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Plenarföredrag 
 
 
 
Sally Boyd 
 
Vems svenska ska beskrivas? Problem med att använda termen ”native speaker” om 
ungdomar i flerspråkiga storstadsmiljöer 
 
Det har gått 45 år sedan den första sammankomsten för Svenskans beskrivning ägde rum i 
Stockholm. Språkforskning både före och efter denna tidpunkt – såväl allmän som 
språkspecifik och såväl empirisk som teoretisk – har relativt okritiskt utgått ifrån the native 
speaker – den infödda talaren – som en huvudsaklig källa för data och/eller som ett ideal vars 
kompetens grammatiska beskrivningar ska redogöra för (Coulmas 1981: 5). Native speakers 
är ibland konstruerade abstraktioner och ibland livslevande personer, men de utgör en grund 
för i stort sett all modern språkvetenskap. 
 I detta bidrag vill jag utifrån ett empiriskt material argumentera för att begreppet native 
speaker behöver uppdateras och modifieras (och ibland kanske helt läggas på hyllan), om vårt 
mål är en uttömmande och noggrann beskrivning av språket i det mångkulturella samhälle 
som Sverige har blivit sedan den första sammankomsten 1963. Ungdomar som växer upp i 
flerspråkiga storstadsmiljöer visar sig inte med lätthet kunna kategoriseras som antingen 
native eller non-native, eller som första-/andraspråkstalare av svenska. Svårigheterna med 
dessa kategorier blir ännu större när man tar hänsyn till ungdomarnas hela språkliga 
repertoarer. Så fort som man kritiskt granskar de kriterier som brukar anges i litteraturen för 
att någon ska räknas som infödd talare, ser man att en stor andel av ungdomarna faller utanför 
dikotomin; många är varken klara natives eller non-natives, och många räknas enligt vissa 
kriterier inte som native speaker av något språk. 
 Det visar sig dessutom att den svenska som talas av ungdomar i dessa miljöer inte utan 
vidare kan kategoriseras, utan olika drag eller konstruktioner som är utmärkande för 
språkbruket används på olika sätt av olika individer i olika kontexter. En enkel koppling 
mellan grupp och språk(varietet) blir svår att finna. Jag avslutar mitt bidrag med några förslag 
till hur man metodologiskt kan närma sig den fråga som ställs i rubriken.  
 
________________________ 
Coulmas, F. (1981) Introduction: the concept of native speaker. I (F. Coulmas ed.) A 
Festchrift for Native Speaker. The Hague: Mouton. 
 
 
 
 



 
 
 
Fred Karlsson 
 
29 möten och 57 cm av “Svenskans beskrivning” (SvB) 
 
I sitt plenarföredrag med titeln “Svenskans beskrivning under de år som gått” vid den 
Femtonde sammankomsten för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning konstaterade 
Bengt Loman (1985: 47), att mötesserien hade börjat närmast som “sektmöten för den 
strukturalistiska oppositionen”. Vid det laget hade det gått 22 år sedan den första 
sammankomsten år 1963 och SvB hade - trots den påstådda sekterismen - redan blivit en 
tradition. 

Josephson (1989: 110) förlägger det avgörande paradigmskiftet i svensk nordistik till åren 
kring 1975, då alltså strukturalismen i vid bemärkelse och speciellt nuspråksforskningen 
definitivt hade segrat över den unggrammatiska historismen och den litterärt inriktade 
stilistiken. 

SvB fungerade som en av flera katalysatorer i den här processen. Nu, ytterligare femton 
sammankomster senare, är det på sin plats att analysera vad mötesserien SvB kan berätta om 
den svenska nordistikens utveckling speciellt under de senaste 25 åren. Om detta skall mitt 
föredrag handla. Materialet utgörs av de 738 artiklarna som utkommit i de 29 hittills 
publicerade SvB-volymerna. Materialet har jag organiserat som en databas med ett antal 
kategoriseringar, där det är lätt att utföra sökningar. Bland annat följande frågeställningar 
kommer att belysas: 
 
När och varför började man organisera mötesserier, internationellt och i Sverige? 
Vilket genomslag har den internationella lingvistikens utveckling haft på SvB? 
Vilka är de dominerande trenderna? 
Vilka nordister har varit mest aktiva vid SvB? 
Vilka bidrag har blivit klassiker? 
Vilka tendenser har funnits och finns till avsöndring av nya specialiteter (“ny sekterism”)? 
Finns det typiskt svenska drag som utmärker SvB? 
Vad kan man spekulera om framtiden? 
 
Referenser 
 
Josephson, Olle (1989) Från Ruben G:son Berg till Svenskans beskrivning. Språk och stil och 
Nysvenska studier 1901-1975. Nysvenska studier 68: 91-116. 
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15. Förhandlingar vid Sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning 15: 
44-63. Göteborg: Göteborgs universitet. 
 
 
 
 
 
 
 



Sektionsföredrag 
 
 
Emilia Aldrin 
 
Enkäten som sociolingvistisk metod. Konstruktion och bemötande – erfarenheter från 
ett avhandlingsprojekt. 
 
En enkätundersökning kan vara lämplig som metod i många sammanhang där forskaren vill 
kunna nå ett flertal informanter och skapa en översikt över stora mönster och strukturer. Jag 
genomförde en relativt omfattande enkät som en del av mitt avhandlingsprojekt om hur 
föräldrars val av namn till sina barn kan utgöra en del i deras skapande av sociala identiteter. 
Syftet var att skapa en bred och översiktlig bild av namngivningens sociala relevans som 
senare kunde fördjupas genom intervjuer. I det här föredraget kommer jag att utgå från mina 
erfarenheter av enkätmetoden inom avhandlingsprojektet. Jag kommer dels att samla och 
diskutera några generella principer och ställningstaganden gällande enkäters konstruktion, 
dels kommer jag att med exempel ur min egen enkätundersökning belysa hur informanter med 
olika kön, ålder, yrke, utbildning och språkkunskaper kan bemöta enkäten som frågemetod 
och skilda frågetyper på olika sätt. 
 
 
 
Sofia Ask och Gunilla Byrman 
 
Texter med tyngd 
 
Forskning om professionsutbildningar är ett växande fält, och det finns också empiriska 
studier om utbildningars relation och anpassning till olika yrkens skrivkulturer. Projektet 
Texter med tyngd rör tre akademiska professionsutbildningars språkliga förberedelser för 
skriftlig myndighetsutövning. Det sistnämnda innebär att ”beslut tas eller åtgärder utförs som 
uttrycker samhällets maktbefogenheter att bestämma över något i förhållande till medborg-
arna” (Erdis 2007:38). Myndighetsutövningen är lagreglerad (i grundlag, förvaltningslag, 
polislag och skolförordning) och en självklar del i en demokrati. Att den sker på ett korrekt 
sätt är avgörande för individen, eftersom den på ett fundamentalt sätt påverkar den enskildes 
liv. 
 Materialet kommer från tre grupper nämligen lärare, poliser och socionomer. För dessa 
står myndighetsutövning i olika grad i fokus för verksamheten. Grupperna studeras under 
utbildning och i yrkeslivet. Vi noterar aktiviteter som föregår skrivandet av texter samt hur 
studenter och tjänstemän i dessa miljöer dokumenterar sina aktiviteter och ifall aktiviteterna 
påverkar skrivandet och vice versa. Vi frågar oss om studenterna på ett adekvat vis förbereds 
inför yrkeslivets myndighetsutövning eller om skrivandet i högre utbildning enbart är som en 
isolerad färdighet som bara marginellt eller i bästa fall är användbar i yrkeslivet. 
 I vårt föredrag presenterar vi texter som blivande poliser och socionomer tränas i. Med 
exempel belyser vi textuella, innehållsliga och funktionella aspekter av skriftlig myn-
dighetsutövning i sådana texter. 
 
Källor 
Erdis, M., 2007: Juridik för pedagoger. Studentlitteratur, Lund. 

 
 



Theres Bellander 
 
Kommunikativa verksamhetstypers betydelse för ungdomars datoranvändning 
 
Mitt avhandlingsarbetes övergripande syfte är att ge en bild av ungdomars muntliga och 
skriftliga kommunikation samt användning av interaktionsmedier. I mitt föredrag kommer jag 
att presentera en delstudie av hur ungdomar använder datorer i skolan och på fritiden. Jag 
kommer att diskutera vilka olika verksamheter som kan vara aktuella vid datorn, hur 
växlingen mellan verksamheterna sker samt hur datoranvändning i samband med en 
skolkontext eventuellt skiljer sig från datoranvändning i samband med en fritidskontext.  
 Begreppet kommunikativa verksamhetstyper (Linell 2005) är centralt i studien. 
Utgångspunkten är att de verksamheter som undersökningens ungdomar deltar i påverkar 
deras språkanvändning och deras val av interaktionsmedier. Därför studeras ungdomarnas 
interaktion utifrån sina olika sociokulturella sammanhang. 
 Jag utgår från ett forskningsmaterial som samlats in i samband med observationer av tre 
flickor och tre pojkar från tre gymnasieskolor. Ungdomarna har följts i skolan och på fritiden 
under en vecka vardera. Materialet utgörs av videoinspelningar, fältanteckningar samt 
informanternas egna texter som skrivits med hjälp av olika medier.    
 
Referens 
Linell, Per, 2005: Samtalskulturer: Analys av samtal och språkliga möten som kommunikativa 
verksamheter. Manuskript tidigare tillgängligt på Internet (2006-12-07). 
 
 
 
Görel Bergman-Claeson 
 
Monologen lever. Episka drag i svensk 1900-talsdramatik 
 
Episka drag, som monologer och direkt publiktilltal, är oskiljaktigt sammankopplade med 
dramatiken. Men de används i olika utsträckning under olika tidsperioder och i olika genrer. 

I mitt föredrag beskriver jag användningen av episka drag i svensk 1900-talsdramatik. 
Materialet utgörs av 20 svenska pjäser, och undersökningen ingår i projektet Svensk 
dramadialog under tre sekler vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet. 

I jämförelse med den programmatiska realismen under 1880-talet präglas användningen av 
episka drag under 1900-talet både av förnyelse och av traditionsbundenhet. Monologen hör 
till de episka drag som används i många olika funktioner, liksom det direkta publiktilltalet. 
Avsidesrepliken däremot har i stort sett endast pastischfunktion i 1900-talsdramerna.  
 
 
 
Petra Bodén 
 
Ungdomars uttal i flerspråkiga storstadsmiljöer 
 
På 80-talet uppmärksammade Ulla-Britt Kotsinas oss på den nya svenska som börjat talas av 
ungdomar i Rinkeby, en förort till Stockholm med en hög andel invånare med utländsk 
bakgrund. Kotsinas riktade vår uppmärksamhet inte bara på grammatiska och lexikala 
egenheter i den s.k. rinkebysvenskan, utan också på dess säregna uttal. 



Forskningsprojektet Språk och språkbruk bland ungdomar i flerspråkiga 
storstadsmiljöer har som syfte är att närmare beskriva och analysera ungdomsspråk i Malmö, 
Göteborg och Stockholm. Utgångspunkten är att det finns en multietnisk ungdomsvarietet för 
var och en av ovannämnda städer samt att dessa varieteter har både drag av regionala dialekter 
och gemensamma drag. Att likheter uppfattas mellan varieteterna bekräftas bl.a. av att 
Malmöungdomar gör en omedelbar koppling till den s.k. rosengårdssvenskan när man talar 
med dem om rinkebysvenska. Det är emellertid oklart om den upplevda likheten ligger i att 
båda varieteterna innehåller främmande språkljud eller om det finns faktiska fonetiska 
likheter. 

Flertalet av Kotsinas iakttagelser har motsvarigheter i den svenska på mångspråkig 
grund som talas i Malmö och Göteborg. Med Kotsinas impressionistiska uttalsbeskrivningar 
som utgångspunkt diskuteras likheterna mellan varieteterna samtidigt som förståelsen av 
uttalsdragen i fråga kompletteras med akustisk-fonetiska analyser. 
 
 
 
Magnus Brenner 
 
Deponens i finlandssvenska dialekter 
 
SÅ KALLADE DEPONENTA S-FORMER PÅ VERB KAN HA OLIKA FUNKTIONER I SVENSKAN, SÅ SOM 
RECIPROK BETYDELSE OSV. SEDAN LÄNGE ÄR DET KÄNT ATT S-FORMEN IBLAND DELVIS 
ANVÄNDS PÅ ETT AVVIKANDE SÄTT I FINLANDSSVENSKA DIALEKTER: 

EXEMPEL: 

(1) INT SKA TU LÄGGAS TÄÄR OPA BAKKAN   LAPPTRÄSK, NYLAND 
 'INTE SKA DU LÄGGA DIG DÄR PÅ MARKEN' 

(2) Kvemm är e såm låftas    Borgå, Nyland 
 'Vem är det som luktar?' 

(3) å tå vaknast ja tå vattne va i sååvsekkin  Larsmo, Österbotten 
 'och då vaknade jag då vattnet var i sovsäcken' 

 

DESSA OCH ANDRA DIALEKTALA S-FORMER HAR DOCK ALDRIG BLIVIT FÖREMÅL FÖR EN MER 
SYSTEMATISK UNDERSÖKNING. FRÅGOR: 
A) HUR PRODUKTIV ÄR ANVÄNDNINGEN AV S-FORMEN? 

B) VILKA OLIKA BETYDELSER HOS S-FORMERNA KAN MAN HITTA OCH HUR KAN DE INDELAS? ÄR 
FALL SOM (1) T.EX. REFLEXIVA? MINA STUDIER TYDER PÅ ATT SÅ INTE ÄR FALLET. 

C) HUR ALTERNERAR S-FORM MED S-LÖS FORM, T.EX. I (2), LÅFTA/LÅFTAS? HÄR VERKAR 
SUBJEKTETS ROLL SOM AKTÖR VARA AVGÖRANDE (LÅFTA 'KÄNNA LUKT' / LÅFTAS 'AVGE LUKT'). 
HUR GENOMGÅENDE ÄR DENNA TENDENS? 

 
 
 
 
 
 
 



Åsa Brumark 
 
"Eller hur" i tur och retur. Om en diskurspartikel på glid i svenskt samtalsspråk. 
 
Att språkförändringar med upprinnelse i gruppspecifika nybildningar framför allt gäller 
prestigeformer som etablerats av yngre välutbildade språkbrukare med nya umgänges- och 
språkvanor är väl känt. Men idag sker denna påverkan ofta ”underifrån”, d v s från 
marginaliserade subgrupper i samhället såsom ungdomsgrupper i storstädernas multikulturella 
ytterområden. 
 Ett exempel på en sådan utveckling är sannolikt förändringen av diskursmarkören ”eller 
hur” från att enbart användas som svarspåkallande påhängsfråga till att även fungera som 
bekräftande respons på ett tidigare yttrande. Spridda rapporter om detta bruk av ”eller hur” i 
Sverige, liksom motsvarigheter i norskt material, insamlat sedan slutet av 1900-talet 
(Svennevig, 2007), och på anglosaxiskt språkområde (”innit” i Londonungdomars 
samtalsspråk, se Andersen, 2001) tyder på att det kan röra sig om en företeelse i ungdomars 
och yngre vuxnas språk som fått spridning till allmänspråket. Trots marginaliseringsprocesser 
och distansering mellan olika grupper tycks alltså vissa drag i samtalsspråket sprida sig över 
kontextuella, sociala och nationella gränser. 
 I min presentation kommer jag att visa exempel på det nya bruket av ”eller hur” från ett 
material bestående av samtal bland tonåringar och yngre vuxna. Materialet ingår i en större 
longitudinell undersökning med fokus på utvecklingen av returuttryck i samtal under 30 år. 
 
 
 
Maria Bylin 
 
Hur förvärvar hjälpverb sina hjälpverbsegenskaper? 
 
Vi antar vanligtvis att hjälpverb är resultat av en grammatikaliseringsprocess, där deras 
hjälpverbsegenskaper uppstått. De flesta av svenskans hjälpverb: ha, ska, vill, kan etc. har 
utvecklats så långt bak i tiden att deras utveckling måste rekonstrueras, och vanligtvis görs det 
just utifrån antagandet att de grammatikaliserats. Flera av svenskans aspektuella (hjälp)verb 
har däremot utvecklats under nysvensk tid, och man kan därför undersöka empiriskt hur och i 
vilken ordning de får hjälpverbsegenskaper. 
 Belägg på bruka, tendera och sluta som jag samlat i mitt avhandlingsprojekt (Aspektuella 
hjälpverbs utveckling i svenskan) tyder på att de hjälpverbsegenskaper som vi t.ex. finner i 
SAG inte nödvändigtvis behöver vara resultat av grammatikaliseringsprocessen. Ett konkret 
exempel: om vi antar att hjälpverbsegenskapen att inte kunna ta direkt objekt är en förvärvad 
egenskap, så förutsätter det att alla de verb som blir hjälpverb en gång tog direkt objekt. Men 
mina data visar att utvecklingen mot infinitivkomplement inte alls behöver gå över ett direkt 
objekt. De tyder också på att man bör skilja mellan defekt och oregelbunden böjning som 
hjälpverbsegenskaper: den defekta böjningen tycks vara en del av hjälpverbsutvecklingen, till 
skillnad från den oregelbundna. Hjälpverbsegenskaper tycks alltså uppstå på olika sätt, och 
det är en iakttagelse som jag utnyttjar i mina försök att beskriva vad ett hjälpverb är. 
 
