2-språk är få, finns det undersökningar av 
enspråkiga korpusar. Dessa talar mot Håkanssons påstående och tyder istäl-
let på att satser inledda av subjekt förekommer mycket oftare i svenskan än i 
tyskan, särskilt om genren hålls konstant,1 medan satser inledda av objekt är 
mindre frekventa i svenskan än vad de är i tyskan. Fabricius-Hansen & Solfjeld 
(1994:38, 100−102) rapporterar till exempel om 54% subjektinledda och nästan 
7% objektinledda huvudsatser i en korpus med 18 000 ord från tyska tidningar. 
För svenskans del däremot hittar Westman (1974:155−159) 64% subjektinled-
da och endast 2% objektinledda huvudsatser i en korpus med 87 000 ord från 
dagstidningsartiklar och bruksprosa hämtad från läroböcker för högstadiet och 
gymnasiet, debatter och samhällsinformerande broschyrer utgivna av svenska 
myndigheter mellan åren 1962 och 1971. En liknande fördelning ser man i Hult-
man & Westmans (1977) studie av uppsatser skrivna av svenska avgångselever 
(studentexamen år 1970). I denna korpus på 88 000 ord inleds 66% av huvud-
satserna med subjekt och 3% med objekt (1977:212−215).

Resultaten av mina undersökningar av informellt skriftligt L1-material 

1 Subjekt i fundamentet verkar även förekomma oftare i norskan än i tyskan, åtminstone i den 
formellt skrivna genren tidningsartiklar (Fabricius-Hansen & Solfjeld 1994).
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från 80 svenskar och 70 jämnåriga tyskar, där texttypen har hållits konstant 
(Tabell 1), bekräftar denna skillnad mellan språken. Trots att det i båda språken 
är möjligt att börja en mening med till exempel ett subjekt eller ett adverbial, 
visade det sig att informanterna föredrog att börja meningar på sitt språkspecifika 
sätt (jfr. Carroll 2000). Det fanns en tydlig kvantitativ skillnad i hur svenskarna 
respektive tyskarna föredrog att inleda en mening:

Tabell 1. Satsdelar i fundamentet, skriftigt L1-material (informella brev)

Subjekt och 
formella subjekt

Objekt Tids- och 
rumsadverbial

Andra 
adverbial

Övriga led

 L1-svenska 72% 3% 14% 9% 2%

 kontrollgrupp vuxna (30) 388/535 14/535 77/535 46/535 10/535

 L1-tyska 50 % 7% 17% 25% 1%

 kontrollgrupp vuxna (35) 587/1173 87/1173 199/1173 287/1173 13/1173

Skillnaderna visar sig tydligt när det gäller frekvensen av satsdelstyperna i 
fundamentet och reflekterar språkspecifika preferenser för hur information 
organiseras; Svenskan föredrar att inleda satser med subjekt i högre grad (72%) 
än vad tyskan gör (50%). I tyskan har man oftare framförställda objekt (7%) än 
vad man har i svenskan (3%) och andra adverbial än tids- och rumsadverbial 
är oftare framförställda i tyskan (25%) än i svenskan (9%). Dessa skillnader är 
statistiskt signifikanta för subjekt och formellt subjekt (χ2 = 75.797, p<0.001), 
objekt (χ2 = 15.216, p<0.001) och andra adverbial (χ2 = 58.951, p<0.001).1 Tabell 
3 visar resultaten för de 20−25-åriga informanterna (informella brev).2 Det 
är mycket likt det material som samlades in från 15−16-åringarna i form av 
informella brev och berättelser (se Rosén 2006:78−82).

Det fanns även tydliga kvalitativa skillnader mellan språken vad gäller sats-
delar i fundamentet och tematisk progression. Även om båda språken har en 
benägenhet att placera tema (bekant information) före rema (ny information), 
tyder korpusmaterialet på att svenskan har en starkare tendens än tyskan att 
placera rema senare i satsen; rematiska subjekt i V2-satser placeras typiskt post-
verbalt i svenskan, vilket uppnås genom ett formellt subjekt (det) i fundamentet:

1 Skillnaden mellan de svenska och tyska siffrorna för tids- och rumsadverbial är inte statistiskt 
signifikanta (χ2 = 1.795, p≤0.20), ej heller för övriga led (predikativer, verb och verbfraser). 
Siffrorna för övriga led i fundamentet är mycket låga för båda språken.
2 Siffrorna i tabell 1 har adapterats från Rosén (2006), som även inkluderade satser med ellips i 
fundamentet (V1). Här beaktas dock endast fundament med overta led.
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(1) a Det studerar många utbytesstudenter här. (L1 svstudEm)
     b Det finns mycket sevärdheter i ett land som Sverige. (L1 svstudSt)

Ogillas:
(1‘) a Många utbytesstudenter studerar här.
      b I ett land som Sverige finns (det) mycket sevärdheter.

Tyskan visar däremot ingen tendens att placera ett formellt subjekt här:
(2) Ein anderer Junge [...] kommt auf seinem Fahrrad angeradelt.
     ’En annan pojke kommer cyklande på sin cykel.’ (L1 tyskgyAn)

Ogillas:
(2‘) a Es kommt ein anderer Junge [...] auf seinem Fahrrad angeradelt.
      ’Det kommer en annan pojke cyklande på sin cykel.’

Rematiska objekt i V2-satser står nästan alltid postverbalt i svenskan, medan 
tyskan däremot topikaliserar en rad olika pronominala och lexikala objekt:

(3) Ich habe den Eindruck, daß alle sehr offen sind. Viele Freunde meines festen
     privaten Freundeskreises habe ich allerdings schon während meiner Schulzeit [...]
     kennengelernt.
     ’Jag har intrycket att alla är mycket öppna. Många vänner i min fasta privata 
     vänkrets har jag visserligen lärt känna redan under min skoltid.’ (L1 tyskstudSt)

Framförställda objekt i svenskan är nästan alltid teman (bekant information), 
oftast i form av ett “fonologiskt lätt” pronomen det (das), vilket framgår av ex-
emplen nedan.

(4) Du kommer att få en rolig tid här, det lovar jag. (L1 svstudLi)
(5) [...], så då får man bättre kontakt med lärarna. Det uppskattar jag väldigt mycket.
 (L1 svstudPa)

Exemplen (4) och (5) ovan illustrerar hur svenskan föredrar “fonologiskt lätta” 
tematiska element (det, då/sen) för att upprätthålla referensbindningen. I tyskan 
binder man däremot ofta samman satser med hjälp av ett pronominaladverb. 
Pronominaladverb är sammansättningar som bildas av ett pronomen och en 
preposition. Några exempel är darauf ’därpå/på det’, daran ’därpå/därvid/på 
det/vid det’, damit ’därmed/med det’3, som då tar upp referenten från föregå-
ende mening (t.ex. tids-, rumsuttryck eller andra led) och på så sätt etablerar 
textuell koherens. I exempel (6) blir den rematiska informationen i den första 
satsen, segeln zu lernen ’lära mig att segla’ till den andra satsens tema genom 
pronominaladverbet damit ’med det’.

3 Pronominaladverb i svenskan begränsas till stor del till formell stilnivå och föråldrade uttryck 
som i ”Därom tvista de lärde”.
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(6) Außerdem habe ich vor segeln zu lernen, aber damit werde ich wohl bis zum
     Sommer warten.
     ’Dessutom tänker jag lära mig segla, men det kommer jag antagligen att vänta med 
     tills i sommar.’ (L1 tyskstudDo)

Hur ser då andraspråkstexterna ut? Uppvisar de samma frekvenser i funda-
mentet/Vorfeld i målspråket (L2) som i förstaspråket (L1)? Uppvisar de samma 
informationsstrukturella mönster som i förstaspråket?

