
Nr: 11 (2016)

Ingemar Haag (red.)

LITTERATUR OCH SPRÅK
Vokabeltest im FSU; Narrative Vampirism; English for Young Learners; Eva Lindströms 
poetik; Linguistic accommodation; Astrid Lindgrens barnboksvärldar; Traditionell 
västgötska; Didaktiska reflektioner kring grammatiska strukturer; Anna Höglunds 
Om detta talar man endast med kaniner; Språksituationen på Åland; Ett radikalt 
demokratisk svenskämne; Rainer Maria Rilkes Malte Laurids Brigges anteckningar



Nr: 1 (2005)
Gränsöverskridande i och kring litteraturen
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-138

Nr: 2 (2006)
Kristina Lugn m.fl.
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-158

Nr: 3 (2007)
Barbro Lindgren, Günter Grass, Sven Regener, J.C. 
Oates, Émile Zola Amerikasvenska
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-368

Nr: 4 (2008)
Agneta Pleijel, Torgny Lindgren, Gertrude Stein,
Ingo Schulze, Heinrich Böll
Reflection on Argentine identity
Filmöversättning och språklekar
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-1462

Nr: 5 (2009)
Ekokritik, Jean-Henri Fabre, Återvinningens estetik,
Kerstin Ekman, Humanism och posthumanism,  
Elektriska får och mekaniska människor,  
Djurkaraktärer, Kulturella dimensionen
http://urn:nbn:se:mdh:diva-9569

Nr: 6 (2010)
Theodor Kallifatides, Bodil Malmsten, Hugo Hamilton, 
Fransk 1800-talsprosa, Marcel Pagnol, Vilhelm Moberg, 
Språkundervisning
http://urn:nbn:se:mdh:diva

Nr: 7 (2011)
Carl von Linné om insekter, Flyttfåglar i poesin, 
Stensimpor hos Norbert Scheuer, Goethes själv-
biografiska skrivande, Ontologiska frågor hos Lars 
Jakobson, Bodil Malmsten om minnets betydelse, 
Äldres samtalsstil, Andraspråkstalares kommunikation 
i arbetslivet
http://mdh.diva-portal.org/smash/record.jsf ?pid=diva
2%3A550498&dswid=-4908

Nr: 8 (2012)
Flerspråkiga sverigefinska ungdomar på den nordiska 
arbetsmarknaden – möjligheter och förväntningar
Slutrapport från BilMinNord-projektet
http://mdh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3
A645455&dswid=-800

Nr: 9 (2013)
Rethinking Knowledge. Modelling the World as 
Unfolding through Info-Computation; Musikens roll 
i Günter Grass prosa; Bölls, Giordanos und Hamiltons 
‘Irische Tagebücher’; Remembrance of the Holocaust; 
1800-talets självbiografi bortom Rousseau och 
Goethe;Jack London’s White Fang as Ethological 
and Evolutionistic Bildungsroman; Sense of Nature 
and Ecopedagogical Design in Swedish Children’s 
Literature
http://mdh.diva-portal.org/smash/record.jsf ?pid=diva2
%3A668004&dswid=-800

Nr: 10 (2015)
Flerspråkiga elever och deras tillgång till utbildning 
och språk i skolan – Implikationer för lärarutbildningen
Uppföljningsrapport till EUCIM-TE –projektet
http://mdh.diva-portal.org/smash/get/diva2:875243/
FULLTEXT01.pdf

Nr: 11 (2016)
Vokabeltest im FSU; Narrative Vampirism; English 
for Young Learners; Eva Lindströms poetik; Linguistic 
accommodation; Astrid Lindgrens barnboksvärldar; 
Traditionell västgötska; Didaktiska reflektioner kring 
grammatiska strukturer; Anna Höglunds Om detta talar 
man endast med kaniner; Språksituationen på Åland; 
Ett radikalt demokratisk svenskämne; Rainer Maria 
Rilkes Malte Laurids Brigges anteckningar

Litteratur och språk
Redaktör: Ingemar Haag (e-post: ingemar.haag@mdh.se)
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation, Mälardalens högskola

Skriftserien är även tillgänglig på nätet:

Copyright©Författarna
ISSN: 1653-1701



LITTERATUR OCH SPRÅK, nr. 11 (2016)

Vokabeltest im FSU; Narrative Vampirism; English for Young Learners; Eva Lindströms 
poetik; Linguistic accommodation; Astrid Lindgrens barnboksvärldar; Traditionell 
västgötska; Didaktiska reflektioner kring grammatiska strukturer; Anna Höglunds 
Om detta talar man endast med kaniner; Språksituationen på Åland; Ett radikalt 
demokratisk svenskämne; Rainer Maria Rilkes Malte Laurids Brigges anteckningar

Till Sture Packalén



2

Innehållsförteckning

Red. Inledning  3

Uwe Kjär Ansporn oder Stolperstein – Vokabeltest im FSU 7

Thorsten Päplow Narrative Vampirism as a Symptom of  
 Emotional Deficiency in an Affluent Society  
 – Silke Scheuermann’s “Vampire” 23

Thorsten Schröter &  English for Young Learners in Sweden: 
Karin Molander Danielsson  Activities, materials and language use  
 in the classroom 47

Magnus Jansson Semester vid gränsen. Ett bidrag till  
 utforskandet av Eva Lindströms poetik 75

Eva Sundgren Linguistic accommodation to informants in 
 sociolinguistic interviews – a self-analysis 91

Marie Öhman Astrid Lindgren’s fiction-reality hybrids 107

Gustav Bockgård Växlingarna jak~ja, mek~mej, sek~sej,  
 dek~dej och tok~tog i traditionell västgötska 111

Stefan Blom Koll på strukturerna. Några didaktiska  
 reflektioner 143

AnnaCarin Billing Människa, kanin, text och bild i Anna Höglunds 
 Om detta talar man endast med kaniner 149

Marie Nelson Språksituationen på Åland – speciell,  
 om inte unik 157

Hannes Lundkvist Möjligheter för ett radikalt demokratisk  
 svenskämne: En dekonstruktion av  
 svenskämnets didaktiska utgångspunkt 171

Ingemar Haag ”Vem, om jag ropade, hörde mig då”?  
 Några ord om Rainer Maria Rilkes  
 Malte Laurids Brigges anteckningar 201

 



3

Inledning  

Den tyske filosofen Edmund Husserl fick under 1934 en inbjudan att före-
läsa på den internationella filosofikongressen som skulle hållas i Prag 
samma år. Ämnet var de europeiska vetenskapernas kris. Husserl menade 
att vetenskaperna alltsedan Galileo Galileis och René Descartes dagar hade 
förlorat den ursprungliga nyfikenhet som kännetecknade filosofin under 
tiden för dess etablering i det antika Grekland. Det grekiska thaumazein, 
förundran eller nyfikenhet, hade fört människorna mot livets stora frågor 
– vilka är vi, varifrån kommer vi, vad gör vi här? Efterhand hade denna för-
undran bleknat bort och istället ersatts av en matematisering av världen, 
enligt Husserl. Vetenskaperna hade följt i Galileis och Descartes fotspår 
och världen hade blivit matematiskt förklarad och teknokratiskt erövrad.

För Husserl var detta ödeläggande. Världen hade i ett slag tömts på  
mening – och inte minst på de existentiella frågorna: ingen frågade sig 
längre varför vi var här. Ett sådant spörsmål kunde alltid reduceras till 
kausala samband. Husserl ville med sin fenomenologi återerövra männis-
kans plats i världen. I det avseendet framstår han som en sann humanist. 
Vetenskapsmannen kan aldrig förminskas till en neutral observations-
punkt som befinner sig utanför världen. Människan är alltid i världen.

Vissa skulle säga att humaniora är den del av vetenskapen som för-
svarat det mänskliga. Vissa skulle snarare säga att en sådan hållning är 
reaktionär. Människan är kanske inte längre civilisationens självklara och 
självutnämnda centrum. Och visst har vetenskapen förändrats! Men för-
ändringen har till vissa delar främjat en grekisk förundran inför och nyfi-
kenhet på världen. När filosoferna Gilles Deleuze och Félix Guattari sätter 
en ”nomadisk” vetenskap mot en mer traditionell, som vilar på beprö-
vade metodologiska grepp som deduktion och induktion, betraktar de den 
nomadiska vetenskapen som en betydligt friare form. Den följer världen 
och dess skiftningar, kopplar samman fält som normalt sätt inte brukar 
förknippas med varandra. Den stannar inte vid konstanter eller fixerade 
former – den är i ständig rörelse, liksom världen själv.

Det kan också vara ett sätt att se de humanistiska vetenskaperna i 
ett nytt ljus – som nyfikna vägvisare in mot världen, där språkveten-
skap, naturvetenskap, litteraturvetenskap, samhällsvetenskap, sociologi, 
national ekonomi, pedagogik, filosofi, med mera, kan vara allierade i ett 
nyfiket sökande. När Sture Packalén, professor i tyska vid Mälar dalens 
högskola, initierade skriftserien Litteratur och språk 2005 var syftet att  
skapa ett forum för språk och litteratur – och det har det verkligen blivit. 
Men också något mer än detta! Det första numret var tematiskt och hade 
titeln ”Gränsöverskridande i och kring litteraturen”. Gränser identifiera-
des och korsades, töjdes och bändes på – och skriftserien har med Sture 
vid rodret fortsatt på denna inslagna väg. Nio nummer blev det innan han 
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började avnjuta pensionen. Stures betydelse för tyskämnet och för huma-
niora generellt vid Mälardalens högskola kan inte nog understrykas, men 
också hans vurm för thaumazein, vilket inte minst skriftserien vittnat om.  
Mälardalens högskolas författardag, där först Institutionen för humaniora 
och senare Akademin för utbildning, kultur och kommunikation varit dri-
vande, blev tematiskt sammanhållande i vissa nummer; i andra var det 
en av akademins forskningsmiljöer, ekokritiskt forum; i andra nummer 
har språkvetenskapliga, språkdidaktiska och utbildningspolitiska perspek-
tiv vigts samman; i åter andra har rena språkvetenskapliga texter varvats 
med tolkningar av internationella och nationella författarskap utifrån 
skilda teoretiska perspektiv; och i andra har intressena vidgats mot natur-
vetenskapens domäner. Kort sagt: en spännvidd som inte låter sig sam-
manfattas på ett enkelt sätt. Den nya redaktionen hoppas kunna fortsatta 
i samma goda anda.

Detta nummer av Litteratur och språk tillägnar vi Sture Packalén – och 
hans insatser med skriftserien, hans arbete med tyskämnet och med  
humaniora vid Mälardalens högskola. 

Numret inleds med en text av Uwe Kjär. I denna långtidsstudie från 
2015 – omfattande en tidsperiod på 20 år – undersöks ordinlärningen hos 
studenter i tyska som främmande språk. Ett tydligt resultat är att studen-
ternas prestationer inte har försämrats på detta område – i alla fall inte 
när det gäller det undervisningsstyrda ordförrådsarbetet. Författaren tror 
att ett enkelt(?) högskolepoänggivande prov också har en motiverande 
funktion för studenternas fortsatta studier med språket och är inte någon 
”stötesten” i arbetet.

Thorsten Päplows läsning av Silke Scheuermanns novell ”Vampire” 
närmar sig fattigdomen utifrån ett mindre traditionellt perspektiv. Genom 
att applicera Maslows behovshierarki på huvudpersonernas medelklassliv 
i ett västerländskt samhälle, det vill säga det tyska, och lyfta fram några 
centrala aspekter av vampyren såsom den representeras i litteraturen och 
kulturen, visar Päplow på vilket sätt den kvinnliga huvudpersonen kan 
betraktas som en vampyr. Hennes brist på livskraft är främst av själslig 
och känslomässig natur, vilket tvingar henne att likt en blodsugare upp-
rätthålla sin existens genom andra människors livskraft. Till skillnad mot 
blodsugaren riktas hennes vampyriska hunger mot andra människors 
(före trädesvis hennes älskares) livsberättelser och minnen, vilket upp-
väger hennes brist på livskraft och skapar en narrativ vampyrism.

Thorsten Schröter och Karin Molander Danielsson har tittat närmare 
på hur undervisning i engelska för yngre åldrar bedrivs på svenska grund-
skolor, med särskild fokus på undervisningsmaterial och -aktiviteter samt 
språkanvändning. Resultaten tyder på att det finns utrymme för förbätt-
ringar när det gäller att sätta klassrumsinteraktionen i ett meningsfullt sam-
manhang, till exempel med hjälp av barnlitteratur, samt att därmed stärka 
användningen av målspråket engelska såväl kvantitativt som kvalitativt.
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Eva Lindström är idag en av våra mest uppmärksammade bilderboks-
skapare. I Magnus Janssons artikel analyseras ur ett ekokritiskt perspektiv 
en tidig bok av Lindström, nämligen Hasse och Rune på semester som utkom 
1992. Lindström gestaltar i både text och bild hur människans och getens 
respektive livsvärldar och livsvillkor möts och trasslas samman under en 
sommarsemester på landet. Artikeln vill också visa på hur olika utmär-
kande drag i Lindströms poetik blir synliga redan tidigt i författarskapet.

Eva Sundgrens artikel handlar om talspråksackommodation. Sundgren 
har gjort en kvantitativ analys av sitt eget språk i inspelningarna för en 
stor undersökning av språklig variation och förändring i Eskilstuna 1996. 
Frågan är om hon anpassar språket till sina informanter och i så fall hur. 

Med utgångspunkt i fiktionsteorin och med Astrid Lindgrens barn-
boksvärldar som exempel diskuterar Marie Öhman hur relationen mellan 
litteratur och natur kan förstås och hur denna förståelse är en fingervis-
ning om litteraturens värde och möjligheter i livet och samhället.

Gustav Bockgårds bidrag handlar om växlingen mellan de traditionellt 
västgötska varianterna jak, mek, dek, sek och tok och de standardspråkliga 
alternativvarianterna ja, mej, dej, sej och tog i dialektintervjuer genomförda 
av Sixten Bengtsson (Västgöta-Bengtsson) under åren 1948–1956. Resulta-
tet visar att såväl syntaktiska som prosodiska och fonetiska fenomen tycks 
kunna utgöra bidragande orsaker till de variationsmönster som finns i 
materialet.

Stefan Blom reflekterar i sitt bidrag kring grammatiska strukturer 
och de didaktiska utmaningar som dessa innebär för nybörjarstudenter i 
grundlärarprogrammet med inriktning förskoleklass och årskurs 1–3. Han 
exemplifierar hur form, funktion och betydelse samspelar i tolkningen av 
fras- och satsstrukturer och argumenterar för att blivande lärare behöver 
utveckla sina förmågor att genomföra grammatiska resonemang.

I texten ”Människa, kanin, text och bild i Anna Höglunds Om detta 
talar man endast med kaniner” gör AnnaCarin Billing en ekokritiskt inspi-
rerad läsning av Anna Höglunds poetiska bilderbok om en ung person 
som känner ett starkt utanförskap gentemot resten av mänskligheten. 
Utan  förskapet skildras genom att huvudpersonen framställs som en  
kanin bland människor. Billing visar med hjälp av ekokritiska teorier om 
hur djur framställs i litterär text hur Höglunds bok befinner sig i en barn-
litterär tradition av djurframställningar och samtidigt överskrider och pro-
blematiserar samma tradition. Billing visar vidare på platsens och naturens 
betydelse i Höglunds texter och bilder.

I Marie Nelsons bidrag diskuteras språksituationen på Åland. Under-
sökningen bygger på resultat från en pilotenkät om den vardagliga språk-
användningen bland Ålands invånare och tar därtill upp perspektiv som 
rör språkpolitiska omständigheter, språkattityder och identitet. Resultatet 
visar att det svenska språket spelar en betydande roll i identitetsskapan-
de sammanhang. Anmärkningsvärt är att svenskan på Åland, som ur ett  
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pluricentriskt perspektiv är en icke-dominant varietet, är påfallande domi-
nant. I slutet av 2014 hade 88 procent av befolkningen på Åland svenska 
som förstaspråk, motsvarande siffra för Sverige var 2009 ungefär 85 pro-
cent. Det finska landskapet Åland är således mer svensktalande än Sverige.

I Hannes Lundkvists bidrag problematiseras hur demokratibegrep-
pet förstås och används inom det svenska skolväsendet. Lundkvist utgår 
från filosofen Jacques Rancières idéer om vad demokrati och jämlikhet är 
och undersöker hur skolans demokratiska uppdrag samt gymnasieämnet 
svenska kan förstås utifrån detta perspektiv.

Numret avslutas med Ingemar Haags essä om Rainer Maria Rilkes Malte 
Laurids Brigges anteckningar, en roman som kretsar kring ett tillstånd: ett 
nytt seende, där världen träder fram som nyfödd för den undrande huvud-
personen. Haag diskuterar hur denna roman kallar huvudpersonen som 
vittne, hur ett tal överhuvudtaget är möjligt under dessa betingelser och 
vem som möjligen kan höra denna marginaliserade röst.

Red.
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Ansporn oder Stolperstein – Vokabeltest  
im FSU

Eine Langzeitstudie zur Wortschatzarbeit beim Deutschstudium  
in Schweden

Uwe Kjär

1. Einleitung
Das Vokabellernen – gleichwohl Grundvoraussetzung im Fremdsprachen-
unterricht (FSU) – hat in allen seinen didaktolinguistischen Ausformun-
gen verwunderlicher Weise immer nur eine stützende Funktion. Das Ziel 
in unserer schnelllebigen Zeit bleibt oftmals das möglichst sofortige In- 
Gebrauch-Nehmen der Wörter in möglichst authentischen Kontexten. Die 
Wortschatzarbeit, die Geduld erfordert und sehr zeitintensiv sein kann, 
hat in diesem Zusammenhang nicht selten bei unseren Studenten einen 
niedrigen Stellenwert.

Kann nun ein „einfacher“ Vokabeltest im Sprachunterricht auf höhe-
rer Ebene gerechtfertigt werden bzw. (noch) eine Funktion erfüllen? Kann 
ein solcher Test als „Voranalyse“ oder als diagnostischer Test für das wei-
tere Sprachstudium einen Sinn haben? Ohne diese Diskussion weiter zu 
vertiefen, soll hier die Frage gestellt werden, ob das triste Vokabellernen 
mit einer damit verbundenen schriftlichen Klausur, in der ein leicht zu 
erreichender Klausurschein in Aussicht gestellt wird (es handelt sich um 
1,5  „ECTS-Punkte“), als Motivation angesehen werden kann, die zum fort-
gesetzten Sprachstudium anspornen soll.

1.1 Methode und Durchführung der Untersuchung
Die vorliegende Langzeitstudie in Bezug auf Wortschatzarbeit erstreckt 
sich über einen Zeitraum von 20 Jahren von 1996 bis 2015 und wurde an 
der Hochschule „Mälardalens högskola“ im Rahmen der allgemeinen Stu-
diengänge für das Fach Deutsch – 1. Semester – durchgeführt. Die Anzahl 
der Teilnehmer bzw. der Prüfungen, die dieser Untersuchung zugrunde 
liegen, beläuft sich auf insgesamt 760 Personen/Klausuren. Abgesehen von 
der hohen Anzahl zeichnet sie sich durch eine außergewöhnliche hohe 
Reliabilität aus, da zentrale Parameter der empirischen Untersuchung un-
gewöhnlich stabil bzw. invariabel gehalten werden. Dies betrifft nachfol-
gend aufgeführte Parameter:

•	 Das der Klausur zugrunde liegende zahlenmäßige Pensum an Lexemen 
ist klar und eindeutig umrissen, da hierzu die von Krohn (Krohn 1992) 
erstellte Grundwortschatzliste benutzt wurde (vgl. 1.2). Die Prüfungsfra-
gen halten sich ausnahmslos im Rahmen dieser Wortschatzliste.



8

•	 Die Vorbereitungszeit beläuft sich jeweils auf die ersten drei bis vier 
Wochen nach Semesterstart und der lehrergesteuerte Unterricht in Be-
zug auf dieses Lernmodul, d.h. lern-, studien-  und mnemotechnische 
Hinweise für die Wortschatzarbeit (vgl. 1.3 und Kap. 2), umfasst fünf 
Unterrichtseinheiten à 45 Minuten (2 Doppelstunden à 90 Minuten und 
eine abschließende Einzelstunde à 45 Minuten).

•	 während der gesamten Zeit der Untersuchung war der unterrichtende 
Lehrer immer dieselbe Person. Dies gilt ebenso für die Beurteilung der 
Klausur, was sich selbstverständlich stabilisierend auf die Beurteilungs-
kriterien und die Beurteilung per se auswirkt

•	 während der gesamten Zeit der Untersuchung handelt es sich um den-
selben Prüfungstyp und dasselbe Konzept mit gleichem Aufbau und 
gleicher Fragenverteilung (vgl. 1.4). 

1.2 Grundwortschatz Deutsch (GWS)
1992 erschien im Rahmen der fremdsprachendidaktischen Forschung eine 
Studie mit dem Titel Grundwortschätze und Auswahlkriterien (Krohn 1992). Bei 
Krohn wird eine Grundwortschatzliste mit ca. 1450 Lexemen erstellt und 
zwar als Schnittmenge von zwei kommunikativ-pragmatischen und vier 
frequentiellen Wortkorpora. Bei kommunikativ-pragmatischen Wortkor-
pora ist die Vorkommenshäufigkeit bestimmter, wichtiger Themen das 
zugrundeliegende Kriterium für die Wortauswahl, bei rein frequentiellen 
Wortkorpora die Vorkommenshäufigkeit der einzelnen Lexeme. Bei dieser 
Liste muss ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass die einzelnen 
Lexeme in ihrer Ganzheitsbedeutung, d.h. ihrer Mehrdeutigkeit, belassen 
worden sind.

Dieser Grundwortschatz muss zweifelsohne zum aktiven Wortschatz 
eines jeden Deutschlerners auf der Fortgeschrittenenstufe gehören, insbe-
sondere auch eines jeden Studienanfängers, wo dieser GWS  die Basis der 
aktiven Sprach-/Sprechkompetenz bildet. Anhand einer Grundwortschatz-
liste kann der Bestand der individuellen Wortschatzbasis überprüft und 
gegebenenfalls vervollständigt werden.

Nun bedeutet die Beherrschung eines Grundwortschatzes (mit 1200 
Wörtern erhält man einen Textdeckungsgrad von ca. 85%) nicht ein ent-
sprechendes – also ein etwa 85%-iges – Textverständnis. In diesem Punkt 
sind sich trotz vieler Divergenzen Frequenzlexikologen und Grundwort-
schatzforscher einig (Krohn 1992). Informationsschwere Lexeme, die für 
das Verständnis oder den Sinn eines Satzes – und erst recht eines Textes – 
wichtig oder gar entscheidend sind, haben nicht selten eine sehr niedrige 
Frequenz und sind in Grundwortschatzlisten nicht enthalten.
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1.3 Didaktisch-methodische Hinweise für die Arbeit mit dem GWS
Das Wortschatzlernen anhand von Listen ist in der Regel weder empfeh-
lenswert noch lerneffektiv. Kühn spricht in diesem Zusammenhang von 
der Maxime „Wörternetze statt Grundwortschätze“ (Kühn 2007 s. 162). 
Damit ist beim Lernen die Vernetzung von Wörtern und Syntagmen im 
mentalen Lexikon gemeint (vgl. 4.2). Das darf indes nicht zu dem Fehl-
schluss verleiten, Grundwortschatzlisten seien als Werkzeug für die Wort-
schatzarbeit gänzlich untauglich, sondern es geht darum, diese Listen als 
gemeinsame Ausgangsbasis für Lernergruppen auszunutzen und nach 
behaltensfördernden Kriterien zu strukturieren. In der Vorbereitungszeit 
zur Klausur wurden lern-, studien-  und mnemotechnische Hinweise für 
die Wortschatzarbeit gegeben, wie mit einer Grundwortschatzliste als ge-
meinsamer Ausgangsbasis  sprach- und lernerspezifische Listen erstellt 
werden können, die nach neueren Erkenntnissen der Behaltensforschung 
lerneffektiv sind (vgl. Kap. 2). 

Das auf wissenschaftlich-theoretischer Basis erarbeitete „Rohmaterial“ 
muss für den Unterricht aufbereitet und didaktisiert werden (vgl. Kühn 
2000 s. 19). Da das Lernen von Vokabeln anhand von Listen im Normalfall 
– wie oben schon erwähnt – nicht empfehlenswert ist, sollte es u.a. eher 
auf kontextge-bundene Verständnissicherung der Wörter in Übungen 
basieren, sowie auf behaltensfördernde Zuordnungen des lexikalischen 
Materials.

1.4 Die Klausur
Bei der Wortschatzklausur, um die es hier geht, handelt es sich bewusst um 
einen sehr einfach gehaltenen Prüfungstyp und dieser ist für den gesam-
ten Zeitraum von 1996 - 2016 nicht verändert worden. Im ersten Abschnitt 
sollen deutsche Entsprechungen von 25 bis 40 schwedischen Substantiven 
mit korrektem Artikel und korrekter Pluralendung angegeben werden. 
Weiter werden 15 bis 25 Verben abgefragt, zum Teil im Rahmen seman-
tischer Synonymie- oder Gegensatzrelationen, die erkannt werden sollen. 
Die Wortklasse der Adjektive wird mit 15 bis 20 Lexemen in gleicher Wei-
se getestet. Bei den Adverbien soll die aktive sowie die passive Wortschatz-
kompetenz geprüft werden: Einerseits werden Entsprechungen deutscher 
Adverbien, die in die schwedische Muttersprache übersetzt werden sollen, 
erfragt. Andererseits sollen deutsche Adverbien, die vorgegeben werden, 
im Rahmen einer kontextgebundenen Übung korrekt in Sätze eingefügt 
werden (10 bis 15 Lexeme). Damit ergibt sich eine Gesamtanzahl von mini-
mal 65 und maximal 100 Lexemen, die im Test erfragt werden, wobei die 
Klausuren im Durchschnitt 80 Lexeme umfassten.
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Die Fehlerkorrektur und Bewertung der Klausur sind ebenso einfach 
wie der Aufbau derselben. Für jedes korrekt angegebene Lexem gibt es 
einen Punkt. Lediglich bei den Substantiven gibt es eine Abstufung: Für 
den semantischen Teil der Prüfungsantwort erhält man bei korrekter Or-
thographie einen halben Punkt und für die grammatischen Bedeutungsan-
teile des Lexems, wenn beide korrekt angegeben werden, einen weiteren 
halben Punkt. 

Die Bewertungskriterien sind für die Gesamtdauer der Studie immer 
dieselben. Für die Note „Sehr gut bestanden“ (die schwedische Note „Väl 
godkänd“/VG) ist es notwendig, 85% der erreichbaren Punkte zu erlangen, 
für die Note „Bestanden“ (die schwedische Note „Godkänd“/G) 65% und 
Prüfungsteilnehmer mit 0 bis 64% der erreichbaren Punktzahl erhalten 
die Note „Nicht bestanden“ (die schwedische Note „Underkänd“/U).

1.5 Ergebnisse der Langzeitstudie
Aus der nachfolgenden Tabelle gehen die Ergebnisse der oben beschrie-
benen Klausur hervor. Gleich voran gestellt sei, dass eine eindeutige Ten-
denz, wonach heutige Studenten im Vergleich zu früher schwächere Leis-
tungen erbringen - wider Erwarten? - nicht feststellbar ist. Dagegen wird 
deutlich, dass die Qualität bzw. Leistungsstärke der Teilnehmergruppen 
innerhalb der Zeitperiode stark variieren.

Dass es sich allgemein um eine „leichte“ Prüfung handelt, ersieht man 
aus der Totalquote für das Bestehen der Klausur. Insofern kann festgestellt 
werden, dass es sich bei dieser Klausur nicht um einen Stolperstein für 
die weiteren Sprachstudien handelt. Im Durchschnitt bestehen 85,2% aller 
Prüfungsteilnehmer diese Klausur beim ersten Anlauf. Mehr als ein Drittel 
tun dies sogar mit der Bestnote „Sehr gut bestanden“ (VG) – 38,7% – und 
fast die Hälfte erhalten die Normalnote „bestanden“(G): 46,5%. Lediglich  
14,7% der Teilnehmer bestehen die Klausur nicht (U).
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Tabelle 1: Ergebnisse der Wortschatzklausuren 1996 – 2015

År Anzahl  
Teilneh-   

  mer

bestanden 
insgesamt

% ”sehr gut” 
(VG)

% ”bestanden” 
(G)

% nicht 
bestanden 

(U)

%

1996 36 31 86 13 36 18 50 5 14

1997 87 74 85 50 57 24 28 13 15

1998 18 18 100   5 28 13 72 0   0

1999 21 15 71   6 29   9 42 6 29

2000 43 41 95 21 49 20 46 2   5

2001 31 31 100 20 65 11 35 0   0

2002 26 20 77   4 15 16 62 6 23

2003 55 48 87 27 49 21 38 7 13

2004 58 50 86 22 38 28 48 8 14

2005 57 41 72 20 35 21 37 16 28

2006 54 47 87 17 31 30 56 7 13

2007 39 39 100 21 54 18 46 0   0

2008 31 30 97 13 42 17 55 1   3

2009 27 20 74   8 30 12 44 7 26

2010 25 21 84 12 48   9 36 4 16

2011 41 33 80 15 36 18 44 8 20

2012 35 26 74 12 34 14 40 9 26

2013 23 16 70   8 35   8 35 7 30

2014 32 27 84 11 34 16 50 5 16

2015 21 20 95   6 29 14 66 1   5

total: 760 648 85,2 311 38,7 337 46,5 112 14,8
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Stark ins Auge fällt, dass die Durchfallquote in den Jahren 2009 bis 2014 
weit über dem Durchschnitt von 14,8% liegt. Dennoch lässt sich daraus 
keine Tendenz ablesen, da in den Jahren 2002 bis 2006 ähnlich schwache 
Ergebnisse vorliegen. Dazwischen liegen sehr gute Ergebnisse – 2007 mit 
0% und 2008 mit 3% – sowie 2015 mit 5%, was in realiter einer Person, die 
den Test nicht bestanden hat, entspricht. 

Weiter mag auffallen, dass 2007 der letzte Jahrgang war, wo sämtliche 
Kursteilnehmer den Test bestanden haben. In den folgenden Jahren fiel 
das Gesamtergebnis bis auf 70% (2013), aber diese Tendenz wurde 2014 
gebrochen und 2015 bestanden alle außer einem Testteilnehmer die Prü-
fung. Darüber hinaus liegen keine statistisch gesicherten Signifikanzen 
vor, so dass es kaum Sinn hat, weitere Zahlen hervorzuheben. Die Anga-
ben mögen deshalb im Einzelnen in der Tabelle für sich selbst sprechen.

Damit lässt sich zusammenfassend sagen, dass sich die Wortschatz-
klausur dazu eignet  – und historisch gesehen dazu geeignet hat – als 
Aufmunterung zu gelten, da es eine „leichte“ Klausur ist und das Bestehen 
dieser Klausur zum weiteren Studieren motivieren kann. Diese Klausur ist 
also ein Ansporn zum Weitermachen und kein Stolperstein im Hinblick 
auf die weiteren Sprachstudien.
 
2. Hinweise und Vorschläge zur Wortschatzarbeit
Im zweiten Abschnitt dieses Beitrages werden nun einige unterrichtsprak-
tische und didaktisch-methodische Hinweise in Bezug auf Wortschatzar-
beit gegeben. Es soll gezeigt werden, wie im Deutschunterricht das Lernen 
und Erwerben von Wörtern auf der Basis neuerer Forschungsergebnisse 
im Rahmen der Grundwortschatzforschung gefördert werden kann. Wenn 
hier Vorschläge für eine solche Arbeit mit dem Wortschatz näher entfaltet 
werden, geschieht dies nicht, um diese gegen andere Vorgehensweisen 
monopolisieren zu wollen. Andere Darstellungen zu Aufgabenformen und 
Methoden zur Arbeit am Wortschatz finden sich z. B. bei Selimi (2010).