 
 
 
 
 



Maria Eklund Heinonen 
 
Vilka faktorer bidrar till bedömning av muntlig språkfärdighet? 
 
Den språksyn som vanligen ligger till grund för bedömning av muntlig språkfärdighet hos 
andraspråksinlärare baseras på den s.k. kommunikativa språkförmågan såsom Bachman och 
Palmer (1996) beskriver den. Det gäller även det nationella behörighetsgivande testet Tisus 
(test i svenska för universitets- och högskolestudier). 
 I mitt pågående avhandlingsarbete fokuserar jag på det muntliga delprovet, för att se hur de 
godkända och de underkända testtagarna skiljer sig åt när det gäller deras grammatiska 
utvecklingsnivå. För detta ändamål har jag tillämpat en teori för grammatisk 
andraspråksinlärning, processbarhetsteorin (Pienemann 1998), och funnit att det finns en 
tämligen god korrelation mellan testtagarnas grammatiska utvecklingsnivå och deras resultat 
på det muntliga testet. 
 Det finns emellertid några få undantag från denna generella tendens: testtagare som 
godkänts trots en förhållandevis låg grammatisk utvecklingsnivå och testtagare med en hög 
grammatisk nivå som underkänts. Vilka andra faktorer kan ha bidragit till deras testresultat? I 
föredraget kommer jag att visa några övergripande resultat från huvudstudien i min 
avhandling, samt ge en närmare presentation av två testsamtal som kraftigt avviker från 
resultatmönstret. 
 
Referenser: 
Pienemann, M., 1998: Language processing and second language development: Processability theory. 
Amsterdam: Benjamins  
 
Bachman, L. F. & Palmer A. S., 1996: Language Testing in Practice. Oxford: Oxford 
University Press 
 
 
 
Ulla Ekvall 
 
Läroböcker och läspraktik i ett finlandssvenskt kemiklassrum 
 
Enligt grundskolans läroplaner ska elevernas läs- skrivutveckling främjas på tvärs över 
ämnesgränserna, men hur läs- och skrivpraktiken ser ut inom olika ämnen vet vi ganska lite 
om. Inom projektet Kemitexter som redskap för naturvetenskapligt lärande. En komparativ 
studie av undervisningspraktiker i svenska och finlandssvenska klassrum kartläggs 
skriftpraktiken med inspiration från synsättet inom New Literacy Studies. Men eftersom 
läspraktiken i skolan ofta är starkt knuten till läroböcker intar dessa en särställning värd att 
specialstudera. I mitt föredrag, som bygger på ett nedslag i ett kemiklassrum från skolår 8 i en 
finlandssvensk skola, kommer jag att diskutera vilka läs- och lärmål läroboken kan sägas leda 
eleverna mot och vilka lässtrategier den inbjuder till i jämförelse med dem läraren i den 
konkreta undervisningssituationen verkar vilja främja. Dessa resultat jämförs slutligen med de 
lär- och läsmål eleverna urskiljer och vilka lässtrategier de till synes använder och själva säger 
sig använda. Resultaten öppnar för ett didaktiskt dilemma, som jag slutligen vill inbjuda till 
diskussion om. 
 
 
 



Elisabet Engdahl 
 
Vad händer med subjektstvånget? 
 
I beskrivningar av modern svenska framhålls att ”de allra flesta slag av satser måste innehålla 
ett subjekt” (SAG kap 29 §10). Denna egenskap hos svenskan omtalas ofta som 
’subjektstvånget’ och tas särskilt upp i läromedel i svenska som andraspråk. Subjektstvånget 
visar sig bland annat i att ett expletivt subjekt det måste sättas ut om det inte finns något 
subjekt med egen betydelse eller referens, som i (1). 
 
 (1) a  {Det/*Ø} regnade i går.     
 b  Nu ska {det/*Ø}bli gott med kaffe. (SAG kap 29 §10) 
 
Ett expletivt subjekt är obligatoriskt oavsett om det står som satsbas (1a) eller på subjektsplats 
i mittfältet (1b). Expletivt det uppträder ofta tillsammans med en postponerad bisats eller 
infinitivfras (SAG kap 29 §21) som i (2a) samt i utbrytnings- och presenteringskonstruktioner 
(SAG kap 29 §24), se (2b). 
 
 (2) a  Det var dumt att du sa det.   b     Det är många som gör det.     
Expletivt subjekt i presenteringskonstruktioner är obligatoriskt som satsbas men kan 
utelämnas i subjektsposition, vilket särskilt förekommer i formellt skriftspråk. 
  
 (3) a  På krogen har förekommit handel med narkotika. (Roberts 1999 (25b) 
 b  och i avtalet har funnits en övre gräns.  (Roberts 1999 (35)) 
 
I talspråk utelämnas det expletiva subjektet ibland i vissa satstyper. Jämför (2) med de 
autentiska exemplen i (4): 
 
(4) a  Det var 'dumt att du sa [-]  b     Det är 'många som gör [-] 
 
Det spetsställda det tolkas som objekt till sa respektive gör, samtidigt som det påminner starkt 
om ett expletivt subjekt (Engdahl 2007). En intressant satstyp i sammanhanget 
uppmärksammas i Hellberg (2001) och illustreras av exemplen i (5). 
 
(5) a  Går det att laga? – Klart det gör. (Hellberg 2001) 
 b  Är det roligt? – Klart det är … 
 
I de korta klart-inledda svaren saknas både subjekt och finit verb (det är) och komplement till 
gör och är. Förutom ovanstående typer av subjektslösa satser har jag under senare tid noterat 
förekomster av satser som i (6) i vardagliga samtal. 
 
(6) a  Dig är inte ofta man ser [-]  b     Dom var längesen jag såg [-]     
Dessa exempel utgörs av utbrytningssatser med ett spetsställt nominalt led och saknar 
subjektsled i matrissatsen. Det förefaller alltså som subjektstvånget i svenskan är på väg att 
luckras upp när det gäller vissa expletiva subjekt. Sådana expletiva subjekt som exemplifieras 
i (2) är optionella om det finns något annat led som satsbas. Däremot verkar inte de typer som 
exemplifieras i (1) påverkas.  
 
Engdahl, Elisabet (2007) Flerfunktionellt det. I: Milles, Karin & Anna Vogel (eds) Språkets 

roll och räckvidd. Stockholm, 97–106. 



Hellberg, Staffan (2001) Om svenska språkhandlingar. I: Kungl. Vitterhets Historie och 
Antikvitets Akademiens Årsbok 2001, 55–64. 

Roberts, John (1999) Presenteringssyntax. C-uppsats. Institutionen för svenska språket, GU. 
 
 
 
Jenny Wiksten Folkeryd och Åsa af Geijerstam 
 
Textanalyser av ett lästest 
 
I ett nystartat projekt studeras den internationella läsundersökningen PIRLS 2006. Med hjälp 
av olika textanalytiska metoder vill vi undersöka hur de texter som används i testet är 
uppbyggda (genreanalys), vilken innehållslig struktur de har (Rhetorical Structure Theory, 
RST) och hur de engagerar en läsare (Appraisalanalys). Textanalysen ligger sedan till grund 
för att utveckla en förståelse av vad i texten som fokuseras genom textfrågorna och de 
elevsvar som bedöms som korrekta. 
 I detta föredrag vill vi visa på bilder av texten som framträder genom de olika analytiska 
angreppssätten. När man relaterar textfrågorna till analyserna kan man se att det krävs en god 
genrekunskap för att kunna besvara frågorna på ett sätt som godkänns i bedömningsguiden. 
En RST-analys visar vidare att frågorna tar fasta på de semantiska kärnorna i texten. 
Appraisalanalysen visar slutligen att de svar som bedömningsguiden förordar är avsnitt i 
texten som är värdemässigt förstärkta. Med exempel vill diskutera denna analysmodell. 
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Erland Gadelii 
 
Saxad verbböjning i svenskan 
 
Detta föredrag försöker klarlägga vilka principer som kan tänkas styra den så kallade saxade 
verbböjningen i svenskan, det vill säga de fall där verbtemat innehåller former ur de olika 
konjugationerna. SAG (Vol 2, Kapitel 7 (Verb), §§ 50–66) urskiljer olika typer av saxad 
verbböjning varvid det visar sig att samtliga svaga konjugationer 1, 2 och 3 kan uppta starka 
former ur konjugation 4. Dessutom kan de svaga konjugationerna 1–3 blandas sinsemellan. I 
många fall förekommer även rent parallell verbböjning (koka kokade kokat vs. koka kokte kokt 
(varvid man sedan naturligtvis kan tänka sig att dessa två teman saxas med varandra). 
Föredraget försöker utreda varför viss variation i verbtemat verkar vara stilistiskt eller 
semantiskt markerad medan annan inte är det (preteritumformerna nyste och nös anses 
likvärdiga i SAG, men inte ryckte vs. röck) 
 Vad gäller den saxade böjningen så har det noterats att den ofta kombinerar starkt 
preteritum med svagt supinum, som i fallet strypa ströp strypt (*strupit). Det återstår att se om 
denna tendens återfinns i samma omfattning i samtliga typer av saxad böjning, och det bör 
noteras att när konjugationerna 1–3 blandas sinsemellan är distinktionen inte tillämpbar. En 
första hypotes är att saxad böjning är fonetiskt betingad. Som just påpekades verkar formen 



*strupit undvikas i svenska medan man kan tänka sig att « strypit » förekommer. Detta skulle 
kunna tänkas bero på att avljudsserier med trippel vokalväxling reduceras till dubbel (y – ö – 
y i detta fall, varvid rotvokalen i supinumformen blir identisk med den svaga supinumformens 
rotvokal) men att en variation kvarstår bland språkbrukarna mellan supinumändelsen –it 
(stark) och –t (svag). Det kan också tänkas att enskilda särdrag hos de i avljudsserien 
ingående fonemen spelar in. I föredraget undersöks de tio svenska avljudsserierna utifrån 
dessa hypoteser, och det spekuleras dessutom i vilken påverkan saxad verbböjning kan ha på 
presensformen, imperativen och perfektparticipen. 
 
 
 
Natalia Ganuza 
 
Användningen av rak respektive omvänd ordföljd bland ungdomar i flerspråkiga 
storstadsmiljöer 
 
I föredraget kommer jag att redogöra för några resultat från min avhandlingsstudie (Ganuza, 
2008) i vilken jag undersökte om, hur, när och varför ungdomar i flerspråkiga 
storstadsområden ibland varierar mellan att använda rak respektive omvänd ordföljd (å sen vi 
gick resp. å sen gick vi) i lingvistiska kontexter som i standardsvenskan kräver omvänd 
ordföljd.  

Deltagarna var gymnasieungdomar från åtta mer eller mindre flerspråkiga skolor i 
Stockholm, Göteborg och Malmö och data inkluderade bland annat bakgrundsintervjuer, 
återberättelser, skrivna uppsatser, gruppsamtal, redovisningar och egeninspelningar.  

De övergripande resultaten visar att de studerade ungdomarna inte använde rak ordföljd i 
någon högre utsträckning. Med undantag för ett fåtal individer producerade de övervägande 
omvänd ordföljd i enlighet med standardsvenskans regler. Förekomsten av rak ordföljd var 
dock vanligare i situationer där ungdomarna pratade kompisar emellan än i situationer där en 
vuxen närvarade. Resultaten tyder på att användningen av rak ordföljd för vissa deltagare är 
förknippad med en avslappnad, ungdomlig samtalsstil. Några av dem verkade mer eller 
mindre medvetet använda rak ordföljd som en del av en språklig strategi för att manifestera 
sin identifikation med det flerspråkiga området, visa samhörighet med kamraterna eller 
uttrycka motstånd. 
 
 
 
Charlotte Gooskens och Sebastian Kürschner 
 
Svensk-dansk ordforståelse 
 
Svensk og dansk er så nært beslægtede at svenskere og danskere kan tale med hinanden på 
deres eget sprog. Kommunikationen foregår dog ikke altid lige gnidningsløst. Især svenskere 
har svært ved at forstå dansk, mens danskere generelt har lidt lettere ved at forstå svensk. 
Hidtidige undersøgelser (f.eks. Maurud 1976, Delsing og Lundin Åkesson 2005) har først og 
fremmest forklaret asymmetrien med ekstralingvistiske faktorer som holdning til sproget og 
indbyggerne samt erfaringer med det pågældende sprog. I vores undersøgelse fokuserer vi på 
lingvistiske faktorer som kan forklare den dansk-svenske sprogforståelse. I et eksperiment 
som blev udført via internettet lyttede danske testpersoner til 384 svenske ord og svenske 
testpersoner lyttede til de tilsvarende 384 danske ord. Testpersonerne blev bedt om at 
oversætte ordene til deres modersmål. Procentdelen af korrekte oversættelser per ord blev 



korreleret med lingvistiske afstandsmålinger på fonetisk og leksikalt niveau. Vi undersøgte 
desuden hvilken rolle forskellige andre faktorer (f.eks. ortografi, ordlængde og frekvens) 
spiller for sprogforståelsen. 
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Maria Green-Vänttinen och Hanna Lehti-Eklund 
 
Interaktion i muntliga prov i svenska 
 
Vid Helsingfors universitet pågår ett forskningsprojekt, HY-talk, vars syfte är att undersöka 
finländska skolelevers och studenters muntliga färdighet i främmande språk. Inom projektet 
valideras både empiriskt och teoretiskt färdighetsskalorna i de finländska läroplanerna. Det 
undersöks bl.a. hur experter evaluerar muntlig färdighet enligt CEF-skalan och vilka drag i 
muntlig färdighet som viktas i en holistisk bedömning (CEF 2001).  Med det avses t.ex. hur 
flyt, uttal och interaktion samverkar vid bedömningen. Det svenska materialet utgörs av 
muntliga dialogiska test i skolan och på högskolenivå. I vårt föredrag diskuterar vi hur 
begreppet interaktion beaktas i bedömningen. Vid bedömningen av proven har vi iakttagit att 
begreppet såsom det presenteras i referensramen är vagt och svårt att se som ett separat drag. 
Vi analyserar hur t.ex. feedback och reparationer används av testtagarna och hur detta 
påverkar bedömningen. Samtidigt diskuterar vi kriterierna för bedömning av interaktion i 
referensramen och anknyter till den pågående diskussionen om språkkompetens och 
interaktion (Firth & Wagner 2007). 
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Anna Gustafsson 
 
Argumentationsstrategier i tidig svensk politisk debatt 
 
Jag kommer i mitt föredrag att presentera de viktigaste resultaten från min avhandling om 
Sveriges tidiga politiska debatt i pamfletter. I avhandlingen gör jag ett försök att med hjälp av 
begrepp och redskap från den kritiska diskursanalysen beskriva strategier för att legitimera 
eller delegitimera argument eller ståndpunkter i debatten, såsom t.ex. moralisering, 
rationalisering eller ironi. Den politiska debatten under vår första tryckfrihetsperiod 1766-
1772 präglades av en debattiver som saknar motstycke i vår tidiga offentlighet. Man 



diskuterade praktiska politiska frågor och ideologiska grundtankar. Men debatten präglas 
också av en livlig diskussion om debatten i sig själv, om vad som var tillåtet, godtagbart, 
farligt eller olagligt. I avhandlingen jämför jag med den debatt som bröt ut efter statskuppen 
1809 och återinförandet av tryckfriheten. Jämförelsen mellan de två perioderna gör det 
möjligt att diskutera sambandet mellan kontextuella faktorer och textstrategier. 1809 ser 
debatten på flera sätt annorlunda ut, både när det gäller ämnen som diskuteras och 
textstrategier som används. Också attityderna till debatten skiljer sig. I denna tid upplevs det 
yttre hotet från andra makter mycket påtagligt, och här är debatten snarast inriktad på att 
skapa konsensus inför arbetet med den nya konstitutionen. 
 
 
 
Saara Haapamäki 
 
Nordistiska doktorsavhandlingars beskrivning av svenskan 
 
I en tidigare studie (Svenska språkets historia 10) presenterade jag en översikt över 
nordistiska doktorsavhandlingar under 1900-talet vid universiteten i Uppsala, Lund, 
Stockholm, Göteborg och Helsingfors. I denna studie kunde jag konstatera att majoriteten av 
avhandlingarna präglades av en rätt tydlig orientering mot språkhistorisk forskning och mot 
en språkbeskrivning där det empiriska materialet stod i centrum och teoretiska resonemang 
var mindre framträdande. Det kan emellertid antas att jag hade fått konturer av en annorlunda 
bild om jag hade beaktat de doktorsavhandlingar som skrivits vid de nyare universiteten. 
Detta antagande stöds av att Hovdhaugen m.fl. i The History of Linguistics in Nordic 
Countries konstaterar att i den mån svenska lingvister alls tillgodogjort sig den internationella 
teoribildningen, har det skett vid de yngre och mindre traditionsbundna universiteten. 
 I mitt föredrag vill jag därför presentera doktorsavhandlingar skrivna i svenska/nordiska 
språk vid de nyare universiteten i Sverige och Finland. Jag koncentrerar mig på den tidsperiod 
som konferensserien Svenskans beskrivning funnits till. I fokus står de teoretiska perspektiv 
som man kan finna i avhandlingarna, och jag vill särskilt lyfta fram frågan huruvida det finns 
en skillnad mellan de äldre och de yngre universiteten vad gäller graden och arten av 
teoriförankring. 
 
 
 
Karin Helgesson 
 
”En prestigelös och engagerande gemenskap” 
Hur konstrueras bilden av arbetsgivaren i platsannonsen 1955 - 2005? 