Hur svenska och tyska språkstuderande 
använder fundamentet samt binder samman 
satser i sin L2-produktion
Svenskarnas tyska L2-texter
Även på avancerad nivå har majoriteten av inlärarna problem med att skriva 
sammanhängande texter. Som läsare blir man förvirrad av att rematiska satser 
radas på varandra, som i exempel (7) taget från en text om Ludwig II, där me-
ning två och tre inte alls har någon koppling:

(7) Er hatte vier Schlösser, mit unterirdischen Zimmern und künstlichen Seen geplant.
     Han hade fyra slott       med underjordiska rum         och konstgjorda sjöar planerat
     1869 fingt man an mit dem Schloß „Neuschwanstein“ zu bauen.
     1869 började man med slottet         neuschwanstein   att bygga
     Er liebte die Musik Wagners...
     Han älskade  musiken wagners (L2 avancerad)

Av frekvenserna i Tabell 2 nedan framgår dessutom att variationen i fundamen-
tet är låg även i avancerade inlärares tyska (studentproduktioner under andra 
terminens studier i tyska). Visserligen blir variationen i fundamentet bättre och 
närmar sig målspråket med längre studier, men när L2-produktionerna jämförs 
med L1-kontrollgrupperna kan man konstatera att frekvenserna i fundamentet 
snarare liknar svenskans informationsstrukturella mönster än tyskans:

Tabell 2. Satsdelar i fundamentet i avancerade svenskars tyska L2-texter samt 
svenska och tyska kontrollgrupper (informella brev)

Subjekt och 
formella subjekt

Objekt Tids- och 
rumsadverbial

Andra 
adverbial

Övriga led

 L1-svenska 72% 3% 14% 9% 2%

 kontrollgrupp vuxna (30) 388/535 14/535 77/535 46/535 10/535

 L2-tyska 64% 4% 17% 15% 0%

 avancerad nivå (25) 719/1122 46/1122 191/1122 164/1122 2/1122

 L1-tyska 50 % 7% 17% 25% 1%

 kontrollgrupp vuxna (35) 587/1173 87/1173 199/1173 287/1173 13/1173
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Få rematiska element förekommer i satsinitial position, tematiska subjekt och 
formella subjekt dominerar (som i L1 svenska), vilket visserligen är grammatiskt 
korrekt på tyska, men inte idiomatiskt:

(8) Autobahn! Es ist nicht mehr eine gleich aggressive Stimmung auf
     autobahn  det är inte  längre en   lika     aggressiv   stämning  på

     autobahn in Deutschland, aber gewiss ist es  harter   als in z.B. Schweden.
     autobahn i   Tyskland        men visst    är  det hårdare än i  t.ex. Sverige

(avancerad L2)

Tendensen att inleda svenska meningar med ett led av lågt informationsvärde 
visar sig tydligt även i fallet framförställda objekt. De få gånger som L2-inlärar-
na börjar en mening med ett objekt flyttar de för det mesta fram pronomenet 
das (som utgör 80% i samtliga 245 L2-produktioner) och detta das är alltid tema-
tiskt, vilket illustreras i exemplen (9)−(10):

(9) Vielleicht kommen wir eines Tages nach Hause, aber das glaube ich nicht.
      kanske     kommer  vi   en     dag    till   hem     men det  tror     jag inte

(L2 medelnivå)
(10) Ab und  zu machen wir auch  Sachen zusammen,   das  muss  man.
       då  och då gör        vi   också  saker   tillsammans  det  måste man (L2 avancerad)

Pronominaladverb i fundamentet förekommer nästan inte alls och konnektiver 
samt talarattitydadverbial  är sällsynta. Beträffande förekomsten av adverbial 
som anger tid/rum kan ingen skillnad mellan språken fastställas. Satser inledda 
av icke-subjekt blir visserligen allt vanligare ju bättre inlärarna blir på tyska, 
men inte ens de avancerade inlärarna kommer upp till samma nivå som de 
infödda tyskarna (se Figur 1 nedan).

Tyska informanters bedömning
Då tyska informanter (58 personer) fick kommentera två andraspråkstexter var 
(avancerad nivå), bekräftade deras kommentarer resultaten ovan:  ”Der Text 
wirkt abgehackt” [texten verkar osammanhängande], ”Adverbiale am Satzan-
fang fehlen” [adverbial saknas i början av satsen], ”Der Gebrauch von Dadurch, 
Deshalb etc. würde den Text flüssiger machen” [genom att använda dadurch, de-
shalb etc. skulle texten få bättre flyt”, ”zu viel es am Satzanfang” [för många es i 
början av meningarna], ”zu viele Sätze fangen mit das an” [för många meningar 
börjar med das].

Då 20 tyska studenter fick uppgiften att skriva om en tysk text var, produce-
rad av jämnårig inlärare, ”för att få den att låta mer tysk” resulterade omskriv-
ningarna i följande: Satsinitiala subjekt och formella subjekt minskade från 68% 
till 55% medan andelen objekt samt andra adverbial än tids- och rumsadverbial 
fördubblades (från 3% till 7% respektive 8% till 14%). Fördelningen för sats-
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delstyperna i de omskrivna texterna blev därmed oerhört lik fördelningen i 
den tyska kontrollkorpusen (jfr tabell 4 ovan). Omskrivningar som förekom var 
bland annat framflyttning av ett konnektivt adverb, som i exempel (11’), vilket 
är en omskrivning av L2-meningen i (11):

(11)  Man weiß jetzt, mehr als früher, daß  es  nicht selbstklar eine Familie zu haben ist.
       man vet   nu      mer   än tidigare att  det inte  självklart  en   familj   att  ha      är
       Ich finde    deswegen, daß ...
       jag tycker  därför        att ... (L2 avancerad)

(11’) […]. Deswegen finde  ich, daß ...
               därför       tycker jag  att ... (tysk omskrivning)

Även dessa resultat bekräftar de tydliga konstanta språkspecifika skillnader 
som finns, och skillnaderna mellan grupperna kan därmed inte avfärdas som 
”stilistisk variation” när det gäller hur enskilda individer föredrar att skriva.

Tyskarnas svenska L2-texter
Texter1 skrivna av 55 tyska nybörjare, 20−25-åringar som läst en termin svenska 
på högskolenivå (4 tim/vecka), uppvisade liknande mönster beträffande tema-
rema-struktureringen. Mening på mening börjar med ny information och sat-
serna förbinds inte med varandra, vilket framgår av följande exempel:

(12) Jag bodde hos dem i fyra dagar och jag såg mycket av den vackra finska naturen.
       En dag åkte min väninna och jag till Tammerfors. Naturligtvis gick vi också inn i 
       bastun flera gånger. Efter de fyra dagarna åkte vi tillbaka till Helsingfors för att 
       träffa min syster och en annan tysk flicka som var barnflicka i Esbo. (L2 nybörjare)

Andra meningen slutar med till Tammerfors. Därpå följande mening anknyter 
inte till detta rema utan innehåller enbart ny information. Att börja med ad-
verbet naturligtvis bidrar här ytterligare till att göra texten osammanhängande. 
Tidsadverbialen en dag samt efter de fyra dagarna orienterar visserligen läsaren, 
men räcker inte för att skapa sammanhang. En klar och logisk tema-rema-struk-
tur saknas.