2.1 Individuelle Wortlisten
Zunächst sollten die Lerner/innen eine Grundwortschatzliste wie Krohns 
abschnittweise sichten und prüfen, welche Wörter bzw. Einträge sie nicht 
kennen oder bei welchen Wörtern in Bezug auf die Bedeutung (bzw. auf 
die muttersprachliche Entsprechung/en) Unsicherheiten bestehen. Damit 
hat man einen ersten Schritt getan hin zu einer „individuellen Wortlis-
te“, die nur noch die unbekannten Wörter enthält oder solche, bei denen 
noch Unsicherheiten bestehen. Lernpsychologisch entscheidend ist hier-
bei, dass sich der Charakter der Wortlisten ändert: der Charakter der All-
gemeingültigkeit bezüglich der gesamten Grundwortschatzliste wandelt 
sich in einen individualbezogenen bei den lerner/ innen/erstellten Wort-
listen, was sich erfahrungsgemäß positiv auf die Lerner/innen/motivation 
auswirkt. Weitere Auflistungen und Kategorisierungen können zunächst 
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ganz einfach nach verschiedenen grammatischen und semantischen Krite-
rien erstellt werden, z.B.: 

•	 das Genus eines Substantivs ist nicht bekannt
•	 die Pluralform eines Substantivs ist nicht bekannt
•	 die Beherrschung der Verbformen (starke und schwache Verben) 
•	 die Erstellung von Wortfeldern (z.B.: Körperteilbezeichnungen oder  

Personenbezeichnungen)
•	 das Exzerpieren und Zusammenstellen von Synonymen  (z.B.: synonyme 

Verben)
•	 das Exzerpieren und Zusammenstellen von Antonymen (z. B.: antony-

mische Adjektive)

2.2 Monosemieren
Eine weitere wichtige Aufgabe beim Sichten der Wörter (besonders der 
Substantive) ist die Frage der Mehrdeutigkeit. Bei der Grundwortschatzlis-
te handelt es sich grundsätzlich um „Rohmaterial“, das weiter bearbeitet 
werden muss. So hat z. B. das Substantiv „Artikel“ zumindest vier verschie-
dene Grundbedeutungen, die auch alle relativ frequent sind, d.h. häufig 
gebraucht werden und deshalb zum Wortschatz eines/einer Deutschstudi-
erenden gehören sollten:

1.  Aufsatz, schriftlicher Beitrag usw.
2.  Abschnitt in einem Vertrag, Gesetz usw.
3.  Handelsware
4.  genusbezeichnende Wortart/Geschlechtswort

Der Sprachwissenschaftler spricht hierbei vom Monosemieren – vom „Ein-
deutigmachen“ –  von Lexemen. Es ist die Aufgabe der Lerner/innen, die 
Lexeme in Hinblick auf Mehrfachbedeutungen zu über-prüfen und auch 
das Doppelgenus von Lexemen wie z.B. „die See“ und „der See“ oder „das 
Steuer“ und „die Steuer“ zu beachten.
In einem weiteren Schritt sollten solche mehrdeutigen Wörter im Kontext 
– möglichst in frequenten oder gar idiomatischen Syntagmen – exemplifi-
ziert werden (vgl. auch 4.2.), z. B.:

Was bedeutet „Gang“ in den folgenden Wortgruppen? Benutzen Sie ein Wörterbuch! 

1.  im Gang warten/ein unterirdischer Gang 
2.  ein schleppender Gang
3.  der fünfte Gang des Menus
4.  in vollem Gang(e) sein
5.  einen Gang einlegen/im 2. Gang anfahren
     (nach Bohn 1999 s. 10)
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2.3 Regelspezifisches
Eine Möglichkeit, die Grundwortschatzliste zu strukturieren, besteht da-
rin, theoretisches Regelwissen aus dem Grammatikunterricht mit Bele-
gen aus der Wortschatzliste zu exemplifizieren, die dann aufgrund ihrer 
Grundwortschatzzugehörigkeit als besonders wichtig und lernbedürftig 
deklariert werden können. So sind z. B. suffigierte Substantive auf  „-heit“, 
„-(ig)keit“, „-schaft“, „-ung“ (ev. weitere Endungen mit Ausnahmen; vgl. 
u.a. Freund/Sundqvist 1988 s. 48 §182) Feminina. Im Anschluss hieran 
kann die Aufgabe gestellt werden, Substantive mit diesen Endungen aus 
der Grund-wortschatzliste  herauszusuchen.

Eine weitere, etwas speziellere Aufgabenstellung wäre die folgende: 
In vielen grammatischen Darstellungen werden auf  “-e“ endende Subs-
tantive mit Femininum in Verbindung gebracht (vgl. u.a. Freund/Sundq-
vist 1988 s. 48 §182). Doch es gibt eine Reihe von Fällen, in denen diese 
Genuszuweisung nicht zutrifft. Die Aufgabe besteht nun darin, alle auf  
„-e“ endende Substantive, die nicht das Genus Femininum haben, aus der 
Grundwortschatzliste  herauszusuchen.

So können auch Angaben aus Grammatiken mithilfe der Grundwort-
schatzliste überprüft werden. In dem Grammatiklehrbuch von Klinge-
mann/Magnusson/Didon wird zum Beispiel behauptet, dass bei der Gruppe 
von einfachen, nicht affigierten bzw. nicht zusammengesetzten Verben, 
die nur ein Objekt im Dativ haben können1, folgende sehr gewöhnlich 
seien: 

begegnen – danken – fehlen – folgen – glauben – gratulieren – helfen – passen;

und in einer zweiten Gruppe:

ähneln – dienen – drohen – gleichen – imponieren – passieren – raten – schaden – 
schmecken – schmeicheln – trauen  - trotzen.

(vgl. Klingemann/Magnusson/Didon 1996 s. 214).

Nun kann übergeprüft werden, ob alle Verben der ersten Gruppe in der 
Grundwortschatzliste enthalten sind und welche Verben der zweiten 
Gruppe. Das Resultat solcher Nachforschungen kann immer auch als Kri-
terium für die Entscheidung darüber genutzt werden, welche Vokabeln 
dem aktiven Wortschatz zugeordnet werden sollen. 

 
 
 
1 Alle diese Verben können als  Ein-Objekt-Verben verwenden werden, einige 

können aber auch mit zwei Objekten konstruiert werden (vgl. Klingemann/
Magnusson/Didon 1996 s. 214).
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3. Wortfelder, Oberbegriffe und Wortfamilien
Die Annahme, die Beherrschung eines Grundwortschatzes von 1200 Wör-
tern mit einem Textdeckungsgrad von 85% bedeute ein 85%-iges Text-
verständnis, hat nicht erst die jüngste Forschung der Textlinguistik  
widerlegt. Ein Dilemma der Grundwortschatzlisten spiegelt sich gerade 
beim Begriff „Wortfeld“ wider, wobei z. B. ein Oberbegriff wie „Werk-
zeug“ mit Unterbegriffen wie „Hobel“, „Hammer“, „Zange“ usw. ein 
Wortfeld bildet. Oberbegriffe haben in der Regel eine hohe Frequenz, 
Unter begriffe eine niedrigere. Nun stellt sich die Frage, wie viele Unter-
begriffe, die einen Oberbegriff spezifizieren, in den zahlenmäßig stark 
begrenzten Grundwortschatz aufgenommen werden können? Beim Ober-
begriff oder Wortfeld „gehen“ findet sicherlich auch das Verb „laufen“  
(= schnell gehen) im Grundwortschatz Platz. Doch wie sieht es mit „ren-
nen“ oder „wandern“ aus? Das sprachintuitiv wichtige Verb „schleichen“ 
(= leise gehen) dürfte dagegen kaum eine  Chance haben, im Rahmen eines 
Grundwortschatzes erlernt zu werden. Deshalb ist die Arbeit mit dem Aus-
bau des eigenen Wortschatzes gerade mit Hilfe von Wortfeldern äußerst 
nützlich und effektiv. Effektiv unter anderem auch aus dem Grunde, weil 
hier Wörter im Sinnzusammenhang gelernt werden, was erfahrungs-
gemäß klare didaktische Vorteile hat und mnemotechnisch wirkungsvoll 
ist (vgl. 4.2 und 5.3).

Die Kategorie „Wortfeld“ ist abzugrenzen von der Kategorie „Wort-
familie“. Bei der Wortfamilie handelt es sich um eine Gruppe von Wörtern, 
die von einem Wortstamm abgeleitet sind oder mit Hilfe eines Wortstam-
mes zusammengesetzt werden. Die Elemente der Wortfamilie können  
dabei verschiedenen Wortklassen angehören. 

Beispiel: Wortfamilie „schließen“ bei Augst (1998 s. 1207f):
•	 Verben: abschließen, aufschließen, anschließen, ausschließen, beschlie-

ßen, einschließen, erschließen, umschließen, verschließen, wegschlie-
ßen, zuschließen, zusammenschließen, aufschlüsseln, entschlüsseln, 
schlossern

•	 Partizipformen: abgeschlossen, aufgeschlossen, ausgeschlossen, entschlos-
sen, erschlossen

•	 Substantive: Schließung, Schloss, Schlosser, Schlosserei, Schlüssel, Auf-
schlüsselung, Entschlüsselung, Verschlüsselung, Schlüssigkeit, Unschlüs-
sigkeit, Abgeschlossenheit, Abschluss, Anschluss, Aufgeschlossenheit, 
Aufschluss, Ausschluss, Beschluss, Einschluss, Entschlossenheit, Unent-
schlossenheit, Entschluss, Geschlossenheit, Verschluss, Zusammen-
schluss

•	 Adjektive: schlüssig, unschlüssig, unentschlossen 
•	 Adverbien: schließlich, anschließend,
•	 Präpositionen: ausschließlich, einschließlich
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Ein ausgezeichnetes Hilfsmittel bzw. Nachschlagewerk in diesem Zusam-
menhang ist das von Augst (1998) herausgegebene Wortfamilienwörterbuch 
der deutschen Gegenwartssprache. Im Vorwort dieses Werkes stellt der Verfas-
ser die bezeichnende Frage „Glauben Sie, dass der Wortschatz in Ihrem 
Kopf alphabetisch geordnet ist?“  Bei Wortfamilien und Wortfeldern han-
delt es sich um andere Ordnungen, die den Behaltens- und Repräsentations-
strukturen des menschlichen Gehirns – des mentalen Lexikons – besser 
angepasst sind, nämlich um Sinnzusammenhänge.

Nachfolgend sei eine Reihe von einfachen Wortfeldern mit einigen 
Übungen angeführt. Dabei halten sich die Wortelemente innerhalb einer 
Wortklasse. Wortfelder umfassen in der Regel Elemente verschiedener 
Wortklassen, auch ganze Syntagmen sowie stehende Wendungen bis hin 
zu freien Assoziationen (vgl. Blanke 1973). Die Auswahl der Wortfelder ist 
dabei nicht frequentiell motiviert; auch können die Wortfelder und Übun-
gen mit Leichtigkeit sinnvoll erweitert werden und sind eher gedacht als 
lerndidaktischer Anstoß bei einer zielbewussten Arbeit mit der Wortschat-
zerweiterung.

Bitte ordnen Sie den Einheiten des Wortfeldes „arbeiten“ die ent-
sprechenden Definitionen zu:

Arbeitgeber (   ), Arbeitnehmer (   ), bearbeiten (   ), Frauenarbeit (   ),  
arbeitsintensiv (    ), Gastarbeiter (   ), arbeitsam (   ), Arbeitszeug (   ), 
Nachtarbeit (    ), Zusammenarbeit (   ), Gartenarbeit (   ), Mitarbeiter (   ), 
arbeitsunfähig (   ).

a)  eifrig und fleißig
b)  an etwas arbeiten
c)  durch Krankheit oder Körperschaden nicht arbeiten können
d)  Angehöriger eines Betriebs/Unternehmens
e)  viel Arbeit erfordern (im Arbeitsprozess)
f )  jemand, der Arbeitnehmer gegen Lohn oder Gehalt beschäftigt
g)  Arbeit während der Nacht
h)  Aufgaben für Frauen/Aufgaben von Frauen
i)  jemand, der für einen Arbeitgeber gegen Lohn oder Gehalt arbeitet
j)  gemeinsame Arbeit
k)  Ausländer, der in Deutschland wohnt und arbeitet
l)  Kleidung, die bei der Arbeit getragen wird
m)  Arbeit im Garten

3.1. Beispiel 1: Oberbegriff „Werkzeuge“
die Axt - das Bandmaß - der Bohrer - das Bügeleisen - die Feile - die Hacke - 
der Hammer - die Harke - der Hobel - die Kelle - das Messer - die Nadel - der 
Pinsel - die Säge - die Schere - der Schraubenzieher - der Spachtel - der Spaten 
- die Wasserwaage - das Winkeleisen - die Zange - der Zollstock - usw.
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Nach Erstellung dieser Lexemliste - z.B. mit Hilfe eines Bildwörter-
buches - können die Werkzeuge weiter klassifiziert werden nach Mate-
rial (Metall/Holz), nach Anwendungsbereich (Baustelle/Garten/Werkstatt), 
nach Anwender/Berufsgruppe (Schneider/Maler/Maurer/Gärtner/Tischler) 
usw.

3.2. Beispiel 2: Oberbegriff „Möbel“
die Bank - das Bett - das Bild - das Bücherbord - die Couch - der Herd - der 
Hocker - der Kühlschrank - die Lampe - die Mikrowelle - der Nachttisch 
- der Ofen - das Regal - der Schrank - der Schreibtisch - der Schemel - der 
Sessel - das Sofa - der Spiegel - der Stuhl - der Teppich - der Tisch - die Uhr 
- die Wanne - die Wiege - usw.

Nach Erstellung dieser Lexemliste können die Möbel nach Wohnräu-
men „klassifiziert“ werden: Flur, Wohnzimmer, Kinderzimmer, Schlafzim-
mer, Küche, Badezimmer, Kellerräume usw.

3.3. Beispiel 3: Tätigkeitsfelder/Oberbegriff „gehen“
bummeln – eilen - gehen - hasten - hinken - jagen - laufen - marschieren 
- poltern - promenieren - rennen - schleichen - schlendern - schreiten  
-  springen - spazieren - spurten - stürzen - traben – trippeln - trödeln - wandeln 
- wandern - usw.

Nach Erstellung dieser Lexemliste können die Verben nach spezifi-
schen Kriterien (schnell/langsam /laut/leise) geordnet werden.

4. Autonomes Weiterlernen
Nachdem nun ein Grundwortschatz internalisiert worden ist, gilt es, die 
Wortschatzarbeit gezielt und zielstrebig fortzusetzen. Nach dem etwas 
einfacheren und mechanischeren Einüben des Grundwortschatzes – ge-
meint ist salopp ausgedrückt das unumgängliche “Vokabelpauken” – sollten 
weitere Wortschatzerwerbsmethoden angewendet werden. Ein Hauptan-
liegen dieser Hinweise ist es, Strategien zu vermitteln, die für eine Arbeit 
mit dem Wortschatz effizient sind und ein Weiterlernen im Rahmen des 
Selbststudiums ermöglichen und verbessern. Es geht darum, autonomes 
Weiterlernen (Benesch 1987) zu lernen.

4.1. Exkurs: Neurolinguistische Forschungen zur Repräsentation  
von mentalen Lexikoneinträgen
Mit der funktionellen Kernspintomographie besitzen die Neurolinguisten 
ein Instrument, um die Schaltprozesse im Gehirn zu untersuchen. Indem 
gemessen werden kann, wo im Gehirn am meisten Sauerstoff verbraucht 
wird, kann ermittelt werden, wo in dem Augenblick „gerechnet” wird 
(aber nicht, „was”, sofern es nicht spezielle Regionen betrifft: Sehzentrum, 
Sprechzentrum, Hörzentrum usw.). So sind es bis heute hauptsächlich 
die Basisprozesse wie Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Sprechen und  
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Erinnern, welche die Neurolinguisten aus der Gehirnaktivität herausdes-
tillieren.

Damit sind die Möglichkeiten, ins Gehirn hineinzuschauen noch viel 
zu grob(maschig), um daraus Wissen über die Feinstruktur der Organisa-
tion unseres Lexikons zu beziehen. Unbeantwortet bleibt weiterhin die 
generelle Frage, wie es möglich ist, dass ein Mensch normalerweise in-
nerhalb von Mikrosekunden im Gehirn das richtige Wort findet, obwohl 
schon bei einsprachigen Erwachsenen ohne besondere Bildung ca. 50.000 
Wörter/Vokabeln gespeichert sind. Diese Ziffer vervielfacht sich leicht bei 
Sprachlernern, und bei mehrsprachigen Personen sind 300.000 gespei-
cherte Lexikoneinträge (Engramme) keine Besonderheit (vgl. Albert 1997 
s. 90).

Im Moment besteht eine gewisse Diskrepanz zwischen den Modellen, 
die zur Beschreibung des monolingualen mentalen Lexikons herangezo-
gen werden, und denen, die zur Beschreibung des bilingualen mentalen 
Lexikons verwendet werden. Beim monolingualen mentalen Lexikon geht 
man aus verständlichen Gründen schon stärker ins Detail und untersucht, 
inwiefern sog. konnektionistische Modelle angemessen sind. Dabei wird 
eine mentale Gesamtrepräsentation eines Lexikoneintrages überhaupt in 
Frage gestellt und man geht von voneinander verbundenen Wortkompo-
nenten oder semantischen Merkmalen aus, aus deren Summe sich die Ak-
tivierung einer phonologischen Form für den sprachlichen Output ergibt.

Auf die Hypothese einer solchen verteilten Repräsentation der seman-
tischen Komponenten deuten  Versprecher, die nur einzelne Komponen-
ten mit dem gemeinten Wort gemeinsam haben. Ein weiterer Grund für 
die Annahme dieser Repräsentationsart ist die Tatsache, dass bei Wortfin-
dungsschwierigkeiten Teile eben dieses Wortes genügen können, um das 
Gesamtlexem aktivieren zu können, z.B. der Anfangslaut.

Die Annahme kompletter ganzheitlicher Lexikoneinträge kann aber 
dieselben Phänomene ebenfalls erklären, nämlich dadurch, dass bei der 
Aktivierung eines Wortes immer seine unmittelbare Umgebung mitakti-
viert wird, so z.B. neben der semantischen (von z.B. Wortfeldnachbarn, 
Synonyme oder Homophonien) auch die phonologische. 

4.2. Netzwerkartige Enkodierung
Unabhängig davon, ob man die Hypothese ganzheitlicher Lexikoneinträge 
oder die einer verteilten Repräsentation vertritt, scheint es mnemotech-
nisch von großem Vorteil zu sein, wenn die Enkodierung von zu lernen-
den Wortrepräsentationen netzwerkartig geschieht (vgl. Kostrzewa 2000).

•	 So sollte neues Wortmaterial möglichst im Kontext gelehrt und gelernt 
werden, d.h., zu speichernde Lexeme oder Phraseme sollten im seman-
tischen Netzwerk bereits bekannter Lexeme präsentiert werden.



19

•	 Dieser Sinnzusammenhang kann durch einen Situationszusammen-
hang ergänzt werden, wobei der subjektive pragmatische Erfahrungs-
horizont der Lernenden berücksichtigt werden kann.

•	 Es ist weiter von Vorteil, wenn ein Wort in einem Syntagma  vorgestellt 
wird, das als typische Verwendungsweise gelten kann.

•	 Kognitionspsychologisch bedeutsam ist auch die Positionierung von zu 
lernenden Vokabeln, d.h. die initiale und finale Positionierung2 von bei-
spielsweise Adjektiven, die nicht zu den sogenannten “semantischen 
Ankerpunkten” eines Satzes gehören.

•	 Als behaltensfördernd wird nach Benesch (1987) auch die so genannte 
Mehrfachkodierung von Wortmaterial betrachtet. Hierunter wird die 
Steigerung der Behaltensleistungen durch verschiedene Darstellungs-
modi verstanden: z. B. visuell, auditiv oder kinästhetisch. Gerade Hand-
lungseffekte scheinen eine Enkodierung im Langzeitgedächtnis mit 
markanter Nachdrücklichkeit (vgl. “Eindrücklichkeit”/das Engravieren  
von Wortrepräsentationen im neuralen Sprachzentrum) zu fördern.

5. Lerntechniken zur sprachlichen Teilkompetenz “Wortschatz“
Abschließend seien zusammenfassend noch einmal einige grundlegende 
Lerntechniken, die den Lernprozess vorbereiten oder ihn steuern und er-
leichtern, dargestellt. Ebenfalls aufgeführt wird eine Reihe von mnemo-
technisch und kognitionspsychologisch effektiven Lernmethoden.

5.1 Den Lernprozess vorbereitende Lerntechniken 
Es gibt eine Reihe von Faktoren, die die Grundlage für die Bedeutungser-
schließung einzelner Wörter, Wortgruppen, Syntagmen usw. bilden. Dazu 
gehören  

•	 die Muttersprache (aufgrund der Ähnlichkeit/Sprachverwandtschaft 
kann die Bedeutung erschlossen/erraten werden, z.B.: schwedisch: 
„lampa“ -  deutsch: „Lampe“)

•	 bereits bekannte Lexeme der zu erlernenden Zielsprache (z.B.: bei 
durchsichtigen Zusammensetzungen kann die Bedeutung eines Wortes 
erschlossen werden, weil die einzelnen Wortkomponenten schon be-
kannt sind: „Schokoladeneis“ aus: Schokolade + Eis)

•	 weitere/früher erlernte Fremdsprachen (z.B.: „die Ecke“ – „the edge“/ 
vgl. schwedisch „hörna“ oder „der Onkel“ – „the uncle“ vgl. schwedisch 
„farbror“ bzw. „morbror“, wobei die schwedischen Entsprechungen zu 
den deutschen Lexemen keine Ähnlichkeiten aufweisen, wohl aber die 
englischen Entsprechungen)

2 Demnach sind die Erklärungssätze vom Typ „Das Auto ist rot (finale Positionie-
rung)” bzw. „Rot (initiale Positionierung) ist das Auto” dem Erklärungssatz „Er 
kauft das rote Auto” vorzuziehen, wenn ein Adjektiv erklärt werden soll. 
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•	 internationale Fremdwörter (aufgrund der Übernahme von Fremdwör-
tern in die eigene Muttersprache ist die Bedeutung bekannt, z.B.: „die 
Diskussion“, „das Prinzip“, „der Humanist“ usw.)

•	 der Kontext (z.B.: Die Bedeutung des Wortes „Briefträger“ kann mithilfe 
des Kontextes „Der Briefträger bringt jeden Morgen die Post ins Haus.“ 
erschlossen  werden)

•	 Antonyme (z.B.: Die Bedeutung des Wortes „wohlhabend” kann durch 
die Nennung des Gegenwortes/Gegenteils „arm“ erschlossen werden).

   
Wenn die Wortbedeutung mithilfe der oben genannten Methoden nicht 
erschlossen werden kann, muss in einem (zweisprachigen) Wörterbuch 
nachgeschlagen werden, wobei es sich auch hierbei um eine besondere 
Fertigkeit handelt, die an anderer Stelle thematisiert werden muss (vgl. 
Kühn 1987 und 1998).

5.2 Den Lernprozess steuernde und erleichternde Lerntechniken
Hier geht es schlicht und einfach um das unumgängliche Führen von Vo-
kabelheften, da nicht zuletzt auch das Schreiben von Wörtern unbestrit-
ten eine einprägsame Lernmethode ist.

•	 Vokabelhefte führen
•	 Wortlisten schreiben
•	 Fehlerstatistiken führen

Eine spezielle und sehr wirksame Methode, die beim Führen einer Fehler-
statistik angewendet werden kann, gibt es bei der Lexikonbenutzung. Die 
Lerner/innen sollten es sich zur Gewohnheit machen, jedes Mal, wenn ein 
Wort im Lexikon/Wörterbuch nachgeschlagen wird, diesen Eintrag mit  
einer kleinen Markierung zu versehen. Wenn dieser Eintrag zu einem spä-
teren Zeitpunkt ein weiteres Mal nachgeschlagen wird, so darf dies nicht 
etwa als eine Beleidigung an das Gedächtnis interpretiert werden, sondern 
als ein lern(er/innen)motivierender Hinweis dafür, dass diese lexikalische 
Einheit – individualbezogen! (vgl. 2.1) – ein relevantes Lernobjekt darstellt. 
Die Bedeutung, die die Lerner/innen einem Wort (Lexikoneintrag) beimes-
sen sollten, erhöht sich natürlich noch, wenn sich beim Führen dieser 
einfachen „Statistik“ 3-, 4- oder Mehrfach-Markierungen ergeben. 
    
5.3 Mnemotechnisch und kognitionspsychologisch effektive 
Lernmethoden
Mnemotechnisch – also den Behaltenseffekt betreffend – ist beim Erler-
nen von Wörtern Kontextgebundenheit einer der wichtigsten Faktoren. 
Dieser Kontext kann verschiedener Art sein. Die Be- oder Umschreibung/
Paraphrasierung kann in Syntagmen oder satzähnlichen Phrasen gesche-
hen, wie z.B. in einfachen Beispielsätzen. Wörter sollten dabei möglichst 
im semantischen Netzwerk bereits bekannter Lexeme präsentiert werden 
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(vgl. 4.2.). Die Position des zu erklärenden/zu lernenden Wortes spielt da-
bei kognitionspsychologisch eine wichtige Rolle (vgl. 4.2.). Erfahrungsge-
mäß ist das Erlernen und Memorieren von Wortschatzkomponenten im 
Rahmen von Wortfamilien und Wortfeldern von großem Vorteil. Gerade 
auch Wortzusammenstellungen, denen semantisch-logische Beziehungen 
zugrunde liegen, scheinen den Behaltens- und Repräsentationsstrukturen 
des menschlichen Gehirns - des mentalen Lexikons - am besten angepasst 
zu sein (vgl. 4.1.). Dazu gehören logische Reihengliederungen wie z.B. „nie 
- selten - manchmal - oft - meist - immer“, Ablaufgliederungen wie z. B. 
„Idee - Plan - Durchführung - Abschluss - Auswertung“ oder reine Assozia-
tionsübungen wie z. B. das Erstellen von Assoziogrammen3.

Allgemein ist eine Mehrfachkodierung von Wortschatzelementen – ob 
visuell, auditiv oder kinästhetisch – für den Behaltensprozess immer von 
Vorteil. Generell sollte es das Ziel sein, „eine möglichst komplexe neu-
ronale Vernetzung zu erreichen, denn je mehr Neuronen beim Hören, 
Sprechen, Lesen oder Schreiben eines Wortes „feuern“, desto größer ist 
die Chance, dass dieses Wort nicht vergessen wird. Dies gilt für die Präsen-
tation neuer Wörter ebenso wie für die Übungsphasen“ (Huneke/Steinig  
2000 s. 136).
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Narrative Vampirism as a Symptom of 
Emotional Deficiency in an Affluent Society  
– Silke Scheuermann’s “Vampire”1

Thorsten Päplow

So entlockt sie ihm ähnliche Ergüsse, die in sündiger Glut 
brennen, schwelgt darin, ihre Armut zehrt wie ein Vampyr am 
fremden Reichtum; doch nicht genug! [...] Dies Weib zerstört 
mir das Leben [...]!

(Thus she elicits from him similar outpourings burning with 
sinful ardor and wallows in them. Her poverty of spirit lives 
like a vampire on alien riches. But, not content with that [...]. 
This woman has destroyed my life [...]!)2

Introduction
Silke Scheuermann’s Reiche Mädchen (Rich Girls) consists of seven autono-
mous stories, which, at least as far as the characters are concerned, do 
not stand in an immediate relationship to each other. In contrast to the 
usual tendency to transfer the title of one of the stories to the collection 
as a whole, Reiche Mädchen does not refer to any individual narrative, but 
instead seems to point to a general theme. On the one hand, it is note-
worthy that, essentially, the central characters in all the stories are girls 
or women.3 On the other hand, and even though it is not immediately 
obvious how to interpret the attribute reich/rich, the title can be taken as a  
comment on the female characters who obviously belong to, or have their  
roots in, the middle classes of the affluent post-war or post-unification  
 
1 This contribution is an adapted version of: Thorsten Päplow (2012), “Narrativer 

Vampirismus als Symptom emotionaler Mangelerscheinungen einer Wohlstands-
gesellschaft – Silke Scheuermanns “Vampire”, in: Martin Hellström & Edgar Platen 
(eds.), Armut. Zur Darstellung von Zeitgeschichte in der deutschsprachigen Gegenwartslite-
ratur, Vol. VII. Munich, p. 144-160. Translated with the help of Thorsten Schröter.

2 Gottfried Keller (2000), “Die missbrauchten Liebesbriefe”. In: Peter Villwock et 
al. (eds.), Gottfried Keller: Sämtliche Werke. Historisch-Kritische Ausgabe Band 5. Die Leute 
von Seldwyla. Zweiter Band. Basel/Frankfurt a. M., p. 97-180, p. 129-130. Translation:  
Gottfried Keller (1974), The misused love letters (translated by Michael Bullock) & Regula 
Amrain and her youngest son (translated by Anne Fremantle): Two Novellas. New York, 
p. 44-45.

3 Even when it comes to the stories “Die Umgebung von Blitzen” (“In the Vicinity 
of Lightning”) and “Puppenwelt” (“Doll’s World”), which topicalise pair relation-
ships, it could be argued that the female characters play a key role, even if the focus 
is primarily on the men. All translations, if not indicated otherwise, are mine.
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society in (West-)Germany – in other words, they are materially secure. 
There are, however, different ways to construe the title Reiche Mädchen. 
The blurb of the Goldman edition, for example, makes a well-intentioned 
suggestion: 

Wie Franziska [in der ersten Erzählung “Krieg oder Frieden”, 
T.P.] so stehen auch die anderen Frauen in diesem poetischen 
Erzählband vor einem Wendepunkt in ihrem Leben. Sie alle 
begehen einen Fehler, verwechseln Sex mit Liebe, Gewöhnung 
mit Sicherheit, Undurchschaubarkeit mit Freiheit und kehren 
doch – um eine Erfahrung reicher – ins Leben zurück.4 

(Just like Franziska [in the first story ”Krieg oder Frieden” (“War 
or Peace”), T.P.], the other women, too, face a turning point in 
their lives in this poetic volume of narratives. They all commit 
a mistake, confuse sex with love, habituation with security, 
unfathomability and intransparency with freedom, and yet they 
return – richer by one experience – to life.) 

This conciliatory interpretation of the title is more likely due to a marketing 
strategy than to an in-depth reading of the stories. If the characters in Reiche 
Mädchen are perceived as at least partially representative, Scheuermann’s 
stories can be read as a declaration of emotional bankruptcy or as the diag-
nosis of a society that has created relative material affluence for many, but 
where there is nevertheless a poverty in interpersonal relationships that 
extends into the pathological. This was argued by a reviewer in the style 
of a journalistic literary review:

Man skulle kunna säga att temat för samlingen Rika flickor är 
kärlekens patologi [...]. Trots titeln handlar inte berättelserna 
om någon finansiell överklass, utan om vanliga människor som 
på något sätt borde klara av att vara nöjda. Men dessa människor, 
företrädesvis kvinnor, sitter som i dödens väntrum, medan 
medelklasslivet pågår runt dem.5

(One might say that the theme of the collection Reiche Mädchen 
is the pathology of love […]. Despite the title, the stories are not 
about some financial upper class, but about ordinary people 
who somehow should be capable of being content. Yet these 
people, predominantly women, are sitting in the antechamber 
of death, while middle-class life goes on around them.)

4 Silke Scheuermann (2006), Reiche Mädchen. Munich (stress added). 
5 Malin Ullgren (2011), “Hård förälskelse. Noveller med fin känsla för utsiktslösa 

relationer” (“Hard love. Stories with a delicate feeling for dead-end relationships”), 
in: Dagens Nyheter, 10 September 2011.
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Perhaps one could be more precise and say that the stories are not about 
a “pathology of love”; instead, the dysfunctional relationships and the  
attempts – sometimes crossing the line into the pathological – to satisfy a 
desire for love, closeness and partnership reveal an interpersonal poverty. 
Representatives of the German middle class are used to illustrate this in 
an exemplary manner: from the adolescent girl Nette in “Zickzack oder 
die sieben Todsünden” (“Zigzag or The Seven Deadly Sins”), via the young 
female employee at a scientific institute in “Krieg oder Frieden” (“War or 
Peace”), to the retired male police officer in “Die Umgebung von Blitzen” 
(“In the Vicinity of Ligthning”).

If one wishes to interpret Scheuermann’s title in not only ironic terms, 
it could thus represent a categorisation of most characters as belonging to a 
financially secure middle class, even though, or perhaps just because, none 
of the female characters distinguishes herself through particular material 
wealth. If Maslow’s hierarchy of needs is used as a point of reference, most 
of the female as well as the male characters can collectively be associated 
with unfulfilled needs on the second and third levels. After all, they suffer 
from neither absolute nor relative poverty in the sense that their basic physio-
logical needs are satisfied, for example when it comes to food, water, warmth 
and security, which a modern western society is generally able to provide.

From this perspective, the characters in Reiche Mädchen are ‘rich’ in 
the sense that they do not suffer from hunger as does the husband in  
Wolfgang Borchert’s famous “Das Brot”; nor do the characters suffer from 
the ‘hopeless stench’ of poverty such as the one described by John Banville 
in his portrayal of the slums of Dublin in the 1950s:

[...] the smell that hung on the stairs and in the corridors, 
summer and winter, the brownish, tired, hopeless stink of 
peed-on mattresses and stewed tea and blocked-up lavatories 
– the smell, the very smell, of what it was to be poor [...].6

Still, the characters in the stories of Reiche Mädchen seem to experience a 
sort of hunger, that may not be as concrete and all-powerful as the Orwellian 
“[...] when one’s belly is empty, one’s only problem is an empty belly”, but 
a pervasive hunger nonetheless.7 Despite or perhaps because of the relative 
material security which most of the characters ‘enjoy’, they seem  to be 
unhappy, discontent or downright starving in a physically less immediate 
sense or, according to Maslow’s hierarchy, because of “higher needs”:

6 Benjamin Black (2007), The Silver Swan. London, p. 17. 
7 George Orwell (1970), “As I please (3 March 1944)”, in: Sonia Orwell & Ian  

Angus (eds.), The Collected Essays, Journalism, and Letters of George Orwell, Vol. 3.  
Harmondsworth, p. 127. Cf. also: “People with empty bellies never despair of 
the universe, nor even think about the universe, for that matter”. (George Orwell 
(1970), “Inside the Whale”, in: Sonia Orwell & Ian Angus (eds.), The Collected Essays, 
Journalism, and Letters of George Orwell, Vol. 1. Harmondsworth, p. 558.)
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Undoubtedly these physiological needs are the most prepotent 
of all needs. [...] A person who is lacking food, safety, love, and 
esteem would most probably hunger for food more strongly 
than for anything else. [...]
        It is quite true that man lives by bread alone – when there 
is no bread. But what happens to man’s desires when there is 
plenty of bread and when the belly is chronically filled?
       At once other (and higher) needs emerge and these, rather than 
physiological hungers, dominate the Organism.8

What is striking in Reiche Mädchen is that when it comes to socio-emotional  
needs – those that regard love, intimacy, belonging, partnership and 
family – obvious deficiency symptoms emerge.9

A kind of starvation, including deficiency symptoms, that transcends 
the purely physiological thus overshadows all the stories in Reiche Mädchen. 
One example is the protagonist of “Lisa und der himmlische Körper” (“Lisa 
and the Heavenly Body”), who in her longing for love and security again 
and again allows herself to be sexually exploited and even raped by men. 
Another is the youthful Nette in “Zickzack oder Die sieben Todsünden”,  
who suffers from an eating disorder and, in her need for love and recog-
nition, desires her older brother. Yet in view of the hopelessness of this  
desire, she tortures her friend Daniel, who is in love with her, with sexual 
approaches and rejection. 