 
I många nutida platsannonser upptas en stor del av utrymmet av information om den 
arbetsgivare som behöver rekrytera personal. Det kan finnas flera syften med denna 
information. Dels vill arbetsgivaren framstå som attraktiv för att rätt personer ska övertygas 
att söka tjänsten. Dels kan det vara viktigt att framställa arbetsgivaren som attraktiv för andra 
läsare av platsannonsen, som till exempel redan anställda, kunder och konkurrenter. 

Går man femtio år tillbaka i tiden är det inte lika vanligt med denna typ av information i 
platsannonsen.  Om arbetsgivaren alls presenteras i annonsen sker det vanligen bara med 
namnet, och fylliga presentationer som bidrar till att bygga upp en positiv bild av 
verksamheten är tämligen ovanliga. 



I detta föredrag diskuteras hur bilden av arbetsgivaren konstrueras i platsannonser från 
femtiotalet och fram till idag. Exempel från ett material om cirka 2700 platsannonser från 
Dagens Nyheter mellan år 1955 och 2005 kommer att visas och diskuteras. Här ges prov både 
på hur arbetsgivaren konstruerar bilden av sig själv under olika årtionden, och på vilka 
strategier, såväl verbala som icke-verbala, som typiskt används i platsannonserna för detta. 
 
 
 
Sofie Henricson 
 
Är att en anföringsmarkör? 
 
Ofta är det som vi uppfattar som ett finlandssvenskt särdrag en resurs även i den svenska 
som talas i Sverige, men en resurs som används i mycket högre grad i Finland samt utvidgats 
semantiskt och pragmatiskt. Att är ett typexempel på denna princip och har redan länge 
utgjort ett populärt forskningsobjekt, bl.a. behandlat av Lehti-Eklund (2002) och Anward 
(2003). 

I skriftspråket inleds en indirekt anföring vanligen med att. I talspråk föregår att däremot 
ofta även direkta anföringar (då sa han att de e som gjort på excel de hä brogramme), något 
som Londen noterade redan 1991. I finlandssvenskan är det så frekvent att även att utan verb 
(att nå hu e de me din pojkvän att att e de slut nu) kan uppfattas som en signal om att ett citat 
följer. Detta gäller speciellt kontexter där citationspraktiken redan etablerats. 

I föredraget diskuteras att som anföringsmarkör utifrån drygt 500 citat i svenska 
ungdomssamtal i Sverige och Finland ur en kontrastiv infallsvinkel, bl.a. utifrån följande 
frågor: 
 
- Vad allt kan att, ensamt eller i kombination med andra element, göra i talspråkliga 

citatsammanhang? 
- Fungerar att som en självständig anföringsmarkör?  
- Vilken slags citat kan att markera?  

 
 
 
Per Holmberg 
 
Genrepedagogik i teori och praktik 
 
Under de senaste tjugo åren har skrivträningen i många svenska klassrum rört sig bort från 
”uppsats” till ett skrivande inom olika genrer. Samtidigt finns en osäkerhet, både bland lärare 
och bland forskare, kring hur genremedvetet skrivande egentligen går ihop med skolans krav 
på bedömning och betygsättning. I den här presentationen ska jag visa på två principiellt 
skilda sätt att utveckla en genrepedagogik: å ena sidan utifrån den australiska genreskolans 
genrebegrepp, och å andra sidan utifrån amerikansk nyretorik. 

Det kan tyckas som om skillnader mellan två genreteorier är en akademisk fråga, långt bort 
skolans praktik. Men i själva verket lever dessa båda genreuppfattningar (i lite uppblandad 
form förstås) sida vid sida i svenska skolor. I mitt föredrag ska jag visa hur två 
gymnasielärare, vars undervisning jag följt inom projektet Text- och kunskapsutveckling i 
skolan (TOKIS), uppträder som goda representanter för var sin genreteori – utan att ha 
studerat vare sig den ena eller den andra. Mot bakgrund av dessa exempel blir det intressant 
att diskutera möjligheter och risker med deras olika undervisningsupplägg. 



--- 
Text- och kunskapsutveckling i skolan (TOKIS) är ett VR-finansierat forskningsprojekt 
(2007-2009) där jag arbetar tillsammans med Per Ledin, som är projektledare, Karolina 
Wirdenäs och Daroon Yassin. 
 
 
 
David Håkansson 
 
Topikaliseringens funktioner och restriktioner i svenskan 
 
Satsens initialfält kan i modern svenska innehålla olika typer av led. Westmans (1974) 
bruksprosaundersökning visade dock att subjekt och adverbial är de dominerande satsleden i 
huvudsatsens fundament. Senare undersökningar av andra material har i stor utsträckning 
bekräftat hennes resultat även om redan små avvikelser har tillskrivits stor stilistisk betydelse. 
 Även i tidigare skeden av svenskans historia dominerar subjekt och adverbial som 
fundament, men proportionerna är, som Wollin (1983:74) framhåller, ”andra och starkt 
växlande”. Generellt gäller att subjektsfundament har en mindre dominerande ställning i 
fornsvenska än i modern svenska. Istället är andelen adverbial som fundament högre (se t.ex. 
Tisell 1975, Platzack 1980, Wollin 1983, Johnson 1998). 
 Topikaliseringens funktioner och restriktioner verkar således ha förändrats över tid i 
svenskan. Denna fråga har dock i hög utsträckning lämnats obesvarad av den tidigare 
forskningen, vilket Bohnacker & Rosén (2007:53) också framhåller: ”The reasons behind the 
diachronic change towards predominant SVX and less variation in the prefield in Swedish 
remain unclear.” 
 I mitt föredrag kommer jag att diskutera frågan om förändrade funktioner och restriktioner 
för topikaliserade led i svenskan mot bakgrund av en diakron undersökning av 12 fornsvenska 
texter. 
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Leena Immonen och Heidi Rontu 
 
Projektion i audiovisuella nyheter 
 
Syftet med det här föredraget är att studera projektion i audiovisuella intervjunyheter. Vi har 
valt ut nyhetsreporterns inlägg och studerar hur projektion kommer fram i inläggen. Vi 
utreder hur reportern inleder det intervjuinlägg som kommer efter reporterns inlägg. Centrala 
undersökningsfrågor är hur reportern refererar till det tidigare, hur reportern projicerar den 
intervjuade och hur bilden motiverar reporterns val. 
 Föredraget utgår från ett forskningsprojekt där vi har studerat audiovisuella nyhetstexter 
och texternas helhetsbetydelser som utgörs av språk och bild. I vår tidigare forskning har vi 
studerat intervjuinlägg i nyheter, den intervjuades tal och den bildkontext där intervjun är 
placerad (Immonen & Rontu 2007). 
 Vår teoretiska referensram är textforskning som bygger på systemisk-funktionell 
grammatik (Halliday 2004). I bildanalysen tillämpar vi visuell grammatik (Kress & Van 
Leeuwen 2006). Undersökningsmaterialet består av kvällsnyheter i Finlands finska (YLE) och 
svenska (FST) television. Analysresultaten visar på intressanta likheter och skillnader mellan 
de finska och svenska nyheterna. 
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Gunilla Jansson 
 
Initiativ och responser i fråga/svarssekvenser i ett trepartssamtal på en vårdutbildning 
 
Det här föredraget ingår i en undersökning om hur studenter med olika språkbakgrund deltar 
och socialiseras in i rutiner för insamling av data för dokumentation av omvårdnad på en 
vårdavdelning. För det här föredraget har jag valt ut ett trepartssamtal. I samtalet deltar en 
patient och en andraterminsstudent samt hennes handledare. Studenten, som har 
andraspråksbakgrund, får för första gången under utbildningen pröva på rollen som 
institutionell representant i ett patientsamtal på en vårdavdelning under stöttning av en 
handledare. 

Från samma avdelning och med samma handledare har jag spelat in fyra trepartssamtal 
med fyra olika studenter samt intervjuat studenter och handledare. I samtliga samtal har 
handledarens närvaro en ganska stor betydelse. Hon visar fram hur man pratar med patienten 
om både sociala och medicinska ämnen genom att instruera studenten och genom att följa upp 
patientbidrag som har perifer betydelse för huvudagendan.  Syftet med föredraget är att visa 
hur detta fenomen, som är särskilt framträdande i det samtal jag valt ut för näranalys, är 
sekventiellt organiserat.    Slutligen vill jag diskutera det analyserade fenomenet mot 
bakgrund av den mångkulturella utbildningskontexten. 
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Camilla Jauhojärvi-Koskelo och Åsa Nordqvist Palviainen 
 
Allt obligatoriskt är tråkigt! Finska universitetsstudenters syn på svenska i sina studier 
och i det kommande arbetslivet 
 
Finland har två officiella nationalspråk, finska och svenska och det är obligatoriskt för 
finskspråkiga studenter på högskolan att läsa svenska. Genom en kurs förbereds studenten för 
det kommande arbetslivet och får en språkexamen. Denna examen är nödvändig då det i den 
reviderade språklagen från 2003 fastslås att varje medborgare i Finland har rätt att välja vilket 
av de två språken han/ hon vill använda i kontakt med statliga och kommunala myndigheter. 
Under de senaste åren har man fattat många språk- och utbildningspolitiska beslut vars 
konsekvenser man ännu inte känner till. I detta föredrag presenteras en enkätundersökning 
inom projektet Svenskan i Finland – utrotningshotad bland unga? där 776 studenter vid 
Jyväskylä universitet fick ta ställning till påståenden om motivation och attityder gentemot 
svenska. Resultaten från delen som handlar om studier i svenska och tankar om arbetslivet 
visar att samtidigt som 70 % sannolikt hade läst svenska i skolan även om det inte varit 
obligatoriskt så skulle endast 32 % ha deltagit i universitetskursen. Ändå trodde 70 % att de 
har nytta av kursen i arbetslivet och 55 % trodde att det kan vara bra att ha kunskaper i 
svenska i det framtida yrket. Studenter på ekonomiska, idrotts- och hälsovetenskapliga samt 
pedagogiska fakulteten har generellt en positivare inställning till att studera svenska medan 
studenter på informationsteknologiska fakulteten förhåller sig negativt. 
 
 
 
Marit Julien 
 
Plus att – en ny adverbiell bisatsinledare 
 
Ett relativt nytt fenomen i svenskan (och i danskan och norskan) är att ordet plus kan ha en 
satsinledande funktion, även i kontexter där och inte är användbart: 
 

Jag har haft mycket att göra plus att jag genomlidit den värsta influensan i mitt liv. 



Förutom i Catharina Grünbaums språkspalt i DN i december 2005 har detta inte upp-
märksammats mycket i litteraturen. Enligt SAOL och SAOB är plus ett adverb eller ett 
substantiv. Som adverb kan det också, enligt SAOB, inleda en sats och då fungera som ett 
synonym till dessutom och därjämte. Detta stämmer på exemplet som SAOB ger, men inte på 
den moderna användningen, där plus som satsinledare har en annan syntax än dessutom. SAG 
(b. 4 s. 545) nämner att narrativa bisatser kan vara rektion till plus, men nämner inte plus att i 
kapitlet om subjunktioner. 

Här ska dock argumenteras för att plus att är en komplex adverbiell subjunktion, 
jämförbar med därför att, och inleder perifera adverbiella bisatser. I denna funktion är plus att 
synonymt med i tillägg till att. Syntaktiskt skiljer dock de två uttrycken sig, eftersom satser 
inledda med plus att inte kan stå i matrissatsens fundament. Det senare är en konstighet som 
kräver en förklaring. 
 
 
 
Karin Junefelt 
 
I begynnelsen var dialogen och ordet bara en del av den 
 
Ordet och syntaxen är en vetenskaplig konstruktion, som har sina rötter i antikens och 
medeltidens skriftspråkliga kultur. Ändå har barns talspråks- och kognitionsutveckling i 
modern tid präglats av detta synsätt. Denna vetenskapligt konstruerade syn på barns talspråks- 
och kognitionsutveckling har också under decennier kommit att influera hypoteser om 
förhållandet mellan tal och tanke hos barn. 
 Men, redan från barnets första andetag utsätts det för sin sociokulturs syn på vad som 
präglar olika vardagsaktiviteter, vad som ska sägas i dem och hur de ska sägas. Genom den 
tidiga dialogen med den vuxne tränas barnet inte bara in i sitt språk, utan även in i de 
aktiviteter och det kognitionsmönster, som präglar en viss sociokultur. 
 Syftet med följande undersökning har varit att studera den tidiga dialogen och 
dialogiciteten mellan vuxen och barn, dvs. vad tidigare forskning inom barns språkutveckling 
inte tagit hänsyn till. Studien har beaktat såväl aktiviteter som icke-verbala och verbala 
uttryck, som ges – eller inte ges – i dialogen mellan barnet och den vuxne under barnets första 
tre år. Empiriska exempel kommer att ges på dialogens och dialogicitetens betydelse för 
barnets språk- och kognitionsutveckling. 
 Utifrån resultaten av undersökningen finns det skäl att ompröva tidigare barnspråksstudier, 
vilka separat behandlat olika lingvistiska nivåer. Det finns även skäl att ompröva olika 
hypoteser för barns språk- och kognitionsutveckling. 
 
 
 
Hanna Järvi 
 
Färdigheter i och attityder till svenska språket bland vuxna invandrare i Närpes 
 
Temat invandrare som arbetskraftsresurs diskuteras rätt aktivt i Finland då allt fler finländare 
går i pension och yngre finländare inte räcker till för alla jobb. Eftersom svenska språket är 
det ena av Finlands två officiella språk är invandrarsvenska också en möjlighet. 
Invandrarsvenskan tillför diskussionen en intressant aspekt, eftersom invandrarna blir en 
minoritet inom minoriteten. En central framtidsfråga är därför hur väl invandrarna integreras 
språkligt i Finland och blir en mångspråkig och mångkulturell resurs för landet. 



 Syftet med min doktorsavhandling är att undersöka vuxna invandrares färdigheter i 
svenska språket och även deras attityder till det. Det finns många olika aspekter som kan 
påverka invandrares inlärningsprocess och jag är även intresserad av att ta reda på vilka 
aspekter i informanternas liv som påverkar färdigheterna och attityderna. Jag undersöker 
invandrare som bor i den svenskspråkiga staden Närpes som har positiva erfarenheter av 
invandrare. 
 Jag inledde mina doktorandstudier detta år och i mitt föredrag diskuterar jag hur jag samlar 
in materialet för att undersöka invandrarnas färdigheter och attityder både muntligt och 
skriftligt. Jag redogör även för den speciella och intressanta invandrarsituationen i Närpes. 
 
 
 
Eeva-Liisa Järvinen 
 
'Helt random'? Val av species- och bestämdhetsform i ett test för finska grundskolelever 
 
Trots att svenskan undervisats som främmande språk i Finland i över hundra år vet vi relativt 
lite om de finskspråkigas svenskinlärning, i synnerhet vad gäller grundskolan. I min 
doktorsavhandling undersöker jag hur finskspråkiga grundskolelever i årskurserna 7-9 lär sig 
och använder svenskans species, dvs. artiklar och obestämd och bestämd form. Artiklar och 
speciesformer är ett väsentligt fenomen i svenskan, eftersom nästan alla satser innehåller en 
eller flera nominalfraser som markeras för species. Svenskans nominalfraser är relativt svåra 
att bilda för alla som lär sig svenska som andraspråk. Finskan saknar dessutom artiklar och 
speciesböjning. Species är för finska grundskolelever bekant från engelskan, men svenskans 
system är betydligt mer komplext. 
 I mitt föredrag presenterar jag resultat från en grammatiktest som mina informanter gjort i 
årskurs 9. Testen består av två delar: för det första har informanterna valt det korrekta 
alternativet mellan två nästan identiska svenska satser och för det andra har de motiverat sina 
val på finska. I mitt föredrag kommer jag att behandla testen samt informanternas val av 
speciesformer i olika typer av kontexter och hur de har motiverat sina val. 
 
 
 
Susanna Karlsson 
 
Att säga att man känner eller visa det. Om politikers hantering av känslouttryck i 
offentliga sammanhang. 
 
Känsloyttringar, uttryck för affekt, ingår i den del av retoriken som vanligen betecknas som 
pathos. Från retorikens perspektiv är pathos de medel vi har för att visa oss mänskliga, 
engagerade, medkännande. Men det finns en baksida; att visa alltför mycket känslor kan ge 
intryck av att man är alltför mänsklig, alltför medryckt, närmast opålitlig: känslostormar kan 
slå tillbaka på ens ethos, ens trovärdighet. Ett exempel på detta är reaktionerna Hillary 
Clintons tårar i samband med primärvalen i New Hampshire väckte: vissa bedömare ansåg att 
tårarna gjorde henne tillgängligare, andra menade att man inte kan ha en kvinna som gråter 
offentligt som president. Det är med andra ord viktigt för offentliga personer att kontrollera de 
sätt de visar upp sina mänskligare sidor på. Hur görs då detta? Man kan här tala om en 
glidande skala mellan benämnd och visad affekt, där den benämnda affekten vanligen är mer 
kontrollerad, medan den visade ligger närmare ytan. Hur formulerar man sig för att ge uttryck 



för kontrollerade känslor, och vad händer i interaktionen när affekten inte längre är 
kontrollerad? På vilket sätt bemöts affekt som visas inte bara benämns? 
 I det här föredraget diskuteras utifrån samtalsanalysens och retorikens perspektiv hur 
svenska politiker hanterar, exponerar och visar känslor i debattsituationer. 
 