De svenska L2-texterna innehåller få formella subjekt (det) i satsinitial po-
sition. Istället förkommer en överdriven användning av tids- och rumsadver-
bial i fundamentet och antalet pronominaladverb (därefter, därmed, därtill) samt 
övriga adverbial (som talarattityd och konnektiver) är högt, vilket illustreras i 
exemplen nedan:

(13) Pa tagen vi gär in till stan eller gar fiskar. Sedan akte vi in till stan to handla i en
       affären. Ibland stekte vi ... (L2 nybörjare)

(14) ... olyckligtvis sprang en galning framför tåget, därför var tåget två timmar
       försenat och därför hann jag inte tåget från Stockholm till Vännäs. (L2 nybörjare)

1 Texterna handlade om En resa samt Personbeskrivning.
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Om man jämför satsdelsfrekvenserna i Tabell 3 med frekvenserna i Tabell 2 ovan, 
så kan man konstatera att de tyska nybörjarnas variation i fundamentet mer 
liknar tyskans än svenskans:

Tabell 3. Satsdelar i fundamentet i tyska nybörjares L2-texter (personbeskrivning)

Subjekt Formella 
subjekt

Objekt Tids- och 
rumsadverbial

Andra 
adverbial

Övriga led

 L2-svenska 57% 3% 2% 24% 11% 1%

 (25) (199/347) (12/347) (8/347) (84/347) (39/347) (4/347)

Svenska informanters bedömning
Då svenska informanter (40 personer) fick kommentera tyskarnas svenska L2-
produktioner i den ”omvända” undersökningen bekräftade deras kommenta-
rer mönstren ovan. De stördes av den språkspecifika användningen av funda-
mentet, som snarare liknade tyskan än svenskan: ”Upprepning av därför stör: 
.. därför var tåget … och därför hann…”, ”Fallenheten att nästan utan undantag 
inleda meningar med dessa tidsadverbial stör:  I det år, I sommaren 2008, En 
dag.” ”Tidshänvisningar tynger ner.” ”Gammaldags ordval: såväl, likväl, då.” 
”Naturligtvis upprepas.” ” […] rumsadverbial stör!” De svenska informanter-
nas kommentarer skiljde sig dock från tyskarnas på en viktig punkt; de gav 
positivare kritik beträffande referensbindningen mellan satser och hela 50% an-
såg att texten gav ett ”sammanhängande intryck”. Även om texterna emellanåt 
”låter osvenska” så bidrar den för svenskans del ”överdrivna användningen” 
av adverb i fundamentet till att orientera läsaren. Följande kommentarer be-
kräftar detta: ”Sammanhang skapas globalt med ’en resa’ i inledningen och i av-
slutningen samt lokalt med konnektorer: då, när, sedan.” ”Texten verkar sam-
manhängande med klar struktur. Meningarna hänger samman med varandra 
genom länkord.”

Då 17 vuxna svenskar skrev om en svensk text var, producerad av en tysk 
inlärare ”för att få den att låta mer svensk”, resulterade omskrivningarna bland 
annat i att de gjorde om meningar med objekt och adverbial till subjektinitiala 
satser:

(15) I det år var sommaren jättevarm... (L2 nybörjare)
(15’) Sommaren var jättevarm det året... (svensk omskrivning)

En text innehöll åtta meningar som började med Där. Den svenske informanten 
skrev om alla dessa meningar:

(16) Där vi bodde..., Där vi har tre skön dagar..., Där vi såg... (L2 nybörjare)
(16’) Vi bodde..., Vi hade tre..., Vi såg många... (svensk omskrivning)
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Även denna ”omvända” undersökning bekräftar språkspecifika informations-
strukturella mönster.  Den förmåga inlärarna har förvärvat i sitt första språk, att 
presentera information på ett adekvat sätt, verkar tappas bort då de använder 
sitt främmande språk. När man lär sig ett andra/främmande språk transfererar 
man dessutom den informationsstruktur man har i sitt modersmål, vilket bi-
drar till att texten låter otysk respektive osvensk.

Textproduktion i språkklassrummet 
ur ett didaktiskt perspektiv
Skriftlig produktion i undervisningen verkar ha fått stå tillbaka i den stora sats-
ningen på en ”kommunikativ” språkundervisning, som snarare fått innebör-
den ”muntlig kommunikation”. Dagens samhälle innebär dock att vi måste bli 
bra även på skriftlig kommunikation i de främmande språk vi lär. Medan några 
forskare menar att det endast är i målspråkslandet man kan lära sig att kom-
municera på ett adekvat sätt, förvärva pragmatisk kompetens, visade Kasper 
& Rose (2002:273) att ”instructional intervention is more beneficial than no in-
struction specifically targeted on pragmatics”. Även Mauranen (1996) drog den-
na slutsats då hon bedrev undersökningar av diskurskompetens i akademiska 
andraspråkstexter producerade av finska engelskstuderande. Hon konstater-
ade att studenterna hade omfattande problem med att strukturera information 
i sina engelska texter medan de inte hade motsvarade koherensproblem i sitt 
första språk. Enligt Mauranen läggs tonvikten i undervisningen i Finland på 
satsnivå, vilket sker på bekostnad av korrekt textstrukturering. Hennes under-
sökningar visade att införandet av diskurskompetens i engelskundervisningen 
för de finska studenterna var framgångsrik.

Om vi tittar på motsvarande problem i svenskars tyska på alla nivåer, ser vi 
att andraspråksproduktionerna närmar sig målspråket med fortsatta studier. I 
Figur 1 nedan illustreras antalet påståendesatser som börjar med något annat 
än ett subjekt i texttypen informella brev. Texttypen har hållits konstant, för att 
undvika att detta annars skulle kunna påverka informationsstruktureringen. 
Svarta staplar visar den procentuella andelen påståendesatser inledda av icke-
subjekt i den svenska (29%) och den tyska (50%) kontrollgruppen. Variationen 
i tyskan är alltså betydligt större. Detta kan jämföras med andraspråksproduk-
tionerna (vita staplar), där endast 16% av fundamenten hos nybörjarna innehål-
ler en annan satsdel än subjekt. Hos gymnasieeleverna på medelnivå innehåller 
21% av satserna ett icke-subjekt och hos studenterna på avancerad nivå 35%. 
Satser inledda av icke-subjekt blir alltså allt vanligare ju bättre våra inlärare 

- 184 -



blir på tyska, men inte ens den mest avancerade gruppen har efter sex års tyska 
kommit upp till samma nivå som de infödda tyskarna.
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Figur 1. Procentuell andel påståendesatser inledda av icke-subjekt i 
svenskarnas tyska L2-texter samt svenska och tyska kontrollgrupper (brev)

Man verkar således inte dra nytta av den kunskap man har i sitt första språk när 
det gäller allmänna universella regler för hur information struktureras. Man 
blir inte heller automatiskt bättre ju mer man får skriva på målspråket (jfr. Ivanič 
2004), vilket visar att såväl tematisk progression som språkspecifik informa-
tionsstrukturering bör tas upp i undervisningen i främmande språk.

Under våren 2008 genomförde jag ett experiment med 11 tyskstuderande 
under andra terminens högskolestudier. Studenterna fick kritisera tyska in-
lärares svenska L2-texter samt läsa en sammanställning av tyska informanters 
kritik av svenska studenters tyska texter (se Rosén 2006:112−121). De gjordes 
också uppmärksamma på vilka språkspecifika frekvensskillnader som finns 
mellan språken, vilka fenomen som bidrar till textuell koherens samt att ref-
erensbindningen i svenskan och tyskan är olika. Den riktade undervisningen 
bidrog till att variationen i fundamentet blev betydligt bättre, liksom kopplin-
gen mellan satser1. Frekvenserna i Tabell 4 nedan uppvisar till och med samma 
variation som tyskarnas L1-produktion (jfr. Tabell 1 ovan).

1 Trots att studenternas texter uppvisade tyska satsdelsfrekvenser i fundamentet kunde dock en 
viss överanvändning av ”svensk” referensbindning märkas. De svenska inlärarna överanvände 
pronomenet das (det) och underanvände pronominaladverb (damit, daran etc.) för att binda 
samman satser.
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Tabell 4. Satsdelar i fundamentet i svenska studenters tyska L2-texter
(sista produktion termin 2)1

Subjekt och 
formella subjekt

Objekt Tids- och 
rumsadverbial

Andra 
adverbial

Övriga led

 L2-tyska 53% 8% 15% 21% 3%

 avancerad nivå (11) (181/340) (27/340) (51/340) (72/340) (9/340)

Då tyska studenter ombads kommentera dessa texter var kommentarerna 
betydligt positivare. Även den student som hade störst problem med gram-
matiken fick ett mycket positivt omdöme: ”Der Text macht einen zusammen-
hängenden Eindruck. Die Sätze beziehen sich gut aufeinander. Der Student 
hat sich auβerdem bemüht, Abwechslung in die Satzkonstruktion zu bringen” 
(DNClas09). [Texten ger ett sammanhängande intryck. Satserna knyter an till 
varandra. Studenten har dessutom ansträngt sig för att skapa omväxlande sats-
konstruktioner.].