As Ullgren states, the stories are about “ordinary people who some-
how should be capable of being content”, yet contentedness and well-
being cannot be attributed to any of the characters in Reiche Mädchen, 
despite the evident pecuniary and social security provided by a modern,  
western welfare society under the rule of law. From the perspective of  
Maslow’s hierarchy of needs, it is precisely under such conditions, when the  
basic physiological and security-related needs have been satisfied, that the  
emotional and interpersonal needs come to the fore:

Now the person will feel keenly, as never before, the absence 
of friends, or a sweetheart, or a wife, or children. He will hunger 
for affectionate relations with people [...] and may even forget 
that once, when he was hungry, he sneered at love as unreal or 
unnecessary or unimportant. Now he will feel sharply the pangs 
of loneliness, of ostracism, of rejection, of friendlessness, of 
rootlessness.10 

 
8 Abraham H. Maslow  (1970), Motivation and Personality. New York, p. 36-37 & 38.
9 Cf. “The Belongingness and Love Needs” (Maslow, p. 43-45).
10 Maslow, p. 43.
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Such urgent emotional needs, a distinct lack of love and healthy intima-
cy, as well as the symptoms of this shortage, which in Reiche Mädchen fre-
quently tend towards the pathological, can be said to culminate in the 
story “Vampire” (“Vampires”), since the vampire motif moves the inter-
personal poverty, through the hunger of the vampire, into the realm of 
the physiological and life-sustaining. To be sure, Scheuermann’s female 
vampire is not a blood sucker. Rather, we are dealing with a variation on 
the vampire motif, in that the ‘undead’ person secures her emotional and 
spiritual survival with the help of the stories that she coaxes out of her 
victims.

The vampire motif in literature
Upon closer investigation of the literary motif of the vampire, it is quite 
possible to arrive at Eric Nuzum’s conclusion: “In popculture, vampires 
are like cockroaches. They’ve always been around, and once you notice 
them, they’re everywhere.”11 Analogous with the common cockroach, 
vampires in literature and art, or as a metaphor in common language use, 
are characterised by their legendary propensity to shun the light and also 
by the fact that they are considered vermin and parasites that are hard to 
get rid of, and thus appear to be perpetual and inevitable companions of 
humanity. However, in contrast to the cockroach, it is a lot easier to get  
a grasp on the motif of the vampire, at least with the tools of literary 
analysis.12 Yet however changeable the vampire motif may be with regard 
to its realisation and function in various narrative contexts,13 something is 
quite noticeable in the study of the motif itself, as well as in the scientific 
examination of vampires:

Im Vampir spiegeln sich seit jeher die Ängste und Sehnsüchte 
der Gesellschaft, die ihn zu immer neuem Leben in ihren  
Büchern und Filmen erweckt. Es sind auch grundlegende Fragen 
der Religion und Theologie – nach Leben, Tod und Ewigkeit, 
Eros und Gewalt, Körper und Seele, Gut und Böse, Schuld und 
Erlösung – die am Vampir abgehandelt werden, ist er doch ein  
anderer, eine reine Fiktion, und doch uns Menschen so ähnlich 

11 Cited in: Anna Höglund (2009), Vampyrer. En kulturkritisk studie av den västerländska 
vampyrberättelsen från 1700-talet till 2000-talet (Vampires. A Cultural Study of Western 
Vampire Stories from the 18th until the 21st Century). Växjö, p. 9.

12 A review of the significant and continually growing number of vampire-related 
studies within the realms of literature, film and culture studies, as well as other 
research areas, is not possible within the framework of the present contribution. 
Where scientific studies are referred to, these often stand as representatives for 
many other investigations into the vampire motif.  

13 These include the domains of literature, pictorial art and film, as well as legends, 
oral narrative traditions etc., in various parts of the world and throughout a wide 
range of cultures and times.
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erdacht, dass Aussagen über ihn auch immer Aussagen über 
uns sind.14

(The vampire has always embodied the fears and desires of a 
society that reawakens him to ever new life in its books and 
films. Yet it is also the fundamental questions of religion and 
theology – about life, death and eternity, eros and violence, 
body and soul, good and bad, guilt and redemption – that are 
analysed with the help of the vampire motif; after all, he is 
different, pure fiction, yet so similar to us humans that claims 
about him will also always be claims about ourselves.)

It is significant in this context that questions about ‘life, death and eternity, 
eros and violence’ etc. are ‘also’, and not exclusively, questions of religion 
and theology. In addition, prudence is also called for in the investigation 
of vampires in literary and artistic contexts, because the assumption of 
a pure mirroring function of the vampire motif would run the risk of  
simplifying complex interrelations. After all, vampires not only reflect a 
time or society in a one-dimensional manner, but usually form part of an, 
e.g., literary tradition that is implicitly or explicitly referred to through 
intertextual means. Due to the pervasiveness of the motif even outside 
the genre of dedicated ‘vampire literature’, intertextual and intermedial 
references are virtually unavoidable.15 However, if the goal is a general 
representation of a figure as multifaceted, unstable and (darkly) scintillating 
as a vampire, Heimerl and Feichtinger’s summary is valid even beyond the 
focus of the investigations in Dunkle Helden (Dark Heroes), as confirmed by 
numerous other studies on the vampire motif.

 Even though Stoker’s Dracula may have come to epitomise the vampire 
– just as Doyle’s Sherlock Holmes the private detective – this partly ob-
scures the circumstance that “[e]very culture in recorded time has had 
its own legends of hungry ghosts who feed on the energy of the living,  
in one way or another”.16 The reasons for the common occurrence of  
 
14 Theresia Heimerl & Christian Feichtinger (2010): “Einleitung” (“Introduction”), 

in: Id. (eds.), Dunkle Helden – Vampire als Spiegel religiöser Diskurse in Film und TV (Dark 
Heroes - Vampires as mirrors of religious discourses in Film and TV). Marburg, p. 7.

15 Though it can be questioned whether such a categorisation in terms of genre is 
possible at all.

16 David J. Skal (2009), “Foreword”, in: John Edgar Browning & Caroline Joan Picart 
(eds.), Draculas, vampires, and other undead forms: Essays on Gender, Race, and Culture. 
Lanham, p. v. – In Jane Eyre, for example, fifty years before Stoker’s paradigmatic 
Dracula, the vampiristic ‘Madwoman in the Attic’ is placed within a German 
tradition: “[...] the lips were swelled and dark; the brow furrowed; the black 
eyebrows widely raised over the bloodshot eyes. Shall I tell you of what it 
reminded me? [...] Of the foul German spectre – the Vampyre.” (Charlotte Brontë 
(2001), Jane Eyre. New York & London, p. 242.)
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vampire-like creatures in various guises – wiedergängers, undead, lamiae, 
ghosts, etc.17 – in cultural and thus also artistic contexts may be general 
ones or specific to a time, region or society. The more general ones most 
certainly include fear of death, the (failed) processing of the loss of dear 
ones, superstition or religious influences, (suppressed) sexual needs, and 
many other ‘popular issues’.18

 As Pütz affirms, the vampire motif is also always present in politics or 
in political or societal commentary: 

Hier avanciert das Bild des blutsaugenden Wiedergängers 
schnell zu einer gängigen Metapher, mit der absolutistische 
Herrscher, Vertreter des Staatsapparates und andere Personen 
des öffentlichen Lebens charakterisiert werden.19 
(“Here the image of the blood-sucking wiedergänger quickly 
develops into a standard metaphor with which absolute  
rulers, representatives of the state apparatus and other public  
personalities are characterised.”)

Apart from the circumstance that the vampire constitutes a common  
motif at virtually all times, Höglund asserts in her study on Western  
vampire narratives from the 18th into the 21st century: “The vampire  
narrative has always attracted most attention in times of social and cultural 
unrest.”20 According to her, Bürger’s ballad “Lenore”, for example, can be 
read against the backdrop of the Seven Years’ War.21 Its line ”Denn die 
Todten reiten schnell” (“For the dead travel fast”), gains a special status not 
least because it is quoted, in German and with explicit reference to Bürger, 
in Stoker’s Dracula.22 It metaphorically reflects the idea that revenants 
or wiedergängers and vampires seem to become ubiquitous especially 
in times of crisis.23 Regardless of whether this happens against the back-
drop of rampant syphilis, as in Maupassant’s Le Horla, or with reference to  
 
17 For comprehensive entries regarding the various types of vampires and vampire-

related traditions, cf. e.g. Bunson (2000), The Vampire Encyclopedia, New York. A 
detailed classification of vampire-like creatures like that in Scheuermann’s 
“Vampire”, taking into account the great variety of such creatures in art, religion, 
culture, etc., will be more or less done without here, due to limitations of space.  

18 Cf. Susanne Pütz (1992), Vampire und ihre Opfer. Der Blutsauger als literarische Figur 
(Vampires and their victims. Blood suckers as literary characters). Bielefeld, p. 14-22.

19 Ibid., p. 23-24.
20 Höglund, p. 1.
21 Cf. ibid., p. 56-58.
22 Bram Stoker (2011), Dracula (ed. by Roger Luckhurst). Oxford, p. 13. – Bürger’s 

original does not seem to contain the conjunction “denn”; cf. Gottfried August 
Bürger (1796), Lenore. London, p. 7-10.

23 The concept of the wiedergänger is often linked to that of the vampire, but not 
an inherent part of all vampire-related traditions. Cf. Pütz, p. 15. 
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the gambling bug as a pecuniary vampire in the English Ye Vampires or to  
alcoholism as a life-draining force,24 or whether Stoker’s Dracula wants 
to metaphorically nourish himself at the main artery of the (crumbling) 
British Empire, the literary vampire motif often proves to have societal or 
situational connections. Where misfortune, epidemics, diseases, famines 
or crises of whatever nature threaten, the vampire is not far away. One 
might say, that vampires, as it were, have their fingers on the pulse a  
society, and that every age produces its own types and variants of vampire 
narratives and vampire creatures. As the extensive research literature  
confirms, different takes on the vampire motif refer both to a rich literary 
or artistic tradition, and also function as social, moral, political or other 
kind of commentary. 

Narrative vampirism in Silke Scheuermann’s “Vampire”
Scheuermann’s story represents such a take on the vampire motif, for it 
is not about a hematophage, a bloodsucker in the conventional sense,25 as 
embodied by Stoker’s Count Dracula, for example. As confirmed by many 
studies, a definition of the vampire exclusively as a bloodsucker is too 
narrow and does not do justice to the diversity of vampire figures. In this  
context, Brian J. Frost’s conceptualisation seems to be more appropriate, 
both in general as well as for the analysis at hand:

In short: the vampire has no fixed image and no fixed abode.
Taking all this into account, it is clear that the standard  
dictionary definition of the vampire is totally inadequate, and 
a much broader definition is required [...]: A Vampire is  
fundamentally a parasitic force or being, malevolent and self-
seeking by nature, whose paramount desire is to absorb the 
life-force or ingest the vital fluids of a living organism in order 
to sate its perverse hunger and perpetuate its unnatural exist-
ence.26

Put succinctly, in the words of Fritz Leiber: “There are vampires and  
vampires, and not all of them suck blood.”27

Natalie, for example, the female protagonist of “Vampire”, is not a 
blood-thirsty vampire creature, but an undead in the sense that she has 

24 Cf. Höglund, p. 187-194 and 73.
25 Cf. for example Pütz, p. 14.
26 Brian J. Frost (1989), The Monster with a Thousand Faces. Guises of the Vampire in Myth 

and Literature. Bowling Green, p. 27. Whether ‘malevolence’ is as necessary  
component of a broader definition of the vampire is here left for others to  
consider.

27 Cited in: John Langan (2008), “‘Feed Me, Baby, Feed Me’: Beyond the Pleasure 
Principle in Fritz Leiber’s ‘Girl with the Hungry Eyes’”, in: Benjamin Szumskyj 
(ed.), Fritz Leiber. Critical Essays. Jefferson (North Carolina), p. 106.
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no life of her own and ‘parasitically’ nourishes herself by ‘absorbing the 
life force’ of others. This she does by tricking her, it would seem, exclu-
sively male victims into relinquishing their life stories as well as past and  
present thoughts. Just as most other characters in Reiche Mädchen, Natalie has 
a job – she works as a photo lab assistant28 – and lives, to a casual observer,  
under secure circumstances. It is precisely against this background, however, 
that the inner, emotional poverty or emptiness of the protagonist becomes  
obvious, since, in Maslow’s terms, basic physical needs are satisfied,  
revealing ‘higher’ deficiencies, which cannot be alleviated by physical 
(blood-sucking) means.29 In this respect, Scheuermann’s “Vampire” takes 
its place in the development of the vampire motif since the 20th century – 
a development that Pütz describes as follows:

Differenzen zum 19. Jahrhundert ergeben sich in erster Linie 
durch eine andersartige künstlerische Gestaltung und eine 
abweichende Auslegung der einzelnen Dimensionen. Was etwa 
die nach wie vor häufige Beschäftigung mit der psychogenen 
Komponente betrifft, können vor allem zwei Veränderungen 
konstatiert werden: Erstens sind es nun vorwiegend weibliche  
Revenants, die dieses Moment verkörpern, zweitens entpuppen 
sich diese jetzt weitaus öfter als ‘femmes fatales’, die ihre männ-
lichen Opfer aus weitgehend destruktiven Beweggründen 
heraus gezielt in den Tod ziehen.30

(Differences in comparison with the 19th century result primarily 
from a different artistic representation and a deviating inter-
pretation of different dimensions. As far as the still common 
preoccupation with the psychogenic component is concerned, 
for example, two changes in particular can be identified: firstly, 
it is now mostly female revenants who embody this aspect; 
secondly, they now reveal themselves far more often as ‘femmes 
fatales’, who, out of essentially destructive motives, draw their 
male victims into death.)

Even if Natalie does not ‘draw anybody into death’ directly, she still belongs 
in this category of female vampires, as she lures her male victims through 
sex, among other things. The story begins with a post-coital scene, where, 
on the one hand, the vampire motif is alluded to through the word  
Geschmack (‘taste’), even though it is not about ‘tasting’ to begin with, and, 

28 Cf. Scheuermann, Reiche Mädchen, p. 142 or Silke Scheuermann (2005), “Vampires” 
(translated by Isabel Cole). Literaturportal www.litrix.de, (http://www.litrix.de/
mmo/priv/16392-WEB.pdf, accessed 10 September 2014), p. 2.

29 Cf. Maslow, p. 38.
30 Pütz, p. 154-155. Dijkstra’s study Evil Sisters provides many examples, especially 

from the early 20th century, that support Pütz’s statement.
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on the other hand, it is made clear that this vampire is no bloodsucker.31 
Rather, she begins the ‘draining’ right after the sexual act – the “heftiges 
Atmen” (‘heavy breathing’) of her “Opfer” (‘victim’) is mentioned32 – by 
sucking in the layout and furniture of his sleeping room, in order to gather 
first pieces of evidence about her victim:

Wie war er – ordentlich, unordentlich, hatte er Geschmack? 
Sie betrachtete die hohen Fenster, die Stoffvorhänge, deren 
Farbe sie im ovalen Lichtkegel der Tischlampe nicht sehen 
konnte, vielleicht orange, ja, die Vorhänge mußten orange sein, 
der Teppich war schließlich hellgelb, anders würde es nicht 
passen. Die Blätter der Kübelpflanze zeichneten große Schatten 
auf den Vorhang, der sich leicht bewegte, so daß es aussah, als 
tanzten da merkwürdige Dschungelfiguren ihre archaischen 
Tänze. Sie sollte ihn vielleicht auf das Schattenspiel aufmerksam 
machen. Aber er hatte sich abgewendet und atmete hörbar. Sie 
ließ ihn in Ruhe. Jetzt war sie ungestört und konnte die Zeit 
nutzen, ihren Blick spazieren lassen in wilden Kurven durch 
das fremde Terrain, schließlich wollte sie sich alles merken. Wie der 
Bücherschrank dastand, das Tablett auf dem Boden, eine Kaffee-
tasse, und dann, nein, mehr war da nicht, jetzt hatte sie’s 
komplett, das war sein Schlafzimmer.

(What was he like – neat, messy, did he have any taste? She 
studied the tall windows, the cloth curtains whose color she 
couldn’t see in the oval beam of light from the desk lamp, maybe 
orange, yes, the curtains had to be orange, after all the carpet 
was bright yellow, otherwise it wouldn’t go. The leaves of the 
potted plants cast large shadows on the curtain, whose slight 
movement made it look as if strange shapes from the jungle 
were dancing their archaic dances there. Maybe she should 
draw his attention to the play of shadows. But he had turned 
away, breathing audibly. She let him be. Now, left undisturbed, 
she could use the time to let her gaze swerve across the alien 
terrain; after all, she wanted to make a note of everything. How the 
bookcase stood, the tray on the floor, a coffee cup, and then, 
no, that was it, now she had it down, that was his bedroom.)33

In her vampire-like zeal to force from her victim Stephan as much as 
possible about himself, in order to make him all hers by and by, she absorbs  
 
 
31 Scheuermann, Reiche Mädchen, p. 140 & Scheuermann, “Vampires”, p. 1.
32 Ibid.
33 Ibid., p. 139 & ibid., p. 1 (stress added).
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every little detail of the room, already fearful of missing something:  
“Vielleicht sah sie es nie wieder” (“Maybe she would never see it again”).34

This unusual introduction to a vampire story is explained by the 
narrator’s pointing out that Natalie is a different kind of vampire, though 
one who requires as much cunning as a classical vampire, if not more:

Sie mußte vorsichtig sein. Den Mund halten und nicht zu viele 
Fragen stellen. Irgendwann würde sowieso jedes ihrer Opfer 
merken, daß sie mit ihrer Liebe die Männer aussaugte,35 alles 
aus ihnen herauspreßte, ihre Geschichten wissen wollte, ihre 
Gedanken, erzähl doch, erzähl doch, es war wie eine Sucht […].

(She had to be careful. Keep her mouth shut and not ask too 
many questions. Anyway, at some point every one of her victims 
would realize that she sucked men dry with her love,  
squeezing everything out of them, wanting to know their 
stories, their thoughts, go on and tell, go on and tell, it was like 
an addiction […].)36

Natalie’s addiction or vampirical hunger thus does not aim at her victims’ 
blood, but at their stories, thoughts and memories. She is not undead in 
the sense that she has to ingest new life in the form of others’ blood, but  
 
34 Ibid.
35 In Herbert Grönemeyer’s “Deine Liebe klebt” (‘Your Love is Sticky’), an example 

from popular culture, a related idea is to be found in connection with a love 
relationship: “Deine Freundlichkeit macht mich fertig / [...] Saugt mir die Kraft 
aus den Adern” (‘Your friendliness wears me out / […] Sucks the power out of 
my veins’), (Herbert Grönemeyer (1991), “Deine Liebe klebt”, Luxus (CD)).  
Similarly, though literally referring to bloodletting, Dr Seward’s diary in Dracula 
declares: “No man knows till he experiences it, what it is to feel his own life-blood 
drawn away into the veins of the woman he loves.” (Stoker, p. 167)

36 Scheuermann, Reiche Mädchen, p. 140 & Scheuermann, “Vampires”, p. 1. Natalie’s 
choice of profession, her work in a photo shop, thus fits her narrative vampirism: 
“Ich entwickle die Leben anderer, versuchte [sic] sie zu erklären, ich schaue sie 
mir an, und du denkst nicht, was diese Bilder alles aussagen über die Menschen 
[...].” (“I develop other people’s lives, she tried to explain, I look at them, and you 
wouldn’t believe all the things these pictures say about people [...]”. Ibid., p. 142 
& ibid., p. 2-3). – This type of appropriation of the life of others does seem to be 
a component of her vampirism or pathology, yet the contemplation of nothing 
but photos would not satisfy her: the pictures may ‘expose’ a lot, but to ‘extract’ 
is possible only through personal contact. Photographs function primarily as an 
ersatz or trigger for narrated life, as becomes clear in her joy over Stephan’s 
photo collection: “[...] er [könnte] ihr anläßlich der vielen Bilder erzählen [...]” (“[...] 
he could use all the pictures to tell her [...]”, Ibid., p. 150 & ibid., p. 7 (stress added)). 
That is why the present contribution focuses primarily on Natalie’s narrative 
vampirism.
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rather because she gradually extracts, down to minute details, her lovers’  
life stories, memories, thoughts and plans for the future. The cause of this  
hunger for stories, for narrated life, is a considerable lack of inner drive  
or, ‘vampirically’ expressed, a chronic shortage of a life force of her own, 
which can only be attenuated, temporarily, by a supply of life force from 
others:

[…] auf die drei schönen Wochen folgten dann drei Monate, in 
denen die Liebhaber, geschockt vom Ausmaß der Langeweile, 
die Natalie offenbar quälte, versuchen würden, ihre neue Freun-
din anzuspornen, damit sie irgend etwas verändere, einen Sinn 
finde. Wie wäre es zum Beispiel mit der Kunsthochschule, 
Abteilung Fotografie? – aber Natalie würde nur den Kopf schüt-
teln und den Fernseher einschalten, Peter hatte ihr einmal ins 
Gesicht geschlagen, als sie gähnte, während er ihr eine phan-
tastische Zukunft ausmalte, doch auch wenn sie ihr nicht ins 
Gesicht schlugen, es käme die Zeit, in der kein Mann sich 
scheute, das Zusammensein mit ihr ein Unglück zu nennen, 
weil sie ihre Anrufbeantworter abhörte und ihre Briefe las und 
ihre Erinnerungen auslöschte, damit die Männer ihr ganz gehör-
ten mit ihren Ideen, Projekten und Geschichten.
 
([…] the three wonderful weeks would be followed by three 
months in which her lovers, shocked by the extent of the  
boredom which evidently tormented Natalie, would try to prod 
their new girlfriend to make some changes, find some meaning.  
How about art school, for example, the photography depart-
ment? – but Natalie would just shake her head and turn on the  
television. Peter had slapped her in the face the time she yawned 
while he was picturing her a fantastic future, but even if they 
didn’t slap her in the face, the time would come when no man 
would hesitate to call life with her a disaster for the way she 
listened to their answering machines and read their letters and 
obliterated their memories so that the men would belong to 
her completely, along with all their ideas, projects and stories.)37

If one disregards the fact that the object of her desire is situated in the  
narrative realm, her behaviour is typically vampiristic: the inner emptiness 
and the resulting hunger; the almost indifferent acceptance of danger,  
including that of violence, in her attempts to still the insatiable craving for 
others’ – in this case narrated – lives; her victims gradually being drained; 
the intimacy of the ‘relationship’; the desire to own her victims entirely,  
 
 
37 Ibid., p. 140 & ibid., p. 1-2.
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where complete appropriation simultaneously constitutes the climax and  
the end of the vampiristic process.38 Her actions are parasitic in char-
acter also because she hurts the men, in so far as she spells “Unglück”  
(“disaster”) for them, and “auslöschte” (“obliterated”) their memories.39 The  
basic tenet that vampires require a “special pabulum” to sustain their own 
life, and that vampires “eat not as others”, also applies metaphorically to 
Natalie’s hunger for life or, rather, the life force of others.40

Also when it comes to her modus operandi, she behaves like a tradi-
tional vampire, in that she works with deception and temptation. In the 
most classic of all vampire classics, Stoker’s Dracula, this necessity derives 
from the obstacle that vampires must be explicitly invited into a house  
before they may enter it.41 For the victims, this means that they are, at least 
partly, to blame, since they have been too easily fooled or tempted. For the  
 
 

38 In Stoker’s Dracula, too, there is a tendency towards narrative vampirism, even 
though it takes a different form. Count Dracula, who wants to leave his dilapi-
dated castle beyond the forest, in Transylvania, in order to regain his strength 
in London and thus be rejuvenated in – and by – the centre of the British Empire, 
also uses the young lawyer Harker as a narrative source. During a tour of the 
Count’s library, Dracula says with reference to his books: “These friends […] 
have been good friends to me, and for some years past, ever since I had the idea 
of going to London, have given me many, many hours of pleasure.” (Stoker, p. 
31) Moreover, he asks Harker many questions about London and England, until 
the latter is quite exhausted from this interrogation: “He was interested in 
everything, and asked me a myriad questions about the place and its surround-
ings [...]”, “[…] and the Count stayed with me, chatting and asking questions on 
every conceivable subject, hour after hour.” (Ibid., p.  34 and 36) Dracula’s  
interest is, in contrast to that of Scheuermann’s vampire, not primarily narrative 
in nature, but rather instrumental, since he requires, apart from polite conver-
sation, information pertaining to his imminent relocation to London. Also when 
it comes to the quote at the beginning of the present contribution, from Keller’s 
Die missbrauchten Liebesbriefe, it is different in so far as there is hardly anything 
left for the wife to do than to make use of somebody else’s literary or narrative 
abilities, even though her husband will later accuse her of being a vampire.  

39 Scheuermann, Reiche Mädchen, p. 140 & Scheuermann, “Vampires”, p. 1.
40 Stoker, p. 307.
41 “He may not enter anywhere at the first, unless there be some one of the house-

hold who bid him to come; though afterwards he can come as he please.” (Ibid., 
p. 308) In most vampire narratives that concern themselves with the details of 
being a vampire, vampires are subject to certain restrictions, regardless of the 
superhuman powers they may have otherwise. For example, daylight will make 
many vampires suffer or even kill them. Crosses, garlic or other pungent herbs 
may protect against vampires. These restrictions or weaknesses in the inevitable 
conflict with humans will differ from one vampire story to the next. In Dracula, 
for example, further limitations apply: among other things, Count Dracula can 
cross water, i.e. rivers and seas, only under certain conditions.



36

vampire, it means that he or she must obtain permission by some devious  
means or other.42 In Scheuermann’s “Vampire”, Natalie employs tempta-
tion and sex to overcome the obstacle of having to be asked into Stephan’s 
apartment. She uses the bait consciously and strategically, though not  
always, in her own estimation, optimally.43 In the case of Stephan, her 
hunger causes her to be rash in a way that might spoil her plans:
 

Stephan durfte das nicht merken, jetzt noch nicht. Zurückhal-
tung war jetzt wichtig. Es war zu schnell gegangen, sie war zu 
schnell ins Bett zu kriegen gewesen – als ob sie aus irgendeinem 
Grund unter Zeitdruck stünde, als ob sie morgen schon eine 
alte Frau sein könnte [...].

(Stephan mustn’t be allowed to notice that, not yet. Restraint 
was crucial now. It had gone too quickly, she had been too  
quick to go to bed with him – as if for some reason she were 
pressed for time, as if tomorrow she might be an old woman 
already [...].)44

As suggested above, it is possible to read the beginning of the story as a  
deliberate link to the vampirical tradition – e.g. in the reference to an  
ageing process accelerated by a temporal lack of ‘special nourishment’, or to  
 
 
 
 
 

42 In several studies it is pointed out that, for example, Count Dracula’s purchase 
of a property in London, or rather its conclusion by a British jurist, symbolically 
functions as the invitation with the help of which Dracula manages to ‘enter’ 
England (cf. e.g. Höglund, p. 260). A conspicuous feature of the vampire motif 
with regard to its moral dimensions is thus that the victim often has a ‘share’ 
in the blame, at least implicitly, e.g. because she was imprudent and let herself 
be duped, or foolish enough to be out at night, etc. Even when a specific victim 
is not to be blamed personally, it is often sufficient that, say, a family member 
or, in the case of Dracula, the representative of a country, commits a little mistake 
or lets caution slip for a moment in order to open the way for the vampire.     

43 In analogy to this, Natalie’s temporally limited relationships, following the  
pattern of so-called serial monogamy, are a means to the necessarily time-bound 
vampirical end: “Eigentlich konnte sie sich nicht beklagen, bloß die Dauer ihrer 
Liebschaften, zuerst hatte die sie gestört, doch inzwischen rechnete sie schon 
von sich aus nur mit kurzen Abschnitten.” (“She couldn’t complain really, it was 
just the length of her love-affairs, it had bothered her at first, but now she  
herself reckoned with short segments.”) Scheuermann, Reiche Mädchen, p. 146 & 
Scheuermann, “Vampires”, p. 5.

44 Ibid., p. 140-141 & ibid., p. 2.
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the corresponding rejuvenation caused by access to it.45 In addition,  
Scheuermann’s vampire figure stands in a well-established tradition of  
female vampires, notably that of the Lamia, who primarily chooses young 
men or children as her victims46:

Natalie stellte die Dusche lauwarm, sie erinnerte sich an ein 
anderes Badezimmer, an einen Jungen, der ebenso attraktiv 
gewesen war wie Stephan: Matthias, Matt. Hatten sie nicht 
immer zusammen geduscht, nein, nur einmal, immer zusam-
men geduscht hatte sie mit Jochen, der war mindestens  
so gutaussehend gewesen und außerdem freundlich und sehr 
klug. […] Nach Matt, mit Reiner, diesem wortkargen Nord-
deutschen […].

(Natalie ran the shower lukewarm, remembering another bath-
room, a guy who’d been just as attractive as Stephan: Matthias, 
Matt. Hadn’t they always taken showers together, no, just once, 
she had always taken showers with Jochen, he had been at least 
as good-looking and friendly too, and very smart. […] After Matt, 
with Reiner, that taciturn North German […].)47

This collection of young men remains rather anonymous since, due to the 
first person narrative from the point of view of the vampire. Only one of 
her lovers sticks out, because he is not that different from Natalie and, in 
his comportment, almost vampire-like: 

 
 
 

45 Stoker’s Van Helsing states: “The vampire live on, and cannot die by mere  
passing of the time; he can flourish when that he can fatten on the blood of the 
living. Even more, we have seen amongst us that he can even grow younger; 
that his vital faculties grow strenuous, and seem as though they refresh them-
selves when his special pabulum is plenty.” (Stoker, p. 307, sic) In Scheuermann’s 
Die Stunde zwischen Hund und Wolf (The Hour Between Dog and Wolf), the female first-
person narrator describes her sister’s pattern of vampiristic-artistic renewal or 
restoration after creative crises: “[...] sie hängte sich dann an eine andere Person, 
a oder b oder c, ganz beliebig, saugte deren Energie aus wie ein Vampir, bis a 
oder b oder c wie ein Schluck Wasser in der Kurve hing, Ines aber, gesundet, zu 
ihrer Staffelei zurücktänzelte.” (“[...] she clung to somebody, anybody, and sucked 
them dry of energy like a vampire, until that person was a limp dishrag; Ines, 
meanwhile, pranced back to her easel, fully recovered.”) (Silke Scheuermann 
(2007), Die Stunde zwischen Hund und Wolf. Frankfurt a. M., p. 32.)

46 Cf. Pütz, p. 154-155. For lamiae, cf. for example Bunson, p. 150.
47 Scheuermann, Reiche Mädchen, p. 146-147 & Scheuermann, “Vampires”, p. 4-5 

(stress added).
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Danach hatte Angelo sie tatsächlich beinahe alle Regeln über 
Bord werfen lassen, Angelos Geschichten waren die besten 
gewesen […]. Angelo [...] dealte ein bißchen und hatte zuviel 
Geld und außerdem schon die halbe Welt gesehen, so daß er 
die meiste Zeit auf dem Sofa saß und vom Trinken verfettete, 
sie begriff das Dilemma. Angelo hatte auch schon zu viele Frauen 
gehabt, und wenn Natalie ihn nicht zuerst verlassen hätte, 
wenn sie nicht zuerst gegangen wäre, Angelo hatte noch jede 
satt gehabt, er hatte sie ausgesaugt und satt gehabt, sie konnte 
ihm das nicht übelnehmen, schließlich war sie genauso.