 
 
Jaana Kolu 
 
Diskursmarkörer i ungdomssamtal i Haparanda 
 
I ungdomssamtal talar man ofta i munnen på varandra och samtalsdeltagarna tävlar om 
talturer och försöker fånga de andra ungdomarnas uppmärksamhet. Det är också viktigt för de 
unga att få bekräftelse från de andra ungdomarna i samtalet. I detta bidrag kommer jag att 
presentera olika medel som Haparandaungdomarna använder för de ovannämnda syftena. Det 
är ofta fråga om dialog- eller yttrandepartiklar som kan ha ett appellerande syfte: vetniva, 
hördu, hörni, kolla (jfr Lindström 2008, 85–87). Enligt Lindström (2008, 87) kan 
diskurspartiklar innehålla också en vädjan till gemensam erfarenhet, kunskap och förståelse. 
Med hjälp av dem kan ungdomarna bygga upp solidaritet och samförstånd med varandra och 
bli bekräftade av de andra samtalsdeltagarna. Det finns dock också situationer, där 
ungdomarna ifrågasätter det som någon av samtalsdeltagarna har sagt. Hur försöker man 
tackla situationen så att man inte tappar ansiktet framför de andra? Alla exempelutdrag som 
jag presenterar är hämtade från de inspelade samtal som Haparandaungdomarna själva gjorde 
på rasterna och vid lunchbordet i den tvåspråkiga Språkskolan i Haparanda 2005-2008.   
Lindström, Jan (2008) Tur och ordning. Introduktion till svensk samtalsgrammatik. 
Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag. 
 
 
 
Mikko Kuronen och Kari Leinonen 
 
Prosodiska drag i frågeordsfrågor i finlandssvenskan 
 
I det här föredraget studeras vilka prosodiska drag som är typiska för frågeordsfrågor i det 
finlandssvenska standardspråket. Vi är mest intresserade av satsens början, dvs. hur 
nominalfrasen med frågeordet uttalas i förhållande till den övriga satsen. Nominalfrasen i 
början av de undersökta frågesatserna består antingen av ett enskilt frågeord eller av flera ord 
med frågeordet i attributiv ställning. 
 Vi har för det första studerat grundtonsförloppet el. intonationen (= F0) i finlandssvenska 
frågeordsfrågor. Börjar man frågan på höga eller låga frekvenser? Hur stor är variationen 
mellan den lägsta och högsta frekvensen? Hur mycket variation finns? Hur markeras 
betoningen med hjälp av intonation om man betonar själva frågefrasen? Betonar man 
frågeordet eller kärnledet: vilken tid kommer du – vilken tid kommer du? Har man fler 
betonade ord i en frågesats? Är frågefrasen normalt obetonad eller betonad? 
 Ett annat intressant prosodiskt drag är längden i betonad och obetonad position. Är de 
obetonade stavelserna korta och de betonade långa som i sverigesvenskan? 
 Materialet utgörs främst av autentiska intervjufrågor hämtade från finlandssvenska 
radioprogram. 
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Ulrika Kvist Darnell 
 
Svenska pseudosamordningar: supertyper och andra typer 
 
Pseudosamordningar, dvs samordningar av typen sitter och äter, går och handlar, tar och 
jobbar, ringer och frågar osv, är ett fenomen som tycks typiskt för fastlandsskandinaviska 
språk, däribland svenska. I min avhandling (Kvist Darnell 2008) inventerar jag svenska 
pseudosamordningar i ett korpusmaterial (Parole) (bl a). De pseudosamordningar jag hittar 
där är av lite skilda slag och går därför att sortera i typer. Den sortering jag gör utgår primärt 
från SAG:s beskrivning – med vissa modifikationer. Därigenom kommer jag fram till att det 
bland svenska pseudosamordningar finns två supertyper som kan representeras av sitter och 
äter och går och handlar. Dessutom förekommer några ytterligare typer som ser ut att bildas 
på mönster av supertyperna. Att supertyperna är just supertyper och står modell för andra 
typer går att motivera på flera sätt, men det går också att invända emot. I detta föredrag 
kommer jag att presentera de olika pseudosamordningstyperna och diskutera för- och 
nackdelar med en sådan beskrivning. 
 
Referenser: 
Kvist Darnell, U. (2008): Pseudosamordningar i svenska – särskilt sådana med verben sitta, 
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Sinikka Lahtinen 
 
Min kompis plejar drums – engelskans inflytande på finska grundskoleelevers svenska 
 
Majoriteten av finska grundskoleelever läser engelska som första främmande språk fr.o.m. 
årskurs tre. Svenska, som är ett obligatoriskt ämne för finskspråkiga elever, påbörjas vanligen 
i årskurs sju. Skillnaden mellan elevers färdighet i L2 (engelska) och L3 (svenska) är stor 
under den första tiden av inlärningen av svenska och detta kan leda till transfer från engelska 
till svenska. En annan faktor av betydelse är den av eleverna uppfattade likheten mellan L2 
och L3. Engelska och svenska är besläktade, vilket kan öka benägenheten för transfer. 
Engelskans inflytande på finnars svenska har tidigare undersökts av bl.a. Lindroos (2006, 
gymnasister) och Heikkilä (2007, kadetter). 

http://www.ep.liu.se/ecp/006/011/index.html


 Min presentation är en delstudie inom projektet På väg mot kommunikativ kompetens där 
finskspråkiga elevers utveckling i svenska kartläggs och följs under högstadiet. I min 
presentation har jag för avsikt att beskriva och diskutera transfer från engelskan i elevers 
skriftliga produktion och undersöka om den förändras under de tre skolåren. En intressant 
fråga är om elever överför bundna morfem från engelska till svenska eller om det enbart är 
fråga om lexikal transfer. Jag kommer också att diskutera skillnaderna mellan svaga och mer 
avancerade elever. 
 
 
 
Mats Landqvist 
 
Metakommunikation som förhandlingsstrategi 
 
Det här föredraget handlar om hur metakommunikation kan utgöra textuella funktioner för 
styrning av interaktion i professionella aktiviteter, här i internationella förhandlingar. 
Utgångspunkten är att metakommunikation är en betydelsefull del av en språkanalys, framför 
allt som den kan ge värdefull information om deltagarnas kommunikativa medvetenhet 
gällande flera olika aspekter av samtalet. Metakommunikation är också relevant eftersom den 
innebär en resurs för deltagarnas bidrag till och styrning av interaktionen, t ex för att rikta 
andra deltagares uppmärksamhet på någon fråga eller lösa kommunikativa problem. I den här 
undersökningen har situationen relaterats till olika faktorer av verksamheten, såsom dess mål, 
innehåll och typiska språkhandlingar. De metakommunikativa analyskategorierna som 
används är deltagares uttryck för sin inställning till samtalet, intratextuella länkar (t ex 
ämnesbyten) och självrefererande uttryck. Erfarna deltagare använder alla dessa kategorier, i 
högre grad än oerfarna, och intratextuella länkar används mest. Det indikerar en komplex 
interaktionsstruktur med långa turer och ett varierat innehåll. Självrefererande uttryck 
modaliseras ofta, något som återspeglar deltagarnas roller och positioner, vilket också 
användningen av självrefererande verb gör. En kombination av fler än en kategori, särskilt vid 
turväxling, har såväl kontakt- som auktoritetsskapande funktioner, vilket visar att 
metakommunikation är en betydelsefull del av förhandlingens relationshantering och 
maktspel. 
 
 
 
Jan Lindström 
 
Att beskriva den talade svenskan. Några grundlinjer till en samtalsgrammatik 
 
I det här bidraget vill jag diskutera utgångspunkter för en strukturell beskrivning av talad 
svenska, i synnerhet den som möts i vanliga men också institutionella samtal. Vilka 
grammatiska aspekter vore värda att lyfta fram om man vill beskriva talets egenart? Hur 
avviker en sådan beskrivning från en traditionell grammatisk beskrivning som t.ex. den i 
Svenska Akademiens grammatik? Behövs nya grammatiska kategorier (som diskursmarkör) 
eller nya vinklingar på existerande kategorier (som verbfraskomplement)? 
 Presentationen ger exempel på strukturalistiskt inspirerade beskrivningar av 
yttrandestrukturen och hur dessa kunde kombineras med funktionella, i interaktionella 
uppgifter förankrade analyser av yttrandeutformning. Vissa grammatiska val gör att 
slutpunkten för yttrandet och konstruktionen är projicerbar, andra val inleder igenkännbart en 
projektion: detta är något som är en tillgång vid turtagning, t.ex. vid identifiering av 



turbytesplatser och etablering av talarturen. Till problemkomplexet hör också analysen av 
diskurspartiklar och -markörer. Presentationen ger ett förslag till en syntaktiskt-funktionell 
kategorisering av dessa. 
 Diskussionen bygger på de senaste årens livliga forskning i språkets strukturella och 
funktionella sidor med hjälp av samtalsanalytiska upptäckstmetoder. I och med detta 
sammanfattar det här bidraget forskningsläget och stakar ut några grundlinjer till svensk 
samtalsgrammatik. 
 
 
 
Per Linell och Kerstin Norén 
 
Initiala dubbla finita hjälpverb – en reaktiv konstruktion i svenskan 
 
Samtalsspråket och andra interaktionella språkformer har en delvis annorlunda repertoar av 
grammatiska konstruktioner jämfört med konventionellt skriftspråk. Detta föredrag ska handla 
om en speciell reaktiv konstruktion, initiala dubbla finita hjälpverb, som inte analyseras i 
SAG eller på annat håll i grammatisk litteratur om svenskan: 
 
A: Kan man gå dit från haninge centrum? 

B: Ja kan kan man men det är en bit. 

Genom att använda en reaktiv konstruktion reagerar talaren mot ett uttryck X som förekommit 
i ett tidigare yttrande. Genom sitt reaktiva yttrande återanvänder talaren uttrycket X genom att 
reaccentuera, rekontextualisera och/eller respecificera det. De reaktiva konstruktionerna får 
därför ofta en meta-kommunikativ karaktär, genom att de kommenterar någons (annans eller 
ens eget) ordval. Reaktionen tar sig uttryck i användning av en specifik konstruktion, ofta av 
typen fast ram + öppen lucka (för X), som förekommer i förfältet (som framförställt annex) 
eller ibland i initialfältet, i det senare fallet dock ofta utan att fullständigt integreras 
syntaktiskt. 
 I föredraget går vi igenom formella, sekventiella och pragmatiska egenskaper hos främst 
den ovan exemplifierade konstruktionen, men vi jämför den också med några andra liknande. 
 
 
 
Anne-Marie Londen och Jan Lindström 
 
Cyklisk argumentation i samtal 
 
I vårt bidrag gör vi reda för en dialogisk praktik som vi kallar cyklisk argumentation. Denna 
praktik inbegriper en sekventiell struktur i tre steg: 1) talaren lägger fram en viss åsikt, 2) 
sedan tillägger talaren en alternativ, ofta koncessiv aspekt, och 3) därefter upprepar talaren 
den åsikt som lades fram först. Ett (förkortat) exempel ses i följande samtalsutdrag där J 
klargör sin ståndpunkt; de sekventiella stegen är markerade i vänster marginal: 
 
             S:  ni vill int studera på Hanken? 
Steg 1     J:  nä ja ha no int (0,3) ja ha no int tänkt studera på Hanken (hh) (0,7) 
Steg 2      enda som ja vet att de e språ-  
          att språkundervisningen e helt bra där (0,3) 
Steg 3      men att (0,5) men att  ja ha no int  planera de sådä: (hh) 



Genom att i steg 3 återgå till den först uttalade ståndpunkten skjuter talaren det som 
presenterades som ett medgivande på punkt 2 åt sidan. 
 Vår avsikt är att identifiera interaktionella och lingvistiska mönster i cykliskt 
argumenterande sekvenser. Olika medgivande markörer är typiska för steg 2, såsom ”(det) 
enda som jag vet” ovan, naturligtvis och det är klart, medan kontrastmarkörer som men och 
men att (i finlandssvenska) inleder steg 3. Vi vill också lägga fram en schematisk beskrivning 
av cyklisk argumentation, som har vissa likheter med interaktionella praktiker som ”show 
concessions” (Antaki & Wetherell 1999), ”cardinal concessive” (Couper-Kuhlen & 
Thompson 2000) och ”concessive repair” (Couper-Kuhlen & Selting 2005). Cyklisk 
argumentation har dock en tydlig egen sekventiell och funktionell profil. 
 
 
 
Erika Lyly 
 
Konstruktionen ngn tänker på ngn och ngn forskar i/om/på ngt 
 
Mitt föredrag utgår från en fråga som nyligen kom till Språkrådet. Frågan lydde: "Frasen Jag 
tänker på dig konstrueras ju med prepositionsobjekt. Betyder det att verbet tänka i detta fall är 
transitivt eller intransitivt?" Samma fråga gäller åtskilliga verb. Det finns inte något enkelt 
svar på den frågan. Det går att argumentera för att tänka är ett transitivt verb, men det går 
också att argumentera för att det är intransitivt. Det intressanta här är inte den traditionella 
polariseringen mellan transitiva eller intransitiva verb. Det intressanta är att vissa verb alltid 
konstrueras med preposition. Finns det en gemensam nämnare för de verben? Vad har 
prepositionen här för funktion och vad är utmärkande för de nominal som följer efter 
prepositionen? Nominalens form och semantiska omfattning har säkerligen en betydelse i 
sammanhanget. Det gäller bl.a. för verbet forska, som också konstrueras med preposition. I 
det fallet har nominalets semantiska omfattning visat sig vara utslagsgivande för val av 
preposition, d.v.s. var i en hyponymiräcka nominalet står. Man forskar t.ex. i psykiatri, men 
om panikångest. 
 
 
 
Benjamin Lyngfelt 
 
Att beskriva argumentstruktur. Treställiga predikat som en kombination av (minimal) 
lexikal valens och syntaktiska argumentkonstruktioner 
 
Argumentstruktur kan beskrivas från såväl lexikala som syntaktiska utgångspunkter. 
Föredraget utgår från ett konstruktionsgrammatiskt synsätt där de båda perspektiven 
kombineras. Här presenteras en analys av treställiga argumentstrukturer – dvs. strukturer med 
verb, subjekt och två komplement (objekt och/eller bundna adverbial).  Empiriskt bygger 
analysen primärt på en genomgång av konstruktionsmönstren i Nationalencyklopedins 
ordbok. 
 Jag kommer att jämföra två konstruktionsgrammatiska sätt att analysera treställiga 
strukturer: som färdiga helheter eller som uppbyggda stegvis. Exempelvis kan en bitransitiv 
struktur behandlas som en hel konstruktion (Goldberg 1995) eller som en kombination av en 
(mono-) transitiv struktur och en mottagarkonstruktion (Kay 2005). Vilken av modellerna 
som fungerar bäst beror till stor del på vilka strukturer det gäller.  



I föredraget diskuteras också samspelet mellan lexikal valens och syntaktiska argument-
konstruktioner, inte minst hur man kan hantera fall där de verkar dra åt olika håll. 
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Jonas Löfström 
 
Komplexa ortnamns ordbildningsstruktur i ett synkront perspektiv 
 
Sammansatta ortnamn kan följa samma mönster som vanliga nominala sammansättningar 
med grav accent, Björkö, Nordkap, Nyköping, Östersjön, Österbotten, Nederländerna. Man 
konstataterar emellertid många undantag från denna tendens. Kända typer av undantag är 
ortnamn med efterled av suffixkaraktär som Tyskland, Karlstad, Visby, vilka tar akut accent, 
samt sådana vars efterled tar ortnamnets huvudbetoning, Helsingborg, Djursholm eller 
Mariestad. Även mellan dessa två typer förekommer variation (‘Karlstad kontra Marie’stad). 
 Frågan huruvida ordbildningsstrukturen och betoningen i ortnamnen trots dessa 
iakttagelser är regelbundna och förutsebara utifrån de ingående igenkännbara leden prövas i 
detta föredrag med utgångspunkt i uttalsangivelserna i Norstedts svenska uttalslexikon av Per 
Hedelin från 1997. 
 Bland kriterierna för klassificeringen räknas stavelsestruktur och för- respektive efterledets 
eventuella karaktär av namn. Till detta kommer frågan om ordleden synkront kan uppfattas 
som semantiskt genomskinliga och alltså snarare som ingående i en sammansättning än en 
avledning.  Som jämförelse beaktas förhållandena i ordgruppsortnamn (Röda floden, Västra 
Frölunda). 
 
 
 
Anna Malmbjer 
 
Att beskriva svenska gruppsamtal 
 
Samtalsanalyser görs i regel på mikronivå. Metoder för att beskriva turer och korta sekvenser 
är väl utarbetade. Hur gör man då när syftet är att beskriva institutionella gruppsamtal på över 
två timmar och med flera deltagare? Gruppsamtal har inga självklara gränser. Deltagarna 
anländer till den överenskomna lokalen en efter en och börjar genast samtala. De tar rast och 
de går därifrån tillsammans, hela tiden samtalande i olika konstellationer. När börjar och 
slutar då de påbjudna och för undersökningen relevanta gruppsamtalen? 
 I min presentation kommer jag att visa och diskutera vilka problem jag stött på under mitt 
avhandlingsarbete (Malmbjer 2007) och vilka metodiska och teoretiska angreppssätt jag 
använt för att lösa dem. 
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Malmbjer, Anna (2007): Skilda världar – en språkvetenskaplig undersökning av gruppsamtal 
som undervisnings- och lärandeform inom högre utbildning. Uppsala universitet. 
 