Resultaten av mina undersökningar talar därmed mot Kowals (2007) och 
Hendriks (1998) antaganden (se ovan). Även om inlärarna i sitt första språk be-
härskar de universella reglerna för strukturering av information, verkar såväl 
lärare som inlärare lägga så stor vikt vid grammatisk korrekthet att diskurs-
kompetensen, förmågan att presentera information på ett adekvat sätt, går för-
lorad. Man transfererar inte automatiskt dessa kunskaper till ett främmande 
språk (jfr. Mauranen 1996). Min pilotundersökning visar dessutom att riktad 
undervisning har klart positiva effekter på inlärarnas textgrammatik. Av in-
födda talares kommentarer framgår också hur viktig denna kompetens är för 
hur information processas och texter uppfattas. Om vi vill att språkstuderande 
ska lära sig skriva sammanhängande texter på målspråket, måste vi göra dem 
uppmärksamma på såväl de språkspecifika strukturella skillnader som finns 
mellan deras modersmål och målspråket samt på de allmänna principer som 
gäller vid strukturering av texter. Det räcker inte att bara ta upp syntax, morfo-
logi och vokabulär.

Sammanfattning
Jag har här visat på några avvikande tendenser i hur svenskar och tyskar an-
vänder sig av fundamentet i V2-påståendesatser för att strukturera information 
och organisera en text. Dessa skillnader mellan språken syns mest i de lingvis-

1 Texterna handlade om Meine Träume (mina drömmar) samt So reicht mein Geld aus (så räcker 
mina pengar).
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tiska medel som används för att introducera och upprätthålla referenter och 
binda ihop text.

Inlärarna på alla nivåer har problem med de språkspecifika strukturer som 
påverkar informationsstruktureringen. De svenska inlärarna överanvänder 
subjekt- och expletiv-initiala satser, es/das och dann i fundamentet, strukturer 
som är typiska för och frekventa i deras L1 svenska. De underanvänder typiskt 
tyska sätt att börja en mening, med pronominaladverb och konnektiva adver-
bial. De tyska inlärarna uppvisar motsatt mönster såsom underanvändning av 
det-konstruktioner. De överanvänder adverb och pronominaladverb satsinitialt 
(där, då, därmed ...), strukturer som är typiska för och frekventa i deras L1 tyska. 
Sammantaget finns det en tydlig korrelation mellan de kvantitativa och kva-
litativa analyserna samt informanternas kommentarer till L2-produktionerna. 
Inlärarna verkar därmed transferera de informationsstrukturella mönster de 
har i sitt modersmål, vilket tyder på transfer inom ett annat område än enbart 
syntax.

Att inte behärska dessa språkspecifika mönster leder oftast till en diskurs-
struktur som infödda talare upplever som “otysk/osvensk” och osammanhäng-
ande. Dessa skillnader mellan språken är inte grammatiska/ogrammatiska, 
utan språkliga tendenser och att behärska dem är utan tvekan en viktig del av 
den språkliga kompetensen. En slutsats man kan dra av de resultat som redo-
visas här är att informationsstruktur och diskurskompetens uppenbarligen får 
alldeles för lite utrymme i andraspråksundervisningen.
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”Ich habe gefährt” 
– Ett fel eller ett framsteg?
ChRistine fRedRiksson
Folkuniversitetet

abstRakt
Utifrån en longitudinell empirisk studie av svenska elevers inlärning av tyska verbformer 
(Fredriksson 2006) belyser detta bidrag olika faktorer som påverkar språkutvecklingen vid 
inlärningen av främmande språk i klassrummet. Särskild fokus läggs på relationen mellan 
grammatisk input och elevens faktiska inlärningsresultat under en längre period. Hur blir 
en form introducerat och vad kommer eleven ihåg vid olika tidpunkter? Vilket samband 
finns det mellan en forms morfologiska uppbyggnad och elevens sätt att memorera den? Hur 
skulle kunskap av denna typ kunna komma till användning i språkundervisningen?

Resultaten i termer av klart identifierbara utvecklingssteg stödjer teorin om en medfödd 
språkinlärningsmekanism och visar att undervisning av grammatik har en viktig roll att 
spela  i främmandespråksklassrummet.

Inledning
Vem har inte hört svenska elever eller studenter säga ”Tyska är så svårt” eller 
”Oj, jag kommer aldrig att lära mig tysk grammatik”? Grammatik har nästan 
blivit något som man associerar med just det tyska språket och komparativ 
forskning ger eleverna i viss mån rätt. Det har visat sig att tyskans verbmor-
fologi är mer komplex än t.ex. engelskans eller svenskans eftersom språket 
använder sig av olika böjningsformer för att skilja mellan olika grammatiska 
funktioner (Fredriksson (2006:47–50). Formsystemet är dessutom svårt att ge-
nomskåda eftersom en form eller ändelse ofta används i olika funktioner (t.ex. 
används -en som i wohn-en ’bo’ resp. ’bor’ både för att markera infinitiv och 1:a 
och 3:e person plural). Olika former används också i en och samma funktion 
(t.ex. markerar både -e i ich wohn-e ’jag bor’ och 0-suffix i ich will ’jag vill’ 1:a 
person singular). Titeln jag valde för mitt bidrag ”Ich habe gefährt” visar på 
ett ganska komplicerat grammatiskt fenomen, nämligen perfektformen av ett 
intransitivt oregelbundet (jag väljer denna term istället för starkt) rörelseverb 
fahren ’åka’. Den som har bekantat sig med det tyska språket vet att den här 
formen inte överensstämmer med normen i målspråket. Den korrekta formen 
är Ich bin gefahren.
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Exemplet visar dock hur svenska elever hanterar den input som de har fått 
genom sin grammatikundervisning. När de producerar denna form har de tidi-
gare lärt sig att tyska verb böjs efter person och numerus. De har också lärt sig 
att fahren som oregelbundet verb får omljud i 2:a och 3:e person singular pre-
sens du fährst/er fährt och att perfekt i regel bildas med en form av hjälpverbet 
haben och en participform med circumfixet ge-...-t, t.ex. ich habe ge-sag-t ’jag har 
sagt’. Att participformer av oregelbundna verb slutar på -en som i gefahr-en, att 
de ibland byter stamvokal (trinken ’dricka’>getrunken ’druckit’) och att intransi-
tiva rörelseverb bildar perfekt med hälpverbet sein har de lärt sig i de följande 
etapperna i grammatikundervisningen.

Ovan ställde jag frågan hur elevernas form ska bedömas: som fel eller som 
framsteg? Jag menar att denna form visar vilken information eleven klarar av 
att bearbeta vid detta specifika stadium i sin språkutveckling och att den måste 
ses som ett framsteg. I det följande kommer jag att belysa detta med hjälp av 
några centrala resultat från min avhandling (Fredriksson 2006). Jag börjar med 
en kort bakgrundsinformation till undersökningen och en överblick över några 
centrala teorier om språkinlärning som jag stödjer mig på. Avslutningsvis vill 
jag diskutera vilka konsekvenser mina resultat kan ha för språkundervisningen.

Bakgrund
Från höstterminen 2002 till vårterminen 2004 sammanställde jag en korpus av 
skriftlig elevdata från en nybörjargrupp Pop P (20 grundskoleelever som vid 
början av undersökningen läst tyska i ett år) och en fortsättningsgrupp Pop L 
(32 gymnasieelever som vid början av undersökningen läst tyska i knappt fyra 
år). Utifrån lärarnas information över den grammatiska progressionen i under-
visningen fick eleverna lösa tre olika uppgifter vid sammanlagt sju testtillfällen: 
en lucktext (L), en översättning från svenska till tyska (Ü) och en fri skriftlig 
uppgift (F). För att kunna följa utvecklingen testades nya och gamla former vid 
varje testtillfälle (med undantag av den fria uppgiften). Testen utfördes med 
ungefär två månaders mellanrum.