(After that Angelo had actually come close to making her throw 
all her rules overboard, Angelo’s stories were the best. [...] [H]e 
did some drug dealing and had too much money and had seen 
half the world already anyway, so he sat around on the sofa 
most of the time going to fat from booze, she understood the 
dilemma. Angelo had had too many women too, and if Natalie 
hadn’t left him first, if she hadn’t been the first to go, Angelo 
had gotten his fill of everyone, he’d sucked them dry and gotten 
his fill, she couldn’t hold that against him, she was just the 
same, after all.)48

Natalie, however, is not depicted as a vampire monster, but, and that is 
not uncommon in vampire stories focusing on the vampire, as vulnerable 
herself – even fearful. For her, too, special “rules” apply, and thoughtless-
ness or non-adherence to these rules, in this case the rule to be careful, 
will apparently have consequences for the vampire. When thinking back 
to previous or ‘used up’ lovers, she worries again that Stephan might slip 
away from her after all, if she is not careful:

Ein Gefühl von Panik machte sich in ihr breit, sie schmeckte 
es auf ihrer Zunge als etwas Metallisches. Wasser, sie brauchte 
Wasser, sie richtete den Strahl auf ihren Mund, schluckte, ließ 
die Flüssigkeit ihre Kehle herunterströmen. Das meiste lief ihr das Kinn 
herunter. Stephan rief: Hast du alles? Erschrocken drehte sie den 
Hahn ab. Aber es gab nichts zu befürchten. Da war nur wieder 
seine Aufmerksamkeit, sie würde sich mit Genuß daran gewöh-
nen […]. Sie war gut aufgehoben.

(A feeling of panic filled her, she tasted it on her tongue,  
metallic. Water, she needed water, she aimed the jet at her 
mouth, swallowed, let the liquid flow down her throat. Most ran down 
her chin. Stephan called: Do you have everything you need?  
 

48 Ibid., p. 147 & ibid., p. 5 (stress added).
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Frightened, she turned off the faucet. But there was nothing to 
fear. That was just his solicitude again, she would enjoy getting 
used to it [...]. She was in good keeping.)49

Both through the enjoyment with which she quenches her overwhelming 
thirst and through the metallic taste in her mouth, apparently caused by 
a sudden discharge of adrenaline but at the same time suggestive of the 
metallic taste of blood, the vampire theme is developed further. The “luke-
warm” water of the shower, which causes her pleasure as she lets it “flow 
down her throat”, while reminiscing about earlier love affairs, evokes  
the image of a vampire who feasts on the warm blood of his victim.50  
Associations with a bluish-pale vampire and especially the colour of blood 
are made quite clear already at the beginning of the shower scene:

Natalie setzte sich auf den Badewannenrand, [...] sie sah an sich 
herunter, das Kunstlicht ließ ihre Haut in einem merkwürdigen Blau 
erscheinen [...]. Wieso hatte er keine roten Kacheln genommen, 
erdbeerrot, altrosa, blutrot, etwas Lebendiges, das wäre hübscher 
gewesen.

(Natalie sat on the edge of the bathtub, [...] she looked down at 
herself, the artificial light made her skin look a strange blue [...]. 
Why hadn’t he chosen red tile, strawberry red, old rose, blood 
red, something alive, that would have looked prettier.)51

And indeed, Natalie is soon pleased to realise that she has come across 
a veritable goldmine in Stephan. With the words: “Hier ist mein Leben” 
(“Here’s my life”),52 he uncovers a box of photos that promise to still her 
hunger for narrated life – “erzähl doch, erzähl doch” (“go on and tell, go 
on and tell”)53 – for a long time:

Da drin waren Rom und die Wiesbadener Villa, da waren seine 
verflossene Anja und seine verflossene Mareike, und darin war 
Stephan, Stephan vor Häusern, Sehenswürdigkeiten, Stephan 
mit Mädchen und Stephan mit Verwandten.
      Sie beugten sich über den offenen Karton, er war gestopft 
voll, mindestens vierhundert Fotos. Als Stephan zwei dicke 
Pakete mit Bildern aus der Schachtel holte, sah er aus, als wolle  
 
 

49 Ibid., p. 147-148 & ibid., p. 5-6 (stress added).
50 Ibid., p. 146 & ibid., p. 4.
51 Ibid., p. 145-146 & ibid., p. 4 (stress added).
52 Ibid., p. 149 & ibid., p. 6.
53 Ibid., p. 140 & ibid., p. 1.
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er ihr etwas schenken, als habe er soeben Jahre seiner bis -
herigen Existenz aus der Schublade geholt, um sie nun ihr zu 
übergeben […].

(Rome was in there and the villa in Wiesbaden, his ex Anja was 
in there, and his ex Mareike, and Stephan was in there, Stephan 
in front of houses, landmarks, Stephan with girls and Stephan 
with relatives.
      She leaned over the open box, it was stuffed to the brim, 
there were at least four hundred photos. Stephan took two fat 
packs of pictures out of the box, looking as if he wanted to give 
her something, as if he had just taken years of his previous 
existence out of the drawer just to hand them over to her  
now [...].)54

And Natalie is by no means jealous of the ex-girlfriends. On the contrary, 
since her ‘love affair’ is nothing but a cover or a means to her vampirical 
ends, she impatiently anticipates the many stories, some of which will be 
triggered by the photos of his exes, and is happy that he makes it so easy 
for her, that he willingly bestows his life on her both photographically and 
narratively:

Und natürlich, ihre spezielle Eigenheit würde er bemerken mit 
der Zeit, natürlich, um ihrer Eigenheit willen war sie ja da. Er 
hatte jetzt gefunden, was er suchte: eine, die alles mitmachte 
mit eigentümlicher Demut, und er würde nicht merken, wie 
sie ihn, bei aller Lust, seine Spielchen mitzumachen, auslutschte 
bis auf die Knochen.

(And of course he would notice her specific peculiarity over 
time, of course, she was there because of her peculiarity. Now 
he had found what he was looking for: someone who went  
along with everything with a peculiar humility, and he wouldn’t 
realize that for all her desire to go along with his games, she 
would be sucking his bones dry.)55

She is almost euphoric, can hardly believe her luck, and already imagines 
that together with Stephan, there might be salvation from her present 
existence, her emptiness, her hunger, her lack of drive and (his)story:

 
 
 

54 Ibid., p. 149-150 & ibid., p. 6-7.
55 Ibid., p. 150 & ibid., p. 7.
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[…] dann wäre sie Teil seiner Geschichte, sie alle sollten über 
sie erzählen, über sie, Natalie, die für eine eigene Geschichte 
keine Kraft hatte. […] [U]nd sie wußte, dies war kein One-Night-
Stand für ihn, sie hätten Tage, Wochen, vielleicht auch Monate 
zusammen, für die nächste Zeit war sie versorgt mit frischem 
Leben, wie glücklich sie diese Aussicht machte.

([…] then she would be part of his story, let them all talk about 
her, about her, Natalie, who didn’t have the strength for her 
own story. [...] [A]nd she knew that this was not a one-night-stand 
for him, they had days, weeks, maybe months together, she 
was furnished with fresh life for the foreseeable future, how 
happy the prospect made her.)56

Yet as before with the hardly ‘angelic’ Angelo, in her elated state she is 
once again ‘close to throwing all her rules overboard’, as it turns out in 
the twist at the end of the story.57 Upon closer inspection of the pictures 
of Stephan’s previous girlfriends, the eyes of the exes reflect Natalie’s own 
greedy look: “Denn schließlich erkannte sie sich in jeder Frau wieder, in 
Nicoles, Andreas, Maries hungrigen Augen, sie starrte sie an und erkannte 
sich wieder.” (For ultimately she saw herself in every woman, in Nicole’s, 
Andrea’s, Marie’s hungry eyes, she stared at them and saw herself.”)58

The end of the story permits no safe conclusion as to whether Stephan 
is one who should not be missing from any vampire tale, namely a vampire 
hunter (though not one of the classic kind), or whether he is a kind of 
vampire himself. Through the first-person narrative, Natalie’s motives are 
rather comparatively easily discernible; deductions regarding Stephan’s 
motives and goals, on the other hand, are possible only on the basis of 
Natalie’s impressions of his behaviour. It is patently unclear, in any case, 
who has lured whom and who is – or might become – whose victim. It  
appears as if Natalie is trying to seduce Stephan with her usual tactics, but  
also as if Stephan, with his promise of “frischem Leben” (“fresh life”), has 
enticed her.59 

It certainly seems as if Stephan has the element of surprise on his 
side, should the encounter become antagonistic. As it turns out, Natalie’s  
concerns appear to have been justified, though she had assessed the reasons 
incorrectly. It had indeed been too easy to seduce him, to get some stories 
out of him already that night, for now it seems as if they have lured each 
other. The end of the story suggests as much: “[...] und dann war er plötz-
lich hinter ihr, biß sie in den Nacken und sagte: Vampir, Vampir, vor dir  
 

56 Ibid., p. 153 & ibid., p. 8.
57 Cf. ibid., p. 147 & ibid., p. 5.
58 Ibid., p. 153 & ibid., p. 9.
59 Ibid., p. 153 & ibid., p. 8.
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muß ich wohl aufpassen, und sie sagte, leise, oder ich vor dir.” (“[...] and 
suddenly he was behind her, biting her in the neck and saying: Vampire, 
vampire, I’ll have to watch out for you, and she said softly, or I’ll have to 
watch out for you.”)60

As the plural in the title “Vampire” (“Vampires”) suggests, Natalie is 
not the only vampire parasitically feeding on others in love affairs.61 In 
Angelo and Stephan’s ex-girlfriends, Natalie recognises the same kind 
of behaviour as that which the narrator of Die erdabgewandte Seite der Ge-
schichte (The Dark Side of History) identifies as quasi-vampiristic in his little 
daughter: “Nach kurzer Zeit kroch sie in die Leute hinein, um etwas für 
sich aus ihnen herauszuholen.”62 (“After a short time she crawled into 
people, to get something out of them for herself.”) If the vampire motif 
in Scheuermann’s “Vampire” is considered in the way suggested here, it 
can be understood as the perhaps clearest example, in Reiche Mädchen, of 
a diagnosis of poverty in interpersonal relationships. Even intimate and, 
at least on the surface, amorous relationships are all about the parasitical 
and vampirical draining of others, in order to temporarily overcome one’s 
own inner emptiness, emotional undeath, and ultimately insatiable hun-
ger for life, which exists beyond material safety.

Concluding comment 
The fact that in a Western society, for large parts of the population, the 
most basic physiological and safety-related human needs, as expressed 
in e.g. Maslow’s hierarchy of needs, have been satisfied, does not lead 
to relative contentedness, at least not in “Vampire”. Rather, if one  
follows Scheuermann’s diagnosis of a civilised, progressive welfare society, 
the proverbial principle according to which ‘man is a wolf to man’ – or  
‘vampire to man’, as the case may be – seems to be applicable to the realm  
of seemingly romantic relationships nowadays.63 Few if any other motifs 
combine ruthless preying and civilised behaviour as well as the vampire.

Also with regard to the observation by Ullgren, that despite or because 
of their relative prosperity, the characters in Reiche Mädchen “are sitting in 
the antechamber of death, while middle-class life goes on around them”,  
 
 
60 Ibid., p. 153-154 & ibid., p. 9.
61 The infectious or epidemic aspect of vampirism cannot be pursued further here. 

See instead Detlef Klewer (2007), Die Kinder der Nacht. Vampire in Film und Literatur, 
Frankfurt a. M., p. 281, among others. Cf. also Stoker’s Dracula: “Then I stopped 
and looked at the Count. [...] This was the being I was helping to transfer to 
London, where, perhaps, for centuries to come he might, amongst its teeming 
millions, satiate his lust for blood, and create a new and ever-widening circle of 
semi-demons to batten on the helpless.” (Stoker, p. 71)

62 Nicolas Born (2008), Die erdabgewandte Seite der Geschichte. Essen, p. 61.
63 Cf. Plautus (2006), Asinaria – The One about the Asses (translated and with commentary 

by John Henderson). Madison (Wisconsin), p. 52 & 53.
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even though they “somehow should be capable of being content”, it can be 
stated that, in Scheuermann’s collection of stories, a society of emotional 
and interpersonal poverty is depicted, which finds its most drastic expres-
sion in “Vampire”.64 Beyond the context of the present analysis, it would 
have to be examined, in further studies, exactly what interpersonal – and 
thus human – crisis situations predominate in the other stories of Reiche 
Mädchen. The following intriguing and more comprehensive questions 
would lead even further: to what extent does Höglund’s claim that “[t]he 
vampire narrative has always attracted most attention in times of social 
and cultural unrest” apply to the case of Scheuermann’s “Vampire”, and 
is it possible to generalise from the analysis presented here, beyond the 
horizon of the book and with regard to contemporary German or, indeed, 
Western society at large?65

64 Ullgren. 
65 Höglund, p. 1.
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English for Young Learners in Sweden:
Activities, materials and language use  
in the classroom

Thorsten Schröter & Karin Molander Danielsson

Abstract
Like almost everywhere else, the role and the status of the English language 
have been increasing in Swedish society, including the education system. All 
students in Swedish schools receive some more or less formal instruction in 
the English subject by the time they are in third grade, though very many 
are exposed to the language even earlier, both at school and outside of it. 
Despite these circumstances, we seem to know very little about the realities 
of English for young learners (EYL) instruction at Swedish primary schools, 
e.g. regarding the following aspects: What activities do the teachers organ-
ize in their English classes? What materials do they work with and how? 
In what ways and to what extent do they use the target language, English?

The present contribution reports on the results of two small studies 
addressing precisely these issues, among others. The first study is based 
on a number of actual observations and recordings of EYL lessons from 
preschool class to grade 3, followed by interviews with the respective 
teachers; the second is based on a questionnaire with a broader range of 
primary school teachers.

The results suggest that some commonly promoted recommendations in 
the literature regarding EYL are not generally followed by many EYL teach-
ers in Sweden. For example, when it comes to the use of English vs. Swedish 
in the English classroom, the share and quality of the target-language input, 
not least from the teachers themselves, might well be enhanced. In addi-
tion – and this aspect is related to the previous one – EYL instruction and its 
efficiency could be expected to benefit from contextualizing the classroom 
activities and communication to a greater extent, e.g. by using children’s 
literature of various kinds and engaging in meaningful interaction about it. 

Keywords
English for Young Learners, English as a Foreign Language, classroom in-
teraction, target language use, activities, materials, children’s literature, 
contextualized language teaching, primary school, Sweden.

1. Introduction
The role of the English language as the world’s foremost medium of inter-
national communication continues to grow, and its position is becoming 
ever stronger as the most popular foreign language studied and learned in 
Sweden and almost everywhere else where it does not already enjoy the 
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status of a first or second language (Melchers & Shaw 2011 p. 216ff). While 
certain countries and regions outside of the traditionally English-speaking 
world may be in the process of increasing their political, economic, mili-
tary and/or cultural impact – and in its wake the interest that outsiders 
might have in the languages associated with those geographical and politi-
cal entities (courses in Chinese, anyone?) – English seems destined to re-
main, at least in the foreseeable future, “the language of choice” (Coulmas 
2013 p. 244) among both policy makers and individuals aiming to get the 
maximum return (i.e. opportunities) on their investment (i.e. study time 
and effort).

This certainly applies to Sweden, where English is still generally con-
sidered one out of three so-called ‘core subjects’ in primary and secondary 
school (together with mathematics and the country’s official ‘main lan-
guage’ Swedish), since a passing grade in these three subjects in grade 9 
used to be a precondition for being allowed to continue one’s studies at the 
upper-secondary level. In Sweden, English also tends to be one of the most 
highly regarded and popular school subjects among students, according to 
the Swedish National Agency for Education (Skolverket 2004 p. 51), and 
Swedes are, statistically speaking, among the most proficient non-native 
speakers of English in Europe and beyond, according to a recent report 
by EF, a company offering international language courses for youths (EF 
2015). Whether it is a consequence of or a precondition for this high level 
of proficiency (probably both), English is, furthermore, ubiquitous in the 
Swedish media as well as many businesses and other organizations, and it 
is used by a large share of the population, especially the younger segment, 
on a regular basis even during spare time (e.g. Sundqvist 2009 p. 116ff).

By contrast, and disregarding the more complex case of immigrant 
communities in the present context, the share of people in Sweden having 
advanced communicative competence in another foreign language (after 
English) is among the lowest in Europe (European Commission 2012 p. 5). 
Presumably, this is partly due to a perceived lack of incentive and much 
fewer natural opportunities to encounter and practice those languages.1

 
 
 
1 While this circumstance is deplorable in any context, it seems particularly so in 

a festschrift in honour of a revered professor of German literature. Unfortunately, 
and even though we can detect signs that the importance of proficiency in 
languages other than Swedish and English is acknowledged in some quarters in 
Sweden, notably the business sector, and not least when it comes to German, 
enrolment numbers and learning outcomes of many language courses on the 
secondary and tertiary levels leave much to be desired. Ironically, without us 
wishing to do this, but in line with the developments described, our focusing 
on English for young learners in Sweden – and our following global trends by 
doing so in English to boot – may contribute to the increasing influence of this 
language and the concomitant weakening of the rest.
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 As a corollary of the increasing spread and status of English in the “ex-
panding circle” (Kachru 1985/2005), i.e. in all the countries where English 
is on the increase but not a first or official language, it has become more 
and more common to provide children with instruction in the language at 
an ever younger age. Once again, Sweden is no exception, and while Swed-
ish primary schools are required to start giving formal English lessons by 
grade 3 at the latest (i.e. when the children are around ten years old), it 
has become common for them to do so already in grades 1 or 2 (see e.g. 
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency 2012 p. 25; cf. also 
2.1 below). However, despite the fact that the contents, methods and over-
all quality of teaching and learning ought to be a prime concern in any 
subject and at any level, including education-focused research, we seem 
to know rather little of the realities when it comes to English for Young 
Learners (EYL) instruction in Sweden. The present contribution is intended 
to help fill this gap, albeit in a tentative manner and with quantitatively 
limited data derived from two small studies.

1.1 Context of the studies
A word may be in order about the circumstances under which we con-
ducted the investigations reported on here. They were originally intended 
as preparatory studies for a much larger project on EYL in Sweden, a pro-
ject still waiting to be realized at the moment of writing. This project was 
designed to comprise three major stages:

1)  gaining an overview of the teaching practices employed in a sizeable 
number of EYL classrooms in Sweden, as well as the teachers’ opinions 
about conditions, challenges and solutions in this context;

2)  the identification and discussion of best practices among the teachers 
and classes involved in stage 1, especially with respect to classroom 
communication, language use and contextualized (in particular litera-
ture-based) teaching and learning;

3)  the promotion of these best practices with the help of research circles.

The original purpose of the investigations to be presented here – one 
carried out in the autumn 2012 and one in the spring 2015 – was a) to 
establish contacts with a number of potential informants for the larger 
project, b) to gain a first idea of what we could expect to find in a more 
extensive data collection process corresponding to stage 1 in that project 
(and perhaps allow us to fine-tune our research aims on the basis of those  
insights), and c) to test some methods for the collection of relevant data, 
namely classroom recordings, interviews with teachers, and questionnai-
res. In other words, the studies were conducted as test rounds and not ne-
cessarily with a view to subsequent publication, but they actually did yield 
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a range of interesting results that we consider worth sharing, especially in 
view of the current dearth of data on EYL classroom practices in Sweden.

1.2 Structure of the present report
Regarding the structure of the rest of this contribution, section 2 will 
provide the background to our investigations, in particular some perti-
nent if limited information about a) the Swedish school system, especially 
the role and preconditions of EYL within it, b) previous studies on the 
language(s) of instruction in second or foreign language (L2) classrooms, 
and c) research on contextualized L2 teaching and learning, with a fo-
cus on children’s literature in an EYL context. The two sections following 
these overviews, i.e. sections 3 and 4, will each be dedicated to one of our 
two studies, with a description of the respective methods used and the 
type of data collected, followed by a presentation and discussion of the 
results. A more general discussion and conclusion in section 5 will round 
this contribution off.

2. Background and previous research

2.1 EYL in the Swedish school system
Compulsory education in Sweden comprises grades 1-9, though in actual 
practice, the large majority of children and adolescents spend many more 
years in the Swedish education system than that, both because they are 
likely to attend a preschool, usually from as early as one year of age, and 
because they are at least equally likely to go on to the upper-secondary 
level (grades 10-12).

Between preschool proper and primary grade 1, there is an interme-
diate year called, since 1998, förskoleklass in Swedish and preschool class in 
English. Typically integrated with a primary school, this class or grade is 
intended to ease the children’s transition between the school forms. Pre-
school class and grades 1-3 are frequently subsumed under the common 
abbreviation F-3, which will also be used in the present report. Among 
other things, it reflects the fact that a teaching degree at that level will 
cover exactly those four grades and not just grades 1-3, for example.

When it comes to English in Swedish compulsory education, schools 
are required to offer a minimum of 480 hours of English instruction in 
total for grades 1-9 (Skolverket, n.d.). They are also required to start with 
English in grade 3 at the latest, though how they distribute the hours over 
the years, and whether to start already in grades 1 or 2 (thereby potentially 
leaving fewer hours for the later grades) is up to each school to decide – or 
to the municipality making the decision for all its schools.

With regard to intended learning outcomes and assessment for Eng-
lish in grades 1-3 specifically, the official Swedish Curriculum for the Compul-
sory School, Preschool Class and the Recreation Centre 2011, to give its full English 
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name (Skolverket 2011), has nothing to say. When it comes to the so-called 
“core content” of the subject, however, it provides the following list for 
“years 1-3”:

Content of communication
•	 Subject areas that are familiar to the pupils.
•	 Interests, people and places.
•	 Daily life and ways of living in different contexts and areas 

where English is used.

Listening and reading – reception
•	 Clearly spoken English and texts from various media.
•	 Simple instructions and descriptions.
•	 Different types of simple conversations and dialogues.
•	 Films and dramatised narratives for children.
•	 Songs, rhymes, poems and sagas.
•	 Words and phrases in their local surroundings, such as those 

used on signs and other simple texts.

Speaking, writing and discussing – production and interaction
•	 Simple presentations.
•	 Simple descriptions and messages.
•	 Songs, rhymes and dramatisations.

(Skolverket 2011 p. 33)

The Curriculum puts strong emphasis on communication in the English  
subject, as illustrated by the following paragraph from the “aims” of the 
subject for compulsory school as a whole:

Through teaching, pupils should be given the opportunity to 
develop all-round communicative skills. These skills involve 
understanding spoken and writ ten English, being able to formu-
late one’s thinking and interact with others in the spoken and 
written language, and the ability to adapt use of language to 
different situations, purposes and recipients. Communication 
skills also cover confidence in using the language and the  
ability to use different strategies to support communication 
and solve problems when language skills by themselves are not 
sufficient. (Skolverket 2011 p. 32)

Yet how are these aims best achieved? According to recent research, second 
language acquisition is in many respects similar to first language acquisition, 
and educators ought to draw practical conclusions from this. For exam-
ple, learners of both first and second languages (L1s and L2s) benefit from  
contextualized language use, from developing listening before speaking, 
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and from naturally occurring repetition (Hadaway, Vardell & Young 2002). 
It is also generally recommended that second-language learning should 
start as early as possible (cf. Pinter 2006). 

As argued by Lundahl (2014), the Swedish National Curriculum is large-
ly influenced by both constructivist and social constructivist theory, in the 
sense that it combines a “focus both on cognition in the form of lower-
level and higher-order thinking […] and on the social nature of learning” 
(p. 23). In the theoretical background sections that follow below, we have 
considered studies based on both theories, though we have organized the 
information not according to theoretical foundation but with regard to 
two aspects we consider significant for EYL instruction: the language(s) 
used for communicating in the English classroom, and the types of tasks, 
activities and materials employed.

2.2 The medium of instruction in the language classroom
The effect of the language of instruction on L2 learning and on L2 students’ 
engagement in learning tasks has received a great deal of attention in the 
research literature (e.g. Creese & Blackledge 2010; Hélot & Ó Laoire 2011; 
Levine 2011; Hall & Cook 2012; Hornberger & Link 2012; Velasco & García 
2014; Kharkhurin & Wei 2015). Lundahl (2014) points out that “[l]earners 
will not develop the target language unless they get many opportunities 
to use it” (p. 40), and there is a general consensus on the importance of 
exposure to the L2, and consequently on the benefits of using the target 
language as the base language in the classroom, simply to provide more 
L2 input (cf. e.g. Nikolov and Curtain 2000 and Pinter 2006). However, 
there is a growing body of research suggesting that code-switching (shifting 
back and forth between the target language and other languages known to 
the students) aids learning in cases where the students’ L2 repertoire limits 
their ability to express themselves or to comprehend communication in the 
classroom (cf. e.g. Arthur & Martin 2006; Creese & Blackledge 2010) . Simi-
larly, the concept of translanguaging embodies the idea that seeing different 
parts of a person’s linguistic repertoire as different languages is merely a 
social construct, and that a more holistic view is advantageous for commu-
nication and education (cf. e.g. García, Flores & Homonoff Woodley 2012). 

In a longitudinal study in China, Qian, Tian & Wang (2009) found that 
teachers in primary school used code-switching for a variety of reasons 
(highlighting, praising, reminding), but that their use of the L1 decreased 
as the students grew older and more advanced in English. The authors 
concluded that codeswitching “helps cultivate and reinforce good habits 
of learning for students and foster healthy and close relationship [sic],  
especially for the lower levels”  (2009 p. 729). Skilful teaching, it is thus 
suggested, involves an ability by the teacher to consistently use the L2 as 
the base language in the classroom while also allowing the use of other 
languages to ensure pupils’ comprehension and participation. 
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Language use in foreign-language learning contexts in Sweden is an 
under-researched area, with a few exceptions: Beers Fägersten (2012) stud-
ied how “language functions in and is influenced by the sociocultural  
setting of the EFL classroom” (p. 81) and concluded, among other things, 
that while English was the predominant language in a classroom studied 
by her, Swedish was used for regulatory and disciplinary discourse; Amir 
(2013) described how monolingual norms in English classrooms in grades 
8 and 9 were “self-policed” by both teachers and students; Gunnarsson, 
Housen, van de Weijer & Källkvist (2015), finally, investigated how Eng-
lish L2 and L3 learners in upper-secondary school utilized their L1 and/
or L2 in writing essays in English. In other words, there are few studies of  
actual classroom practices in Swedish schools, and no recent ones that aim 
to correlate either code-switching or consistent L2 use by teachers with 
successful language learning in students. Nor have we found any studies 
regarding language use in EYL contexts in Sweden. 

Still, using English ‘authentically’ as the natural base language during 
English lessons ought to be the encouraged norm in the light of research 
emphasizing the need for authentic, natural language in learning mate-
rials (cf. 2.3 below), and in view of the fact that children in Sweden are 
regularly exposed to authentic English through different media channels 
(cf. section 1 above). This places high demands on teachers, particularly 
given the multilingual nature of most classrooms in Swedish schools today 
(cf. Tholin 2012 p. 253).

2.3 Communicative, contextualized learning tasks and activities: 
the significance of children’s literature
As indicated above, the Swedish National Agency for Education considers 
communicative competence one of the primary objectives for the subject 
English in primary and secondary school (Skolverket 2011). Communica-
tive language teaching and contextualized learning tasks are two sides of 
the same coin, since “communication that is meaningful to the learner 
provides a better opportunity for learning than through a grammar-based 
approach”, as Richards (2006 p. 12) puts it. Similarly, Hadaway et al. (2002) 
claim that contextualized language is “more meaningful than skill-oriented 
materials” (p. 41) and that “[t]o provide the optimal input for language 
development, teachers should ensure that they model language that is 
meaningful, natural, useful and relevant to children” (p. 42). The impor-
tance of working with interesting, engaging content is also pointed out by 
Lundberg (2007), among others.

Unfortunately, traditional textbooks for English classes have long been 
influenced by the idea that “acquisition of syntactic features is a necessary 
precursor for conventional use of language” (Larsen-Freeman and Long, 
cited in Ghosn 2013 p. 13). This idea has led to the production of textbooks 
for young learners in which the students meet only simple structures and 
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are expected to learn them before more complex ones are introduced. 
As Ghosn points out, this is contrary to recent brain research which em-
phasizes that the brain develops through multidirectional connections be-
tween neurons in the brain that process simpler as well as more complex, 
abstract information synchronically (Genesee, cited in Ghosn 2013 p. 14). 
In other words, the development of young learners’ brains – and by ex-
tension their linguistic abilities – will benefit from input that takes this 
circumstance into account. 

 One way of doing this in the EFL classroom is to broaden and contex-
tualize the linguistic input provided by basing instruction to a significant 
extent on children’s literature, which is a suitable tool for language acqui-
sition even for learners who are not proficient readers themselves, since 
they can listen to e.g. the teacher reading.2 In fact, listening to stories is “not 
only an effective means of foreign language acquisition, but is also highly 
efficient”, according to Mason (2013 p. 25). Between 1997 and 2009, she 
conducted a series of investigations into the potential of comprehension-
based methods in foreign-language acquisition in Japan and compared 
these methods to more traditional ones or a combination of methods. Lis-
tening to stories proved as effective as traditional methods or even more 
so: the students learned as many or more new words and retention rates  
were higher. When the time spent on the different methods was taken 
into account, listening to stories also turned out to be more efficient. In a 
recent Taiwanese study, Chou (2014) similarly found that young English 
learners significantly improved their vocabulary and were more motivat-
ed to learn when classes were built around games, stories and songs.

In EYL contexts, picture books are especially attractive because of the 
added visual cues that will aid understanding (Hadaway et al. 2002). Even 
9-10-year-old L2 learners will benefit from reading picture books when 
it comes to reading motivation, confidence and competence. A study by 
Kolb (2013) showed that primary-school children were able to engage with  
picture books on their own, making use of a variety of comprehension 
strategies, such as interpreting the pictures, guessing from content, and 
reading for gist. Children’s literature may thus even be said to encourage 
the development of comprehension strategies referred to in the Swedish 
curriculum (see the quote in 2.1 above). 

Linse points out that children’s books often use predictable and re-
petitive language, which promotes language learning, though in a more 
engaging way than educational materials (2007). Yet literature can also 
easily be employed as the point of departure for teacher-led activities that  
 
 

2 Note that, in our understanding, literature comprises a wide range of cultural 
expressions such as songs, rhymes, games, poems, picture books, stories and 
other types of texts that offer a natural, authentic language, engaging content 
and styles suitable for different age groups.
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increase motivation, lessen anxiety and promote cooperation, and it can 
be adapted to suit a wide variety of learning styles. It also, among other 
things, “creates a meaningful conceptual framework”, provides “models 
of many organizational structures, language styles and techniques”, and 
“helps develop fluency” (Hadaway et al. 2002 p. 42). 

Even specific linguistic aspects such as grammatical constructions can 
be acquired by engaging in meaningful communicative tasks (cf. Ghosn 
2002; Tomasello 2003; Krashen 2004). This is not surprising, considering 
the results of one study comparing stories and pedagogical texts for vo-
cabulary – and finding that the storybooks provided twice as many nouns 
and three times as many verbs as the pedagogical texts (Lee et al., cited in 
Krashen, 2013). More specifically, Ghosn (2013) has argued for the impor-
tance of stories for the acquisition of past tense forms of verbs, which are 
very common in stories as well as everyday language, yet very rare in text-
books for young learners: “Story narratives can facilitate the acquisition of 
past tense verb forms children need in their own communication” (p. 15). 

Among the many other publications supporting the use of literature in 
connection with foreign language learning are Curtain (1991) and Ghosn 
(2002). Among the genres not yet mentioned, drama and role-playing 
games are often recommended for the language classroom (Hadaway et al. 
2002; Allström 2010; Ahlquist 2015). 

However, in order to use children’s literature to good effect in the EYL 
classroom, teachers need to be able to read aloud and to introduce and talk 
about the literature in English. The English spoken by the teacher usually 
becomes the primary model for the youngest children and is thus a signifi-
cant factor in EFL instruction, especially for young learners.

3. Study 1
In the autumn 2012, we the authors and our colleague Helena Darnell-Berg-
gren visited a number of EYL classrooms in the Mälardalen region, with the 
purpose of gaining some first impressions of the conditions and realities 
at Swedish primary schools in general and in EYL classrooms in particular. 
As pointed out in the introduction, these visits, the data collected on those 
occasions, and the results derived from the data were intended to function 
as preparation for a larger project that would, at least in the initial stages, 
tackle very similar issues, though on a significantly extended scale.

3.1 Methods and material
In August 2012, we contacted, by e-mail, all the headmasters of all the 
schools in one Swedish municipality that offered grades 1-3, with or with-
out a preceding preschool class (see section 2.1). We requested them to 
return a simple questionnaire asking for information about the number 
of students enrolled in each grade F-3, as well as the average number of 
teaching hours in the English subject for each grade. We also asked about 
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the school’s, and in particular its English teachers’, interest in participat-
ing in further studies regarding English for Young Learners. If there was 
interest, the respondents were to provide the name and contact details of 
at least one teacher at their school.

The return rate for this questionnaire was very low and did not yield 
representative results regarding the number of teaching hours in English 
in the various grades, but it brought us into contact with the teachers at 
two primary schools in the municipality who were interested in helping 
us with our data collection. Eventually, and after having gained all the 
concerned teachers’ and guardians’ permission (the latter with the help 
of a written note forwarded to the students’ homes via the teachers), we 
were offered the opportunity to observe and video-record a total of five 
English lessons at the two schools (henceforth referred to as A and B). The 
data collected thus represents a convenience sample that is unlikely to be 
representative of Swedish primary schools in general.

School A is situated in a semi-rural community within easy commuting 
distance from a big city. At the time of the data collection, the large major-
ity of its students had an ethnic Swedish background, as did the teachers. 
At School A we observed one lesson each in grades 1, 2 and 3, with three 
different teachers, who were also interviewed afterwards. School B is situ-
ated in one of the comparatively central suburbs of the city mentioned 
and had a more mixed student population in terms of ethnic and linguistic 
background at the time. We observed one English lesson in preschool class 
and one in grade 2 at that school. All the lessons and the interviews were 
video-recorded to facilitate a subsequent, more in-depth analysis. The aver-
age number of students in each classroom observed was around 20, and 
the lessons themselves lasted between 20 and 35 minutes.