 
 
Ulla Moberg 
 
Vem tjänar på men i politiska intervjuer? 
 
Politiska intervjuer i radio och tv kan vara samtalsliknande, ha informella drag eller vara mer 
formella. Det handlar inte om antingen eller utan om ett kontinuum vad gäller privat/offentlig, 
monologisk/dialogisk, med olika frekvens av diskursmarkörer, stödsignaler, avbrottsförsök 
etc., dvs. sådant som förutsätter en lyssnande och interaktiv motpart. 
 Intervjuer med partiledare i SVT inför valet förbereds noggrant av journalisterna, frågor 
och följdfrågor är nerskrivna och genomarbetade. Parterna är mediekompetenta intervjuare 
som ställer frågor å tittarnas vägnar till politiker som ska stå till svars. Här har en jämförelse 
gjorts mellan förekomsten av turinledande men i manus respektive i den faktiska 
interaktionen. I intervjun med statsministern finns i manus 13 turinledande men, i den faktiska 
interaktionen finns 62; i intervjun med centerpartiets ordförande finns i manus 4 turinledande 
men, i interaktionen finns 53 (men som konjunktion är exkluderad). Men fungerar som ett 
smörjmedel i interaktionen. De transkriberade intervjuerna har också kodats utifrån ett 
schema som Clayman & Heritage utarbetat och kodningen visar bl.a. graden av fientlighet i 
frågorna. Vad händer med styrkan i en fientligt ställd fråga som i själva intervjun inleds med 
men? 
 
 
 
Sara Myrberg 
 
Intonation i frasslut 
 
Intonation används bland annat för att på olika sätt markera slutet av en fras eller ett yttrande. 
I svenska förekommer i denna funktion både falltoner och stigtoner. Tidigare forskning om 
svensk intonation innehåller dock ingen sortering av de olika typerna av frasfinala konturer 
som finns i svenska, och i mitt föredrag vill jag därför presentera ett försök till en sådan 
sortering. Jag kommer att tala om intonationen i hela det postfokala området, det vill säga hela 
det område som följer på det mest prominenta (fokuserade) ordet i frasen, inklusive den tonala 
konturen på den sista stavelsen (gränstonen). I svenska slutar det mest prominenta ordet i en 
fras med en hög ton (H). Jag kommer att föreslå att det finns tre huvudsakliga alternativ efter 
denna höga ton; talaren kan välja att låta tonen falla omedelbart, att stanna kvar på en hög 
nivå fram till nästa betoning och låta tonen falla först där (s.k. platåbildning), eller att hålla 
kvar en hög ton till frasens slut. Dessa tre alternativ kombineras med olika gränstoner för att 
skapa den frasfinala konturen. 
 
 
 
 
 
 
 



Jenny Nilsson 
 
Vad kan samtalsanalysen göra för dialektologin? 
 
Inom dialektologin har man intresserat sig för att beskriva vilka språkliga drag som ingår i en 
viss dialekt, men inte i speciellt stor utsträckning för hur talarna av dialekten faktiskt växlar 
mellan dialektala- och standardvarianter.  I ett nyinspelat material med ca 70 informanter, 
gjort inom projektet ”Dialektutjämning i Västsverige”, visar kvalitativa analyser av individers 
dialektbruk att det förekommer stor intraindividuell variation inom ett och samma samtal. 
Samtalsanalytisk metod kan bidra till att förklara den här variationen, eftersom 
samtalskontexten ofta är avgörande för om en dialektal- eller standardvariant används. Så i ett 
samtal där en ung man, som oftast använder standardvarianten [r] initialt av ord, plötsligt 
använder den dialektala varianten [R] i inte direkt så Rätt upp i ansiktet nä, finner man 
förklaringen till detta i ett yttrande strax före. Där har hans kamrat, som genomgående 
använder [R] initialt av ord, just besvarat en fråga med nej, inte Rätt upp i ansiktet.  Växling 
mellan dialekt och standard återkommer i materialet just vid sådan här återanvändning av 
fraser, liksom vid återanvändning av ljud och ord. I det här föredraget vill jag genom att lyfta 
fram fenomenet återanvändning illustrera vad samtalsanalysen kan göra för dialektologin. 
 
 
 
Cajsa Ottesjö 
 
Den regionala diskurspartikeln ’la’ i interaktion 
 
Den modifierande diskurspartikeln la har traditionellt används i stora delar av Götaland. 
Nyare inspelningar visar att den fortfarande är i aktivt bruk i området. I standardsvenska 
motsvaras partikeln oftast av väl. Materialet till denhär studien utgörs av både äldre och nyare 
Västsvenska dialektinspelningar (Dialektarkivet i Göteborg, Dialektutjämning i Västsverige),, 
inspelningar ur Talspråkskorpusen (Lingvistik, Göteborg) samt Gymnasisters språk- och 
musikvärldar (Svenska, Göteborg). 
 Jag undersöker hur partikeln används i samtal, i vilka olika konstruktioner (de va la och de 
ä la är frekventa) och sekventiella omgivningar partikeln förekommer och vilka sociala 
handlingar som utförs då la ingår i ett yttrande. En viktig fråga att besvara är om väl och la är 
utbytbara i alla eller några kontexter, om de ingår i olika sociala praktiker. 
 Partikeln signalerar talarens osäkerhet eller låga grad av ansvar för innehållet i yttrandet. 
När la ingår i ett svar på en fråga söker talaren stöd för sin uppfattning eller svarar med en 
retorisk motfråga. Partikeln i en indirekt uppmaning gör ett avböjande svar möjligt. 
Dessutom kan la fungera som identitets/samhörighets-markör. Intervjuaren i det äldre 
Bohuslänska dialektmaterialet signalerar samhörighet med en informant i den sydligare delen, 
men utnyttjar inte denna resurs i samtal med personer i nordligare delar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marika Paavilainen 
 
Negationens placering i finskspråkiga högstadieelevers inlärarsvenska 
 
I det pågående forskningsprojektet På väg mot kommunikativ kompetens kartläggs 
finskspråkiga elevers inlärning av svenska under årskurserna 7-9. En av de många frågor som 
utreds är hur eleverna behärskar svenskans ordföljd. 
 I mitt föredrag kommer jag att presentera hur eleverna placerar adverbet inte i huvud- och 
bisatser. Materialet, som består av över 700 huvud- och bisatser producerade av 41 
informanter har samlats in med hjälp av ett kommunikativt spel kallat Lottospelet, som bl.a. 
tillämpats av Håkansson & Hansson 2000 och Glahn et al. 2001. Vid analysen av materialet 
används bl.a. implikationell skalning. 
 De preliminära resultaten visar att eleverna behärskar negationens placering i huvudsatser 
(korrekthetsprocent 62 %) klart bättre än i bisatser (korrekthetsprocent 12 %) och att den 
verbala kontexten påverkar ordföljden på exakt samma sätt som i Hyltenstams (1978) studie: 
huvudsatser med ett sammansatt verb blir oftare målspråksenliga än de med ett enkelt verb; i 
bisatser verkar däremot enkla verbkontexter vara lättare. Negationen placeras i huvudsatser 
inte så ofta före det finita verbet (4,7 %) som det kunde ha förväntats p.g.a. modersmålets 
påverkan men ett intressant fenomen i materialet är att negationen ofta placeras först efter det 
infinita verbet (huvudsatser 34,8 %, bisatser 30,6 %). 
 
 
 
Anne Palmér 
 
Samspel och solostämmor. Om muntlig kommunikation i gymnasieskolan 
 
Vilka förutsättningar ger gymnasieskolan eleverna att utveckla sin muntliga kompetens? I 
vilken mån och på vilka sätt får de tillfälle att använda språket i resonemang och förberett tal? 
Dessa frågor undersöks i min avhandling med namnet Samspel och solostämmor. Om muntlig 
kommunikation i gymnasieskolan. Undersökningen är etnografisk och samtalsanalytisk. 
Materialet består av observationer, video- och audioinspelningar från en klass på omvårdnads- 
och en klass på fordons- och hantverksprogrammen. Analysens huvuddel behandlar 
undervisningen i svenska men de yrkesförberedande karaktärsämnena studeras också. 
Begreppet utbyggd topik, som står för samtalsämnen som byggs ut med hjälp av ett större 
antal bidrag och/eller språkhandlingar, är centralt i analysen, liksom begreppen muntlig 
kultur, muntlig praktik och muntlig händelse, som är inspirerade av forskning inom New 
Literacy Studies (t.ex. Street 2003, Barton 2006). 

I mitt anförande kommer jag att koncentrera mig på undersökningens resultat 
beträffande kommunikationen i svenskundervisningen. Det visar sig att den muntliga 
kommunikationen i klasserna kan beskrivas som två olika muntliga kulturer med skilda 
mönster för resonemang och förberett tal, maktrelationer mellan lärare och elever och syn på 
kunskap och lärande. Medan OP-klassens muntliga kultur beskrivs med nyckelorden bildning 
och färdigheter använder jag benämningen dialogiskt meningsskapande för den muntliga 
kulturen i FP/HV-klassen. I OP-klassens muntliga kultur utvecklas få resonemang i utbyggda 
topiker, men eleverna får många tillfällen till förberett tal. FP/HV-klassens muntliga kultur 
rymmer ett motsatt mönster: relativt många resonemang i samtal men få tillfällen till förberett 
tal. Min analys försöker besvara frågan varför dessa olika muntliga kulturer utvecklas. 
Analysen leder också fram till en diskussion om språkutvecklande undervisning i ämnet 
svenska. 
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Gunilla Persson 
 
Begreppsparet CENTRUM–PERIFERI:s betydelse för berättelsens perspektiv 
 
Inom den litteraturvetenskapligt inriktade narratologiska traditionen kan ett i texten anlagt 
perspektiv sägas handla om att se och uppfatta rummet olika. 
Den person som innehar perspektivet kan till exempel välja en viss karaktär från berättelsens 
scen för att han eller hon betraktar händelseförloppet på ett visst sätt. Perspektivet rör då 
beskrivningar av hur olika personer uppfattar vad som i ett visst ögonblick är en central 
respektive perifer karaktär i berättelsen. 

Betydelsen hos adverbet fram kan i vissa fall förknippas med rörelse mot en central och 
synlig plats och vad som är avlägset eller annat än detta centrala. I en särskild användning av 
fram utgör människor både trajektor och centrum och uttrycks då typiskt med ”gick fram till”. 
Fram-rörelsen resulterar då i ett möte mellan två eller flera personer. 

I föredraget kommer jag att diskutera hur berättelsens olika centrum träder fram i 
polisprotokoll och vad det innebär för textens perspektiv. Jag utgår från att den som innehar 
perspektivet och själv är aktör i berättelsen i typfallet sätter sig själv i centrum. Diskussionen 
koncentreras till det polysema adverbet fram som belyses med några av kognitiva 
semantikens föreställningsscheman med tonvikt på CENTRUM och PERIFERI. 

 
 

 
Grazyna Pietrzak-Porwisz 
 
Med alla sinnen på helspänn. Sinnesförnimmelser som metaforisk källa 
 
Syftet med föredraget är att ge en översikt över de konceptuella metaforer i svenskan som 
har sinnesintryck som källdomän. Analysen har genomförts ur den kognitiva metaforteorins 
perspektiv (bl.a. Lakoff & Johnson 1980, Sweetser 1990, Johnson 1992, Lakoff 1993, 
Kövecses 2002 ). 

Inom kognitivt inriktad lingvistisk forskning betonar man att språket formas av 
människans upplevelse av sin egen kropp och av hennes interaktioner med omgivningen. 
Kognitivisterna har påvisat hur människan genom metaforer systematiskt överför sina 
direkta, konkreta förnimmelser till andra områden. Många konventionaliserade metaforiska 
uttryck är exponenter för s.k. konceptuella metaforer som är överföringar av begrepp och 
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föreställningar från en viss, oftast konkret erfarenhetsdomän (källdomän) till en annan, i 
regel abstrakt domän (måldomän). 

Sinnesintryck tillhör utan tvivel de grundläggande fysiska erfarenheter som används 
för att konceptualisera andra, abstrakta begreppsområden. Begrepp som ursprungligen hör 
till den semantiska domänen perception, dvs. syn, hörsel, känsel, lukt och smak, ger ofta 
struktur åt bl.a. sådana abstrakta domäner som kognition (dra fram något i ljuset, lukta ont 
försåt, höra sig för), känslor (känna sig obehagligt berörd, vara sur på någon, vara bitter 
över något) och mänskliga egenskaper (en varm / kall människa, ett ljushuvud). 
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Nina Pilke 
 
Morrande män och skrikande kvinnor – om könsbundna beteckningar i en tvåspråkig 
cd-romordbok 
 
I mitt föredag diskuterar jag exempel i ordböcker utgående från ett könsperspektiv. Den nu 
aktuella pilotstudien är en del av ett större projekt med tre delar: 
 

1. två studier i automatisk språkkontroll och ordböcker 
2. användarstudie 
3. studier i exempelmeningar 

I föredraget diskuterar jag användningen av pronomina han och hon samt förekomsten av 
orden man respektive kvinna i lexikografiska exempel i Stora finsk-svenska cd-romordboken 
(WSOY). En produktionsordbok borde ge en mångsidig bild av bruket av genusmarkörer så 
att användaren inte får en felaktig uppfattning om ordens kombinerbarhet och därmed en 
stereotyp bild av könsrollerna. Jag undersöker om båda könen görs synliga kvantitativt på 
samma sätt i exemplen samt om det finns kvalitativa skillnader mellan exemplen med tanke 
på kvinnligt och manligt agerande. Jag kommer också att studera eventuella skillnader i själva 
sättet att presentera exempel som uttrycker kön. En kontrastiv studie i vilka ekvivalenter som 
ges på svenska för de ord som uttrycker fullvuxen person av han- och honkön på finska utgör 
sista fasen i pilotstudien. 
 
 
 
 
 
 



Paula Rossi 
 
En studie av språkmöten mellan svenska och finska ur ett språksociologiskt perspektiv 
 
Sara Wacklin (1790–1846) beskriver i sina memoarer Hundrade Minnen från Österbotten 
(utg. 1844–1845) livet och språkkontakterna i Uleåborg i slutet av 1700-talet och i början av 
1800-talet. Författaren skildrar den språkliga mångfalden i staden bl.a. genom att använda 
olika språk i memoarerna. De är skrivna på svenska, men de innehåller flera finska inslag. 
Även andra språk, främst ryska, förekommer i några fall. 
 Syftet med mitt föredrag är att redogöra för hur finska ord och uttryck i det svenska 
originalet har behandlats i de finska översättningarna. Översättningarna representerar olika 
tidevarv från 1870-talet till 1980-talet: 1872–76, 1898–1900, 1924 och 1989. Jag koncentrerar 
mig speciellt på de ställen där språkmöten mellan svenska och finska sker. Den centrala 
frågan är hur översättarna har löst problemet med kodväxling. Hur har översättarna, vid de 
olika tidpunkterna för översättningarna, lyckats återge stadens språkliga miljö och språkklimat 
samt samspelet mellan svenskan och finskan? När den första översättningen publicerades 
hade svenskan ännu en stark ställning i staden, medan situationen på 1900-talet var en annan. 
Jag har som avsikt att granska det svenska originalet och de finska översättningarna ur ett 
språksociologiskt perspektiv. 
 
 
 
Lisa Rudebeck 
 
Bekänna sig och utbrista sig – Kommunikationsverb och reflexiva konstruktioner i 
fornsvenska och nusvenska 
 
Användningar av reflexiva verb (snyta sig, vila sig) och s-verb (köpas, retas, träffas) låter sig 
inte utan vidare beskrivas inom vare sig ett renodlat lexikalt eller ett renodlat grammatiskt 
ramverk och de kan förknippas med en mängd olika mer eller mindre relaterade betydelser. 
Det ligger därför nära till hands att beskriva dem inom en konstruktionsgrammatisk ram, 
vilket för nusvenskans del nyligen gjorts av Lyngfelt (2007). I mitt föredrag vill jag, utifrån 
korpusundersökningar av nusvenskt och fornsvenskt textmaterial, sätta konstruktioner 
innehållande s-verb och reflexiva verb i ett diakront perspektiv och angripa frågor såsom: Har 
en konstruktion en användningshistoria (lineage) på samma sätt som ett ord? När liknande 
generaliseringar kan göras utifrån fornsvenska användningar av reflexiva verb och s-verb som 
utifrån nusvenska – är det då motiverat att säga att det rör sig om samma konstruktioner, trots 
att exempelvis verbplatsen i konstruktionerna intas av (etymologiskt sett) olika verb, och trots 
de omfattande syntaktiska förändringar som svenskan har genomgått? Ytterst syftar 
undersökningen till att angripa frågor om hur lexikala förändringar förhåller sig till 
grammatiska förändringar och till att undersöka konstruktionsbegreppets förklaringsvärde på 
detta område. 
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Eva Sundgren 
 
Värsta återbesöket om värsta 
 
För drygt tio år sedan genomförde jag en undersökning om användningen av ordet värsta i 
dåtida ungdomsspråk. Min utgångspunkt var ett samtal jag 1996 hade spelat in med två 10-
åriga flickor, där jag för första gången lade märke till hur värsta användes som 
förstärkningsord både i fraser med negativ och positiv betydelse. Materialinsamlingen 
begränsades till Eskilstuna och bestod av en rad exempel på värsta:s användning som jag 
hörde i samtal runt omkring mig eller som andra Eskilstunabor rapporterade till mig samt av 
en enkät med exempel på värsta i olika betydelser och funktioner, där 15 vuxna och 15 
ungdomar fick ta ställning till hur de själva använde ordet, hur de hade hört det användas och 
vad de hade för inställning till användningen. Undersökningen visade att värsta befann sig 
mitt i en förändring, och flera faktorer talade för att man kunde rubricera den som en 
grammatikaliseringsprocess. 
 Nu ämnar jag gå tillbaka till ordet värsta. Hur har förändringen av ordet fortsatt? Har de 
nya funktionerna blivit bestående och har de också spridit sig till vuxenspråket? Materialet 
kommer till viss del att samlas in i Eskilstuna, men denna gång vill jag också fördjupa 
studien, bland annat med hjälp av jämförelse av tidningstext vid olika tidpunkter. 
 