Att jag använde olika uppgifter har främst den förklaringen att jag ville fånga 
in ett bredare spektrum av elevernas kompetens med hjälp av data som produ-
cerats under olika kognitiva förutsättningar (Wode 1993:107–110). När en elev 
ska bilda en ny L2-form utifrån en given L2-form i en lucktext är det troligt att 
han/hon lägger mest fokus på formen. I en fri text ligger elevens fokus förmod-
ligen främst på innehållet, dvs. det som han/hon vill säga och formen får min-
dre uppmärksamhet. I en översättning fokuseras förmodligen både innehållet 
och formen och elevens L1 påverkar tankegången (Ellis 1994:138, 146–151, 318).
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I tidigare undersökningar av inlärarspråket (se Boss 1997, 1998; Blackshire-Belay 
1995; Clahsen et al. 1983; Diehl et al. 2000 och Pishwa 1985, 1989) har man använt 
muntlig eller skriftlig spontandata, dvs. data som producerats utan förberedel-
se eller tid för eftertanke, för att kunna belägga elevens abstrakta språkkompe-
tens (se Ellis 1994:131). Flera forskare med L2-variabilitet som teoretisk utgångs-
punkt (se Tarone 1983:151–152) har dock påpekat att språkkompetens inte är ett 
abstrakt vetande om ett språks regelsystem utan att den snarare omfattar olika 
beteendemönster som ligger till grund för olika slags språkbeteende i specifika 
användningskontexter. Därmed är det språkforskarens uppgift att upptäcka 
den systematiska variabilitet som finns vid en given tidpunkt i inlärarspråket.

Teorier om språkinlärning – ”Rule” eller ”Cue”?
Inom den teoretiska L2-inlärningsforskningen finns det delade uppfattningar i 
frågan om hur språklig information lärs in och lagras i minnet (se Ellis 1994:295). 
Det råder en principiell skillnad mellan föreställningen om att informationen 
lagras som symboliska representationer av språkliga regler (rule) och idén att vi 
när vi uppfattar en viss stimulus (cue) i vår språkliga input utvecklar nätverks-
förbindelser i hjärnan. Språkinlärningsteorier som anknyter till Chomskys teori 
om en medfödd mental grammatik (UG) utgår ifrån att all språkinlärning styrs 
av abstrakta principer eller parametrar som tillsammans utgör vår språkliga 
kompetens. När vi lär oss ett språk bildar vi mentala representationer i form av 
”regler” över hur språket är uppbyggt. I teorier som påverkats av den kognitiva 
psykologin förknippas språkinlärning med de kognitiva processer som aktive-
ras när man tar in, bearbetar eller frigör L2-information i sin språkproduktion. 
En del av teorierna skiljer fortfarande mellan kompetens (ett abstrakt vetande) 
och performans (användningen i språkreception och -produktion). En extrem-
position intar konnektionistiska teorier som PDP (Parallel Distributed Proces-
sing) av Rumelhart och McClelland (1986) eller Competition Model av Bates 
och MacWhinney (1987). Forskargruppen inom PDP utgår ifrån att L2-kunskap 
manifesterar sig i förbindelser mellan nervceller i ett nätverk i hjärnan. Det är 
den yttre stimulansen eller cue som har inflytande över vilka förbindelser som 
stärks eller försvagas och vilken språklig information som förknippas med en 
stimulus. Skillnaden mellan kompetens och performans är därmed upphävd. 
Denna teori har styrkts av försök där man modellerat språkinlärningsprocessen 
med hjälp av datorsimulation.
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Hur bearbetas språklig information 
och hur lagras den i minnet?
Med hjälp av kvantitativ och kvalitativ analys har jag kunnat belägga att former 
av sein ’vara’, haben ’ha’, modala hjälpverb (Mod) och lexikala verb i presens, 
perfekt och preteritum ofta varierar beroende på vilken kontext (fri uppgift F, 
lucktext L eller översättning Ü) dessa producerats i. Vid en given tidpunkt finns 
det uppenbarligen konkurrerande former i elevernas inlärarspråk. För att illus-
trera detta visar jag i följande tabell utvecklingen av presensformerna sein, ha-
ben och lexikala verb (HV) i nybörjargruppen (Pop P). Den första siffran anger 
den procentuella andelen av korrekta former per test (F, L, Ü) vid undersök-
ningstillfälle (EH 1-7).

Tabell 1. Utveckling av presensformer i olika kontexter (F, L Ü)

Test Eh sein haben hv

% n % n % n

F 1 81 95/117 74 43/58 46 109/235

F 2 91 62/68 93 40/43 87 142/164

F 3 89 55/62 90 9/10 62 62/100

F 4 81 21/26 90 9/10 60 40/67

F 5 89 47/53 90 9/10 48 50/105

F 6 82 68/83 80 8/10 45 128/283

F 7 76 44/58 79 19/24 53 152/288

L 2 55 32/58 38 15/40 68 184/270

L 3 - - - - 50 4/8

L 5 - - 77 10/13 83 60/72

L 6 47 8/17 25 1/4 63 55/87

L 7 42 8/19 89 17/19 55/101 229/294

Ü 1 91 115/127 53 18/34 54 55/101

Ü 2 58 35/60 70 21/30 71 143/201

Ü 3 100 1/1 91 31/34 57 159/277

Ü 4 89 17/19 0 0/1 35 58/167

Ü 5 94 83/88 58 15/26 75 88/118

Ü 6 38 8/21 50 1/2 69 99/144

Ü 7 84 32/38 71 10/14 75 72/96

Det har också visat sig att former som är unika eller idiosynkratiska som t.ex. 
formerna av sein (bin, bist, ist…’är’; war ’var’; gewesen ’varit’) och haben (habe, hast, 
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hat…’har’; hatte...’hade’, gehabt ’haft’) eller participformer och preteritumformer 
av oregelbundna verb (gefahren ’åkt’; gekommen ’kommit’, ging ’gick’ osv.) i bör-
jan används mer korrekt i de fria uppgifterna (F, B) och översättningarna (Ü), 
där man kan förvänta sig ett mindre formbetonat språkbruk. Avvikande varian-
ter förekommer däremot mer frekvent i lucktexterna (L). Det omvända är fallet 
för former vars grammatiska funktion uttrycks med regelbundna böjningsän-
delser som t.ex. presensformer av lexikala huvudverb (HV) eller participformer 
av regelbundna verb. I lucktexterna överförs dessa regelbundna mönster på 
oregelbundna former (*gefahrt/gefährt). Jag tyder det som att formerna lärts in 
och lagrats på olika sätt i minnet: 1. som icke-analyserad form när det gäller den 
grammatiska funktionen och 2. som analyserad form. I det första fallet har for-
men lärts in som lexikalisk data, som en glosa. Denna kan bestå av flera delar 
(chunk) som t.ex. ich bin. I det andra fallet har eleven blivit uppmärksam på en 
formell egenskap och förknippat den med en viss funktion. Följande exempel 
från två grundskoleelevers produktioner (P15 och P17) illustrerar förekomsten 
av icke-analyserade presensformer av sein i den fria uppgiften och delvis ana-
lyserade former i översättningsuppgiften (koden P1501-1F utläses som P för 
population, nummer för elevens identitet 15, satsnummer 01-, undersöknings-
tillfälle 1 och uppgiftstyp F).

P1501-1F Ich bin 12 Jahre.
P1502-1F An 19/3-03 ich bin 13 Jahre alt.
P1514-1F An der Sommer ich bin in einem Sommerhaus in der Vestküste.
P1519031Ü Sussanne.Wie alt ist du?
P1548032L Oh, das sind billig. 
P1580112Ü De bist oft müde. (3p)
P1730-1B Es ist fünf uhr zehn. 
P1709-1F meine hobby ist foschbal
P1702-1F und ich bin 13 jahre
P1748-2F und ich bin 14 Jahre alt.
P1726022Ü Ich heiße Vanessa und ist 13 jahre alt.

Följande presensformer av haben ’ha’ är ytterligare exempel på konkurrerande 
former. Formen habst existerar inte i målspråket men den visar tydliga tecken 
på att ha bildats regelbundet med stam + -st. Samma kan sägas om formen habt. 
Eleven visar att hon/han förknippar 2:a och 3:e person med respektive form.