While preparing for our study, and also during the data collection pro-
cess as well as afterwards, we have followed the ethical guidelines laid 
down by the Swedish Research Council (Vetenskapsrådet 2011). These 
regard informed consent and voluntary participation (teachers, students and 
guardians were informed of the study and the recordings beforehand and 
were free not to participate or not to let their child(ren) participate; cf. the 
note to the guardians mentioned above), anonymity (we did not note any 
of the students’ names, and neither the teachers’ nor the schools’ or the 
municipality’s identities will be revealed, or the recordings be spread), and 
usage (the results will be published and shared for academic purposes only 
and not be used commercially). No reward was offered for participation.

3.2 Results
In what follows, A stands for the school in the semi-rural neighbourhood 
and B for the city school, in accordance with the description in 3.1. The 
numbers 1-3 refer to grades, as does P (= ‘preschool class’), so that A2 means 
‘the lesson observed in grade 2 at school A’, for example.
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3.2.1 L2 vs L1 use in the classroom
Originally, one of our main interests was the extent to which the target 
language (L2 English) was used in the English lessons we observed, com-
pared to the teachers’ and most students’ L1, i.e. Swedish. However, rather 
than carry out exact quantitative measurements, let alone in-depth quali-
tative analyses, we shall limit ourselves to general impressions here. 

What was striking was that in all three lessons A1, A2 and A3, the 
teachers used Swedish to a much greater extent than English, and there 
was no noticeable reduction of the share of L1 use in the later classes 
either, unlike what was reported by Qian, Tian & Wang (2009). In B2, by 
contrast, the teacher spoke English almost all the time, with some words 
and explanations in Swedish being the absolute exception. In BP finally, 
which, it should be remembered, included the youngest students, Swed-
ish was slightly dominant in quantitative terms in the teacher’s utterances, 
though English was used consistently, too.

That said, the teachers’ talk was not the only input the students re-
ceived in school A. In all three lessons, the teachers chose to show ready-
made audiovisual EYL material via the interactive whiteboard in the class-
rooms. In A1 and A2, the films were entirely in English, while the one 
shown in A3 was mostly in English, with an introduction in Swedish. In 
other words, the students in school A did get some sizeable English input 
during their lessons, though not so much from the teachers. (For more 
details on the audiovisual materials used, also in B2, see 3.2.2.2.) In BP, no 
films or other materials featuring other speakers than the teachers were 
used.

When it comes to the students’ contributions in terms of language 
choice, the respective shares for each language more or less corresponded 
to what the teachers did: very little English from the students in all three 
classes in school A, somewhat more Swedish than English in BP, and a very 
clear dominance of English in B2. It can also be pointed out that we reg-
istered no use of additional languages in the classroom. While we cannot 
rule out that two or more students may have said something to each other 
– more or less secretly – in a shared L1 other than English or Swedish 
(especially school B had many students with an immigrant background, 
as mentioned above), we did not witness any such occurrence. The use of 
other languages was, in any case, not explicitly condoned by the teachers, 
nor was it implicitly encouraged through the organization of the lessons.

3.2.2 Teaching and learning materials used in the classroom

3.2.2.1 Own body, clothes, toys, drawings or other objects
With the exception of A3, all the lessons built to some extent on the use 
of and reference to physical objects introduced to or already present in the 
classrooms. Parts of the body and articles of clothing were frequent foci, 
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e.g. in the song Heads, shoulders knees and toes, and often in combination 
with colours, e.g. when a volunteer stood in front of the class for the pur-
pose of being described. In other cases, features of the classroom itself or 
picture cards showing food items such as biscuits, a cake, fish and carrots 
would also be used for activities of this kind, as were, in one case, pictures 
drawn by the students themselves. In BP, the teacher had brought a cloth 
bag that was passed around among the students sitting in a ring, each of 
whom, without looking, had to take out one of the toy animals contained 
in the bag and adapt, to the extent they were able to, a pre-formulated 
sentence with regard to the animal found, e.g. This is a [cow/pig/sheep/etc.].

On the one hand, then, there was, in four out of five cases, some at-
tempt at integrating the students’ physical environment into the lessons, 
as well as “subject areas that are familiar to the pupils” (Skolverket 2011 
p. 33). On the other hand, this in itself can hardly be considered contex-
tualized or authentic language use, as the objects, colours etc. were not 
discussed because of their intrinsic interest in a given situation, but just 
as any illustration in a language course book or on a hand-out might. Put 
differently, there was no obvious reason to talk about those objects other 
than to practice a number of constructions and terms from a limited range 
of lexical fields, such as colours and clothes. 

Furthermore, the number and scope of these fields did not seem to 
increase much with the students’ age either. In fact, the descriptor talk 
may also be rather misleading, as there was rarely any true negotiation 
or interaction regarding a point: almost everything took place in classi-
cal question-answer exchanges, with most of the student output being 
one- or two-word utterances and occasional one-clause sentences in the 
present tense, such as This is a cow or Peter has a blue sweater, addressed at 
the teacher. That said, the students were in most cases clearly engaged and 
interested in these kinds of exchanges.

3.2.2.2 Films and songs, books and handouts 
As pointed out above, all three A classes included moving pictures of some 
kind: animated material shown on the interactive whiteboard. In two of 
three classes, the students were able follow the same material in their 
textbooks. The films consisted largely of animated scenes focusing on the 
vocabulary of a lexical field (clothes, names, colours, foods, etc.), with ut-
terances in the present tense, e.g. the following sentences spoken by car-
toon penguins in A1: My name is Elliot – My name is Lily – What’s your name? 
and The grass is green – The sky is blue.  

In A2, the class watched an episode from Kids English Zone, featuring 
two native-English-speaking girls unpacking their shopping bag, holding 
much the same content as the picture cards referred to above: carrots, 
fish, etc. The spoken output was limited to the name of the product and 
an interjection expressing like or dislike, e.g. Apple, yum! Carrot, yuck!, or 
short sentences such as I‘m eating chicken – I’m eating cake. 
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The A3 class watched a movie about clothes and was introduced to 
the new words first, both by the teacher on the whiteboard and at the 
beginning of the movie: A dress! A shirt! A skirt! The movie then introduced 
a limited story line, but in the present tense and, curiously enough, in 
Swedish: Det har blivit sommarlov [‘The summer holidays have started’] or 
Emma och Tom ska åka på läger [‘Emma and Tom are going to camp’]. The 
ensuing conversation was in short English sentences, however: Have you 
got a jacket? – Of course I have.  

The interactive whiteboard material in A1 and A3 also included songs 
with the lyrics shown on the screen. The songs were characterized by a 
simple, limited vocabulary, with little or no visual or other contextual-
ization, but plenty of repetition. A2 watched and sang along to a song 
performed by cartoon penguins, consisting of the lyrics Good morning, good 
morning, good morning to you! A3, almost predictably, also sang a song about 
clothes, featuring lines such as Jenny’s scarf is black and green – Whose scarf is 
it? Most of the children in all classes sang along to the music when given 
the chance and repeated phrases in the movies, even when they were not 
expressly invited to do so.

Interactive whiteboard applications (games or pictures other than 
movies) with native English voices were also used in A3 and B2. These ex-
amples of interactive media usage were briefly introduced by the teacher: 
in Swedish in A3, in English in B2. There was, however, no evaluation, 
discussion or other form of communication about the movies, songs or 
interactive pictures after the viewings.

While some textbooks and books with grammar and/or vocabulary 
exercises were used in A2 and A3, none of the five lessons we observed 
included narratives, picture books, or stories of any kind. In our interviews 
with the teachers that followed the observations, we asked whether they 
considered what we had seen as typical and representative in terms of 
materials used, and all answered in the affirmative. We also asked if they 
ever used children’s books, or stories of some kind, and got only negative 
responses.

3.2.3 Summary and discussion
In summary, then, although we certainly saw some evidence of lessons 
dealing with aspects of the core content specified in the curriculum, e.g. 
“words and phrases in their local surroundings” (Skolverket 2011 p. 33), 
our findings as a whole were rather disappointing. We saw little of what 
the literature has promoted as good practice in the EYL classroom, e.g. the 
use of children’s literature or other contextualized, natural and authentic 
language (e.g. Hadaway et al.; Kolb 2013; Krashen 2013; Chou 2014), and 
the “dramatised narratives” and “poems and sagas” specified in the core 
content of the curriculum (Skolverket 2011 p. 33) were conspicuous by 
their absence. Focus was clearly placed on teaching individual words and 
simple constructions, with little or no contextualization other than the 
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situation itself: What colour are your socks? – My socks are blue. This follows 
the problematic pattern identified by Ghosn (2013): traditional teaching 
and traditional textbooks expose learners only to single words and sim-
ple phrases, with the idea that more complex patterns will be introduced 
later, when the simple ones have been internalized. Her view that stories 
are needed for practicing certain grammatical features such as the past 
tense (2013 p. 15) can also be supported by our observation in so far as 
the children did not get this opportunity from the simple question-answer 
exchanges they were exposed to.

Not only does this seem to stand in contrast to recent brain research, 
which shows that young learners’ developing brains are able to take in 
different kinds of information, both low-order and high-order, simultane-
ously (cf. Genesee, cited in Ghosn 2014) – it constitutes a lost opportunity 
to make the young learners interested in listening to and reading stories, 
which studies suggest is not only an effective but also an efficient means 
of learning a foreign language (Mason 2013). This aspect must not be un-
derestimated in view of the few hours available for English instruction 
in Swedish primary school (cf. Skolverket n.d.). Furthermore, an English 
class without stories deprives the young learners of opportunities to prac-
tice comprehension-enhancing strategies like reading for gist, exploring 
illustrations and predicting the outcome (cf. Kolb 2013), which ought to be 
part of the communicative and problem-solving skills emphasized by the 
curriculum (Skolverket 2011). 

 We saw in fact very little communication in English among the stu-
dents, other than when they responded in set phrases to the teacher’s 
questions. Furthermore, the dominance of Swedish in many of the ob-
served classrooms showed that unless the teacher is an exceptional model 
of the target language, a classroom without stories or similar media is also 
going to lack a reliable source of natural and authentic target language 
utterances.

A problem here might be the fact that many teachers in primary school 
(especially F-3 teachers who received their university education before the 
new teacher study programmes were introduced in 2011) seemed to have 
had little or no training in English. The interviews we conducted after the 
observations confirmed this. The only teacher who used the target lan-
guage more or less consistently in class (B2) was also the only one who had 
studied English at the university level. Our interview material is of course 
much too small to draw any firm conclusions, but it lends some support 
to the common-sense notion that anybody who is not comfortable using 
the language her- or himself will not be a good model of the language for 
young learners. While this can to some extent be compensated for by the 
use of pre-recorded audiovisual material, as suggested by e.g. Brown (2007 
p. 138), this material still needs to be of a suitable kind and dealt with in 
meaningful ways.
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On a more positive note, the F-3 teacher students at Mälardalen Uni-
versity now get an English course which emphasizes not only language 
proficiency but also the use of children’s literature in EYL teaching, and 
they are trained in the skills required for introducing picture books and 
reading aloud in their classes.

4. Study 2
In 2015, we carried out another small study with a focus similar to that of 
Study 1 (essentially: activities, language use and challenges in Swedish EYL 
classrooms), but based on a different method of data collection and a new 
set of informants. Like its predecessor, Study 2 was intended as a pilot for 
a larger project (cf. 1.1), but since it yielded interesting data complement-
ing the impressions gained from Study 1 while painting a slightly different 
picture of the situation in some respects, we think that the more recent 
results are worth sharing, too.

4.1 Methods and material
In the spring term 2015, a number of meetings took place between repre-
sentatives of the teacher education programmes at Mälardalen University 
and active teachers from different municipalities in the region. The gen-
eral purpose was to discuss issues of common interest, especially students’ 
field studies and work placements (i.e. minor investigations at the schools 
as well as longer practice periods) and how they might be organized in the 
best possible way. We the authors of the present report each joined one 
of the meetings with primary school teachers, in two different locations, 
partly in order to take part in the discussions as the University’s repre-
sentatives for the English subject, partly with the purpose of collecting 
data from the teachers.

We had prepared and printed out a questionnaire, at the beginning of 
which we explained, among other things, that the first students enrolled 
in the new F-3 teacher education would soon be studying English with 
us, and that we the teacher educators needed to get a better idea of the 
pedagogy employed in the EYL classrooms that the students were being 
trained for. We also assured the potential participants that their answers 
would remain anonymous. In general, we once again followed the princi-
ples laid down by the Swedish Research Council (Vetenskapsrådet 2011; 
cf. 3.1 above).

Apart from the introductory notes and an appendix (see 4.2.3), the 
questionnaire comprised seven items or questions, of which the first four 
focused on our core interests outlined above (activities and language use 
during EYL lessons, but also challenges experienced by the teachers in 
that context). The first three items were combinations of closed and open 
questions, of varying complexity, while the fourth one was open. All of 
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these will be introduced and discussed in more detail in 4.2. The last three 
items were simple, open questions concerning the participants’ teaching 
experience on the F-3 level in quantitative terms, both in general and with 
regard to English.

In total, 26 teachers agreed to participate and returned a partly or 
completely filled-in questionnaire. However, 4 of these were subsequently 
excluded from further analysis due to the respondents not being active 
teachers of English at the time of the data collection, according to their 
own written comments. (3 respondents explained that they worked in pre-
school classes where no English instruction occurred.) Of the remainder, 
14 attended the meeting in one municipality (referred to as M1 below), and 
8 in another (M2), though some participants in either group may actually 
have been employed in other, neighbouring municipalities.

All the respondents were female, which is normal for that level of edu-
cation in Sweden. Apart from that, they differed enormously in terms of 
teaching experience on the F-3 level, which varied from very limited (0.5 
years) to close-to-a-whole-working-life (38 years), with an average of about 
a dozen years (some of the answers were somewhat unclear). Experience 
of teaching English on that level differed almost as much (0.5-30 years), 
with an average of about 10 years. As to the grades in which the teachers 
normally taught English, that too varied, with a majority indicating years 
2-3, while a larger share of teachers in M2 than M1 also included grade 1. 
The answers here may reflect the fact that different schools (and/or munic-
ipalities) may choose to start their English instruction in different grades, 
but that by grade 3 every school has to provide such instruction (cf. 2.1).

4.2 Results
The order in which we present the results of Study 2 below is intended 
to mirror the corresponding order for Study 1 above. We will thus begin 
with the issue of language use in the classroom, even though it was ad-
dressed by the second question in the questionnaire, and only then move 
on to classroom activities and materials, despite the fact that this was the 
topic of the first question. We shall then add some brief comments regard-
ing questions 3 and 4 in the questionnaire, where we attempted to relate 
classroom practices to the curriculum.

4.2.1 L2 vs L1 use in the classroom
Question 2 was, in English translation, How important do you think it is to 
always only speak English with the students in connection with an English lesson? 
Four answer alternatives were offered (see Table 1), and there was also the 
possibility to write a comment, which, in fact, the majority of the respond-
ents chose to make use of.



63

Table 1. The importance of only using English in English lessons.

not
important

rather
important important very

important

M1 1 7 3 3

M2 0 2 5 1

Total 1 9 8 4

As can be seen in Table 1, the results varied widely, and no clear pattern 
emerged. Overall, the spread of opinions was greater in Municipality 1, 
while the respondents in Municipality 2 accorded the exclusive use of Eng-
lish in English lessons a somewhat greater importance on average. How-
ever, if we consider that all but one of the respondents found it important 
to some degree “to always only speak English”, this still seems to stand in 
contrast to what we observed in four out of five classes in Study 1.

That said, the individual comments added by most of the teachers pro-
vide some background information regarding their choice of answer al-
ternative and help to paint a more nuanced picture. For example, several 
teachers claimed that they used English-Swedish translation in their classes 
when they felt the need, and even one of the M1 teachers who had ticked 
important added “when the students don’t know so much English it is good 
to explain/translate what one has said in English”3, thereby seemingly con-
tradicting herself. A teacher in M2, who had also marked important, wrote 
“we sometimes need to translate in order not to create anxiety in the stu-
dent”. On the one hand, then, many teachers considered an exclusive use of 
English important, but, on the other hand, some of those teachers did not 
actually follow this principle in practice. It is also possible, however, that 
certain informants missed the word only in the question or interpreted it, 
perhaps subconsciously, as meaning ‘as much as possible’.

In another group of comments, it was pointed out that language use in 
the classroom is partly a matter of age: the younger the students, the more 
Swedish. Some of the comments actually combined the aspects of age and 
translation: “Depending on the year. The older the students the more Eng-
lish talk. With the younger ones I first say [something] in English, then 
the same thing in Swedish.” In other words, what was described here is 
reminiscent of what we observed in class BP in Study 1, and none of the 
respondents actually confirmed in their comments that they would use 
only English in their English lessons. On the contrary: most of the com-
ment writers explained that – or indeed why – they did not perceive an  
English-only approach possible in practice. Of the four respondents who  
had ticked very important, only one added a comment, the interpretation of  

3 Any ‘quotes’ of teachers’ comments are in fact our translations from the original 
Swedish.
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which is somewhat uncertain in the present context: “[I] work a lot with 
choral speech”. It may mean that this teachers’ students always repeat in 
unison what she says (cf. Hadaway et al. 2002), which of course would result 
in rather one-sided communication. 

4.2.2 Teaching and learning materials/activities used  
in the classroom
In the first question of the questionnaire, the respondents were asked to 
mark to what extent, from never to very often, they used a certain type of 
material or activity in their English lessons. The responses are summa-
rized in Table 2, which, apart from the numbers and the fact that it is in 
English, closely resembles the original table in which the teachers were 
supposed to make their marks. However, a no answer column has been 
added in Table 2 for the few cases where teachers did not give any answer 
for the material/activity in question.4

Table 2. Activities/materials used in English lessons.

no 
answer

never rarely quite 
often

very 
often

Rhymes and chants 1 1 5 10 5

Music and singing 
games

3 13 6

Reading aloud of tales 
and other stories

4 12 5 1

Individual reading 9 12 1

Filmed narratives (e.g. 
smartboard/iPad)

4 3 12 3

Drama games 6 6 9 1

Drawing/painting 3 11 5 3

Games (board/card/
computer games)

3 8 11

Practice books 5 10 6 1

Apps (iPad/smart phone) 
for e.g. vocabulary

10 11 1

Vocabulary lists 14 6 2

Presentations of 
different kinds

2 3 6 8 3

 

4 In M2, one respondent put her marks on the line between never and rarely in 
connection with three activities/materials (drawing/painting, games, presentations). 
These marks were counted as rarely in Table 2.
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For ease of analysis, the most frequently chosen alternatives have been 
printed in bold face in Table 2. As can be seen, no middle-of-the-road option, 
such as regularly or every now and then, was offered to the respondents in the 
questionnaire, so there is a rather clear divide between the two alternatives 
that could be summarized as ‘unpopular’ on the one hand (never and rarely) 
and the two that could be interpreted as ‘popular’ on the other (quite/very 
often). We can thus distinguish some obviously common activities/materi-
als (rhymes and chants, music and singing games, filmed narratives) and another 
set of clearly more uncommon ones (reading aloud or individually, drawing/
painting, practice books, apps for e.g. vocabulary, vocabulary lists).

There are also a few categories that yielded a slightly more complex 
outcome: for example, the most frequently chosen answer for both drama 
games and (other kinds of) games was quite often, but at least half of the an-
swers still remained on the ‘unpopular’ side of the scale. When it comes 
to presentations of different kinds, the picture turned out very mixed, possibly 
because the respondents read different things into this category (student 
vs teacher presentations; formal/planned vs informal/spontaneous; with 
or without visual support?), which might also explain why two teachers 
provided no answer at all for this category. It can be added, finally, that in 
the space provided for that purpose, only one respondent wrote a category 
of her own, namely “films”, which she claimed to use quite often. While this 
tallies with the result for filmed narratives, it may have been an attempt to 
distinguish between films in general and filmed narratives more specifically.

Just as in connection with question 2, the teachers were free to add a 
comment here. Interestingly, of the ten who chose to do so, several did not 
actually comment on the activities in class so much as their own teaching 
situation (which grades they were teaching at the time or even the fact 
that “… in my class with 23 students I have one student with Swedish-
speaking parents”). This might partly be explained by the fact that this 
was the first question of the questionnaire, and some teachers may have 
felt the need to clarify their background at the first opportunity. Among 
the information provided in the comments, it is worth noting that some 
of the teachers who worked at schools where English was not officially 
taught until grade 3 (cf. 2.1) seemed to experience this as too late and thus 
introduced the language, in more or less informal ways, already in grade 2. 
Another teacher pointed out that, in her grade 1 class, “when it comes to 
reading and writing in English it is difficult since they haven’t learned that 
in Swedish yet”. The comment quoted above, about the exceptionally high 
share of students with an immigrant background in one teacher’s class, 
may also have been triggered by realizations of this kind.

4.2.3 Working with the “core content” described in the Curriculum
With the help of questions 3 and 4 in the questionnaire, we tried to link 
the teachers’ work in their English classes to what is stipulated regarding 
the F-3 teaching and learning content in the Curriculum (see 2.1). Ques-
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tion 3, in an approximate English translation, was Considering the resources 
you have at your disposal, how do you think it is to work in accordance with the core 
content in the syllabus for years 1-3 […]? Circle the answer that best corresponds to 
your opinion. Since we did not expect the teachers to know this core content 
by heart, we provided it on an additional sheet of paper, which they were 
free to keep afterwards. As can be seen in Table 3, most of the respondents 
in both municipalities found it quite easy to work with the core content.

Table 3. How easy it is to work with the core content.

easy quite
easy

quite
difficult

very
difficult

M1 1 11 2

M2 2   6

Total 3 17 2

One of the two teachers who had marked easy in M2 wrote that she 
thought it was “good content to start from”, presumably meaning that she 
found the core content described in the Curriculum to be appropriate for 
her own purposes or perhaps more generally for young language learners. 
Apart from that teacher, only three others wrote a comment, including 
the two who had chosen the alternative quite difficult. All of them pointed 
to the limited amount of time set aside for English instruction, e.g. “It’s 
not a lot of English per week after all and therefore difficult to get far in 
the subject”.

The completely open question 4 asked for a description of any specific 
challenges in the work with the core content that the teachers might be experi-
encing. Exactly half of the respondents in both M1 and M2 chose to write 
an answer, and a few recurring topics can be identified. One has to do 
with the difficulty of practicing oral communication with all students to a 
significant extent and/or to supervise communication among the students, 
partly because some children may be shy (“the children need to feel safe in 
order to dare”), partly because the classes are experienced as too large and/
or the available time as too short for such activities (“It is tricky to find the 
time to listen to all students when English is taught in whole classes and 
there are 25-28 students/class”).

Another couple of comments concerned the problem of working with 
reading and writing, which some teachers experienced to be an even great-
er challenge than oral interaction, especially for some students: “Learning 
functions well in the beginning, when the students listen, sing, practice 
without masses of text and word description [sic]. The difficulties come 
when students who do not understand or cannot read Swedish are to write 
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more words than two or read printed text.” Apparently, this teacher per-
ceived a connection between a poor knowledge of Swedish and difficulties 
to read and write in English, but this was not made explicit.

Finally, a perceived shortage of teaching materials, especially “films 
and dramatized narratives” was mentioned three times in M1, partly in 
relation to a lack of funding: “Since there often isn’t any money for teach-
ing materials in English, because most of the time the support goes to 
the basic subjects Sw[edish] and Ma[thematics], it is time-consuming to 
produce a lot of one’s own material.” All of these issues were only taken 
up by some individual teachers, however, and, as pointed out above, half 
of the respondents did not seem to experience any obstacles worth com-
menting on at all.

4.3 Summary and discussion
This second study, based on a questionnaire distributed to teachers who 
were already gathered in one place, eventually included four times the 
number of teachers we could involve in Study 1. The participants thus rep-
resented many more schools, as well as a greater range of age cohorts and 
levels of experience. Quite predictably then, the results were more varied 
too, for example when it comes to language use in the classroom. 

Although a majority of the teachers’ answers show a positive attitude 
to only using English in the classroom, the added comments suggest that 
even respondents who thought this was important actually translated 
some or possibly most, if not all, English input into Swedish, especially 
with the younger children. While, as we have seen, some research on lan-
guage use in the classroom indicates that code-switching may be used for 
particular purposes or for very young children (see 2.2 above), consistent 
translation significantly decreases the amount of L2 input available, espe-
cially for young learners who rely largely on listening to the teacher for 
their language exposure (cf. e.g. Nikolov and Curtain 2000; Pinter 2006; 
Lundahl 2014). In fact, Pinter goes so far as to claim that “[t]eachers’ con-
fidence and willingness to use the language naturally in the classroom 
is a key component of success” (2006 p. 39). Given that, in the Swedish 
Curriculum, communicative competence is partly described in terms of 
familiarity with strategies that can assist comprehension (Skolverket 2011 
p. 32), teachers need to be able to model such strategies, e.g. by using ges-
tures, re-formulations, repetitions, questions etc. instead of immediately 
resorting to translation. The fact that none of the comments (apart from 
one that included the word explain) suggested using other strategies to 
ease comprehension is therefore a little worrying. It seems to be reason 
enough, in any case, to consider the matter more closely in subsequent 
studies.

One factor that may help explain the teachers’ apparently frequent 
use of translation is something that we did not ask about specifically, but 
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that came up in some of the comments: the size of the class. If the teacher 
is in effect trying to keep up a conversation in a foreign language, with 
25 or more students of varying proficiency, it can indeed seem a daunting 
task where the shortcut of translation readily presents itself as a possible 
survival strategy. 

The question about materials and activities used in the English class-
room was partly based on the core content in the curriculum, with some 
additional categories that we have seen being used, such as iPads and in-
teractive whiteboards, or the children’s own drawings. More than half 
of the teachers confirmed that they used rhymes and chants, as well as  
music, singing and drama (which are all part of the core content and also 
part of what the literature suggests are effective means for language learn-
ing (e.g. Hadaway et al. 2002; Lundberg 2007; Allström 2010; Chou 2014; 
Ahlquist 2015).) That so many teachers used these methods and materials 
with their young learners, while comparatively few used vocabulary lists 
and practice books, is reassuring. 

Another point remains to be raised: the many responses according to 
which filmed narratives are used quite often or even very often in EYL class. 
This item on the list originates from the core content in the curriculum, 
but is in fact rather difficult to interpret. Is the focus on the medium (film) 
or the message (narrative)? The fact that many if not all teachers seemed 
to have access to technology required for showing films is promising, as 
the amount of material available online, for instance, is of course stagger-
ing. On the other hand, we have to recall the comments that readymade 
material (which presumably comes at a cost) was not provided for English 
instruction and that some teachers found it difficult and time-consuming 
to create their own. We will return to the question of filmed material in 
the next and final section. 

The negative responses to reading (aloud and individually) were some-
what surprising. Different types of texts, including sagas, are part of the 
core content, and as we have shown, the research is very clear on the sig-
nificance of children’s literature and other types of narratives for young 
language learners (e.g. Bland and Lütge 2012; Krashen 2004, 2013). We 
have also established the teacher’s important role as a source of natural 
and authentic input, which, one could argue, comes readymade in a story-
book and can therefore be easily reproduced. Yet only a very small number 
of the respondents read aloud to their classes, and only one of the re-
spondents answered that they let the students practice individual reading. 
Of course, the latter might be too daunting for children who do not read 
very well in their first language yet, but the apparently negative attitude 
to reading aloud is difficult to explain. As shown by Kolb’s study (2012), 
picture books in English can provide excellent learning material for young 
learners, as well as a way of “learning to learn” (Pinter 2006 p. 99ff ), which 
in a sense, and as pointed out, is also emphasized as a communicative skill 
in the curriculum (Skolverket 2011 p. 32).
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5. Concluding discussion
The two investigations presented above were different in method and 
scope, but both aimed to cast some light on current practices in English 
for young learners’ classrooms in Sweden. Although the small numbers of 
participants preclude any wide generalizations, we believe that we may 
have revealed some interesting tendencies – and in particular factors to 
consider for teacher educators like ourselves. 

One conclusion that can be drawn is that although many teachers 
seem to believe (in concurrence with most of the literature) that it is im-
portant to speak only or predominantly English in the classroom, this 
ideal is in fact not commonly upheld in practice. Three of the five teachers 
we observed in Study 1 spoke very little English in class themselves, and 
only slightly more than half of the teachers in Study 2 considered “English 
only” important or very important (and even some of those may not have 
followed the principle in practice, as suggested by the comments).

The very idea that Swedish teachers of English be able to provide not 
only natural and authentic but also fluent, idiomatic and correct spoken 
English input for their young students may often turn out to be quite un-
realistic, considering how little English is included in the teachers’ educa-
tion. Until not so long ago, some F-3 teachers seem not to have studied any 
English at all as part of their teacher training, to judge from some of the 
spoken comments we received in e.g. the interviews conducted as part of 
Study 1, and many active teachers thus have to rely on what they remem-
ber from their own school years or have acquired in other ways.5 

The teachers’ possible lack of confidence in their own English profi-
ciency naturally affects their willingness to use it at all (cf. Pinter 2006) 
but also, one might suspect, their ability to put it to good use in certain set 
situations such as reading aloud and adapting their language to children 
of varying proficiency, e.g. by rephrasing or repeating key words, gestur-
ing, or dramatizing stories (cf. e.g. Pinter 2006; Hadaway et al. 2002). This 
suspicion is indeed corroborated by the impressions gained in Study 1, 
where no stories or children’s literature of any kind were used to teach 
English, and by the small number of respondents in Study 2 who ticked 
the box for reading aloud. It is indeed easy to imagine that a teacher who 
feels insecure about her or his ability to read a story well enough to get 
and keep the children’s attention will often resort to materials with pre-
recorded spoken English.

 
 

5 Today, Mälardalen University’s teacher programme for F-3 includes 15 credits 
of English, i.e. half a term’s worth of study, whereas the 4-6 teachers get 30 
credits or a full term. It is the same at virtually all other Swedish universities: 
far too little for many students, in our opinion. (By comparison, teacher students 
in the upper-secondary teacher programme get three or four terms of English 
as part of their education.)
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 It then becomes a question of what kind of material is available or 
possible for the teachers to find. As we saw in some of the comments 
in Study 2, teaching materials such as filmed narratives for the interac-
tive whiteboards did not always seem to be included in the budget for 
English, and, as we observed in the classroom in Study 1, even when 
there is material available, it can be of varying quality and suitability. The  
videos we observed followed the logic of traditional printed materials 
and were characterized by simple grammatical constructions in the pre-
sent tense, question-answer drills, and a general lack of contextualization  
– all traits to be avoided, according to the research (e.g. Ghosn 2013). And 
even though an enormous range of readings, dramatizations and other 
versions of children’s literature may be freely available online, the iden-
tification and selection of suitable materials for a given class and time is, 
perhaps, not the first priority for busy teachers having to teach in all kinds 
of subjects.

 Even though our two studies were limited in scope, they suggest, we 
would argue, a picture of English for young learners in Sweden that is not 
altogether positive. English instruction does begin early in many cases, 
which is what is generally recommended (though it begins even earlier  
in many other European countries), but the similarly recommended high 
exposure to the target language in the classroom is typically not achieved, 
for various reasons. Also, the young learners’ need for teaching materials 
that focus on listening and speaking (rather than reading and writing) 
might be partly catered for in the form of rhymes and games, whereas the 
benefits of children’s literature, narratives and other types of contextual-
ized language are typically not realized at all.

 Among the many follow-up studies that suggest themselves at this 
point are an inventory of the actual level of English proficiency among pri-
mary school teachers, an investigation into the attitudes to English among 
students enrolled in the F-3 teacher programmes, and an analysis of cur-
rently available teaching materials for F-3 English. Obviously, whatever 
can be done to raise the quality of EYL instruction and outcomes, also 
under adverse conditions, should be done.
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Semester vid gränsen. Ett bidrag till 
utforskandet av Eva Lindströms poetik

Jag vet en sak om dig som inte du vet
 […]
Du vet en sak om mig som inte jag vet.
(Lars Gustafsson, ur sonett XXIV, Sonetter, 1977)

Magnus Jansson

I bilderböcker brukar läsaren möta karaktärer som är barn och ofta även 
djur, ibland djur som är istället för barn. Men i Eva Lindströms bok Hasse 
och Rune på semester (1992) finns bara vuxna människor och en get. (Ett par 
andra djur figurerar visserligen i bakgrunden på några av bilderna i bo-
ken, men nämns inte i texten.) Här är mötet mellan en get och två vuxna 
män i fokus. I denna artikel presenteras en läsning av Hasse och Rune på 
semester som fokuserar på mötet mellan de två djurarterna människa och 
get. Lindström håller i denna bok isär det ’mänskliga’ och det ’getiska’ på 
ett konsekvent sätt och skapar därigenom ett intresse för geten som den 
andre. Lindströms bilderbok är ovanlig i svensk barnlitteratur såtillvida att 
hon avstår från antropomorfisering av geten. Samtidigt visar Lindström 
fram för sin läsare hur hoptrasslade människans och getens ”livsvärldar” 
är och öppnar för ett filosofiskt perspektiv på människans förhållande till 
djur och natur som följer läsaren även sedan boken är läst.