 
 
Pirjo Söderholm 
 
Semantisk förändring av lexemet flicka i belysning av platsannonser i 
Hufvudstadsbladet och Dagens Nyheter från 1864 till våra dagar 
 
Platsannonserna började småningom dyka upp i Hbl och DN efter att tidningarna börjat 
utkomma 1864. Man ville anställa yrkesfolk, men också unga flickor för hushållsarbeten, 
barnpassning, försäljningsarbete m.m. Jag koncentrerar mig på bruket av ordet flicka med 
attribut, eftersom det med tiden har skett en inskränkning av ordets betydelse, vilket framgår 
av ordböcker. Äldre ordböcker ger flicka bl.a. följande betydelser: ’ung, ogift kvinna’, 
’älskarinna’, ’piga’ och ’tjänsteflicka’. Alla dessa lever inte kvar i moderna ordböcker och 
knappast heller i språkbrukarnas föreställningsvärld. I dagens platsannonser förekommer 
flicka sällan, högst vid arbete som bud, vilket är relativt ovanligt. Den semantiska 
förändringen reflekterar den kulturella förändringen. Idag har flickorna möjlighet att utbilda 
sig och de anses inte utan vidare som ledig arbetskraft. 
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Hedda Söderlundh 
 
”Går det bra om vi tar det på svenska?” Om bruket av svenska i engelskspråkiga 
universitetskurser 
 
Kartläggningar har visat att kurser med engelska som undervisningsspråk har ökat vid 
svenska universitet och högskolor. Inte sällan saknas riktlinjer eller språkstrategier för 
engelskan och i diskussionen kan man märka en oro för svenskans ställning inom området. 
Samtidigt vet vi tämligen lite om hur den språkmiljö ser ut som uppstår då engelska är 
undervisningsspråk. Sker till exempel all interaktion på engelska eller används också svenska 
i klassrummen? Vilka roller har de olika språken och vad styr bruket av svenska respektive 
engelska? 
     I föredraget ska jag presentera resultat från mitt pågående avhandlingsarbete om svenska 
och engelska i den högre utbildningen. Med utgångspunkt i en lektion från teknisk-
naturvetenskaplig fakultet kommer jag att redogöra dels för hur svenska språket används, dels 
för sammanhang där språkfrågor uppmärksammas av lärare eller studenter. Ett tydligt resultat 
är att svenska förekommer i flera olika sammanhang. Detta sker trots att kurserna annonserats 
som engelskspråkiga och trots att närvarande utbytesstudenter inte behärskar svenska. 
Analysen visar att särskilt samtalspartner och situation tycks ha betydelse för användandet av 
svenska i miljön. 
 
 
 
Marie Sörlin 
 
”Jo, säger jag” – om anföringssatsen ”säger jag” i konfliktsekvenser 
 
Olika fraser och konstruktioner som bl.a. indikerar talarposition har på senare år belysts inom 
den samtalsgrammatiska forskningen (se t.ex. Karlsson 2006, Lindström 2008). I mitt 
föredrag kommer jag att behandla anföringssatsen ”säger jag” (med varianter som ”säger jag 
dig” och ”sa jag”). Jag intresserar mig för mönster i denna sats turinterna och sekventiella 
placering och kommer särskilt att belysa satsens förekomst och funktion i konfliktsekvenser. 
 Undersökningsmaterialet består av dramadialog, närmare bestämt trettio dramer från de tre 
senaste seklerna vilka ingår i korpusen Svensk dramadialog. I följande utdrag ur pjäsen 
Natten är dagens mor av Lars Norén är makarna Elin och Martin oeniga om huruvida Martin 
har betalat amorteringen på livförsäkringen. Utdraget visar ett exempel på anföringssatsen 
”säger jag” (markerad med fetstil). 
 
ELIN Du har inte betalt amorteringen på livförsäkringen på åtta månader.  
MARTIN Vad är det du säger? Har jag inte! Vad menar du med det? Har du gått i mitt 
personliga arkiv? ... Det har jag visst det. Det kan du skriva upp.  
ELIN Nej.  
MARTIN Jo, säger jag. 
ELIN Nej, Martin. 
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Saija Tamminen-Parre 
 
Finländares attityder till svenska och engelska i nordiska sammanhang 
 
Jag undersöker (finskspråkiga) finländares attityder till språk, speciellt till engelska och 
svenska. Mitt material utgörs av data från två undersökningar, ett masktest (matched guise) 
och en djupintervju, vilka jag har gjort inom projektet Moderna importord i språken i Norden. 
 Engelskan är det språk som används oftast i internationella sammanhang och finländare 
förhåller sig positivt till engelska till en viss grad. Men vilket språk anser finländare att det är 
bra att tala i nordiska sammanhang? Ska man tala den svenska som man som finländare har 
läst i skolan eller ska man tala engelska som ofta fungerar som ett ”lingua franca”? 
 I mitt anförande kommer jag att presentera resultat från mina undersökningar och analysera 
dem i relation till en rad sociolingvistiska bakgrundvariabler som jag använt i 
undersökningen. I tillägg till sociolingvistiska metoder använder jag också diskursanalys som 
metod för att analysera informanternas svar och se hur (språk)attityderna framkommer i deras 
svar. 
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Bosse Thorén 
 
Inte utan konsonantlängd – svenskt uttal i ett andraspråksperspektiv 
 
De flesta av oss har kunnat konstatera att vuxna som lär sig ett andraspråk – t.ex. svenska – 
får en brytning som dröjer sig kvar även om inläraren vistas i andraspråksmiljön i decennier. 
 Denna brytning kan vara störande, knappt märkbar eller göra talet obegripligt. Bland lärare 
och läromedelsförfattare har en samsyn börjat växa fram angående prosodins stora betydelse 
för hur funktionellt ett svenskt andraspråksuttal blir. Det har visat sig att betoning av fel 
stavelse i ord, ger den infödde svensken stora svårigheter att förstå talet. Vad är då betoning i 
svenska? Den upplevda prominensen hos vissa stavelser har ett antal så kallade fonetiska 
korrelat, och ett av de viktigaste för svenskans betoning har visat sig vara durationen. 
 I svenskan finns ett fenomen kallat komplementär längd, som innebär att en betonad 
stavelse kan förlängas på i princip två sätt: antingen förlängs stavelsens vokal som i vila, eller 
så förlängs stavelsens konsonant, som i villa. Om man betraktar skillnaden mellan vila och 
villa som enbart en fråga om vokallängd, går man miste om möjligheten att ge robusta regler 
för stavelseförlängning i ord med ”kort vokal”, och därmed kan andraspråksinlärarna gå miste 
om ett verktyg att förlänga ca hälften av alla de betonade stavelser som borde förlängas. 



 I ett antal experiment har jag undersökt den postvokaliska konsonantens roll för att 
signalera både svenskans kvantitetsdistinktion (vila-villa) och ordbetoningsdistinktionen 
(racket-raket), och funnit att den fonologiska konsonantlängden, manifesterad som ökad 
duration, behövs för att ge orden ett otvetydigt uttal. En studie med svenskar som talar 
engelska och tyska, visar också att de svenska talarna uttalade längre postvokaliska 
konsonanter än infödda talare av engelska och tyska, i ord som av svenskar rimligen uppfattas 
som havande kort vokal. 
 Slutsatsen av mina studier är att den komplementära vokal-konsonantlängden är ett starkt 
temporalt mönster i svenska, och att inkluderandet av konsonantlängd i språkbeskrivningen 
åtminstone inom andraspråksundervisningen, ger en mer logisk och ändamålsenlig bild av 
svensk prosodi än en beskrivning som enbart tar hänsyn till vokallängd. Likställandet av 
vokal- och konsonantlängd som uttalsmål kan förväntas främja inlärarnas behärskning av 
både kvantitetsdistinktionen och ordbetoningsdistinktionen. 
 I svenskans fonologiska system och de regionala variationerna av hur prosodiska 
kategorier signaleras, finns dessutom grund för att prioritera temporala kontraster som 
betoning och kvantitet före tonala kontraster som ordaccenterna 1/akut och 2/grav (ánden-
ànden). 
 En strategi kallad Basprosodi presenteras, där svenskans temporala prosodiska system ses 
som den grund som andra prosodiska och segmentella drag kan bygga på. 
 
 
 
Camilla Thurén 
 
Det svenska presensparticipets syntax 
 
En fråga som grammatiker intresserat sig för sedan antiken är participens ordklasstillhörighet 
eller -tillhörigheter (se Josefsson 2005). Svenskans presensparticip som cyklande i Stina kom 
cyklande klassificeras tillsammans med perfektparticip till exempel ibland som adjektiv, 
ibland som verb, ibland som en egen ordklass. Svenska Akademiens grammatik (Teleman, 
Hellberg och Andersson 1999) väljer den sistnämnda varianten och klassificerar particip som 
en egen ordklass, bildad på verbstam, men med adjektivets syntaktiska egenskaper. I det här 
föredraget behandlar jag det svenska presensparticipets syntaktiska och semantiska 
egenskaper. Jag avgränsar presensparticipet från -ande/-ende-avledda adjektiv med hjälp av 
ett antal kriterier (se Wasow 1977, Embick 2004), och visar med argument hämtade från 
morfologi, syntax och semantik att det svenska presensparticipet är verbalt. 
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Orla Vigsø 
 
Klistermärket som politisk kommunikation: Marknadsföring i det offentliga rummet 
 
Vi ser dem överallt, särskild i städerna, på lyktstolpar, vägskyltar, elskåp och andra 
någorlunda plana ytor. Klistermärket har blivit ett modernt politiskt medium, särskild för 
grupper långt ute på höger- eller vänstersidan av politiken, och särskild sådana grupper som 
uppmanar till någon form av aktivism. 
 Uppsättningen av klistermärken i det offentliga rummet måste analyseras utifrån en rad 
olika vinklar, bl.a. den teknologiska utvecklingen (som har gjort mediet tillgängligt och 
billigt, och på senare år även svårt att ta bort), möjligheterna att komma till orda i övriga 
medier, synen på det offentliga rummet som arena för en politisk kamp, och inte minst frågan 
om retorisk syfte och intenderad målgrupp. 
 Jag kommer att diskutera klistermärkets funktion utifrån bl.a. politisk marknadsföring för 
att se, huruvida man utifrån märkernas retoriska utformning kan säga något om den 
intenderade målgruppen och därmed också om funktionen. Argumentationen kommer att 
byggas upp över analyser av ett urval klistermärken insamlade under 2008, som representerar 
såväl högerradikala som vänsterradikala grupper. 
 
 
 
Anna Vogel 
 
Laddade ord 
 
I ”Laddade ord” undersöker jag processen då ett ord börjar uppfattas som alltför laddat eller 
pejorativt för att användas och hur ordet ersätts av ett annat ord. Jag har valt att studera ord 
som hör till begreppet ’person med intellektuellt funktionshinder’. Ord som har använts 
genom åren är psykiskt efterbliven, förståndshandikappad, utvecklingsstörd, och med störd 
personlighetsutveckling. Idag är person med intellektuellt 
funktionshinder/funktionsnedsättning enligt omsorgspersonal den korrekta termen. 
Undersökningen kombinerar de två teoretiska skolorna kognitiv lingvistik och kritisk 
diskursanalys. De texter jag studerar är hämtade från dagspress, broschyrer från landstinget, 
brev och verksamhetsberättelser från särskolor och omsorgsenheter och från 
intresseorganisationers tidningar och hemsidor 1959–2008. I undersökningen närmar jag mig 
texterna på ett brett sätt och använder metoder från kognitiv lingvistik och kritisk 
diskursanalys. Preliminära resultat visar att dikotomin Vi–De andra är relevant och att den 
framkommer tydligare i det tidiga materialet och mer nertonat i senare material, med 
undantag för texter som utmanar auktoriteten, som GrundenMedia (av och för personer med 
intellektuella funktionshinder). De klassificeringar som används går från en tydligt utpekande 
funktion till att innehålla allmänna ord (person, barn) och en prepositionsfras (med 
funktionshinder/med särskilda behov). 
 
 
 



Anne-Maj Åberg 
 
Hur beskriver finska universitetsstuderande svensk grammatik? 
 
Enligt lagen skall alla högskolestuderande i Finland avlägga en obligatorisk kurs i svenska 
under sina studier. Universiteten är numera tvungna att ge extra undervisning för att förbättra 
finska studerandes kunskaper i svenska så att de har möjlighet att avlägga den obligatoriska 
kursen, eftersom språkfärdigheter ofta är mycket bristfälliga. Men frågan är hur mycket man 
kan utveckla färdigheterna i svenska på korta grammatikkurser. 
 Den ovannämnda situationen utgör grunden för min undersökning. Jag undervisar själv på 
en grammatikkurs och samlar mitt forskningsmaterial under denna kurs med hjälp av olika 
test. Idén och strukturen i testen är hämtade från en artikel av Macaro och Masterman (2006). 
Syftet är att studera relationen mellan deklarativ och procedural kunskap i svensk grammatik 
hos kursdeltagarna och i vilken utsträckning, på vilka punkter och på vilket sätt deras 
kunskaper i grammatik utvecklas under den här kursen. 
 I mitt föredrag skall jag presentera hur finska universitetsstuderande beskriver olika 
grammatiska ”regler” i svenska i början av kursen och i slutet av kursen. Jag presenterar mina 
resultat både kvantitativt och kvalitativt. 
Litteratur 
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Jenny Öqvist 
 
”Står där, och väntar på tricken” Stockholmska, stil och autenticitet i svensk pop & 
rock. 
 
Pugh Rogefeldts ”Ja dä ä dä” (1969) räknas som det första rockalbumet på svenska, och vi 
kan alltså blicka tillbaka på nästan 40 års utgivning av svenskspråkig rock (och pop-)musik. 
Men vilken svenska det är som har förekommit, och vad denna språkanvändning kan tänkas 
ha för betydelse för svenskan och svenska språkbrukare i stort, det vet vi väldigt lite om. 

Den här studien inriktar sig på användningen av stockholmska språkdrag i svensk pop och 
rock. Materialet är begränsat till låtar där Stockholm på något sätt figurerar, och som spelats 
in av artister med stockholmsbakgrund. Tidsperioden sträcker sig från tidigt 1970-tal till 
2008. Användningen av stockholmska ser jag som ett stilmedel bland många andra möjliga, 
och därför belyser jag även artisternas uttryck och framtoning i stort. 

Några exempel på språkdrag som jag menar fungerar som stockholmska stilmarkörer i 
materialet är Stockholms-e, bakre retroflext r-ljud, nasalisering och slangord och uttryck som 
tricken och dissat hela svängen. På en övergripande nivå menar jag att användningen av 
sådana sociodialektala drag signalerar autenticitet och trovärdighet. Detta analyserar jag 
närmare i föredraget genom att koppla samman de sociodialektala dragen med låtens 
utgivningsår, form och innehåll hos låten i stort samt med artistens övriga (musik)stil och 
framtoning. 

 
 
 

 
 



Workshopföredrag 
 
 
 
Att beskriva svenskans grammatik som realisering av betydelse. En workshop om 
systemisk-funktionell grammatik och grammatiska metaforer 
 
 
 
Anna-Malin Karlsson 
 
Inpackningen av fritiden: om vardagslivets grammatiska metaforer 
 
Inom systemisk-funktionell grammatik används begreppet grammatisk metafor för att 
beteckna inkongruenta lexikogrammatiska realiseringar av betydelse (processer som ting, 
uppmaningar som påståenden etc.). Störst uppmärksamhet har ideationella metaforer fått, 
sannolikt för de är en viktig del av skolans kunskapsorienterade språk. Samtidigt kan de vara 
uttryck för ett byråkratiskt, opersonligt språk som försvårar kontakter mellan medborgare och 
myndigheter. Ideationell inkongruens förknippas alltså med icke-vardagligt språk och behov 
av abstraktion, vilket vara både eftersträvansvärt och olämpligt beroende på vilket perspektiv 
man anlägger. 

Det är dock gott om ideationella grammatiska metaforer även i vardagens språk, som när 
vi säger vi ska ha en hemmakväll (istället för vi ska vara hemma i kväll). Preliminära 
observationer antyder att dessa inte i första hand används för att ge uttryck för abstrakta 
relationer och orsakssamband. Inte heller verkar det handla om att gömma undan ’verkliga 
deltagare’ – i exemplet ovan kvarstår subjektet vi. Motivet skulle därför kunna finnas i 
kontextens relation (tenor), snarare än i verksamheten (field), vilket innebär att de främst har 
en interpersonell (och i vissa fall textuell) funktion, trots att de opererar i den ideationella 
grammatiken. Såväl indelningsgrunder som förklaringsmodeller kommer att problematiseras, 
liksom åtskillnaden vardagligt–specialiserat språk. Exempel hämtas från bl.a. samtal och e-
brev. 