P1303-1F Ich habe eine Schwester
P1305-1F Ich habe ein Vater
P1307-1F Ich habe auch ein mutter,
P1338-1B Mein Swester hat ein vest.
P1337-1B Mein Mutter hast ein gepungtet fyrkläde.
P1336-1B Mein Vater har ein kariert blause.
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P1323121Ü Nein, er habt leites har.
P1322111Ü habt er braunes har?
P1346222Ü Habst du ein haustire?
P1316162L Habt er so viel Geld?
P1313132L Du habst ja keinen Geschmack!
P1317013Ü Ich haben ein Geheimnis

Hur kan inlärningsprocessen förklaras?
I min avhandling har jag föreslagit en modell som bygger på tre olika teore-
tiska ansatser inom L2-inlärningsforskningen för att kunna förklara både den 
synkroniska och den diakroniska variationen (utvecklingen) av inlärarspråket 
(Fredriksson 2006:68-79): Tarones Capability Continuum (Tarone 1983), McLaugh-
lins Information Processing Model (McLaughlin et al. 1983:139, McLaughlin 1990a, 
1990c) och konnektionistiska teorier som PDP och Competition Model. En fjär-
de komponent är olika grader av medvetenhet och vetande (consciousness) en-
ligt den differentiering som bl.a. Schmidt (1990) föreslagit.

Som tabellen nedan illustrerar utgår jag ifrån att eleven använder sig av oli-
ka strategier beroende på om han/hon lägger fokus på en forms formella egen-
skaper (intentionell inlärning) eller på en forms betydelse (incidentiell inlär-
ning). I det första fallet aktiveras formrelaterade abstrakta processer och leder 
till att formens formella egenskaper uppmärksammas. Denna stimulus eller cue 
leder till en associativ förbindelse mellan en form och dess funktion. Man kan 
tänka sig att eleven i det ögonblicket minns hur en form visats och förklarats på 
tavlan eller i en framställning i boken. I det andra fallet aktiveras betydelserela-
terade icke-abstrakta processer som leder till att en form uppmärksammas och 
förknippas med en viss betydelse.

Tabell 2. Informationsbearbetning vid intentionell/incidentiell inlärning

Intentionell inlärning Incidentiell inlärning

strategier formrelaterade abstrakta
processer (understanding)

betydelserelaterade 
icke-abstrakta processer 
(noticing)

stimulus (cue) form betydelse

associativa förbindelser
(form/funktion-förbindelse)

form noterad/funktion
förstådd

form 
noterad/betydelsen 
förstådd

Det är viktigt att påpeka att analyserad/icke-analyserad anger den grad i vilken 
en form har analyserats när det gäller formens funktion i målspråket. Exemplet 
ovan ich haben ein Geheimnis är ett tecken på analys eftersom eleven inte längre 
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använder färdiga fraser som i 1F. Det visar också att han eller hon inte förstått 
funktionen av ändelsen -en. Det rör sig således om en svagt analyserad form. 
Tabell 3 nedan illustrerar hur en icke-analyserad form/funktion-förbindelse 
uppstår och hur icke-analyserade rutiner (mer permanenta former) utvecklas 
efterhand genom automatisering.

Tabell 3. En icke-analyserad form/funktion-förbindelse uppstår och automatiseras

Noticing Automatisering

Fas 1: man lägger märke till en 
ny form och formens betydelse i 
användningskontexten
Fas 2: man bildar associativa 
förbindelser av form och funktion

Fas 1: upprepade aktivering av en 
icke-analyserad form/funktion-
förbindelse
Fas 2: en oanalyserad rutin bildas

Allt tyder på att eleverna undan för undan blir uppmärksamma på nya cues 
under sin språkutveckling vilket leder till att nya mera analyserade rutiner 
bildas. Former som varit tillgängliga i en kontext där betydelsen stått i fokus 
blir tillgängliga i en kontext som kräver att formen har analyserats. Med stöd 
på Tarones Capability Continuum (1983, 1988) relaterar jag dessa kontexter till 
en informell stil respektive formell stil. I bilden nedan visar jag hur en icke-
analyserad rutin uppstår i en informell kontext och utvecklas genom att hela 
nätverket omstruktureras som följd av ökade kunskaper. När all uppmärksam-
het ligger på betydelsen, (-) incidentiell, kan bara lite information om formen 
tas upp i arbetsminnet (intake) eftersom denna kontrollerade process kräver all 
bearbetningsenergi. För att den nya form/funktion-förbindelsen inte ska glöm-
mas måste den aktiveras vid upprepade tillfällen och automatiseras.

Stil  uppmärksamhet intake form/funktion-förbindelse rutin
 på formen kontrollerad automatiserad

L2-norm knowing L2-kompetens

om
st

ru
kt

ur
er

in
g

 

 

informell  (-) incidentiell noticing icke-analyserad icke-analyserad

Figur 1. Hur en icke-analyserad rutin uppstår och utvecklas genom omstrukturering
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En analyserad rutin uppstår på två sätt:

1. När den uppmärksammas i undervisningen, t.ex. genom att ett 
böjningsparadigm åskådliggörs i boken eller på tavlan och övas, bildar eleven sina 
egna föreställningar om formens funktion i målspråket. Den information som 
eleven blir varse om med hjälp av sitt abstrakta vetande förknippas associativt med 
formen.

2. När eleven på grund av nya insikter bildar egna hypoteser eller föreställningar 
analyseras tidigare icke-analyserade former med hjälp av denna information 
och det uppstår en ny mer analyserad form/funktion-förbindelse. Båda behöver 
aktiveras vid upprepade tillfällen för att det ska bildas rutiner. Hur väl dessa 
föreställningar eller hypoteser stämmer med avseende på L2-normen beror dels 
på elevens individuella faktorer (grad av uppmärksamhet, analytisk förmåga, 
språkförmåga, inlärningstyp osv.) dels på elevens utvecklingsnivå.

Tabell 4. En analyserad form/funktion-förbindelse uppstår och automatiseras.

understanding utan
omstrukturering

understanding med 
omstrukturering

automatisering

Fas 1: en ny form 
uppmärksammas och 
funktionen analyseras 
med hjälp av abstrakt 
vetande

Fas 2: form och 
funktion förknippas 
associativt

Fas 1: en tidigare 
icke-analyserad form 
uppmärksammas och 
funktionen analyseras 
med hjälp av abstrakt 
vetande

Fas 2: form och 
funktion förknippas 
associativt

1. upprepad aktivering 
av en analyserad form/
funktion-förbindelse

2. en analyserad rutin 
bildas

När eleverna lär sig presensformer av lexikala verb kan de i början inte förknip-
pa rätt ändelse med rätt person. De generaliserar oftast -en som markering för 
samtliga personer. I nästa steg förknippar de 1:a person med korrekt ändelse -e. 
Andra personer får nu ändelsen -t. Skillnaden gentemot förr är att eleverna nu 
har blivit uppmärksamma på stimulus ”person”. Detta är ett tecken på att den 
tidigare L2-informationen har omstrukturerats.

Trots att det finns stora individuella skillnader när det gäller den kompetens 
som eleverna uppnår i de olika delområdena efter undervisning i tre respektive 
sex år, så har det visat sig att eleverna i en population gör likartade fel. Detta 
tyder på att språkutvecklingen följer ett universellt mönster som förmodligen 
beror på att eleverna bearbetar språklig information på ett likartat sätt. Bilden 
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nedan visar hur en analyserad rutin uppstår när elevens uppmärksamhet ligger 
på formen (+) intentionell. Det som eleven förstår om formens funktion (un-
derstanding) förknippas under kontrollerad bearbetning till en form/funktion-
förbindelse som vid upprepning av processen blir en rutin. Med ökande kun-
skaper omstruktureras denna information och eleven utvecklar en kompetens 
som allt mer leder till ett språkbruk enligt L2-normen.