Eva Lindström har i sina bilderböcker utvecklat en särpräglad stil och 
numera känner man genast igen dem. Lena Kåreland skriver i en recension 
av Apan och jag (2011) att ”det ljust luftiga i bildkompositionen och de udda, 
litet vilsna gestalterna signalerar tydligt att detta är en Lindström-bok”.1 Det 
är en träffande karaktäristik av Lindströms stil så som den är nu, senast i 
Alla går iväg (2015). Men Hasse och Rune på semester, som är Lindströms andra 
bilderbok, har ännu inte denna speciella stil.2 Färgerna är starkare, berättan-
det mer konventionellt och gestalterna är mindre ”udda och vilsna”. Ändå 
kan man redan i denna bok se att mycket av det som senare kommit att bli 
Lindströms signum finns med. Jag vill också genom min analys av Hasse och 
Rune på semester ge ett bidrag till förståelsen av Eva Lindströms poetik.

Förutom dagskritik finns inte mycket skrivet om Eva Lindströms böcker. 
Jag kommer dock att stödja mig på två intressanta analyser av andra verk 
i Lindströms produktion. Den första är ”På jakt efter de ting som flytt.  
 

1 Lena Kåreland, 27 september 2011, ”Apan och jag. Smått genial enkelhet”, häm-
tad 2016-02-11, http://www.svd.se/smatt-genial-enkelhet.

2 Eva Lindström (1992), Hasse och Rune på semester. Stockholm. Den första bilder-
boken var Kattmössan (1988).
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Den främmandegjorda vardagen i Eva Lindströms böcker” av Elina Druker.3 
Druker analyserar bilderboken Vilma och Mona spanar och smyger (2004) och 
Lindströms kapitelbok Någon flyttar in (2002) men pekar även på en del 
generellt viktiga inslag i Lindströms författarskap. Bland annat betonar 
Druker tingens stora betydelse i bilderböckerna och hur ”lek och fantasi” 
skapar möjligheter för en ny blick på ”vardagsverkligheten”.4

I Lea Almeens kandidatuppsats Väntan i Eva Lindströms verk behandlas 
väntans och tidens tematik utifrån ett teoretiskt perspektiv hämtat från 
Wolfgang Iser.5 Almeen tangerar också tanken att väntan tar sig absurda 
proportioner i Lindströms verk. Såväl tingens funktion som väntans te-
matik och det absurda kommer även jag att kommentera i min analys 
av Hasse och Rune på semester. Men jag börjar med ett handlingsreferat där 
jag redogör för hur text och bild tillsammans berättar fram historien om 
Hasse och Runes semester.

 Hasse, som är ”lång”6 och Rune, som är ”smal” lånar en stuga av en 
bonde. De har semester. Bonden erbjuder Hasse och Rune en get istället 
för gräsklippare. Bonden försäkrar att det inte kommer att bli besvärligt 
med geten: ”Geten betar och ni kan spela krocket och dricka läskedrycker 
dagarna i ända.” Hasse är litet mer skeptisk till geten än vad Rune är:  
”- Synd att den inte är ett får, tänker Hasse. Jag gillar får.”

 Snart visar det sig dock att geten är till besvär, trots bondens försäk-
ringar om motsatsen. När Hasse och Rune spelar krocket lägger sig geten i 
”hela tiden”. På en bild ser vi hur geten har placerat sin ena klöv uppe på 
Runes krocketklot när han ska slå iväg det. Hasse tittar irriterat på geten. 
När det är dags för badminton går det så illa att Hasse snavar över geten 
och skadar sig. På en annan bild ser man att Hasse har ett bandage på  
armen och i resten av boken har han ett plåster på armbågen.

 Hasse och Rune åker sedan till stranden flera dagar i rad. Men när 
de kommer hem till stugan har alltid geten trasslat in sig i sitt rep, så att 
Hasse och Rune måste befria den ”innan den gör sig illa”. Sedan kommer 
en regnperiod. Hasse och Rune håller till inne i stugan. De ”löser korsord 
och lyssnar på radio”. Genom fönstret ser de hur geten står på gräsmattan 
”och tittar mot stugan.” Hasse och Rune frågar sig om inte geten fryser 
där ute i regnet. Hasse konstaterar att: ”- Det hade varit bättre om vi fått  
 

3 Elina Druker (2008), ”På jakt efter de ting som flytt. Den främmande vardagen 
i Eva Lindströms böcker”, Barnlitteraturanalyser. Lund, s. 41-53.

4 Druker, s. 41.
5 Lea Almeen (2009), Väntan i Eva Lindströms verk, kandidatuppsats i litteraturveten-

skap, Stockholms univ. Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria. De 
verk av Eva Lindström som analyseras i uppsatsen är: Någon flyttar in. Berättelser 
om allt möjligt (2002), Vilma och Mona spanar och smyger (2004), Mats och Roj. Berät-
telser om allt möjligt (2005) och I skogen (2007).

6 Boken Hasse och Rune på semester saknar paginering. Om inget annat anges är de 
med citationstecken markerade delarna i texten direkta citat ur boken.
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låna en gräsklippare i stället […] Vi borde byta ut geten mot en helt vanlig 
motorgräsklippare.”

 Rune, som hela tiden visat större fördragsamhet mot geten, föreslår 
att de först ska ta in geten i stugan och torka och värma den. De placerar 
geten i kökssoffan och torkar den med Runes badlakan. Sedan säger de åt 
geten att sitta still medan de går ut och hämtar ved för att kunna elda i 
vedspisen.

När Hasse och Rune kommer tillbaka med veden står geten på köks-
bordet och har tuggat i sig en stor del av de saker som Hasse och Rune 
lämnat på bordet: ”Runes cigariller är borta. Det fattas en kaffekopp. En 
halv ölburk har försvunnit. En ask tändstickor, ett stearinljus, två vykort, 
Hasses plånbok och Runes lilla radio syns inte heller till.” Radion är fortfa-
rande igång och Rune kan höra väderleksprognosen när han ”lägger örat 
mot getens mage”. Han hör att det återigen ska bli soligt och varmt väder.

Mycket riktigt. Vädret blir återigen fint och geten får följa med ut. På 
en bild ser man hur Hasse står på alla fyra jämsides med geten och i texten 
står det att Hasse viskar i getens öra: ”-Du skulle få alla våra grillkorvar om 
du bara kräktes upp våra grejor”. Men det händer inte, utan istället lägger 
sig geten på rygg och ”flämtar och flåsar och råmar som en ko”. Geten mår 
uppenbarligen inte bra.

Rune blir förtvivlad och inser att geten måste till sjukhus. Snabbt gör 
Hasse och Rune plats i baksätet för geten och sedan far de iväg till djur-
sjukhuset. Geten måste först röntgas och under tiden får Hasse och Rune 
”vänta i en lång korridor”. Sedan visar veterinären röntgenbilden. På en 
bild får vi se hur alla de uppätna objekten syns på röntgenbilden, utom 
plånboken. Veterinären konstaterar att geten ”genast” måste opereras och 
återigen får Hasse och Rune sitta och ”vänta i en korridor som är ännu 
längre än den förra.” De väntar i ”tre timmar”. Till slut får de veta att de 
kan besöka geten.

Geten är medtagen efter operationen. På bilden ser man att den ligger 
i en säng. I samma sal finns en annan säng med en sjuk häst. Även hästen 
ligger nedbäddad så att bara huvudet sticker upp. När Hasse och Rune sut-
tit med geten tills den somnat, åker de hem till stugan igen.

Hasse och Rune försöker återuppta sitt semesterliv. De konstaterar att 
de har tur med vädret, men ingen av dem vill längre spela krocket. De 
åker till stranden. På bilden ser man hur de ligger på rygg och tittar upp 
i molnen. Ett av sommarmolnen har formen av en get. När de kommer 
hem ringer de till sjukhuset och frågar: ”- Hur står det till med geten på sal 
tjugosju?”. De får svaret att geten mår bra ”men att den verkar lite ledsen.” 
De plockar blommor och åker iväg till sjukhuset för en ny visit.

De närmaste dagarna tillbringar Hasse och Rune hos geten på sjuk-
huset. De matar den med blommor och konstaterar att det är tur att de har 
semester: ”Vem skulle hälsa på geten om inte vi hade semester? – Ingen 
kanske, tror Rune.”
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En morgon när de kommer till sjukhuset är geten frisk och de kan ta 
den med sig hem till stugan igen. Geten får sitta fram i bilen och Rune bak. 
Hasse kör. De får också med sig ett paket med alla saker som geten hade i 
magen, utom ”cigarillerna som inte gick att rädda.”

Nu är geten frisk, men semestern är på väg att ta slut. Hasse, Rune och 
geten ”latar sig alla tre i trädgården.” Hasse och Rune matar geten med 
blommor och grillkorv. Geten får sova i gästrummet på nätterna.

Till slut är vi framme vid semesterns sista dag. På bilderna av trädgår-
den har vi kunnat se hur gräset växer och blir längre alltsedan geten kom 
hem från sjukhuset. Rune måste slå gräset med lie och Hasse får räfsa. De 
städar ur stugan och packar in alla semesterattiraljerna i sin bil. Under 
arbetet den sista dagen ställer Hasse och Rune varsin fråga och svarar var-
andra. Först frågar Hasse, medan de ordnar med gräset: ”- Varför tar semes-
trar alltid slut när allt börjar ordna till sig på ett bra sätt” och Rune svarar: 
”- Det är väl kanske på det viset bara”. Lite senare, medan de packar sin bil 
frågar Rune: ”- Tror du att en get kan trivas i stan”. Och Hasse svarar: ”- Det 
är för många gator i stan. Den skulle nog bli förvirrad och tappa bort sig.”

När allt är klart för avfärd ”kommer bonden för att ta adjö av sina 
sommargäster.” Hasse och Rune säger att de ”har haft stor glädje av geten 
[…] Den är så behändig. Inte alls klumpig och bullrig som en motorgräs-
klippare.” De menar också att de helst skulle vilja stanna, men semestern 
är slut. När de så ska säga adjö till geten kan de inte finna den någon-
stans. Bonden tror att den kanske ”knallat hem till sin lagård.” Hasse och 
Rune lämnar två överblivna grillkorvar som bonden ska ge geten och ber  
honom hälsa från dem. På den sista bilden ser vi hur Hasse och Rune kör 
iväg med sin fullastade bil mot staden. ”-Tänk om vi kunde få låna stugan 
nästa sommar också” säger Rune och Hasse svarar: ”-Det vore kul […] För 
då kanske vi får träffa geten igen.” Det är bara det att på bilden ser vi hur 
geten tittar fram ur bakluckan på bilen. Geten är med, utan att Hasse och 
Rune är medvetna om det!

Boken är berättad i tredje person med inre fokalisering av Hasse och 
Rune. Vi får ibland veta vad Hasse och Rune känner och tänker, men lika 
ofta är det bilderna som ger läsaren ledtrådar till deras inre. Getens inre 
tycks berättaren inte ha tillgång till alls. Hur geten tänker eller känner 
blir en tolkningsfråga utifrån yttre tecken, hur den ser ut, låter eller age-
rar. Men på ett, för min läsning centralt, ställe i texten kommer plötsligt 
ett slags konstaterande om getens ”inre”, eller snarare om vad den inte 
vet. När Hasse och Rune har kommit tillbaka med geten från sjukhuset 
ser vi en bild där alla tre sitter i soffan i trädgården och i texten står det: 
”Hasse och Rune vet att deras semester snart är slut. Geten vet ingenting 
om semestrar.” (min kurs.) Här påstås något om getens perspektiv och det 
framträder som ett ”brott” mot berättarens i övrigt begränsade tillgång 
till ’det getiska’. Det är visserligen möjligt att läsa det som berättarens 
återgivande av Hasse och Runes tankar om geten. Men mot detta talar 
det tydligt antitetiska i konstaterandet och att Hasse och Rune inte är den 
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typen av karaktärer som säger eller tänker sådant. I samma ögonblick som 
berättaren tangerar eller till och med överträder sina ”befogenheter” och 
påstår något om vad geten vet eller inte vet skapas en ogrammatiskhet 
som pekar in mot en djupare nivå i boken.7 Utifrån detta påstående blir 
det möjligt att läsa (läsa om) Hasse och Rune på semester som en iscensätt-
ning av ett grundläggande ontologiskt förhållande och dess konsekvenser. 
”Hasse och Rune vet att deras semester snart är slut” blir en metonymi för 
allt de vet om semester och allt annat som de vet, samtidigt som ”Geten 
vet ingenting om semestrar” blir en metonymi för allt som geten inte vet: 
Geten vet inte hur krocket ska spelas, geten vet inte att en radio inte ska 
ätas, geten vet inte att den ska dö, och så vidare. Detta ”vetande” är mänsk-
ligt, inte ’getiskt’ och även själva konstaterandet om vad och vem som vet 
eller inte vet, görs utifrån det mänskligas perspektiv.

Druker skriver att Eva Lindström skapar Verfremdungseffekter genom 
att bryta mot litterära konventioner, till exempel här i analysen av Lind-
ströms bilderbok Vilma och Mona spanar och smyger:

I litteraturens skattjakter når berättelsen sin kulmen i hittandet 
av det sökta och i återerövringen av det som har förlorats. 
Huvudpersonernas handlingar i Vilma och Mona spanar och smyger 
bygger dock på det motsatta. Drivkraften med utplacerandet 
av saker som kan försvinna blir hos Lindström en slags omvänd 
tolkning av etablerade barnlitterära motiv som skattjakten eller 
detektivhistorien.8

Druker visar hur Vilma och Mona istället för att söka redan försvunna 
saker, försöker provocera fram ett försvinnande genom att placera ut ting 
som skulle kunna försvinna och hur detta blir en omvändning av skattjak-
tens konventionella konstruktion som barnlitterär genre. I boken om Hasse 
och Rune är berättandet fortfarande mer konventionellt, dock menar jag 
att Lindström även i denna tidiga bok i författarskapet visar exempel på 
medvetna brott mot berättartekniska konventioner för att öppna för en 
annan läsning. Berättelsen om Hasse, Rune och geten blir något mer än en 
”sommargetberättelse” när berättaren plötsligt och så tydligt formulerar 
gränsen mellan ’mänskligt’ och ’getiskt’.

 

7 Det finns ett tidigare ställe i texten där det görs ett påstående om getens ”inre”. 
Det är när Hasse och Rune kommer till sjukhuset och har plockat blommor till 
geten: ”De plockar varsin bukett blommor och så åker de iväg till sjukhuset. 
Geten älskar blommor.”(min kurs.) Men här finns inte det antitetiskt tillspetsade 
som i ”Hasse och Rune vet att deras semester snart är slut. Geten vet ingenting 
om semestrar” och man läser det som ett erfarenhetsbaserat konstaterande av 
Hasse och Rune förmedlat av berättaren, snarare än som ett exempel på att 
berättaren har tillgång till getens ”inre”.

8 Druker, s. 42.
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 Tingen har stor betydelse även i Hasse och Rune på semester. I inledning-
en av boken gestaltas Hasse och Runes förväntningar på semestern bland 
annat genom de saker som behövs för att kunna förverkliga en semester.  
På den första bilden ser vi i förgrunden Hasse och Rune med väskor i hän-
derna och litet bakom dem står deras bil fullastad med solstol, grill och 
krocketklubbor. Ytterligare i bakgrunden skymtar bonden med ett rep i 
handen och bakom honom sommarstugan. Semestern beskrivs som en 
lång rad aktiviteter som alla kräver olika materiella förutsättningar: ”De 
ska sola och bada och grilla och ligga i hängmattan och spela både krocket 
och badminton. Hela tiden.” På den första bilden från badstranden bekräf-
tas detta ytterligare genom solglasögon, läskburkar, cigariller, en tidning 
och en badring. När Hasse och Rune måste hålla sig inomhus på grund av 
regnvädret är det samma sak. Semestern kräver sina attiraljer: kortlek, 
radio, ölburk, kaffekoppar med mera. Än så länge fungerar dock dessa ting 
snarare som en bekräftelse på semesterns konventionella ordning. De har 
ingen förfrämligande funktion på det sätt som Druker påvisar redan från 
början i Vilma och Mona spanar och smyger. Men det finns ett annat ting som 
redan på bokens omslag vittnar om en annan ordning, eller kanske snarare 
o-ordning. Det är det rödrandiga rep som ligger i kurvor över gräsmattan 
och som är en ständig påminnelse om getens närvaro. Hasse och Rune 
accepterar bondens erbjudande att få en get istället för gräsklippare, som 
förstås vore det konventionella tinget i semesterns ordning. Bonden bin-
der geten ”vid en järnpinne mitt på gräsmattan” och det är det allestädes 
närvarande repet som ska begränsa getens rörelsefrihet. Dock tycks detta 
rep vara helt orimligt (absurt) långt redan från början och på omslaget 
slingrar sig repet fram och åter och knyter faktiskt ihop bokens fram- och 
baksida. Det är som om hela boken vore insnärjd i repet. Här är alltså ett 
ting som redan från början osäkrar semesterns ordning. Druker pekar på 
en annan funktion för rep i Vilma och Mona spanar och smyger:

Vilma och Mona knyter fast föremål som ska fungera som 
lockbeten. Men det kan också ses som ett försök att hålla kvar 
det föränderliga och obeständiga, att bokstavligen binda fast 
det som kan försvinna. Tråden skapar linjer i bildrummet med 
riktningen utåt, utanför bildytan som antyder att sakerna redan 
är på väg att förflyttas, att de redan är på väg att komma på 
avvägar. Kompositionen med linjer som fortsätter ur bild är 
både öppen och drivande.9

Intressant nog har repet i boken om Hasse och Rune funktionen att osäkra 
semesterns konventionella ordning, medan de snören Vilma och Mona 
använder kanske i första rummet är ett försök att hålla fast (bevisa) en 
ordning. Men eftersom denna ordning är, som Druker skriver, en fantasi  
 
9 Ibid, s. 43-44.
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och lek-ordning, blir situationen mer komplicerad. Det som är giltigt för 
båda böckerna är dock Drukers konstaterande att kompositionen av linjer 
”som fortsätter ur bild är både öppen och drivande”. Symptomatiskt nog 
får vi i Hasse och Rune på semester aldrig se själva den järnpinne som bonden 
slagit ned ”mitt på gräsmattan” och som egentligen borde vara en begräns-
ning för getens frihet.10 Det är också intressant att repet ligger kvar i långa 
snirklingar på gräsmattan även då Hasse, Rune och geten kommit hem 
från sjukhuset. Trots att geten då inte längre är tjudrad fortsätter repet att 
ha sin symboliska funktion.

Repets funktion i Hasse och Rune på semester är intressant att jämföra 
med tråden i Tord Nygrens textlösa bilderbok Den röda tråden från 1987.  
I Nygrens bok blir det metaforiska uttrycket ”röd tråd” visualiserat ge-
nom den tråd som löper från framsidan på boken, genom alla bokens 
uppslag, till baksidan av omslaget och därpå tillbaka till framsidan. En 
liknande, ordnande funktion har garnet redan i bilderboken Historien om 
någon (1951) av Åke Löfgren och Egon Möller-Nielsen. Där är garnet som 
löper runt i husets alla rum just en konkret och synlig ”ledtråd” till vem 
”någon” är. Lindströms sätt att använda repet som en ”tilltrassling” blir än 
mer effektfull genom dessa intertextuella anspelningar. I Hasse och Rune på 
semester hjälper repet till att synliggöra den semesterns ordning som Hasse 
och Rune har upprättat. Det blir också en symbol för getens utmaning av 
denna ordning och till sist, paradoxalt nog, blir det en del av det som ger 
boken en konflikt och en spännande handling, det vill säga en röd tråd.

 Ett annat slags förfrämligande av ting inträffar när Hasse och Rune 
hämtar in geten i stugan och den äter upp nästan allt som Hasse och Rune 
har lämnat obevakat på sitt bord medan de går ut och hämtar ved. Plöts-
ligt får de för människan vardagliga tingen en annan betydelse. När de 
förvandlas till getföda blir de synliga i ett nytt ljus. De avskiljs från sin 
vardagliga instrumentalitet och senare, på röntgenbilden, framträder de 
i sin isolering i getens mage. Situationen är akut, geten måste opereras. 
Tingens praktiska nyttighet har omvänts till en farlighet. Man kan, som 
Druker gör i sin analys av Vilma och Mona smyger och spanar, se det som en 
Verfremdungseffekt i Brechts och de ryska formalisternas mening. Men i 
Hasse och Rune på semester finns också, menar jag, något av Michail Bachtins 
karnevalisering och omvändning av hierarkier. I Rabelais och skrattets histo-
ria analyserar Bachtin på ett ställe hur Gargantua hos Rabelais undersöker 
det bästa sättet att torka sig i baken genom att pröva en mängd olika klädes-
plagg, växter och djur. Bachtin skriver:

 
 
 

10 Endast på en bild i Hasse och Rune på semester får vi se geten begränsad av repets 
längd, nämligen den bild som visar hur långt bort Hasse och Rune måste flytta 
trädgårdsbordet för att kunna dricka kaffe ifred. 
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Alla dessa olika föremål som används för att torka sig i baken 
med detroniseras för att pånyttfödas. Deras utsuddade bild 
förnyas i ett nytt ljus. […] Denna oväntade bestämmelse får en 
att se på föremålet på ett nytt sätt, att så att säga pröva det i sin  
nya plats och bestämmelse. I denna omprövningsprocess 
förnimmer vi på nytt dess form, materia och storlek. Vi får en 
ny förnimmelse av föremålet.11

För Bachtin är det inte enbart det nya ljus som kastas över tingen som är 
viktigt, utan även det faktum att tingens inordning i en given hierarkisk 
ordning osäkras. Jag menar att de ting geten glufsar i sig är kopplade till 
det mänskligas ordning och därför blir omöjliga att uppfatta i sin materia-
litet så länge de finns i sin givna miljö. Men på röntgenbilden ser vi dem 
som maginnehåll i det främmande, getiska. Vi tvingas tänka på tingen 
i andra termer: I vilken mån är de tjänliga som föda för geten? Sakerna 
framträder i sin materialitet som mer eller mindre oöverkomliga hinder 
för getens matsmältning. När Hasse och Rune senare får tillbaka tingen 
inslagna i ett paket är allting med, ”Utom cigarillerna som inte gick att 
rädda”. Nej, just det: Eftersom cigarillerna var det enda som getens mat-
smältning rådde på. Det är en Verfremdungseffekt men också ett exempel 
på en utmaning av det mänskligas (semesterns) ordning som central och 
det ’djuriskas’ (’getiskas’) som marginell.12

Det avgörande för händelseutvecklingen i Hasse och Rune på semester är 
förstås att de byter ut gräsklipparen mot en get. Det kommer att göra 
Hasse och Runes semester annorlunda. På ett ytligt plan leder det till ovän-
tade händelser och rent farsartade situationer som till exempel när radion 
fortsätter att fungera i magen på geten så att Rune kan höra väderleks-
rapporten. Men den djupare innebörden i bytet är inte att det är ett val 
mellan två gräsklipparalternativ utan att det är ett val mellan en apparat 
och en levande varelse. Det är detta som lägger grunden för händelseut-
vecklingen och jag menar att Lindström genom berättarens ”brott” mot 
sitt eget perspektiv (”Geten vet ingenting om semestrar”) öppet bjuder in 
till en annan tolkning som får filosofiska dimensioner.

Hasse och Rune märker som sagt snart att geten inte kommer att in-
ordna sig bland de andra semestertingen. Geten har sitt eget liv. I svensk 
barnlitteratur finns flera kända getter. För att få ett perspektiv på geten i 
Hasse och Rune på semester vill jag kommentera två andra klassiska böcker 
där geten spelar en viktig roll. Den första är Laura Fitinghoffs Barnen ifrån  
 

11 Michail Bachtin (1986), Rabelais och skrattets historia, övers. Lars Fyhr. Gråbo,  
s. 367.

12 Gargantuas empiriska undersökning leder intressant nog fram till att det är ett 
(annat) djur som är det bästa att torka sig i baken med, nämligen ”’en väl dunig 
gåsunge’” (Bachtin, s. 371). I denna förfrämligande och djupt instrumentella 
situation hamnar djur, växter och mänskliga artefakter på samma nivå.
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Frostmofjället (1907)13 och den andra är Einar Norelius bilderbok Petter och 
hans 4 getter (1951).14 I båda dessa äldre böcker finns direkta kopplingar till  
geten som en del av det pastorala, även om Barnen från Frostmofjället kan 
sägas gestalta ett Sverige i förvandling från agrar- till industrisamhälle.  
Geten Gullspira fungerar som barnens trygghet, näringskälla och kopp-
ling bakåt till hemmet under sökandet efter en ny och bättre tillvaro. När 
Gullspira till slut säljs och lämnas kvar på ett ställe sker det, efter stor 
vånda, i övertygelsen om att hon som get inte kommer att trivas i det nya. 
Ante lägger fram argumenten för sin syster Maglena:

”Men sir du stinta nu går vi int ofta igenom nå’n storskog.  
Vi gå fram genom storsocknar där det bara fins åkrar och lägg-
der (ängar), som stå i blom, oslagna. Du vet att vi hinn’ int ta åf 
Gullspira tråljen förrän vi få sätta dit’ en igen på’ na. Var de int 
du som sa’ de bara i går?”
”Joo”, stönade Maglena stukad.
”Du sa att hon höll på te magra af”, tillfogade Ante obevekligt.
”Jaa”, kved Maglena knappast hörbart.
”Skulle du tycka de vore någe behändigt te gå mellan en rad 
med smörklimpar och färskostar på ena sidan om vägen, och 
en vägg af tjockbröd och hvetbrödbullar och ljusungsbröd  
på den andra sidan. Och så skulle du gå med trålj om snyta och 
int kunna äta. Skulle du tycka att de skulle kännas någe behän-
digt?” upprepade Ante strängt allvarligt, när Maglena teg.15

Det blir Antes ”rationella” analys av var Gullspira mår bäst av att vara som 
får avgöra saken. Detta kan jämföras med Hasses svar på Runes fråga om 
huruvida han tror att en get skulle kunna trivas i stan: ”- Det är för många 
gator i stan. Den skulle nog bli förvirrad och tappa bort sig.” Men intres-
sant nog låter Eva Lindström denna rationalitet utmanas när hon visar oss 
hur geten faktiskt följer med till staden. 

Einar Norelius bok är en folksagopastisch på rim med dragning mot 
nonsenspoesin. Petter är en getherde och hans katt, Murre Svart, fungerar 
som vallhund. Getterna heter Röd, Blå, Gul och Vit. Det som gör Norelius 
bok intressant i förhållande till Hasse och Rune på semester är ätandet som 
motiv: ”Första geten hette Röd/Den åt bara smör och bröd”. På bilden ser vi 
hur Petter kommer körande med en hel skottkärra bröd och smör och hur 
Geten röd sitter vid ett dukat bord och frossar på smörgåsar. Den fjärde 
geten, som heter Vit är ”känd för sin aptit”. På bilden ser vi en förskräckt 
Petter som upptäcker hur geten Vit håller på att äta upp en hel skog.  
 

13 Laura Fitinghoff (1907), Barnen ifrån Frostmofjället. En barnberättelse för små och stora. 
Stockholm.

14 Einar Norelius (1996), Petter och hans 4 getter. Stockholm.
15 Fitinghoff, s. 164-165.
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Getens aptit må vara överdriven och en aning crazy i Norelius bok, men 
har en viss motsvarighet i verkligheten: Getters aptit är svår att hantera. 
(En enkel googlesökning på internet ger omedelbart många svar där perso-
ner berättar hur och vad getter kan äta.) Det är som vi såg också Antes och  
Maglenas problem med Gullspira i Barnen ifrån Frostmofjället. I Petter och hans  
4 getter blir getterna uppätna av trollet Ludenben och först sedan Murre 
Svart lierat sig med en annan katt vid namn Sixten, kan trollet skrämmas 
så att han ramlar ned för ett stup och går sönder ”helt och hållet”. Slutet 
gott, getterna är räddade.

I Hasse och Rune på semester är också getens aptit ett viktigt motiv. Geten 
äter ju upp Hasses och Runes saker och blir, sedan han tillfrisknat efter 
operationen, matad med blommor och grillkorv. Men nu blir skillnaden 
också tydlig mellan de ”klassiska” barnboksgetterna och Lindströms get. 
I Hasse och Rune på semester uppnås aldrig någon varaktig, idyllisk harmoni 
mellan människa och get. I början av boken liknar geten mest en fånge 
(slav) som lånas ut av bonden för att utföra en uppgift som ställföreträ-
dande gräsklippare. Geten tjudras men börjar genast använda sin relativa 
rörlighet för sina egna syften. Hasse och Rune försöker genomföra sina 
”semestersysslor” men märker snart att de hindras av geten. Repet växer 
till en symbol för dessa hinder med sina ständigt närvarande slingor över 
bildsidorna. Hasse och Rune har inte någon klar strategi för att möta geten 
som utmaning mot deras idé om hur en semester ska genomföras. Om 
de bara hade fått en vanlig motorgräsklippare istället hade inget kunnat 
störa dem. Men: då hade det heller inte blivit en spännande och dramatisk 
historia. I sina senare böcker utvecklar Eva Lindström en tydlig anti-aris-
totelisk poetik. Druker uppmärksammar detta och kopplar det till Brechts 
Verfremdungseffekt.16 Lea Almeen diskuterar, med utgångspunkt hos Iser, 
hur man skulle kunna tala om en absurdism hos Lindström.17 Almeen ana-
lyserar, liksom Druker, Lindströms bok Vilma och Mona smyger och spanar. 
Hon tar sin utgångspunkt i Isers läsning av Becketts I väntan på Godot och 
menar att när läsaren envisas med att, utifrån realistiska premisser söka 
mening i verket, så ökar intrycket av det absurda:

Vilma och Monas agerande framstår desto mer absurt, ju mer 
sammanhang läsaren försöker fylla berättelsens ovissheter med. 
En korrelation uppdagas mellan läsarens försök att forcera 
berättelsen till någon slags koherent verklighet, och en utebli-
ven närhet och möjlig förståelse av Vilma och Mona. De kan 
ses fly från den läsare som ställer realistiska anspråk på dem! 
Däremot konfronteras läsaren med sina egna föreställningar 
om mening som projiceras mot verkets gåtfullhet.18

16 Druker, not 1, s. 52.
17 Almeen, s. 13-14.
18 Ibid, s. 13.
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I min läsning av Hasse och Rune på semester, där jag ser gränsen mellan män-
niska och get som det centrala temat, blir de absurda utmaningarna mot 
läsarens försök att skapa realistisk mening snarast en väg att förstå denna 
menings begränsade giltighet. Den mening som uppstår är bara giltig för 
den ena sidan, nämligen den mänskliga. Läsarens försök att komma till-
rätta med getens obegripliga aptit för ”fel” saker, repets absurda längd, 
getens uppdykande i bilens baklucka på sista bilden och den underliga 
ordningen på djursjukhuset (där djuren ligger i sängar) leder fram till in-
sikten om att mening är en mänsklig sak rotad i språket. Men ”geten vet 
ingenting om semestrar”. Människan är instängd i sitt meningssökande. 
Getens helt verkliga närvaro blir en påminnelse om att det mänskliga me-
ningsskapandet bara är en del av verkligheten. Upplevelsen av det absurda 
blir en väg till en fördjupad reflektion kring det faktum att verkligheten 
är större än det mänskliga.

Hasse och Rune har olika sätt att hantera de besvärliga situationer som 
uppstår. Rune är, som jag tidigare påpekat, den som redan från början 
visar mer fördragsamhet med geten, medan Hasse har svårare att förlika 
sig med störningarna i semesterordningen. När de ska spela krocket och 
geten ”lägger sig i hela tiden” blir Hasse ”rätt irriterad” medan Rune säger: 
”- Man måste ha ett stort tålamod med djur”. När de, efter badmintono-
lyckan, sitter och dricker kaffe säger Hasse: ”- Jag är glad att jag inte har 
horn […] Det är inte snyggt” medan Rune menar ”att geten är ganska 
söt”. Det är Hasse som framkastar förslaget att byta ut geten ”mot en helt 
vanlig motorgräsklippare” medan Rune är den drivande när det gäller att 
ta in geten i stugan under regnvädret så att den ska slippa frysa. När se-
dan geten blir påkommen med att ha ätit upp Hasse och Runes saker blir 
Hasse arg och säger: ”FY! […] med sträng röst rakt i örat på geten”, varvid 
Rune ganska förnumstigt svarar: ”- Det hjälper inte att säga fy i efterhand”. 
Hasse och Runes sätt att svara på getens utmaningar är som vi kan se två 
realistiska och typiska mänskliga förhållningssätt till husdjur. 