 
 

 
Ulrika Magnusson 
 
Metaforik i elevtexter: grammatisk metafor som verktyg 
 
Grammatisk metafor är ett fenomen som tillmäts stor både empirisk och teoretisk betydelse 
inom SFL. Inte minst i pedagogiska sammanhang är begreppet viktigt, bl.a. i språkutveckling. 
Grammatisk metafor ses som en viktig del i hur barns och ungas ”betydelsepotential” 
förändras och växer under skoltiden och i utvecklingen av ett skolrelaterat språkbruk. 

I mitt föredrag diskuterar jag grammatiska metaforer i nationella prov skrivna av en- och 
flerspråkiga gymnasieelever inom projektet Språk och språkbruk bland ungdomar i 
flerspråkiga storstadsmiljöer. Jag fokuserar dels den funktion grammatisk metafor fyller i 
elevernas texter, dels hur grammatisk metafor fungerar som analysverktyg. 
 
 
 
 



Lene Nordrum 
 
Bibehålla eller packa ut? Hur översätts nominaliseringar i engelska 
populärvetenskapliga texter till svenska? 
 
Inom SFL beskrivs nominaliseringar som typiska exempel på ideationella grammatiska 
metaforer. Vidare är nominaliseringar typiska för skriftspråk i allmänhet och vetenskaplig 
diskurs i synnerhet. Hur och när nominaliseringar används är dock nära förknippat med genre-
normer och kulturkontext – olika språk använder nominaliseringar i varierande grad. I svensk 
språkvård varnar man till exempel för nominal stil även i vetenskaplig text.  

Det är därför intressant att titta på hur nominaliseringar används i ett kontrastivt 
perspektiv. Exempel kommer att ges på hur nominaliseringar i engelska källtexter översätts 
till svenska, med fokus på när och hur nominaliseringar översätts med en sats. Särskilt vikt 
kommer att ligga på ideationell betydelse, och gränsen mellan grammatisk metafor och 
transkategorisering kommer att diskuteras. Resultat från min avhandling antyder att processer 
oftare översätts med kongruenta utryck än händelser, medan nominaliseringar med 
resultatbetydelse i många fall bibehålls. En förklaring till detta kan vara att processer är klara 
fall av grammatiska metaforer, händelser är mindre klara fall av grammatisk metafor och 
resultatnominaliseringar är exempel på transkategorisering. Exemplen hämtas från 
parallelkorpusen English-Swedish Parallel Corpus. 
 
 
 
Medborgare och myndigheter – en workshop om klarspråk och offentlig kommunikation 
 
 
 
Britt-Louise Gunnarsson 
 
Medborgaren i textsamhället 
 
Att de senaste årens samhällsomvandlig ökat mängden texter i samhället, och därmed ökat 
kraven på såväl läs- som skrivförmåga hos de flesta medborgare, de är alla ense om. Däremot 
finns inte så mycket forskning som beskriver hur människors situation förändrats i 
medborgarrollen till följd av denna samhällsutveckling. I stället verkar skrivande och läsande 
i arbetslivet ha kommit i förgrunden. Skrivande i yrkeslivet (Gunnarsson 1992) var en tidig 
beskrivning av arbetsplatsernas textkultur. Häromåret kom En arbetsdag i skrivsamhället 
(Karlsson 2006) som visar hur tidigare manuella yrken blivit textburna. 

När det gäller medborgarrollens förändrade villkor erbjuder inte forskningen någon 
motsvarande beskrivning av utvecklingen. I min avhandling Lagtexters begriplighet (1982) 
låg fokus på begripligheten i myndighetstexter med stor relevans för enskilda människor, 
nämligen Medbestämmanderättslagen (MBL). Därefter har mycket litet av den svenska 
språkvetenskapliga forskningen haft det slags medborgarperspektiv som anlades där. I stället 
hanteras frågor om begriplighet i myndighetstexter inom olika klarspråksverksamheter, där de 
konkreta texterna är viktigare än de teoretiska ramarna. 

Inom workshopen Medborgare och myndigheter kommer de förändrade villkoren för 
medborgarnas kommunikation med myndigheterna att stå i centrum. I detta inledande 
föredrag väcks några frågor kring vilket slags forskning som kan utveckla såväl det 
språkvetenskapliga forskningsfältet som förståelsen för medborgarnas textvärld. Vilka 



språkvetenskapliga metoder kan vara användbara i studiet av kommunikationen mellan 
medborgare och myndigheter? Och vilka maktasymmetrier är viktiga att uppmärksamma? 
 
 
 
Anna-Lena Göransson och Per Ledin 
 
Myndighetstext för ett säkrare samhälle i brukarperspektiv 
 
Myndighetstext för ett säkrare samhälle i brukarperspektiv är en etnografiskt orienterad studie 
som undersöker vad som händer i det språkliga mötet mellan sex texter från Räddningsverket 
och deras tilltänkta läsare. Vi försöker finna ut var och när myndighetskommunikationen 
fungerar och om, var och varför eventuella förståelse- eller handlingsproblem uppstår. 
Projektet syftar till ökad kunskap om samspelet mellan mottagare och myndighetstext och kan 
ses som ett led i beskrivningen av skriftanvändningen i det svenska samhället. Internationellt 
ansluter projektet närmast till New Literacy Studies. 

Vi har intervjuat olika befattningshavare inom kommunal räddningstjänst kring 
användningen av Räddningsverkets texter. Intervjuerna analyseras utifrån ett läsetnografiskt 
analysschema som ringar in läsarna utifrån grundfrågan: Vem läser vad, hur, varför, i vilken 
situation, med vilka konsekvenser och hållningar? Till varje dimension kopplas ett antal 
analysbegrepp. Till detta fogas även idiomatiska formuleringar som visar på textkulturens 
värdegrund. Utifrån ett textuellt analysschema har vi gjort strukturanalyser av de utvalda 
texterna för att se vilka krav de ställer på läsarna. För att frilägga texternas meningspotential 
gentemot olika läsare kommer resultaten från textanalysen att relateras till de läsetnografiska 
resultaten. 

Under hösten ska vi studera användningen av texterna i konkreta sammanhang (bl.a. 
undervisningssituationer och samverkansprojekt mellan kommunala förvaltningar), 
genomföra djupintervjuer kring textanvändningen bland deltagarna och även samla in texter 
som skapas i anslutning till ursprungstexterna. Avslutningsvis kommer vi att göra en 
syntetiserande strukturanalys, där resultaten från läsarundersökningarna relateras till texternas 
språkliga utformning och till de andra texter som används vid läsningen. 
 

 
 
Merja Koskela 
 
Är det lättare att fånga björnen på nätet? Skattemyndigheternas webbsidor som 
exempel på dubbel rekontextualisering 
 
Rekontextualisering innebär att ”samma” innehåll flyttas från en kontext till en annan (jfr 
Linell 1998: 144f.). Denna förflyttning kan innebära både språkliga och innehållsliga 
omformuleringar och därmed betydelseförskjutningar. När det gäller myndighetstexter som 
riktas till medborgare sker en rekontextualisering när ett budskap som ursprungligen avsetts 
för andra myndigheter riktas till den stora allmänheten. När budskapet sedan överförs till 
webben sker en annan rekontextualisering. Eftersom myndighetsspråket skall vara begripligt 
för medborgarna, är det viktigt att språkliga och innehållsliga omformuleringar faktiskt sker 
när kontexten ändras. Enligt tidigare undersökningar är detta emellertid inte nödvändigtvis 
alltid fallet (jfr t.ex. Koskela 2005). Min presentation kommer att fokusera på svenska och 
finländska skattemyndigheters webbsidor och i ljuset av några exempel kommer jag att 



diskutera, vilka följder den dubbla rekontextualiseringen av myndighetsinformationen i 
webben har i praktiken. 
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Claes Ohlsson och Henrik Rahm 
 
Klarspråksarbetet, myndigheter och marknaden. En kritisk reflektion. 
 
Det framväxande klarspråksarbetet har ju varit en framgångsrik del av svensk språkvård och 
språkpolitik under de senaste decennierna. Idealen om språklig enkelhet, begriplighet och 
mottagarorientering har fått ett brett genomslag i nästan all myndighetskommunikation med 
medborgare och ses som en viktig del av vårt demokratiska system. Ett begripligt och enkelt 
språk i kommunikationen mellan myndighet och medborgare har blivit en självklarhet under 
de senaste 30 åren. 

Det finns dock anledning att kritiskt diskutera hur klarspråksarbetets roller och tillämpning 
ändrats under de senaste åren. I takt med att välfärdssystemet förändrats och kommit att 
debatteras och rentav ifrågasättas har också förhållandet mellan myndighet och medborgare 
ändrats. Idag kan man urskilja en strävan mot ett ökat ansvarstagande för den enskilde inom 
många samhällsområden vilket bl.a. hör ihop med en ökad privatisering av tidigare offentliga 
verksamheter. I många fall har dock myndigheter informationsansvar för verksamheter som 
sköts av tredjepartsaktörer. Vi vill skapa debatt och initiera forskning kring de här frågorna: 

Hur påverkar ansvarstagande och marknadsanpassning myndighetstexterna?  
Styrs klarspråksarbetets ideal om enkelhet, begriplighet och mottagarorientering av samma 
intressen som marknadsideal som kostnadseffektivitet, kundorientering och konkurrens? 
När samverkar och när motverkar intressen och avsikter? 
 
 
 
Jaana Puskala 
 
Var gömmer sig aktörerna i kommunala föredragningslistor? 
 
Myndighetsspråket har traditionellt ansetts föredra konstruktioner utan en synlig aktör. Saker 
och ting bara händer utan att någon kan inverka på händelserna. Wellander (1982: 38–45) 
konstaterar att kanslispråket bl.a. kännetecknas av att man uppskattar passiva former och 
använder dem rikligt. Dessutom använder man gärna substantivförbindelser, dvs. 
verbalsubstantiv i stället för bisatser. 

I mitt föredrag diskuterar jag aktörernas synlighet i de kommunala föredragningslistorna 
samt graden av synlighet under de tre decennier som min undersökning omfattar (1973–
2000). Delundersökningen ingår i ett större projekt som presenteras i  Puskala (2008).  
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Gunlög Sundberg 
 
Rekrytering, socialisering och representativitet i offentlig förvaltning. Språk och kultur 
för mångfald i statliga organisationer 
 
Hur sker kompetensöverföring och förnyelse i statliga myndigheter i Sverige sett som ett 
flerspråkigt samhälle med svenska som huvudspråk? 

Detta är en kärnfråga för studien Rekrytering, socialisering och representativitet i offentlig 
förvaltning. Språk och kultur för mångfald i statliga organisationer som utgår från 
föreställningen om representativitet i offentlig förvaltning som ett demokratiskt värde. I 
studien undersöks rekrytering och socialisering av personer med flerspråkig och flerkulturell 
kompetens till statlig förvaltning, liksom språkets betydelse som arbetsredskap i en kontext 
med höga krav på kommunikativa färdigheter. 

Utgångspunkt är en speciell förvaltningsutbildning för invandrade akademiker. 
Utbildningen innehåller två praktikperioder där mötet med myndigheter som arbetsplats och 
med svenska som arbetsspråk är ett viktigt inslag. 

En delstudie tar upp statliga myndigheters identitet. Vad skiljer dem från andra 
arbetsplatser? Hur ser man på rekrytering utifrån denna kunskap? En annan delstudie gäller 
språkets betydelse. Hur kan det tredje språkpolitiska målet om att den offentliga svenskan ska 
vara "vårdad, enkel och begriplig” tillämpas i detta sammanhang? Hur stödjer, tillvaratar och 
bedömer man flerspråkig och flerkulturell kompetens? Jämförelser görs även med länder med 
en längre tradition av flerspråkighet i offentlig förvaltning, som Kanada och Finland. 
 
 
 
Språk, kön och språkpolitik 
 
 
 
Lena Lind Palicki 
 
Hur har Försäkringskassans broschyrer till blivande föräldrar förändrats över tid? 
 
Försäkringskassans information till blivande och nyblivna föräldrar har förändrats över tid. 
Sjuttiotalets broschyrer framhåller den jämställda pappan medan åttiotalets broschyrer tilltalar 
kärnfamiljen. Nittiotalet präglas av avpersonifiering medan tjugohundratalet har barnet i 
fokus. Åtminstone om man ser på omslagen. 

Men hur har språket förändrats i de broschyrer som Försäkringskassan delar ut till blivande 
och nyblivna föräldrar? Konstrueras pappor och mammor annorlunda idag jämfört med 
sjuttiotalets eller åttiotalets broschyrer? Hur ser den förändringen i så fall ut? Och vilka andra 
konstruktioner av mottagaren finns i termer av kön, klass, etnicitet etc? 



Genom en intersektionell analys belyser jag ett antal broschyrer vilka kan antas spela en 
central roll i Försäkringskassans arbete med att åstadkomma större jämställdhet mellan könen 
i uttaget av föräldraförsäkringen. Uttaget av föräldraförsäkringen har sakta förändrats i en mer 
jämställd riktning. När försäkringen blev könsneutral 1974 tog papporna ut ca 2 procent av 
försäkringen och idag tar papporna ut ca 18 procent. Försäkringskassans uttalade mål, reglerat 
i det regleringsbrev som myndigheten årligen mottar från regeringen, är att uttaget måste bli 
mera jämställt och min undersökning fokuserar hur detta realiseras språkligt i broschyrer från 
1970-talet till idag. 
 
 
 
Karin Milles 
 
"Våt strandäng - det är väl poetiskt?" Hur man konstruerar kön genom att diskutera 
språk 
 
Språket är inte bara en angelägenhet för språkvetare. Allmänheten ägnar sig ofta med stor 
entusiasm eller ilska åt att kommentera och värdera språkbruk, ord och uttryck. Deborah 
Cameron (1995) kallar detta för språkhygien och menar att den handlar om mer än språk – 
moral och ideologi exempelvis. 

När ordet snippa togs in i SAOL 2006 var det resultatet av en språkhygienisk kampanj med 
rötterna i en svensk jämställdhetsdiskurs. 

Men trots att vi nu har (minst) ett ord i ordboken så fortsätter den språkhygieniska debatten 
på bloggar, runt middagsbord och ibland också i tidningarna. Debatterna, och de argument 
som används för att förorda de olika alternativorden ger oss konturerna i en vidare diskussion 
– diskussionen om kön och könsskillnad, en diskussion som pågått genom seklerna och som 
intensifierats med feminismens framväxt. 

Genom att studera könsordsdiskussionerna kan vi se den pågående förhandlingen om hur 
vi i vår kultur ska förstå det kvinnliga könet och den kvinnliga sexualiteten. Detta kan kopplas 
till filosofen Judith Butlers teorier om könets performativitet (1990, 1993). I presentationen 
vill jag visa hur de argument som förs fram kan ses som en del av den ritualiserade 
upprepning av normer som ger illusionen av ett naturgivet kvinnligt kön.  
 
Cameron, Deborah. 1995. Verbal Hygiene. London: Routledge. 
Butler, Judith. 1990. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York: 
Routledge. 
Butler, Judith. 1990. Bodies that Matter. On the Discursive Limits of  “sex”. New York: 
Routledge. 
 
 
 
Birgitta Norberg Brorsson 
 
”Äntligen morgon med Adam och Gry” – några diskurser i ett pratprogram 
 
En radiogenre som utvecklats på senare tid är ”pratprogrammen” som förekommer i både 
public service och i reklamfinansierade kanaler. Ett sådant är ”Äntligen morgon med Adam 
och Gry” i reklamradiokanalen Mix Megapol, som jag, med utgångspunkt i bl.a. Fairclough, 
Wodak och Fowler, valt att närmare studera genom att analysera vilka diskurser som 
programmet innehåller. Betydelse skapas delvis i mottagarens tolkning av ett budskap, men 



det är också så att massmedierna formulerar mönster med stor påverkan på samhällslivet. 
Språket är ”impregnated with ideology” (Fowler 1991:24), och det finns en samvariation 
mellan språk, maktförhållanden och samhälle. Språket har också en kognitiv roll och har 
därmed betydelse för hur vi uppfattar omvärlden. För att få klarhet i hur språket används i 
olika diskurser bör en noggrann textanalys göras. Jag har därför använt en förenklad variant 
av Conversational analysis. Mitt material består av 125 minuters inspelning. Resultaten av 
analysen visar att programledarnas sätt att tala och det innehåll de ger programmet tangerar 
gränser och utmanar lyssnaren. Flera olika diskurser finns samtidigt i programavsnitten, t.ex. 
sexualitets- och ungdomsdiskurser. Programledarna använder olika retoriska knep, bl.a. ironi 
och överdrift, men det är dock osäkert om dessa alltid uppfattas av lyssnarna. I stället finns en 
risk att programmet reproducerar rådande diskurser samtidigt. 
 
 
 
Sandra Uitto 
 
Scener ur ett förhållande. Könsroller i en kvinnoskriven prosatext från 1889. 
 
Inventeringen av svenskspråkig originallitteratur1 för forskningsprojektet Fiktionslitteratur i 
Sverige och Finland under 1800-talet (FILIS) vid svenskämnet vid Åbo Akademi väckte mitt 
intresse att studera 1800-talets kvinnoskrivna fiktionsprosa. Själva projektet har realiserat sig i 
en databas som innefattar svenskspråkig fiktionslitteratur publicerad i Sverige och Finland 
under tidsperioden 1830-1900.2 

Jag vill med mitt bidrag beskriva och belysa en 1800-talsförfattarinnas uppfattning av 
könsroller. Det primära materialet för min analys utgörs av romanen Luba. En studie. Den är 
skriven av Ina Lange och den publicerades under pseudonymen Daniel Sten på G. W. Edlunds 
förlag i Helsingfors år 1889. 