Stil uppmärksamhet intake form/funktion-förbindelse rutin
på formen kontrollerad automatiserad

L2-norm knowing L2-kompetens

om
st

ru
kt

ur
er

in
g

 

 

formell (-) intentionell understanding analyserad analyserad

Figur 2. Hur en analyserad rutin uppstår och utvecklas genom omstrukturering

Utvecklingssekvenser
- Hur hänger hela utvecklingen ihop?
Inlärningen av verbformer i ett specifikt område (t.ex. presensformer) kan be-
skrivas som utvecklingssekvenser. En sekvens beskriver olika steg i den följd 
som eleven upptäcker och automatiserar nya former och funktioner. Varje steg 
innebär att en ny och mer analyserad rutin bildats. Eleven behärskar alltså först 
på slutet ett helt område (se avb. 4). Vissa former som t.ex. oregelbundna lexika-
la verb (essen, sprechen, fahren osv.) verkar alltid kräva en analys eftersom eleven 
måste bli uppmärksam på och förknippa omljud med dessa verb och dessutom 
bara vid 2:a och 3:e person singular. Andra former utvecklas parallellt i en ana-
lyserad och en icke-analyserad sekvens. Vi såg exempel på detta ovan vid pre-
sensformerna av sein ’vara’ och haben ’ha’.

Utvecklingssekvens för oregelbundna HV
I det följande vill jag illustrera utvecklingssekvensen för oregelbundna HV med 
hjälp av en översikt över nybörjargruppens användning av dessa former vid de 
sju undersökningstillfällen (Fredriksson 2006:237).
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Tabell 5. Kontexter med verb med omljud vid de sju undersökningstillfällen (EH1-EH7)

Förekomst (n) i obligatoriska kontexter (2s, 3s) Generaliseringar av omljudet (OL)

Eh
korrekta Gen 

-t/-st
reg stam övriga Tot Pres mod v2 Perf v2 Pret Tot

n % n % n % n % n n % n % n % n % n
1 3 12%   16 64% 6 24% 25        

2 53 74% 8 11% 11 15%   72 1 33% 2 67%  0% 3

3 21 35% 5 8% 30 50% 4 7% 60 9 56% 1 6% 6 38% 16

4 18 26% 2 3% 49 70% 1 1% 70 5 25%   15 75% 20

5 20 67%   9 30% 1 3% 30 1 8%   11 92% 12

6 62 36% 9 5% 96 56% 3 2% 170 1 3% 3 9% 31 89% 35

7 119 63% 10 5% 55 29% 4 2% 188 17 53% 5 16% 6 19% 4 13% 32

Total 296 48% 34 6% 266 43% 19 3% 615 34 29% 11 9% 69 58% 4 3% 118

Vid första tillfället (EH1) är bara tre av sammanlagt 25 former (12%) korrekta 
(andra kolumnen). I 64% av de obligatoriska kontexterna, dvs. kontexter i 2:a 
och 3:e person singular (2s och 3s), har eleverna använt regelbundna stammar 
(Reg stam i fjärde kolumnen), vilket inte förvånar eftersom fenomenet ännu 
inte har uppmärksammats i undervisningen. I få fall (Övriga) har eleverna an-
vänt L1 former. Redan vid andra undersökningstillfället (EH2), efter att for-
merna introducerats i undervisningen, ser vi en markant ökning av korrekta 
former (74%). I den högra spalten över generaliseringen av omljud (Genera-
liseringar av OL) ser vi att eleverna börjar bilda presensformer (Pres) ”wir isst 
auch Eis”, modalkonstruktioner (Mod V2) ”kann du spricht”, perfektformer (Perf 
V2) ”Dann haben wir nach Italien gefährt” och slutligen preteritumformer (Pret) 
”weil der Wolf leufte nach Oma” med omljud, vilket visar att ljudförändringen 
uppmärksammats. Att dessa generaliseringar fortfarande förekommer efter tre 
år (och längre) samt att bara 63% av formerna är korrekta i EH7 visar att det tar 
lång tid tills eleverna har bildat rutiner för omljud i 2:a och 3:e person singular.

Tabell 6 är en modell över denna utvecklingsprocess och illustrerar i första 
kolumnen vilka stimuli eleverna blir uppmärksamma på (Utvecklingssteg) 
vid olika steg av sin utveckling (t.ex. steg 1 betydelse + oregelbundet ljud) och 
vilka analyserade rutiner som utvecklats vid olika tidpunkter (EH2 korrekta 
former). Vårt utgångsexempel ich habe gefährt faller under steg 4) när eleven lärt 
sig mönstret för att bilda regelbundna perfektformer och lagt märke till att fah-
ren är ett verb som får omljud. Steg 6, när omljudet förknippats med 2:a och 3:e 
person presens singular, inträffar först under 1:a året på gymnasiet.
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Tabell 6. Utvecklingssekvens av oregelbundna HV och werden ’bli’ (verb som får omljud)

Utvecklingssteg Inlärning av omljud 
vid oregelbundna huvudverb

stimuli (cues) 
som eleven blir uppmärksam på

analyserad

Steg 1) Ordbetydelse +
omljud (oregelbunden)
EH2

du isst, sprichst
fährst, er isst,
spricht, fährt

Steg 2) Presens +
omljud (oregelbunden)
EH3

VOL-t resp.
VOL-st
för 1s und 1p

Steg 3) V2 + 
omljud (oregelbunden)
EH3–EH7

Mod+VOL-t/-st

Steg 4) Perfekt particip + 
omljud (oregelbunden)
EH4–EH7

ge+VOL-t resp. -st
eller
VOL-t resp. -st

Steg 5) Preteritum + 
omljud (oregelbunden)
EH7 (EH3–EH5)

VOL-te
resp.
VOL-t/-st (Presens)

Steg 6) Person + omljud
(EH1–EH5)

VOL+-t för 3s
VOL+-st för 2s

Inlärningsprocessens inlärningsfaser 
och utvecklingssekvenser
De olika specifika områden som eleven bearbetar i den följd som de introdu-
cerats i undervisningen, presensböjning av lexikala verb (HV), av sein, haben, 
modala hjälpverb (Mod) osv. utgör olika inlärningsfaser. En fas karakteriseras 
alltså av att eleven upptäckt helt nya formella egenskaper och funktioner, t.ex. 
att det finns verb, vars vokal ändrar sig som t.ex. ich fahre/ du fährst eller att vissa 
verbformer bildas analytiskt (konstruktioner med modala hjälpverb eller per-
fekt/pluskvamperfekt). Figuren nedan visar hela inlärningsprocessen indelad i 
specifika faser (romerska tal och den streckade horisontala linjen) och utveck-
lingssekvenser (vertikalt).
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Faser

Presens Perfekt

sein haben hv reg hv oreg mod icke-analyserad

I Presens 1) ich bin

du bist

er ist

2) sind,

bist, ist

1) ich

habe, er

hat, wir

haben

2) hat,

habe / habt,

habst

1) ich

heiße, du

heißt…

2) -en / -e,

-t

1) du

möchtes,

ich will…

2) Mod +

-e

V2-e

3) 0-

Suffix

und V2

1) haben

en/t

II Oregel-

bundenhet

3) Bas-

form

+ Person-

markör

3)

hat/habt

3)-t /-en

-st,

0-Suffix

1) isst

2) VOL

+-t / -st

III Två-

delad

3) Mod +

VOL-t, -st

4) V2

-en

Perfekt Preteritum

analyserad sein

Iv Perfekt 4) sind/ist

für 3

4) -e för

1s, -en

für 1p

4)

geVOLt

5) V1

Bas-

form/

2) haben

ge-n/

geALn

2) haben

ge-t

3) haben

ge-n

1) Bas-

form war

V2 ge- Preteritum hv

icke-analyserad analyserad

v Preteritum 5) hast 5) –st / -t

för 2p

5)

VOLte

6) VOL +

-t, -st

6) –st,

-en för

1p 4) haben,

sein

geALt

5) haben,

1) AL+0 1) -te

2)Inf/OL-t

3) AL+0

4) -t, -e

vI Numerus 6) sind 6) haben

6) en

7) V1–en

för 3p

8) V1–en

för 3p

V2-en

6)

haben

sein

ge-t,

geALn

sein

ge-t,

geALn

7) warst

waren

7) -st

-en för

3p

5) -en

6) -st, -en

för 3p

Figur 3. Översikt över inlärningsprocessens inlärningsfaser och utvecklingssekvenser.