Även sedan Hasse och Rune har insett att de måste ta geten till sjuk-
huset kan man märka att de har litet olika förhållningssätt gentemot den. 
Hos Hasse dröjer sig fortfarande tanken på att få tillbaka alla sakerna kvar. 
Det kan ses som en önskan att kunna ordna upp situationen och kunna 
återgå till den ursprungliga semesterplanen. Rune däremot verkar redan 
nu ha accepterat att semestern tagit en ny vändning där omsorgen om 
geten börjar leda mot en förändring av semesterordningen. Omsorgsta-
gandet blir en ny kvalitet i semestern. När Hasse och Rune får träffa geten 
efter operationen har Hasse kommit ifatt Rune och från och med nu har 
de båda accepterat semesterns nya innehåll: ”- Det är tur att vi har se-
mester, säger Hasse. Vem skulle hälsa på geten om inte vi hade semester? 
– Ingen kanske, tror Rune.” Hasse och Rune för inga djupare resonemang 
sinsemellan om vad som händer med deras semester och ingenting tyder 
heller på att de tänker speciellt mycket var för sig. Ändå är deras korta 
replikväxlingar så väl avvägda och öppnande att de kontinuerligt bjuder 
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in läsaren till att göra filosofiska reflexioner. Kombinationen av denna  
isbergsteknik och den konsekventa yttre framställningen av geten, utan 
antropomorfisering, gör att boken engagerar läsaren både känslomässigt 
och intellektuellt.

Hasse och Runes ursprungliga plan för semestern var tydlig. Vilka syss-
lor som skulle ingå var klart från början och det fanns en materiell bered-
skap för att anpassa sig efter vädret. Det var en i aristotelisk mening oin-
tressant plan. Men i och med det oväntade bytet av ”gräsklippare” smög 
sig en helt annan kvalitet in i semestern och förändrade den. Druker och 
Almeen visar övertygande hur Eva Lindström senare i sitt författarskap ut-
vecklar en poetik där olika klassiska intrigmönster ifrågasätts och kanske 
till och med parodieras. I dessa senare böcker blir istället väntan, förvän-
tan och tid framträdande strukturprinciper. I Hasse och Rune på semester kan 
man däremot tydlig urskilja exposition, konflikt, peripeti och upplösning. 
Men trots detta kan man se att förväntan, väntan och tid spelar stor roll 
och slutet, med geten som i hemlighet följer med till staden, bryter också 
mot det klassiska intrigmönstret och pekar fram mot de öppna sluten i 
Lindströms senare böcker.

Almeen skriver att ”försvinnande och väntan” är återkommande motiv 
i alla Eva Lindströms egna barnböcker. Men i de verk som Almeen analyse-
rar växer väntan ut till ”en utpräglad tematik”.19 Detta tror jag är alldeles 
riktigt och i Hasse och Rune på semester blir väntan ett motiv som underbyg-
ger tematiken kring det ’mänskliga’ och det ’getiska’. Redan på bokens 
första sida problematiseras tiden:

Det här är Hasse och Rune. Hasse är lång och Rune är smal. 
De har semester och lånar en sommarstuga av en bonde.

– Sommaren är kort, säger bonden.

Men Rune och Hasse tänker att sommaren är lång. De ska sola 
och bada och grilla och ligga i hängmattan och spela både 
krocket och badminton. Hela tiden.20

På den första bilden, som jag tidigare beskrivit, kan man se Hasse och 
Rune i förgrunden med varsitt ordentligt armbandsur runt handlederna 
och med urtavlorna riktade mot läsaren.21 För bonden är sommaren kort, 

19 Ibid, s. 4.
20 Lindström, Hasse och Rune på semester, första sidan.
21 Armbandsuren framträder tydligt även på andra bilder i boken, till exempel på 

den första bilden från stranden. Där ser vi Hasse och Rune liggande på varsin 
badhandduk. Armbandsuren har de tagit av sig och lagt ut prydligt längst upp 
på vid övre kanten på respektive handduk, ovanför deras huvuden. Jag ser arm-
bandsuren som attribut som ständigt påminner om att Hasse och Rune är med-
vetna om att deras semester har en början och ett slut.
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men för Hasse och Rune som har semester är sommaren lång. Här skym-
tar två olika perspektiv: Bondens sommar är en årstid fylld av arbete och 
saker som ska hinnas med före hösten, medan Hasse och Rune egentligen 
inte ska uträtta något utan snarare har en exakt, bestämd semestertid som  
klockan hela tiden mäter. En tid som ska fyllas med givna aktiviteter, en tid  
som har en absolut början och ett absolut slut. Det ligger förväntan i luften.  
Hasse och Rune är ivriga att få börja fylla semestern med aktiviteter. Men 
som vi har sett utmanas deras planer av det oförväntade mötet med geten, 
som inte vet någonting om semestrar.

På djursjukhuset får Hasse och Rune vänta. Först måste de vänta med-
an geten röntgas: ”Rune och Hasse får vänta i en lång korridor. De sitter 
tysta och tänker på geten. Och på alla sina saker. Efter en lång och trött-
sam väntan är röntgenbilden färdig.” Sedan måste de vänta medan geten 
opereras: ”Rune och Hasse får inte följa med in i operationssalen. Nu får 
de vänta i en korridor som är ännu längre än den förra. De väntar och 
väntar och tittar på sina klockor. När det har gått tre timmar kommer en 
sköterska klampande i korridoren.” Dessa två beskrivningar i texten ledsa-
gas av bilder på korridorer som verkligen är långa och där man ser Hasse 
och Rune sitta helt stilla och vänta. Dessa scener pekar fram mot senare 
böcker av Eva Lindström där väntan, som Almeen skriver, har blivit mer 
av en tematik än ett motiv. När Hasse och Rune kommer hem från sjuk-
huset och får möjlighet att återuppta sina semestersysslor ifred, eftersom 
geten är kvar på sjukhuset, kan de inte riktigt komma igång: De väntar 
egentligen bara på att få veta när de kan besöka geten. Geten hindrar dem 
alltså även nu, inte genom att ”lägga sig i”, utan genom sin frånvaro. Här 
tjänar motivet väntan verkligen vad som händer på det tematiska planet, 
nämligen hur geten har blivit central för Hasse och Rune. När geten blivit 
frisk och har kommit hem ägnar sig Hasse och Rune bara åt den, inte åt 
sina ursprungliga semestersysslor och när de mot slutet av boken plötsligt 
konstaterar att semestern går mot sitt slut ser inget riktigt ut som det var 
tänkt. Gräset växer vilt, Hasse och Rune försöker lata sig, men sysslar mest 
med att mata geten med blommor och grillkorv.

Hasse och Runes möte med geten förändrar alltså innehållet i semes-
tern. De visar nu geten all möjlig uppmärksamhet och de månar om hans 
välbefinnande så gott de kan. Men semesterns slut kan man inte göra  
något åt. Avskedet är oundvikligt och den spänning som detta faktum ger 
upphov till driver berättelsen vidare. Läsaren förstår att Hasse och Rune 
lider av tanken på att skiljas från geten framförallt genom de två frågor 
de ställer under semesterns sista dag: ”Varför tar semestrar alltid slut när 
allt börjar ordna till sig på ett bra sätt” och ”Tror du att en get kan trivas i 
stan”. När bonden kommer för att ta adjö säger de att de gärna hade kun-
nat stanna i stugan, men ”vi måste resa hem. Semestern är slut.” När de 
sedan upptäcker att geten plötsligt är borta blir Hasse och Rune besvikna 
och Rune säger: ”-Man vill ju gärna säga adjö”. Man skulle kanske kunna 
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säga att Hasse och Rune har låtit geten och därmed det ’getiska’ bli ett 
formande inslag i deras tillvaro. Men de har för den skull inte överskri-
dit gränsen mellan mänsklig ordning och getisk ordning. Ingenting har  
heller ändrats i grunden när det gäller maktförhållandet mellan människa 
och get. Men det viktiga är att Eva Lindström har gestaltat och synliggjort 
hur hoptrasslad och ojämlik relationen är. Och det är i ljuset av detta jag 
vill förstå det öppna slutet där geten faktiskt har krupit in i bakluckan på 
Hasse och Runes bil, som en effekt av att ”geten vet ingenting om semes-
trar”. Det skulle kanske ligga nära till hands att se detta som ett antropo-
morfiserande av geten: Att geten tänker lika ”smart” som en människa. 
Men då ska man betänka att geten redan åkt bil med Hasse och Rune två 
gånger (till och från sjukhuset) och att det därför inte är helt otänkbart för 
geten (den domesticerade) att det kan ske igen. Precis som repets orimliga 
längd, geten som äter en radio och djursjukhusets inredning där djuren 
ligger i sängar blir nu getens utkikande ur bakluckan ett ”absurt” inslag 
som pekar mot en tematik som gäller det mänskliga meningsskapandets 
(den mänskliga ordningens) begränsade giltighet i världen.

I en essä i tidskriften Glänta skriver Amelie Björck att entanglement 
”har blivit ett modeord i engelskspråkig posthumanistisk diskurs” men att 
det inte finns något riktig passande uttryck för detta på svenska.22 Björck 
menar att entanglement inom ”djurstudiefältet” står för det faktum att 
alla levande är ”intrasslade i och hoptvinnade med varandra, inbördes be-
roende, relationella, ibland till och med symbiotiska.”23 Men hon varnar 
också för att denna insikt kan leda till en ”till intet förpliktigande eufori 
över gemenskapens kontinuum.”24 I stället påpekar hon:

Asymmetrier finns och därmed en viktning av ansvar, både i 
det stora umgänget mellan arter och system och det lilla mellan 
ansikten och kroppar.
       Vissa intrasslingar drar oavlåtligt åt snaror kring halsar. 
Vissa djurliv fållas från födseln in i mänskligt upprättade krono-
normativiteter, där mjölkproduktionens, reproduktionens eller 
muskeltillväxtens takt blir måttstocken medelst vilken livs-
längd mäts ut.25

I Hasse och Rune på semester menar jag att Eva Lindström har gestaltat denna 
posthumanistiska insikt och gett den konstnärlig form i en bilderbok där 
såväl barn- som vuxenläsaren har med sig ansvarets tankar i sin egen bak-
lucka efter att ha läst boken. I en artikel i ett tidigare nummer av Litteratur 
och språk skriver Sture Packalén om den kulturella dimensionen av hållbar  
 

22 Amelie Björck, ”Avgrisning”, Glänta 2015:2, s. 109-112.
23 Ibid, s. 109.
24 Ibid.
25 Ibid.
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utveckling. Han skriver att skönlitteraturen kan ”fungera både som litterärt 
gestaltande text och som ögonöppnare och förmedlare av nya perspektiv 
på den del av kulturen som utgörs av våra omedvetna värderingar och 
förutfattade meningar.”26 På detta menar jag att Eva Lindströms bok är ett 
bra exempel.
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Linguistic accommodation to informants in 
sociolinguistic interviews – a self-analysis

Eva Sundgren

In the autumn of 1996, when I had recently finished the recordings of in-
terviews for the project Continuity and Change in Present-Day Swedish: Eskilstuna 
Revisited, I took part in Peter Trudgill’s course Dialect and Language Contact in 
Uppsala and started asking myself to what extent I accommodated linguisti-
cally to my informants when I recorded them in face-to-face interviews. My 
question was: Do I accommodate linguistically to my informants, and if so, how do 
I accommodate? In order to answer the question, I analysed my interviews 
with eight of the 85 informants. This self-analysis (written as the examina-
tion of the course) has not been published before, but some of the results 
are described shortly in my PhD thesis (Sundgren 2002 p. 95–96). I now pre-
sent a revised version of the original paper, where I have also added a few 
results from the large-scale study of language change in real time.1

First, the concept of accommodation is introduced, including Trudgill’s 
and Jahr’s studies of linguistic accommodation in sociolinguistic inter-
views. Then there is a description of the project from which I fetched the 
material for this investigation. I give a rather detailed description of the 
informants, the interviews, and myself, the interviewer. After a section 
about material and methods for the self-analysis, the results are presented 
and discussed.

Accommodation
In language contact situations there is a strong motivation for linguistic 
change, as people want to be able to communicate, but different dialects 
can also have influence on one another, in spite of the fact that there is 
no need to change when mutual intelligibility is high. In his course re-
ferred to above, Trudgill convincingly demonstrated that accommodation 
is a strong motivation for change to take place. In Dialects in Contact Trudg-
ill discusses the accommodation process, and points out that “in contact 
with speakers of other language varieties, speakers modify those features 
of their own varieties of which they are most aware” (Trudgill 1986 p. 11).

The social psychologist Howard Giles and his co-workers have devel-
oped a speech accommodation theory (Giles’ initial paper was published 
in 1973) whose basis is that “when interlocutors desire each other’s ap-
proval they will converge their speech patterns, whereas when they wish  
 

1 In Sundgren (2009), The varying influence of social and linguistic factors on language stability 
and change: The case of Eskilstuna, the project is described, with the focus on how 
extralinguistic and linguistic factors influence how language varies and changes.
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to differentiate from each other socially, they will diverge them“ (Thakerar, 
Giles & Cheshire 1982 p. 205).

Giles (1973 p. 88–89) has also suggested that the informants in socio-
linguistic interviews might accommodate to the interviewer and produce 
the sort of language expected. Trudgill (1986 p. 5) rejects Giles’ suggestion. 
He analysed his own speech as an interviewer in his survey of the English 
spoken in Norwich (Trudgill 1974), and shows that he accommodated to 
his informants, not the other way round (Trudgill 1986 p. 5–11). 

Another example of a quantitative linguistic analysis of the accommo-
dation process is Ernst Hakon Jahr’s Er det sånn jeg snakker? (Do I speak like 
that?) (1979). Jahr analysed his own syntax as an interviewer for Talemålsun-
dersøkelsen i Oslo (an investigation of spoken language in Oslo). He stresses 
the fact that he did not have his own speech in mind when he performed 
his interviews. He had intended to analyse only the speech of the inform-
ants (Jahr 1979 p. 123) Thus, he could give a non-impressionistic account 
of his own speech. He found that his syntax was influenced by the sex of 
his informants and also by their syntax.

It is certainly true of my interviews, too, that I had never intended to 
analyse my own speech.

The project
Continuity and Change in Present-Day Swedish: Eskilstuna Revisited, directed by 
Bengt Nordberg, is a sociolinguistic investigation of variation and change, 
which makes comparisons with a similar study that Nordberg conducted 
a generation before. The informants in both corpora are natives of Eskils-
tuna. Recordings were made of 83 individuals in 1967–68 with the results 
most fully presented in Nordberg 1972 and1985. I recorded 85 informants 
in 1996. Of these 85 informants, 13 (born 1913–1950) also took part in 
1967, and 72 (born 1904–1980) were sampled to form a cross-section of the 
town in 1996, with the aim of achieving as representative a sample as was 
achieved with the sample in 1967. The 13 rerecorded speakers from the 
1960s, forming the panel study, make it possible to trace intraindividual 
variation over time. The trend study (the new sample as compared with 
that of 1967) makes it possible to discover generational differences and 
community change. In my PhD thesis (Sundgren 2002), I examined seven 
morphological and morphophonological variables.

Eskilstuna is a medium-sized town, situated 120 kilometres west of 
Stockholm in what is traditionally known as the central Swedish dialect 
area. In 1968, the town had about 66,000 inhabitants. In 1971, Eskilstuna 
incorporated the surrounding five rural districts and the town district of 
Torshälla, and in 1995, it had about 90,000 inhabitants2. The informants 
for my recordings were fetched from the two central parishes which con-
stituted Eskilstuna until 1971.

2 In 2014, it reached a population of 100,000.
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The informants
The population is divided into four social groups, four age groups, and 
men and women, which makes 32 groups, and for each group, or “cell”, 
at least two informants were recorded. First, I did some detective work 
for the panel study, trying to find as many informants from Nordberg’s 
recordings as possible. I found and interviewed 13 informants still living 
in Eskilstuna. The 13 informants from the 1960s were not included in the 
new sample. Instead I drew a sample with only new informants for the 
trend study, a systematic sample from the parish registers, and got 500 
names. This random sample was combined with a judgment sample, as it 
was difficult for example to find women among these 500 persons with 
an education for which normally at least six years of post-comprehensive 
school is required. Eskilstuna was traditionally an industrial town with 
little interest in studying, and I suppose it would have been easier to find 
well-educated informants in towns like Uppsala.

For the classification of the informants into social groups, the Swed-
ish socio-economic classification system SEI (Statistiska centralbyrån 1995) 
was used. SEI was elaborated by Statistics Sweden in the 1980s. This classi-
fication of persons is primarily based on their occupations and the number 
of years of education normally required for the occupation in question.3 
We formed four groups by merging the eighteen basic categories of the 
economically active population. The four social groups are:

SEI 4 occupations normally requiring less than two years of post- 
 comprehensive school education, e.g. auxiliary nurse, caretaker
SEI 3 occupations normally requiring two, but not three, years of post- 
 comprehensive school education, e.g. carpenter, secretary
SEI 2  occupations normally requiring three, but not six, years of post- 
 comprehensive school education, e.g. engineer, nurse
SEI 1  occupations normally requiring at least six years of post- 
 comprehensive school education, e.g. dentist, librarian

The economically non-active population is also included in the SEI.  
Pensioners are classified according to previous occupation and housewives  
according to their husband’s occupation. There were not many house-
wives in Sweden in 1996, but some of the women in the oldest age group 
belonged to this category.

The interviews
The Eskilstuna recordings are more informal compared to the way in 
which the sociolinguistic interview is usually described. Wolfson (1976)  
argues that stories which have been told in the context of an interview lack  
 
3 Note that more formal education is required for most occupations today, in 2016, 

than in 1995.
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evidence of the historical present, and Eriksson (1997) notes that they are 
recorded in a place chosen by the researcher. Neither of these descrip-
tions is applicable to our recordings. The style used in the recordings is 
informal, everyday spoken language, and we have called them ”conversa-
tional interviews”, but most of the recordings are more similar to conver-
sations than to interviews. The same types of topics recur in most inter-
views: schooling, work, living conditions, family, hobbies and the town of 
Eskils tuna. These are general topics with an obvious personal connection.  
I wanted the conversations to be spontaneous and tried to overcome the 
difficulties of “the observer’s paradox”, which relates the goal of the oral 
language researcher, to ”observe the way people use language when they 
are not being observed” (Labov 1972 p. 61). I encouraged the informants to 
avoid hiding personal emotions and expressed great interest in the stories 
that they told me. I tried to make them speak as much as possible, but I 
also contributed my own personal experiences and memories in order to 
demonstrate that talking about personal matters was allowed. I followed 
Nordberg’s advice (1982 p. 108) that conversation should be seen as a trad-
ing relation and that the listener may reward the speaker’s performance 
by trading ”interest, sympathy, praise, flattery, jokes, politeness, gossip”. 
My impression is that I gained the informants’ trust, at least most of the 
time, and that they forgot about the fact that they were being recorded 
when they engaged in conversation.

In my attempts to make the informants produce an informal, casual 
style, I tried to make them relaxed, and I consciously accommodated in 
different ways to them or to what I expected them to be, for example I ad-
justed my behaviour and dress. When I went to people older than myself, 
especially people in the SEI 1 social group, I dressed more formally, and 
when I went to young people I often wore jeans. I was also aware of adjust-
ing my vocabulary to some extent, but otherwise I had never thought of 
accommodating linguistically until I started Trudgill’s course. 

I recorded at least 45 minutes with each informant, on average 55 
minutes.

My linguistic background
I am not a native of Eskilstuna, but in 1996 I had lived here for 18 years. 
My linguistic background is diverse. I was born in Skåne in the south of 
Sweden (in 1950), and when I was 5 years old my family moved to Västerås, 
just like Eskilstuna a medium-sized town situated in the western part of 
the Mälar region. The distance between Eskilstuna and Västerås is 45 kilo-
metres. My parents came from Dalecarlia, but they had lived for nine years 
in Skåne, and when they moved to Västerås their three children spoke the 
Skåne dialect, which is a marked dialect with diphthongs and uvular r-
sounds, very different from standard pronunciation. My sister was 10 and 
my brother 7, but it did not take long until we had all learned not to speak 
the Skåne dialect. I still remember how other children teased me when I 
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first came to Västerås and said I was not allowed to enter the playground 
because I spoke a “foreign language”.

When I was 19 and had finished my upper secondary school educa-
tion, I lived for half a year in London and worked as an auxiliary nurse. 
After that I studied English and Swedish in Uppsala and Örebro, and when 
I became a teacher, my husband and I moved to a small town in Ostfries-
land in northern Germany and lived there for two years, teaching English 
at an upper secondary school. In Ostfriesland they speak a Low German 
dialect, quite difficult to understand.

When we came back to Sweden we studied German for a year in Upp-
sala, then lived in Malung and worked as teachers for a year. Malung is a 
small town in Dalecarlia, with a dialect so different from standard Swedish 
that it is almost impossible for a non-native to understand it.

 In 1978 we moved to Eskilstuna, where for many years I worked at 
an upper secondary school, teaching Swedish and English. I also taught 
Swedish as a foreign language for a year. As a teacher, I suppose like many 
teachers, I am unusually aware of my speech and often choose standard 
forms. I think it is possible, though, to trace some influence on my pro-
nunciation from my 14 years in Västerås, but most people in Eskilstuna do 
not hear from where I come.

The Eskilstuna variety is not very different from the variety in Västerås, 
both being close to the standard variety, at least compared with varieties 
in places that are not so close to Stockholm.

Material and methods for the self-analysis
For this investigation I chose two informants from each social group, one 
man and one woman. I tried to choose as representative a sample as pos-
sible, but in 1996 I had only just started making excerpts from the vast ma-
terial. Thus, I did not yet have any calculations of results, neither from the 
panel study nor the trend study. I chose two informants from the panel 
study (F1 and M3) and six from the trend study. The informants are:

F=female, M=male, 1=SEI 1, 2=SEI 2, 3=SEI 3, 4=SEI 4
F1 born in 1919, widow, her husband was the owner and manager of a  
 business
M1 born in 1923, pensioner, was the owner and manager of a business
F2 born in 1960, journalist
M2 born in 1960, recreation leader
F3 born in 1963, dressmaker, but when recorded she had her own firm  
 and sold clothes
M3 born in 1929, pensioner, worked in an employment office
F4 born in 1963, shop assistant, but when recorded unemployed
M4 born in 1965, caretaker
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In order to investigate whether/how I accommodate linguistically to my in-
formants I chose three morphological variables and one phonological vari-
able. The morphological variables have two distinct variants, one standard 
form, which agrees with the written form, and one traditionally used in 
spoken language in Eskilstuna. The nonstandard forms of these variables 
are not unique for Eskilstuna; they are or have been common in colloquial 
speech over larger or smaller areas in Central Sweden. The variables are:

The definite singular suffix of neuter nouns (DefSingNeuter) with the variants 
-et ~ -e, e.g. hus-et ~ hus-e (‘the house’), or in neuter stems ending in -e, like 
dike (‘ditch’) where the definite form is dike-t or dike-Ø. The t-form is the 
standard.

The past participle suffix of the verbs of the first and fourth conjugations (PastPart 
1&4) with the variants -t ~ -Ø , e.g. dansa-t ~ dansa-Ø (‘danced’), or -it ~ -i, e.g. 
sjung-it ~ sjung-i (‘sung’). The standard is the form with the t pronounced.

The preterite suffix of the verbs of the first conjugation (Pret1) with the variants 
-de ~ -Ø, e.g. dansa-de ~ dansa-Ø (‘danced’). The standard is the form with de 
pronounced.

The phonological variable is /ö:/ which deals with the degree of opening of 
the long vowel, the choice of allophone of /ö:/, when not followed by /r/, as 
in köpa (‘buy’), which also means that it has not only got two distinct vari-
ants, but it is a continuum where you can differentiate between different 
degrees of opening. Nordberg (1985:38) distinguished between seven vari-
ants, but for this purpose I find it sufficient with three variants:

(ö:)-1  the standard, close /ö:/ 
(ö:)-2  the half-open variant with the quality of the short standard /ö/
(ö:)-3  the most open variant, which is used in standard speech before /r/   

The opening of /ö:/ is one of the most salient features of Eskilstuna pho-
nology. I reacted when I came to Eskilstuna and heard the open /ö:/ and 
even found it rather ugly, especially when used in well-known hymns and 
songs. I have often joked about these /ö:/-sounds and exaggerated people’s 
way of saying for example dö (‘die’) and köpa (´buy’). I sometimes catch my-
self producing an open /ö:/, as Trudgill says happened to his speech when 
he spent a year living in the USA. He noted “pronunciations employed by 
me in a relatively unconscious way and that I, as it were, caught myself 
saying unawares” (Trudgill 1986 p. 15). When I pronounce an open /ö:/, 
without the intention of doing so, it must be a result of long term accom-
modation to Eskilstuna speech.

I find it strange that I sometimes use a sound that I actually avoid, but 
a reason might be that it is an allophone I have already got in my inven-
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tory, the so called /r/-allophone of standard speech (cf Trudgill 1986 p. 18, 
where he discusses English English speakers’ change /a:/     /æ:/ when they 
change to US English). Another probable reason is that I have worked with 
young people for many years, and I believe that young people have the 
most open /ö:/.

I chose this phonological variable partly because it is a salient feature 
and partly because I have heard myself producing the non-standard form. 
I did not choose the variable /l/, which in standard Swedish and in most 
dialects in southern Sweden is an apico-dental or apico-postdental lateral, 
but in many dialects a cacuminal /l/, called “thick l”. This “thick l” is not 
used in Stockholm urban speech, but is used in Eskilstuna speech. I am 
sure that I categorically use the standard /l/, and for this purpose it is no 
use choosing variables where I never use a non-standard variant. I think 
I would never accommodate to a “thick l”. I have not got the allophone 
in my inventory, perhaps because I did not have it from the beginning in 
the Skåne dialect, and another factor is that to me it has a somewhat rural 
sound. It is a salient feature, but I suppose many people do not adopt it, be-
cause it sounds too rural. The stereotype is too strong (cf Trudgill 1986 p. 18).

There are other variables I could have chosen, but some of them, like 
the plural of the first declension with the allomorphic endings -or ~ -er, are 
variables where I categorically, just as the case with /l/, use the standard 
variant. At least I have never caught myself unawares saying for exam-
ple flicker (‘girls’).To conclude this discussion of the choice of variables, I 
chose these four variables hoping that they would be sufficient to find out 
whether/how I accommodated to my informants.

 I excerpted all the instances of the morphological variables in the 
complete recordings with the eight informants. The length of recording 
in minutes is:

F1 69, M1 45, F2 63, M2 45, F3 54, M3 45, F4 58, M4 45
 

For each morphological variable I calculated the informants’ and my per-
centage of standard forms.

 I excerpted each occurrence of the variable /ö:/ in about 30 minutes 
from each recording. Each informant can be given an /ö:/-index which in-
dicates how much you deviate from the standard pronunciation (cf Ham-
mermo 1989:51). I calculated an /ö:/-index in the following way:

/ö:/-1 gives 0, /ö:/-2 gives 100, /ö:/-3 gives 200. The amount of /ö:/-2 variants 
is multiplied by 100 and to this sum the amount of /ö:/-3 variants multip-
lied by 200 is added. The sum is divided by the total amount of /ö:/-instan-
ces. This gives a score of 0 for consistent use of /ö:/-1, standard /ö:/, and a 
score of 200 for consistent use of /ö:/-3, the most open local variant. For 
example: 10 instances of /ö:/-1 = 0, 12 instances of /ö:/-2 = 1200, 7 instances 
of /ö:/-3 = 1400. The average score is 2600 divided by 29 = 90.
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Results and discussion of the results
In tables 1–3, the distribution of variants and the percentage of standard 
is shown for the morphological variables. In the tables, I am E (= Eva). As 
mentioned before, when I performed this self-analysis, I did not know the 
average percentage of variants for the different variables in the recordings 
from 1996. These figures are mentioned in footnotes in this presentation 
of the self-analysis. In the panel study a speaker average of standard was 
calculated. In the trend study the figures are based on cell averages calcu-
lated on each informant’s percentage of standard forms.

In table 4, the /ö:/-indexes are shown. This variable was not included 
in my PhD thesis.

DefSingNeutr4 – see table 1 – is a variable where some of the inform-
ants use the standard form most of the time and pronounce the words as 
they are written with the ending t, but my female informant in SEI 4 uses 
the standard less than 40 %, and the male informant in SEI 4 has an almost 
categorical use of the Ø-ending, producing t only once out of 26 instances.

I have an almost categorical use of the standard form, and out of 154 
instances in all, it is only six times that I do not pronounce the t, which 
equals a 96 % usage of the standard form. I have a higher percentage of 
standard forms than all my informants, and in the four cases where the 
informants have 88–94 %, I have 100 %. 

It is interesting to note how my rare usage of t-less variants are dis-
tributed: twice with M2 and F4 and once with M3 an M4. I think it is also 
worth noting that one of the few times I do produce a t-less form, the word 
is gymnasium (‘upper secondary school’), a foreign word where I would have 
expected most people to say gymnasiet5, but I say gymnasie. I think it is a 
sign of adopting to my informant F4. This interview is lively and engaged, 
and I was carried away by my informant’s enthusiasm and even started 
using slang and swear words, accommodating to her. The interview with 
F2 is very informal, too, but she uses standard most of the time with this 
variable (compare Pret1 where she is very local), and with her all my 49 
instances are pronounced with the standard t. F3, too, uses few local forms 
with DefSingNeutr, but, just as F2 she is very local with Pret1. 

This is a variable of which I am aware. It is easy to notice the presence 
or absence of something. I note if people use the non-standard form; it is 
a salient feature to me and even sounds a bit uneducated. Perhaps that 
is why I seem to avoid the local form of this variable. It is similar to how  

4 Speaker average panel study: 52 % (men 43 % and women 62 %). Cell average 
trend study: 60 % (men 52 % and women 60 %; SEI 1 78 %, SEI 2 65 %, SEI 3 54 %, 
and SEI 4 43 %)

5 Actually the difference between standard in foreign and domestic words was 
not significant in the trend study – see Sundgren 2002:125. The two oldest age 
groups, though, pronounced gymnasium with t in 89 % of the instances, whereas 
the two youngest age groups had only 65 % standard; this word had become 
more common to them.
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Trudgill (1986 p. 18) explains the fact that when English English speak-
ers accommodate in the long term to US English they do not adopt the 
/æ/-variable in words like half and last immediately, in spite of it being a 
salient feature: it is too salient, it sounds too American. Another reason for 
pronouncing t might be that this is not a variable in Skåne where I spent 
my first five years, as t is present in the dialects in southern Sweden. 

Table 1. The distribution of variants: DefSingNeutr

Speaker Total amount 
of instances

Instances 
of standard 
variant

Instances of 
local variant

Percentage  
of standard

F1 69 65 4 94
E 14 14 0 100

M1 88 79 9 90
E 15 15 0 100

F2 64 57 7 89
E 49 49 0 100

M2 32 24 8 75
E 20 18 2 90

F3 26 23 3 88
E 10 10 0 100

M3 46 24 22 52
E 21 20 1 95

F4 46 17 29 37
E 13 11 2 85

M4 26 1 25 4
E 12 11 1 92

Pret1 and PastPart1&4 are also variables of which I am aware, as it is easy to 
hear the presence or absence of -de or -t, but it does not sound uneducated 
to me not to pronounce -de or -t, especially not -de in Pret1. To use the local 
variants with these variables is a simplification, a loss of inflections, com-
pare dansa - dansade - dansat ~ dansa - dansa - dansa (‘dance - danced - danced’).

Pret16 – see table 2 – is a variable where a lot of people use few written 
standard forms. F2, for example, only pronounces the inflection -de twice  
(and has 24 instances of the local variant). She is a journalist, and with 
this variable she has one norm for the written language and one for her  
speech. Another two informants, F3 and M4, have almost categorical use  
 
6 Speaker average panel study: 13 % (men 6 % and women 22 %). Cell average trend 

study: 15 % (men 12 % and women 17 %; SEI 1 30 %, SEI 2 12 %, SEI 3 10 %, and 
SEI 4 6 %).
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of the local variant, too. Only F1 and M1 have more than 50 % standard 
forms. I use more standard forms than all the informants except for M2, 
and I will come back to the interview with M2 when I look closer at the 
next variable, PastPart1&4. With Pret1 I show a remarkable variation, 21–
92 % standard forms. I accommodate to my informants, and I seem to be 
more standard with the female informants. F1 has 51 % standard variants 
and M1 60 %, but with F1 I have 92 % standard variants and with M1 75 %. 
F2 uses only 8 % standard variants, but with her I use 60 %. A guess is that 
I converge more to what I expect than to their actual usage (cf Thakerar, 
Giles & Cheshire 1982 p. 247).

Table 2. The distribution of variants: Pret1

Speaker Total amount 
of instances

Instances 
of standard 
variant

Instances of 
local variant

Percentage  
of standard

F1 45 23 22 51
E 12 11 1 92

M1 62 40 22 65
E 4 3 1 75

F2 26 2 24 8
E 15 9 6 60

M2 41 10 31 24
E 14 3 11 21

F3 53 2 51 4
E 19 9 10 47

M3 64 11 53 17
E 13 6 7 46

F4 71 6 65 8
E 11 7 4 64

M4 36 1 35 3
E 11 4 7 36

I was surprised to see that I did not have a higher percentage of standard 
forms with this variable, on average 53 %.7 I know that I have been aware 
of this inflection, especially when I taught Swedish as a second language 
at SFI (Swedish for Immigrants) in 1993–94. I did not know how distinctly 
I should pronounce the words. I became aware of the fact that many people 
do not pronounce the written inflection and started thinking that my 
pronouncing everything sounded too formal.

 
7 But when I got the average of the whole panel and trend studies – see footnote 

6 – I understood that 53 % is an unusually high percentage of standard.
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 Thomason and Kaufman (1991 p. 44–45) give an example of how one 
of the authors, a self-conscious speaker, adopted the colloquial usage of 
sentence-initial who regardless of case, a usage that initially sounded wrong 
and uneducated to her. The authors make the point that when even a self-
conscious speaker can change from a more prestigious variant, then you 
can’t expect speakers in general to adopt only prestigious features from lan-
guages or dialects. I found this example interesting, being a self-conscious 
speaker. I think I have changed into using less standard forms in Pret1.