Studiet av romanens samtliga sju dialogavsnitt har resulterat i denna pilotstudie. Varje 
dialogavsnitt framställer en scen, i vilken två fiktiva karaktärer, alltid en man och en kvinna, 
samtalar sinsemellan. Dialogavsnitten är kvalitativt avgränsade ur resten av prosatexten. Den 
allvetande berättarens inlägg är vanligtvis i form av relation och förekommer i de utvalda 
dialogavsnitten mellan replikerna.  Relationsavsnitten mellan replikerna innehåller extra- och 
paralingvistiska element och dessa spelar en betydande roll i läsarens uppfattning av den 
framlagda samtalssituationen. Mitt bidrag till att beskriva svenskan skildrar fiktiva 
samtalssituationer och fiktiva dialoger mellan en man och en kvinna, men det framställer 
också en författares uppfattning av könsroller och hur hon förmedlar detta med att lägga ord i 
de fiktiva karaktärernas mun. 
 
Källa 
Lange, Ina (1889) (under pseud. Sten, Daniel): Luba. En studie af Daniel Sten. G. W. 
Edlunds förlag. Helsingfors. 
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Håkan Åbrink 
 
Att bli klämd på magen när man säger Aaa och Ooo och Uuu 
 
Teatersvenska är den enda form av svenskt talspråk som det har bedrivits en systematisk och 
kontinuerlig undervisning i under två århundraden. Detta skedde i första hand vid Kungl. 
Dramatiska teaterns elevskola åren 1787-1964. I projektet En röst för det moderna undersöker 
jag framväxten av teatersvenskan som språkligt ideal under ett viktigt formativt skede av det 
moderna projektet nämligen perioden 1890-1945. 

I föredraget utgår jag från ett tjugotal skådespelares berättelser från tiden på elevskolan.   
Materialet består av memoarer, biografier och intervjuböcker. Jag tar särskilt upp den 
kvinnliga resp. manliga erfarenheten från skolan. Trots att utbildningen för somliga innebar 
att de tvingades lära sig att tala ett språk som skilde sig mycket från deras barndoms dialekt 
och att det närmast rörde sig om en andraspråksinlärningssituation eller ett språkbyte, så är det 
ingen som på allvar ifrågasätter eller kritiserar detta. Utbildningen la stor vikt vid absolut 
kontroll av röst och andning, exakt artikulation och frasering. Radion och filmen innebar nya 
utmaningar och möjligheter för skådespelarna, samtidigt som de fick ta emot kritik för att tala 
konstlat och onaturligt. 
 
 
 
Översättning och tolkning som språkformande kraft i samhället 
 
 
 
Yvonne Lindqvist 
 
I mitt föredrag kommer jag att undersöka och diskutera paratextens betydelse när en översatt 
skönlitterär roman presenteras för sin läsekrets. Är paratextens funktion att (obemärkt?) 
anpassa en främmande text till den nya kulturella omgivningens normer och förväntningar? 
Hur framställs den utomeuropeiska litteraturen i paratexten till den studerade romanen? 
Vilken ideologisk funktion har t ex översättarens förord i den översatta texten? Förekommer 
det alls? Hur ser det typiska redaktionella förordet ut? Hur ser det ut i vår roman både på 
svenska och engelska? Hur kan man skilja på redaktörens, författarens och översättarens noter 
i vår översatta text? Säger de olika saker? Hur behandlas t ex kulturspecifika referenser eller 
icke-standardiserade språkliga varieteter i romanens paratexter, specifikt i samspelet mellan 
löptext och fotnoter? Hur presenteras både författare och översättare i romanen? Kan man 
spåra någon specifik typ av exotiserande eller naturaliserande diskurs i översättningarnas 
paratexter? 

  En översikt av romanens olika typer av paratext med förankring i Genette (1987) är en 
naturlig utgångspunkt för en sådan studie. Föredraget inleds med en sådan översikt.  

 Mitt textmaterial består av den svenska och engelska översättningen av Maryse Condés 
roman Traversée de la Mangrove från 1992 [Färden genom mangroven på svenska 2006] 
Utifrån polysystemteorins (Even Zohar 1991) distinktion av öppna och slutna kulturella 
system kommer jag att jämföra hur romanernas paratexter är beskaffade. Det slutna systemets 
paratexter förväntas vara mer naturaliserande än det öppna systemets paratexter. 
 
 
 



Jonatan Pettersson 
 
När man arbetar med medeltida översättning är det oundvikligt att ställa sig frågan vad 
begreppet översättning egentligen innefattar. Det medeltida materialet befinner sig ofta i 
gränslandet till vad som idag skulle kallas översättning, och i många fall kan det tyckas 
naturligare att diskutera texterna i ett litteraturvetenskapligt perspektiv än i ett 
översättningsvetenskapligt. Den medeltida västnordiska översättningslitteraturen har också 
främst varit ett ämne för litteraturvetare. Inte sällan har den utsatts för en dubbel 
misskreditering genom en värderande jämförelse med å ena sidan målkulturens 
originallitteratur och å andra sidan källtexterna. Sedan 1970-talet har det dock funnits en 
inriktning som diskuterat texterna på deras egna premisser som ett uttryck för målkulturens 
värderingar och förutsättningar. Denna forskning hade mycket gemensamt med translation 
studies-gruppen trots att kontakter saknades dem emellan. Ännu så länge är dock den 
fornvästnordiska översättningshistorien bristfälligt beskriven. Forskningen är svagt 
koordinerad och saknar en gemensam teoretisk plattform. Jag tror orsaken till stor del är en 
brist på översättningsvetenskap. En rad nya doktorandprojekt inom detta ämne kommer 
kanske att ändra på detta. 

Det medeltida materialet ställer krav på en teoretiskt välgrundad definition av begreppet 
översättning. Inom translation studies har en av utgångspunkterna varit en generös syn på vad 
översättning är eller kan vara, exempelvis så som det är formulerat i Tourys begrepp assumed 
translation. Somliga (framför allt Pym 1998) har dock menat att ett mer operationellt begrepp 
är nödvändigt. På workshoppen skulle jag vilja diskutera översättning som en historisk 
textkategori, men jag är lika intresserad av hur andra med samtida material ser på begreppet. 
 
 
 
Martin Ringmar 
 
Laxness 1936 och 1953 – två skilda storheter. Om de nordiska översättningarna och 
översättarna av Salka Valka  
 
Halldór Laxness (1902-1998) förstod tidigt att översättningar av hans verk var en 
nödvändighet om han skulle kunna (över)leva som författare på isländska. Med början 1934 
gjordes ett antal översättningar, fr.a. till danska, ingen av dem särskilt framgångsrik. Först 
mot slutet av 1940-talet börjar Laxness bli känd internationellt och då med Sverige som det 
viktigaste receptionslandet. 
 Översattes den okände Laxness på 1930-talet annorlunda än 1950-talets kritikerhyllade 
nobelpriskandidat/-tagare? De två svenska översättningarna av Laxness’ roman Salka Valka – 
från 1936 (Sv1) respektive 1953 (Sv2) – verkar tyda på det. Skillnader finns på alla nivåer: 
direkthet (indirekt respektive direkt), texthelhet (kraftigt förkortad respektive oförkortad), 
allmän översättningsstrategi (acceptansinriktad/fri respektive adekvansinriktad/trogen), 
spontana förändringar (många respektive få), ”kulturem” (ofta strukna respektive bibehållna), 
paratext (inga respektive många noter) osv. Detta översättningspar tycks alltså bekräfta den 
s.k. ”retranslation hypothesis” som förutsäger att en första acceptansinriktad översättning följs 
av en mer adekvat nyöversättning. 
 De två svenska texterna ingår också i en vidare väv av inbördes beroende översättningar; 
t.ex. är Sv1 förlaga för den första finska översättningen och Sv2 för en norsk reviderad utgåva. 
Genom de övriga nordiska översättningarna av Salka Valka får vi fler svar på frågan hur 
Laxness har översatts vid en viss tidpunkt, vilket leder till tänkbara generaliseringar om vilka 
faktorer som kan gynna adekvat respektive adekvansinriktad översättning. Att författarens 



position är en sådan faktor är säkert; av förlagskorrespondens framgår att Laxness’ åsikter 
tillmättes en helt annan betydelse på 1950-talet än 20 år tidigare. Men det finns fler faktorer 
och i spänningsfältet mellan dem har översättaren alltid en viss valfrihet. Tanken är alltså att 
försöka fastställa det ”svängrum” som de nordiska översättarna av Salka Valka har haft och i 
vilken mån och på vilket sätt de har utnyttjat det. 
 
 
 
Elisabet Tiselius 
 
Utveckling av expertkompetens hos simultantolkar 
 
Projektet undersöker 13 olika tolkars performans, dels i en tvärsnittsstudie och dels i en 
longitudinell studie. Tolkningarna bedöms med olika instrument och dessutom görs 
djupintervjuer med 5 av tolkarna. Syftet med projektet är att kartlägga expertkunnande hos 
tolkar. 

När jag planerade min studie började jag med tvärsnittsdelen och sökte tolkar på olika 
erfarenhetsnivåer. Problemet för en tolkforskare är att det finns få individer att studera. Det 
finns få utbildade simultantolkar med svenska som modersmål och ännu färre av dessa är 
villiga att ställa upp i en undersökning av det här slaget. Jag kommer i min presentation att gå 
närmare in på hur urvalet gjordes och för och nackdelar med detta. 

I den longitudinella studien tog jag över material som spelats in10 år tidigare. Jag kommer 
att gå in på för- och nackdelar med att använda material som andra samlat in och 
urvalsmöjligheterna. 

Tolkforskning kan delas in i kontakttolkning och konferenstolkning. Inom 
kontakttolkforskning ligger tyngdpunkten på kommunikationen mellan individer och 
tolkningens påverkan på den kommunikationen. Inom konferenstolkforskning ligger 
tyngdpunkten på tolkprocessen inom individen. Denna delas upp i två huvudparadigm; 
interpretationsteorin och processteorin. Jag är processteoretiker men drar också åt 
kontakttolkningens kommunikationsparadigm och det vill jag också gå in lite närmare på. 
 
 
 
Sara Van Meerbergen 
 
I min avhandling om nederländsk barnlitteratur i svensk översättning mellan 1995 och 2006 
undersöker jag bland annat hur nederländska bilderböcker översätts till svenska. Som under 
de senaste åren påpekats av flera forskare (bland annat Emer O’Sullivan och Riitta Oittinen) 
kräver en undersökning av bilderboksöversättning inte endast en textanalys men ska även tas 
hänsyn till andra aspekter som högläsning och förhållandet mellan text och bild.  

I denna workshop vill jag diskutera min analysmodell för bilderboksöversättning och hur 
jag har försökt integrera aspekter som högläsning och förhållandet mellan text och bild i 
analysen. Min undersökningsmodell inspireras på Gideon Tourys deskriptiva tvålediga modell 
för analys av översättningsnormer där han skiljer mellan preliminära normer och operationella 
normer (Toury 1995). Inom den operationella analysen undersöker jag följande tre 
huvudaspekter: 
 

1. Stilistik och högläsning: Hur överförs stilistiska aspekter som till exempel rim, 
metrik, typografi, storlek på bokstäver och interpunktion? Hur påverkar det bokens 
inskrivna högläsning och artistiska utformning? 



2. Förhållandet mellan text och bild: I vilken mån tas det hänsyn till förhållandet 
mellan text och bild i översättningen? Hur skiljer sig förhållandet mellan text och bild 
i original och översättning? 

3. Innehållsliga aspekter i berättelsen: Vilka innehållsliga ändringar genomförs i 
berättelsen (till exempel namn på karaktärer, berättarperspektiv, handlingsförloppet)? I 
vilken mån tala om en målkulturinriktad översättning? 

 
Genom exempel ur min undersökning vill jag illustrera hur olika översättare har förhållit 

sig till dessa tre aspekter och hur detta har påverkat deras översättningar.  
 
 
 
Gun-Viol Vik-Tuovinen 
 
Tolken som fackspråksanvändare och språkformande kraft 
 
Tolken hör till de yrkesgrupper som ofta använder fackspråk. Så gott som alla 
tolkningsuppdrag från kontakttolkning hos olika myndigheter till konferenstolkning på stora 
internationella kongresser innebär att tolken ingår i någon form av fackspråklig 
kommunikation. För att klara av sin tolkningsuppgift behöver tolken ha kunskaper om olika 
kommunikationssituationer och om fackspråklig kommunikation. Tolken skall kunna 
förbereda sig för sina uppdrag på ett relevant sätt och också ha verktyg för att kunna tolka den 
terminologi och de fackuttryck som experter från olika ämnesområden använder. 

I mitt anförande diskuterar jag de utmaningar den fackspråkliga kommunikationen utgör 
för tolken och hur tolken kan agera för att klara av sitt tolkningsuppdrag. Tolkens 
medvetenhet om rollen som fackspråksanvändare illustreras med exempel ur 
forskningsmaterial och intervjuer med yrkesaktiva tolkar. 
 
 
 
Lars Wollin 
 
Stormaktens språk: en originalparentes som förbryllar 
 
Svensk originalproduktion och latin dominerar den svenska stormaktens tryckta 
bokproduktion, därtill i kvantitativt jämn fördelning: de täcker vardera ungefär 40 % av 
utbudet (drygt 4 000 böcker trycktes i Sverige under 1600-talet). Nämnvärd betydelse i 
bokutbudet utöver svenskan och latinet hade endast tyskan och – visserligen i ringa grad men 
ändå faktiskt – finskan. Andra språk, t.ex. franskan och engelskan, var fullständigt marginella. 

Anmärkningsvärd i detta skede av vår språkliga kulturhistoria är just 
originalproduktionens överväldigande dominans. Översättningen till svenska hade relativt sett 
mycket ringa omfattning under 1600-talet: omkr. 8 % av det totala boktrycket, eller en 
sjättedel av det svenskspråkiga utbudet. Detta förhållande avviker skarpt mot läget i såväl 
äldre, särskilt medeltida, som senare epoker, då översättningen alltid dominerat, i de flesta 
skeden därtill tämligen massivt. Läget under yngre vasatid och karolinsk tid är såtillvida 
snarast en parentes i historien. 

Bakgrunden till denna parentes inbjuder till åtskilliga spännande spekulationer kring 
översättningen roll i språkkulturen. – I små språkområden som de skandinaviska är ju annars, 
hävdas det ofta (av Even-Zohar, Venuti och många fler), översättningsdominans liktydig med 
normaltillståndet. Och stormaktens svenska språkområde var knappast större än dagens. 



Snarare var det mindre: språkkartan var, geografiskt som socialt, mycket brokig, och svenskan 
var ännu långt ifrån etablerad som nationens språk i alla kulturdomäner. Särskilt i den 
vetenskapliga och akademiska sfären härskade latinet med en dominans så massiv att dagens 
”domänförluster” till engelskan ter sig tämligen beskedliga. Den ekonomiskt starkt gynnade 
uppsalaakademien var ett välrenommerat lärosäte på hyfsad europeisk standardnivå. 
Stockholm under Kristina, liksom under den följande karolinska epoken, var något av en 
kosmopolitiskt sjudande kulturmetropol. Befolkningens storskaliga deltagande i de ständigt 
pågående och långvariga kontinentala krigsföretagen gynnade naturligtvis också en vidare 
allmän utblick över länder och folk. – I sin korta tillvaro som europeiskt imperium var 
Sverige allt annat än en nationell ankdamm. Det var vidöppet för djupgående influenser 
utifrån. 

Men bilden är motsägelsefull. Den svenska stormakten var också sig själv nog. 
Tankeinflöde från välska språkvärldar tedde sig lika oförenligt med dess prestige som med 
dess behov – åtminstone på de nivåer av samhällslivet där översättning, då som nu, var främst 
aktuell. Betecknande är att tyskan ersatte latinet som dominerande källspråk. Det som faktiskt 
översattes var främst andaktsböcker och from uppbyggelse, avsett för en bred publik. 
Intressant nog var denna översättningsverksamhet i princip subversiv: den religiösa 
ståndpunkten i den litteratur som försvenskades var pietistiskt färgad och därmed grovt 
förgriplig för mäktiga biskopar i en ortodox luthersk statskyrka. 

Med så mycket större välbehag såg den storsvenska makteliten på den översättning från 
latin som trots allt också förekom. Drivkraften här var götiskt färgat patriotism. Så t.ex. gav 
redan Gustav II Adolfs egen ”translator regni” Eric Schroderus svensk form åt såväl Johannes 
Magnus’ fosterländska historieverk från 1500-talet som Livius’ första bok (om Roms 
kungatid). Ett sådant källtextval är en tidstypisk kombination av inhemsk och klassisk evidens 
för den förmenta bärkraften i en kulturellt torftig svensk stormakts nationella självbild. Ytterst 
utmynnade den – med också översättarnas benägna bistånd – i den rudbeckianska drömmen 
om en förening mellan antikt, götiskt och svenskt i samma bibliska ursprung. 

Från detta stormaktstida komplex av texter och tankar – i ett förflutet som för oss i dag är 
på en gång avlägset och fascinerande påtagligt – går tanketrådarna inom översättningstemat åt 
många håll och förgrenar sig rikligen. 

Just det vill jag visa. Och diskutera. 