Vilka former är lätta, vilka är svåra?
Tabell 7 visar i vilken ordning (nedersta raden) båda populationer lär sig att 
behärska de olika delområdena inom den tyska verbmorfologin (kolumner) el-
ler med andra ord vad som är relativt lätt eller vad som är svårt att lära sig. 
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Siffrorna har fastställts genom att räkna ut ett medelvärde för varje population 
utifrån data från samtliga testtillfällen (antal korrekta former delat med antal 
obligatoriska kontexter). Det procentuella medelvärdet för båda populationer 
framgår ur nästsista raden.

Tabell 7. Översikt över inlärningsordningen
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Ordningsföljd Pop P 1 2 5 3 4 7 6 8 9 7 10 12 13 11 14 13

Ordningsföljd Pop L 1 3 2 4 5 4 6 7 8 9 10 12 11 13 14 15

medel (%) Pop P + L 92 85 82 79 77 75 74 70 67 66 59 52 51 5 42 35

Inlärningsordning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Det har visat sig att eleverna snabbt lär sig att bilda perfekt med hjälpverbet 
haben (position 1). Även presensformerna av sein och haben verkar lätta och 
leder till att haben kongruensböjs korrekt i perfekt (om man bortser från plu-
ralformer). Formsystemet hos lexikala verb (HV) verkar däremot vara mycket 
svårare (position 9) och tar längre tid. Speciellt 3:e person i singular och plural, 
2:a person plural förorsakar inlärningsproblem. Svårast är former med sein som 
hjälpverb och preteritumformer av oregelbundna verb (position 15 och 16).

Vilka möjligheter öppnar denna undersökning 
för undervisningen?
Resultaten av denna undersökning kan förhoppningsvis leda till en bättre för-
ståelse för elevernas språkliga fel. Dessa speglar de steg som eleverna tar sig 
igenom under sin språkutveckling. Förklaringar leder inte med en gång fram 
till det korrekta språkbruket eftersom eleven bara kan tillägna sig målspråkets 
formsystem stegvis. För den undervisande läraren kan det vara värdefullt att få 
reda på hur eleven tänker, dvs. vilken hypotes han/hon har om en form. När jag 
upptäckte att grundskoleeleverna producerade former som *ich wolle eller *ich 
will habe istället för ich will/ich will haben ’jag vill ha’ fick jag höra förklaringen: 
”men det är ju ich!” De hade generaliserat personmarkeringen för 1:a person -e.

En fråga som riktar sig till den språkdidaktiska forskningen är hur inlär-
ningsprocessen kan stödjas. Resultaten tyder på att input som stimulerar inlär-
ning av lexikaliska enheter (former lärs in som glosor) gynnar inlärningen av 
komplicerade former, dvs. former som är oregelbundna eller som bildas på ett 
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unikt sätt (t.ex. particip- och preteritumformer av oregelbundna lexikala verb). 
För att formerna i senare skeden ska kunna användas korrekt krävs det förmod-
ligen förklaringar som leder till rätt analys. Att eleverna börja generalisera är 
en tydlig signal att eleven är ”mogen” för ett nytt steg i utvecklingen. En annan 
fråga är vilka övningar eller vilket slags träning som leder till att den korrekta 
formen så småningom blir tillgänglig i olika slags kontexter. Med tanke på att 
den konkreta användningen verkar styra inlärningen borde träningen utformas 
så att den stimulerar till att en mängd associativa förbindelser uppstår. 

På ett övergripande plan måste språkundervisningens yttre ramar ifrågasät-
tas. Min undersökning tyder på att grundskoleleverna saknar grundläggande 
förståelse för språkliga strukturer när de börjar läsa tyska, vilket kan bero på 
att grammatisk terminologi introduceras sent i svenskundervisningen. Vidare 
verkar språkutvecklingen hos en stor del av gymnasieeleverna avstanna på ett 
relativt tidigt stadium så att många inte uppnår en god L2-kompetens under de 
sex år de undervisas i tyska. Detta väcker frågan om vilka möjliga vägar det kan 
finnas för att nå bättre resultat. Räcker det nuvarande timantalet för att eleverna 
ska kunna bli framgångsrika i sin tyskinlärning? Skulle bättre grammatiska för-
kunskaper i modersmålet kunna underlätta inlärningen? Vilka andra faktorer 
spelar in? Dessa frågor kan vidare forskning förhoppningsvis ge svar på.

RefeRenseR
Bates, E., MacWhinney, B. 1987. Competition, variation and language learning. I: 

MacWhinney (Ed) Mechanisms of language acquisition, Hillsdale: Erlbaum.
Blackshire-Belay, C. A. 1995. Language contact: verb morphology in German of foreign 

workers. Tübingen: Narr.
Boss, B. 1997. Sprachunterricht und Spracherwerb – Ergebnisse einer Untersuchung mit 

anglophonen Deutschstudenten. – (MS)
Boss, B. 1998. Grammatik im DaF-Unterricht ab initio: Lässt sich der Spracherwerb 

steuern? – I: Fremdsprachen und Hochschule 53: 68–78.
Clahsen, H., Meisel, J., Pienemann, M. 1983. Deutsch als Zweitsprache: der Spracherwerb 

ausländischer Arbeiter. Gunter Narr: Tübingen.
Diehl, E., Christen, H., Leuenberger, S., Pelvat, I., Studer, T. 2000. Grammatikunterricht: 

Alles für der Katz? Untersuchungen zum Zweitsprachenerwerb Deutsch. Tübingen, 
Niemeyer.

Ellis, R. 1994. The Study of Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press.
Fredriksson, C. 2006. Erwerbsphasen, Entwicklungssequenzen und Erwerbsreihenfolge 

– Zum Erwerb der deutschen Verbalmorphologie durch schwedische Schülerinnen und 
Schüler. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Germanistica Upsaliensia 
50.

- 202 -



McLaughlin, L. 1990a. Restructuring. Applied Linguistics 11: 113–128.
McLaughlin, L. 1990c. ‘Conscious’ vs. ‘unconscious’ learning. TESOL Quarterly 24: 

617–634.
McLaughlin, L., Rossman, T., McLeod, B. 1983. Second language learning: an 

information-processing perspective. Language Learning 33: 135–158.
Pishwa, H. 1985. Markiertheitsprinzipien im Erwerb der deutschen Verbmorphologie. – 

I: Papiere zur Linguistik 33: 3–29.
Pishwa, H. 1989. Erwerb der deutschen Kongruenzregel. Berlin: Institut für 

Linguistik,Technische Universität Berlin (Reihe Arbeitspapiere zur Linguistik 23).
Rumelhart, D., McClelland, J. 1986. On learning the past tenses of English verbs. 

Parallel Distributed Processing: Explorations in the Microstructure of Cognition, 
Rumelhart, McClelland, PDP Research Group. Cambridge, Mass.: MIT Press. 2.

Schmidt, R. 1990. The role of consciousness in second language learning. Applied 
Linguistics 11: 129–158.

Tarone, E. 1983. On the variability of interlanguage systems. Applied Linguistics 4: 
143–163.

Tarone, E. 1988. Variation in Interlanguage. London: Edward Arnold.
Wode, H. 1993. Psycholinguistik: Eine Einführung in die Lehr- und Lernbarkeit von Sprachen; 

Theorien, Methoden, Ergebnisse. Ismaning: Hueber.

- 203 -











ASLA:s skriftserie
22. 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 (red/Ed). ASLA, Svenska fören-
ingen för tillämpad språkvetenskap. Stockholm 2009.

För beställning av ASLA:s årsböcker, 
se www.asla.se

ISBN 978-91-87884-22-1
ISSN 1100-5629
Stockholm 2009