PastPart1&48 – see table 3 – is a variable where M1 and F2 use most 
standard forms of the informants. F2, the journalist, uses 64 %, which is 
striking compared to Pret1, where she only uses 8 % standard.

Table 3. The distribution of variants: PastPart1&4

Speaker Total amount 
of instances

Instances 
of standard 
variant

Instances of 
local variant

Percentage  
of standard

F1 60 33 27 55
E 7 7 0 100

M1 26 18 8 69
E 9 9 0 100

F2 50 32 18 64
E 37 28 9 76

M2 24 10 14 42
E 7 3 4 43

F3 43 23 20 53
E 15 11 4 73

M3 23 1 22 4
E 7 7 0 100

F4 87 10 77 12
E 21 18 3 86

M4 51 1 50 2
E 8 4 4 50

My average of standard is much higher than all the informants, apart from 
M2, where I have 43 % standard and he 42 %. With this variable my varia-
tion is obvious, too, 43–100 % standard forms. My average is 78 %. With F1 
and M1 I have 100 % standard forms, but so I have with M3, and he uses 
the standard form only once. I think age is an important factor. F1, M1 and 
M3 all belong to the oldest age group, and I tend to speak louder, more 

8 Speaker average panel study: 12 % (men 4 % and women 25 %). Cell average trend 
study: 25 % (men 20 % and women 30 %; SEI 1 44 %, SEI 25 %, SEI 3 16 %, and SEI 
4 17 %).
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slowly and less with older informants and listen more carefully to them. 
This accommodation to elderly people leads to pronouncing the suffixes 
more often.

Back to the interview with M2. In all other interviews I have a higher 
percentage of standard forms than my informants. I believe that the best 
explanation for my remarkably low percentage of standard forms with 
this informant is to be found on the individual level. He was a person I 
sympathised with and I felt it was very easy to communicate with him.  
I could agree with what he said and accommodated to his informal behav-
iour and style, but I was not aware of the linguistic accommodation until 
I saw the results of this investigation.

The morphological variables reflect the written language, which is not 
the case with the phonological variable /ö:/. I have 70 instances of /ö:/ – see 
table 4. 66 of these are the standard /ö:/-1 and only four the allophone /ö:/-
2. The oldest informants do not use the local open /ö:/-2 and /ö:/-3 variants 
at all. F3 has the highest index, 133. My index is only 6, and the four in-
stances of /ö:/-2 are unevenly distributed. One of them is with F3, though, 
when I repeat the word kön (‘the queue’) where she pronounces /ö:/-3 and I 
accommodate to this open /ö:/. Otherwise, this does not seem to be a vari-
able where I accommodate, probably because I am not aware of producing 
an open /ö:/ until I have heard myself saying it. This is not a variable which 
I can monitor in unreflected speech.

Table 4. The distribution of variants: /ö:/

Speaker Total amount of 
instances

/ö:/-1 /ö:/-2 /ö:/-3 index

F1 29 29 0 0 0
E 13 13 0 0 0

M1 31 31 0 0 0
E 9 8 1 0 11

F2 18 11 5 2 50
E 14 14 0 0 0

M2 27 9 17 1 70
E 5 5 0 0 0

F3 30 2 16 12 133
E 10 9 1 0 10

M3 22 20 2 0 9
E 6 6 0 0 0

F4 26 9 16 1 69
E 3 2 1 0 33

M4 31 10 19 2 74
E 10 9 1 0 10
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I did not use open /ö:/ as much as I had thought, but this may serve as an 
illustration of how little one knows about one’s actual speech. Thus you 
cannot trust impressionistic self-reports. I thought I would accommodate 
and use the open /ö:/ with informants with a high index. My usage of /ö:/-1 
is almost categorical, but the fact that I now and then use /ö:/-2 is perhaps 
a sign of a change from below (see Labov 1966 p. 328–329) having started in 
my case.

Conclusions
In On the Interlinkage of Sociolinguistic Background Variables, Pirkko Nuolijärvi 
(1994) points out that there is a need to look at the interlinkage between 
background variables. We can only see part of the truth when we analyse 
the differences between groups, and she goes on to say that “even analysis 
at the individual level does not necessarily reveal all the factors influenc-
ing language use. Something always remains beyond the researcher…” 
(p. 150). I even find it complex to explain my own linguistic behaviour, in 
spite of the fact that I am a self-conscious speaker and this should be the 
micro-level I know best. 

This investigation would have been more complete if I had also com-
pared different age groups, but still, the material and methods for the 
self-analysis are sufficient to answer the question of whether  and, to some 
degree, how I accommodate to my informants. My speech varies more 
than I had imagined, and I think it is safe to conclude from the results 
that this is linguistic accommodation. I modify the features of my variety 
of which I am most aware, if they are not stereotypes to me and sound too 
local and “uneducated”.

DefSingNeutr and /ö:/ are variables where my standard use is almost 
categorical. The variables where it is obvious that I accommodate and use 
more local variants are Pret1 and PastPart1&4. A pattern in my accom-
modation is that I use more local forms with younger informants and/
or with informants I find it easy to sympathise with. I use most standard 
forms with F1 and M1 who are the two oldest informants, belong to SEI 1 
and use many standard forms themselves, all factors that contribute to my 
sticking to standard. Age seems to be an important factor, and an obvious 
explanation is that I speak more slowly and distinctly with elderly people.

Further research
Accommodation theory plays an important role in interactional dialec-
tology (see Bockgård & Nilsson 2011), where a speaker’s intraindividual 
variation during a conversation is often seen as convergence to his or her 
interlocutor. Nordberg (in progress) discusses whether intraindividual con-
versation-internal variation is interactionally or linguistically motivated. 
In order to contribute to this discussion, I plan to analyse different factors 
that might influence the choice of a specific variant (both my and the 
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informants’ choice of variants) at a specific point in the interaction; the 
self-analysis presented here has a more quantitative approach and will be 
a good background to this.
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Astrid Lindgren’s fiction-reality hybrids

Marie Öhman

Astrid Lindgren (1907-2002) is one of Sweden’s most beloved writers. She 
has produced about 30 children’s books, which have been translated into 
more than 80 different languages and read throughout the world. Her 
strong child characters have become parts of a collective conceptual con-
sciousness, and the Smålandish milieus in which her stories take place 
have come to represent the ideal image of Swedish nature. But Lindgren’s 
literature does not only reflect real or idyllic milieus, it has manifestly af-
fected the physical environment as well. Two cases of literature’s influence 
on the environment have especially caught my interest because they touch 
on a range of questions concerning the relationship between nature and 
culture, fiction and reality, literature and environment, questions of inter-
est in literary theory in general and perhaps ecocriticism in particular.1

The first case is a small Smålandish farm estate called Gibberyd which 
represented the literary setting “Katthult” from the books about Emil’s 
pranks, when they were adapted for the screen in the early seventies. The 
factual place Gibberyd has now been so closely associated with the fictive 
setting Katthult that it has actually changed its name in popular speech, 
and also on printed and digital maps. It has become a popular sight and 
has been adjusted in correspondence with the fictive place: Lindgren’s story 
about Emil involves an extremely significant building, a shed in which 
Emil hides from his angry father and passes the time by carving figures 
out of pieces of wood. This shed has been added to the factual place and is 
now an integrated part of the farm. 

The opening line in the first book about Emil states that Katthult is 
situated in the parish of Lönneberga. If Gibberyd is the facual equivalent 
to Katthult, the factual equivalent to Lönneberga would be a small com-
munity called Rumskulla. This is further complicated, however, by the 
fact that there is also a factual and preexisting place with the name Lönne-
berga in another part of the region. Thus, the Katthult-Lönneberga constel-
lation originally did not exist in reality, but now it somehow does, be it 
as a complex mix-up between mental concepts, geographical places and 
place-names. 

 
1 We all seem to have assumed the Glotfelty’s definition of the field as “the study 

of the relationship [my italics] between literature and the physical environment” 
(see Glotfeltys introducing chapter in The Ecocriticism Reader (Cheryll Glotfelty 
[1996], ”Introduction: Literary Studies in an Age of Environmental Crisis”, The 
Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology, eds. Cheryll Glotfelty & Harold 
Fromm. Athens, p. xviii). But even though this is an established definition, studies 
of the actual relationship are quite rare. 
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 Not only has the literary setting given name to real and preexisting 
places, fictive characters and events seem to have become a part of these 
places’ actual history: On a website the owners and residents of Gibberyd 
emphasize the affinity between the fictive and the factual place, referring 
to actual tools, buildings etc as once belonging to the movie-version of 
Emil’s family. Fact and fiction are intermixed, the story becoming a kind 
of staging of history.2

The other case of influence is a theme park called Astrid Lindgren’s 
world. It was founded in 1981 and is situated in the outskirts of Lindgren’s 
birth town Vimmerby, displaying various settings from Lindgren’s stories 
and a miniature version of the town Vimmerby itself. Scenes from Lind-
gren’s various books are dramatized by actors, and visitors are allowed to 
participate in preformatted scenes, for instance by buying soda from a tree 
like Pippi Longstocking does in Lindgren’s story. The advertising material 
and marketing brochures point out how closely the theme park is situated 
to Astrid Lindgren’s home as a child, and that the piece of land on which it 
is built might very well be the actual surroundings where Lindgren played, 
perhaps already then getting the inspiration to her future writings. Visit-
ing the theme park is equal to fantasizing the same way Astrid Lindgren 
once did, seem to be the idea.

However similar these two fiction-reality hybrids initially seem, both 
being off-springs of literary texts and examples of literary tourism, there 
are significant differences as well.

 Astrid Lindgren’s world actually represents a transformation of “na-
ture” into “culture”: A piece of land becomes a fictional world, parallel to 
and on the same ontological level as the literary text. Gibberyd-Katthult 
represents a change in the opposite direction: Fictive stories become re-
alized and naturalized – literature transforms into reality. Perhaps that 
is why these two fiction-reality hybrids seem to engage readers/visitors 
in separate kinds of activities, with separate bearing on “reality”: When 
visiting Katthult-Gibberyd your observations are directed towards actual-
ity and reflection (like: this is how Emil lived, here he sat carving wooden 
figures etc.) Entering Astrid Lindgren’s world on the other hand your ob-
servations seem more characterized by visuality and imitation (like: “It 
looks just like Pippi’s house or “I am dancing with the robbers just like 
Ronja”.). The differences could also be described in terms of a thinking 
versus pretending, referentiality versus mimesis. Therefore, when visiting 
Gibberyd it actually feels as if you were visiting an historical place while 
visiting Astrid Lindgren’s world it feels as if you were engaged in a game 
of make-believe.

 
 
2 I do not investigate the relation between literary text and film but assume that 

a literary text is the source of the effect on the environment, although via visual 
representation (that is film, caption, etc.). 
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 The concepts of “possible worlds” and “fictional worlds” provide an 
explanatory framework for these differences. It is assumed in literary stud-
ies that most literary works construct fictional (not possible) worlds. It is 
within fictional worlds we engage in what Kendall Walton calls true make-
believe, an activity with great similarities to children’s games.3 “Make-
believe activities” enable us to gain experience without having to undergo 
it. This of course spares us from any pain and suffering we would have to 
expect in the real world, but it also isolate fictional worlds from “reality”. 
Therefore, thinking of literature as a fictional world indicates that there is 
a divergence between literature and truth; literature “does not relate what 
could or could not have occurred in actuality, but rather, what did occur 
and what could have occurred in fiction”.4

“Possible worlds” is a general label for a set of modal and referential 
concepts developed in the field of logic to enable philosophers to study 
possibilities as well as actualities. Ruth Ronen has brought the concept 
into literary theory and contrasts it to the concept of fictional worlds.5  
Possible worlds indicate that literature (fiction) is logically and semanti-
cally not a secluded or exceptional phenomenon – it is similar to other 
cultural products such as speech acts expressing conditionals, wishes etc. 
Thinking of literature as a possible world thus ascribes truth-value to lit-
erature and enables conditional thinking about “reality” on the basis of 
literature. The difference between a possible world and a fictional world 
is thus that possible worlds are based on a logic of ramification, determin-
ing the range of possibilities that emerge from an actual state of affairs (in 
this case the literary text), whereas fictional worlds are based on a logic of 
parallelism that guarantees their autonomy in relation to the actual world.

You could say that Astrid Lindgren’s world functions as a fictional 
world, a fictional mimetically conditioned phenomenon where you could 
gain experience. Being a copy and clearly a replacement for the original 
(in itself fiction), however, the activity in it is secluded and never becomes 
an agent in the real world. Katthult-Gibberyd on the other hand functions 
as a possible world: It is logically-semantically conditioned and since it is 
grounded in an “actual world”, it enables you to see the possibilities of 
both historical and cultural events, the actual as well as the possible.

Why these two fiction-reality hybrids function the way they do and 
make us engage in these separate kinds of activities, and if we can learn 
something from them about literature’s relation to the environment, are, 
however, questions that still remain to be answered. The fact that they do 
should however inform discussions of the value and potential of literature 
in life and society.

3 Kendall Walton (1990), Mimesis as Make-Believe. Cambridge [Mass] & London, p. 67-68.
4 Ruth Ronen (1994), Possible Worlds in Literary Theory. Cambridge, p. 7-9.
5 Ronen, p. 8



110

Works cited

Glotfelty, Cheryll (1996), ”Introduction: Literary Studies in an Age of Envi-
ronmental Crisis”, in: The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology, 
Glotfelty, Cheryll – Fromm, Harold (eds.). Athens.

Walton, Kendall (1990), Mimesis as Make-Believe. Cambridge [Mass] & London.
Ronen, Ruth (1994), Possible Worlds in Literary Theory. Cambridge.



111

Växlingarna jak~ja, mek~mej, sek~sej, 
dek~dej och tok~tog i traditionell 
västgötska

Gustav Bockgård

Inledning
I sin doktorsavhandling i nordiska språk Taga, bagare, Bragby. Om g för äldre 
k i svenskan studerar Gunilla Söderberg (1997) ur främst ett språkhistoriskt 
perspektiv distributionen av k- och g-former bland annat av verbet ’taga’ 
och därtill bildade substantiv samt av pronomenen ’jag’, ’mig’, ’dig’ och 
’sig’. Företrädesvis har Söderberg excerperat fornsvenska texter, men hon 
har också använt andra material, till exempel olika dialektmaterial som 
förvaras vid nuvarande Institutet för språk och folkminnen i Uppsala.

Det råder i stort sett konsensus bland språkhistoriska forskare om att 
såväl utvecklingen taka > ta(ga) som förlusten av k i de äldre pronomen-
formerna jak, mik, thik och sik beror på att detta verb respektive dessa pro-
nomen oftast har förekommit i obetonad eller svagt betonad ställning (se 
Söderberg 1997 s. 56, 66–68, 77, 85–88, och där anf. litt.). Avseende ’taga’ 
visar Söderbergs eget material att i traditionella dialekter har varianten 
med k bevarats betydligt längre i preteritum (tok ’tog’) än i övriga former 
av verbet. I första hand är det i småländska och västsvenska dialekter som 
k har bevarats långt fram i tiden (s. 63 f.). Vad gäller de undersökta pro-
nomenen så har k-formerna stått sig starkast i dialekterna i stora delar av 
Småland samt i hela Västergötland förutom dess nordöstra hörn (s. 81–85).

I en uttrycklig exkurs till det primära avhandlingssyftet diskuterar  
Söderberg (s. 89–94) om det kan finnas några faktorer som kan förklara  
variationen mellan k-varianter och k-lösa varianter av de lexem som nämns 
i föregående stycke i de västgötska dialekter där k över huvud taget upp-
träder. En utgångspunkt för diskussionen är att flera dialektupptecknare 
har beskrivit k-varianterna av pronomenen som exklusivt starktoniga  
alternativformer till varianter med vanligt (klusilt) eller frikativt g eller 
med j eller till varianter helt utan slutljudskonsonant. Denna uppfattning 
tar Söderberg dock med eftertryck avstånd från, på basis av både andras 
transkriptioner av dialektinspelningar och sina egna kunskaper om de  
aktuella dialekterna. (Hon är född och uppvuxen i Västergötland.) Vidare 
framhåller hon att belägg på tok och toke (’tog’ i singular respektive i plural 
eller som konjunktiv) däremot nästan alltid har betecknats som obeto-
nade av dialektupptecknarna.

En annan utgångspunkt för Söderbergs diskussion i exkursen är Bengt 
Hesselmans påstående att sannolikheten för en k-realisering av de aktuella 
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pronomenen reduceras om ordet är placerat omedelbart före en konso-
nant i allmänhet och en likvida eller nasal i synnerhet (Hesselman 1948–
53 s. 302 f.). Han menar till och med att man i traditionellt Markmål har 
kunnat ha en konsekvent k-realisering om pronomenet står före en vokal 
eller en paus, och i annat fall en k-lös realisering.

En tredje utgångspunkt för Söderberg är Å. G. L. Belfrages (1871 s. 50) 
tes att syntaktiska förhållanden kan förklara variationen: För det första 
hävdar han att varianter utan k av ’mig’, ’dig’ och ’sig’ brukar användas i 
positionen omedelbart före ett direkt objekt, medan k-varianterna brukar 
användas i alla övriga syntaktiska positioner. För det andra sägs jak vara 
den normala varianten av ’jag’ då ordföljden i satsen är rak, medan ja 
normalt uppträder vid omvänd ordföljd. Söderberg ställer sig kritisk till 
Belfrages beskrivning och menar dels utifrån egen erfarenhet att ett obe-
tonat, enklitiskt -(a)k ’jag’ är vanligt efter finita verb i västgötska dialekter 
(har’ak, ser’ak etc.), dels att inte heller dialektuppteckningar ger något som 
helst stöd för att Belfrages uppfattningar om variationsmönstren skulle 
vara empiriskt förankrade (Söderberg 1997 s. 90). Söderberg avslutar sitt 
resonemang genom att framhålla att om syntaktiska faktorer över huvud 
taget påverkar växlingen mellan olika varianter av pronomenen, måste 
det röra sig om andra parametrar än dem som Belfrage lyfter fram. Hon 
väljer att inte fördjupa sig i detta i sin exkurs utan begränsar sin egen em-
piriska undersökning till att nästan enbart handla om fonetiska faktorer.

Söderbergs undersökning baseras i allt väsentligt på slumpmässigt 
utvalda dialektintervjuer (oklart hur många) gjorda av Sixten Bengtsson 
(Västgöta-Bengtsson) från orter som är ganska jämnt spridda över Väster-
götland. Han åkte runt i landskapet och spelade in drygt 550 personer 
under åren 1947–1982 (se vidare Nilsson 2012). Majoriteten av inspelning-
arna som ligger till grund för Söderbergs korpus är från 1950- och 1960- 
talen (Söderberg 1997 s. 91). Väsentligt att påpeka är att Söderberg av tids-
besparande skäl inte har lyssnat på inspelningarna utan i stället förlitat sig 
på enbart de transkriptioner av samtalen som Bengtsson själv har gjort. 
En konsekvens av detta är att hon inte har undersökt om det kan spela 
någon roll i sammanhanget huruvida orden i fråga betonas eller inte av 
talarna; Bengtsson anses nämligen inte vara tillförlitlig i sin markering av 
betonade stavelser (se Söderberg 1997 s. 92).

Söderbergs analyser av Bengtssons transkriptioner visar hur som helst 
att k-varianter överlag, närmare bestämt i alla inspelningar utom en, är ett 
sällsynt fenomen i materialet. Författaren menar att formerna har varit 
vanligare förr i tiden och att ”de här aktuella orden är en företeelse på 
stark tillbakagång” (s. 91). (”Har varit på tillbakagång sedan länge”, skulle 
jag ha föredragit att säga eftersom de flesta informanter som Bengtsson 
spelade in får sägas vara konservativa i sitt språkande betraktade med 
samtidens glasögon och ännu konservativare betraktade med det sena  
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1900-talets; se även Nilsson 2012, Svahn & Nilsson 2014 s. 23 f. passim.1) 
Vidare hävdar Söderberg att k-varianter i grova drag blir alltmer sällsynta 
ju längre norr- och österut i landskapet inspelningarna är gjorda.

De övriga resultaten av Söderbergs empiriska undersökning väljer jag 
att här redovisa i kraftigt komprimerad form. Först kan nämnas att de 
allra flesta beläggen på en k-variant står medialt (ej initialt eller finalt) i en 
sats, och det är en aning vanligare att det ord som närmast följer börjar 
på en vokal än på en konsonant. I kontrast till Hesselmans uppfattning (se 
ovan) är det enligt Söderberg inte heller ovanligt att en eventuell direkt 
efterföljande konsonant utgörs av en likvida eller en nasal. K-varianter före-
kommer inte heller helt sällan i positionen framför en tonande klusil.

Den sammanfattande slutsats Söderberg drar är att hon inte kan finna 
några tydliga mönster i användningen av varianterna med respektive utan 
k (s. 93). Denna, vad det verkar, ”fria variation” bör dock inte övertolkas, 
menar hon, eftersom det bruk av k-varianter som Bengtssons inspelningar 
representerar rimligtvis kan betraktas som en ofullständig rest av ett äldre, 
frekventare bruk av k-varianter. Och det är, som Söderberg klokt nog väljer  
att försiktigt formulera det, ”inte otänkbart” att variationen en gång i  
tiden har varit mer regelmässig än vad det arkiverade dialektmaterialet 
avslöjar (a.st.).

Syfte, hypoteser och analysmetoder
Om det är fallet att mer regelbundna mönster beträffande variationen 
mellan k-varianter och k-lösa varianter verkligen har funnits i västgötska 
dialekter långt tillbaka i tiden, så är de förstås lika omöjliga för mig att 
studera empiriskt som det var för Söderberg. Mitt syfte med den egna 
undersökning som presenteras i det som följer är i stället att återvända 
till Bengtssons dialektinspelningar för att se om jag kan ge en åtmins-
tone något tydligare bild av variationsmönstren i traditionell västgötska 
än vad Söderberg har lyckats åstadkomma. Inte minst som en konsekvens 
av att hon inte har förtecknat exakt vilka transkriptioner hon har använt 
i sin undersökning, har jag dock valt att sammanställa en egen korpus 
med Bengtsson-intervjuer, gjorda mellan åren 1948 och 1956. Mina inspel-
ningar är också hämtade från olika delar av Västergötland, men jag har 
medvetet valt bort Vadsbo härad (det vill säga landskapets nordöstra hörn) 
eftersom Söderbergs undersökning indikerar att k-varianter av de aktuella 
orden är mycket sällsynta där.

Att jag väljer att göra ett eget försök att beskriva användningen av k-
varianter i västgötska dialekter ska inte ses som ett uttryck för en negativ  
 
 

1 Även följande slutsats i Svahn & Nilsson (2014 s. 59) är relevant i sammanhanget: 
”[D]en låga andelen varianter med k tyder på att de äldre formerna [jak, mäk och 
säk] befann sig i en ganska långt gången utjämningsprocess i mitten av 1900-
talet.”



114

värdering av Söderbergs metodik eller som ett ifrågasättande av hennes 
presenterade slutsatser. Hon skriver uttryckligen att de diskuterade frå-
gorna inte är färdigutredda (t.ex. på s. 93), och min avsikt är snarast att 
försöka ta vid där hon slutar. Bland det som min studie närmare bestämt 
tillför vid en jämförelse med Söderbergs, vill jag främst framhålla att jag 
analyserar själva inspelningarna och inte de sekundära källor till det fak-
tiska språkandet som (i synnerhet någon annans) transkriptioner måste 
betraktas som. Att lyssna på samtalen, alltså Bengtssons intervjuer, ger 
givetvis överlag en större tillförlitlighet åt de resultat som presenteras, 
samt möjliggör en kartläggning av om det har någon betydelse för infor-
manternas val av variant huruvida de studerade orden uppbär betoning.

Min vidgning av Söderbergs frågeställning stannar dock inte vid pro-
sodin, utan jag har också undersökt om lexikala och interaktionella (so-
ciopragmatiska) faktorer skulle kunna vara väsentliga för att förklara 
distributionen av olika varianter. Den förra delundersökningen har gjorts 
utifrån hypotesen att vissa (delvis) lexikalt definierade konstruktionsmöns-
ter skulle kunna fungera som särskilt gynnsamma miljöer för antingen k-
varianter eller k-lösa varianter av de aktuella variablerna. Tenderar en viss 
variant att samförekomma med ett visst annat ord, t.ex. ett specifikt verb? 
Den senare delundersökningen baseras på tanken att mönster i de sekven-
tiellt organiserade, lokala samtalskontexterna skulle kunna bidra till att 
förklara enskilda informanters växling mellan varianterna (för allmänna 
beskrivningar av interaktionellt orienterade metoder för att analysera dia-
lektmaterial, se Bockgård & Nilsson 2011a, 2011b, Bockgård 2012, Svahn & 
Nilsson 2014 kap. 10). Utöver en enstaka iakttagelse för variabeln ’jag’ (se 
nedan) har jag dock inte lyckats finna några nämnvärda samband mellan 
realiseringen av de undersökta variablerna och de båda typer av faktorer 
som diskuteras ovan i detta stycke.

En på förhand potentiellt relevant interaktionell faktor vore annars 
att intervjuaren genom sitt beteende påverkar informanten att använda, 
eller inte använda, specifika dialektdrag (om hur samtalsdeltagare kan på-
verka varandra i detta avseende, se t.ex. Nilsson 2010, 2011, Lappalainen 
2011, Svahn & Nilsson 2014 s. 234 ff.). En annan rimlig hypotes är att en 
k-variant producerad av en sagesperson tenderar att föranleda ytterligare 
k-varianter av relevanta variabler om de produceras strax därefter. Jag har 
dock inte kunnat belägga några tydliga sådana här kluster av k-varianter i 
materialet. (Att kluster av k-lösa varianter produceras är inte lika anmärk-
ningsvärt eftersom dessa generellt sett är väldigt mycket frekventare i 
mitt material.) Det finns däremot flera exempel på att k-varianter och k-
lösa varianter tvärtom blandas inom loppet av några få sekunder, och det 
är inte helt sällsynt att de till och med samförekommer inom ramen för 
en och samma prosodiska och syntaktiska enhet (t.ex. sats). Nedan ges ett  
exempel på snabb växling från ja till jak och sedan tillbaka igen. (Ett annat  
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exempel på detta finns i utdrag 11 nedan; se även Svahn & Nilsson [2014 
s. 259] för likartade iakttagelser avseende andra variabler som ingår i min 
undersökning.) Växlingen verkställs av informanten i en inspelning från 
Hyssna socken (se materialförteckningen och transkriptionsnyckeln som 
återfinns längst bak i artikeln).

(1) (Hyssna)
så: (.) öh: tjänte ja dräng först (hos den) äh: .hh
liten bonne ja fick lite (granna) / °(då va ja lall)° /
(.) trettån °elle fjort (   )° / (a) fjortån år visst /
.hhh <+tror jak(hh)+> ((eftertryckligt)) åö: (.) kåm ja då / 
>dä va< en bonne såm: inte hade nå(k)a barn / 
så kåm han in å ville ja °sulle flytta ti (han              ) /

Det finns ytterligare ett par skillnader mellan min och Söderbergs under-
sökning som är värda att poängtera. Den första är att jag har excerperat 
varianter både med och utan k. Detta möjliggör flera kvantitativa jämfö-
relser mellan varianterna som kan bidra till att ge ett svar på frågan om 
det finns några specifika syntaktiska, prosodiska eller fonetiska (i teorin 
även lexikala eller interaktionella) faktorer som främjar produktion av 
k-varianter på de k-lösa varianternas bekostnad (och tvärtom). Söderberg 
däremot har bara excerperat k-varianter, vilket medför att de, ganska få, 
kvantitativa uppgifter som hon anför säger betydligt mindre än mina om 
de variationsmönster som eventuellt förekom i traditionell västgötska vid 
tiden för inspelningarna.

Den sista nämnvärda skillnaden mellan våra undersökningar är att 
jag inte bara fokuserar de övergripande variationsmönstren utan även 
de enskilda informanternas växlingar mellan varianter med och utan k. 
Det är nämligen en på förhand fullt rimlig hypotes att (vissa) individer 
upprätthåller en långt större regelbundenhet i sitt bruk av olika varian-
ter av samma variabel än man kan urskilja på aggregerad nivå. Förekom-
mande interindividuella skillnader i användningen av k-varianter skulle 
kunna vara föranledda av till exempel geografiska förhållanden eller gå 
att relatera till sociala variabler såsom ålder och kön. Några systematiska 
försök att relatera inom- och utomspråkliga variabler till varandra görs 
dock inte nedan.2 Det bör här också nämnas att det skulle kunna finnas  
 

2 Att genomföra en klassisk variationslingvistisk undersökning – som på ett statis-
tiskt tillfredsställande sätt korrelerar sociala och språkliga variabler till varandra 
– av (till exempel) k-varianter och k-lösa varianter i traditionell västgötska skulle 
inte heller vara någon enkel uppgift att utföra med tanke på att Sixten Bengtsson 
(och i förlängningen hans uppdragsgivare) i de flesta fall medvetet har valt att 
spela in sådana (äldre) informanter som han ansåg tala de mest traditionella 
varieteterna av västgötska som var möjliga att dokumentera då det begav sig 
(Nilsson 2012, Svahn & Nilsson 2014 s. 23 f. passim; se även föregående avsnitt).
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helt individuella förklaringar till att informanterna upprätthåller relativt 
regelbundna variationsmönster som kan beskrivas som till exempel mer 
eller mindre konservativa.

Sammanfattningsvis redogör jag alltså i föreliggande studie för i första 
hand de fonetiska, prosodiska och syntaktiska faktorer som verkar kunna 
bidra till att förklara distributionen av olika varianter av variablerna ’jag’, 
’mig’, ’dig’, ’sig’ och ’tog’. Vidare är min analys mer kvantitativt än kvali-
tativt inriktad, och parallellt med att jag söker efter mönster i korpusen 
betraktad som en helhet analyserar och jämför jag enskilda informanters 
språkande.

Material och excerperingsmetod
Min undersökning baseras på arton västgötska dialektinspelningar, som 
alltså är gjorda mellan 1948 och 1956, och där Sixten Bengtsson agerar 
intervjuare. Av tidsbesparande skäl har jag vid excerperingen av belägg 
valt att inte fortsätta lyssna på de (sex) intervjuer – väl spridda inom det 
undersökta geografiska området – där inte någon k-variant produceras  
under de första 30 minuterna av respektive inspelning. Dessa inspelningar 
betecknas som k-variantslösa i materialförteckningen i slutet av uppsat-
sen. Men denna beteckning innebär således inte med fullständig säkerhet 
att inspelningen saknar k-varianter under den resterande, ej genomlyss-
nade delen av samtalet. Som en ytterligare brasklapp vill jag framhålla att 
medan variabeln ’jag’, inte oväntat, är välrepresenterad i samtliga arton 
inspelningar så är det glest med belägg på variablerna ’mig’, ’dig’, ’sig’ 
och ’tog’. Detta innebär förstås att åtminstone vissa av informanterna som 
figurerar i de inspelningar som betecknas som k-variantslösa mycket väl 
kan ha haft en ganska hög relativ frekvens av varianterna mek, dek, sek och 
tok (men kanske mindre sannolikt jak) utanför inspelningssituationerna, 
vilket utgör (ytterligare) ett skäl till att man bör vara återhållsam med att 
dra t.ex. dialektgeografiska eller traditionellt variationslingvistiska slutsat-
ser med utgångspunkt i förekomsten av varianter med respektive utan 
k i materialet (se även föregående avsnitt). Hur som helst väljer jag att i 
fortsättningen av uppsatsen – bortsett från diskussionen av formen ek ’jag’ 
i det närmast följande avsnittet – inte vidare diskutera de inspelningar 
där jag inte har funnit några k-varianter. Det material som jag hädanefter 
väljer att benämna min egentliga korpus (se materialförteckningen) be-
står därför av de tolv inspelningar där jag har belagt minst en (i praktiken 
minst två) k-variant(er).

I en inspelning från Levene socken i nordnordvästra delen av land-
skapet (i nuvarande Vara kommun) figurerar två tvillingbröder som båda 
producerar många k-varianter. (Inspelningen lyfts även fram av Söderberg 
[1997 s. 91] i egenskap av den enda i hennes material som innehåller ”en 
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förhållandevis stor andel” k-varianter). Eftersom (endast) denna inspel-
ning är gjord med två dialektinformanter var min ursprungstanke att 
försöka separera bröderna vid redovisningen av resultatet. Men som en 
konsekvens av att de talar extremt lika varandra i första hand vad gäl-
ler variationsmönstren för de i studien aktuella variablerna, i andra hand 
röstmässigt, har jag dock i slutändan valt att räkna samman de båda in-
formanternas belägg vid resultatredovisningen. Jag behandlar med andra 
ord tvillingbröderna som ett kollektiv, vilket i alla beräkningar är i princip 
likställt med de enskilda informanter som figurerar i de andra inspelning-
arna. Levene-inspelningen är emellertid en aning svårhanterlig vid mina 
kvantitativa analyser även i det att den är så mycket rikare på belägg på 
de studerade k-varianterna än någon annan inspelning är.3 För att hantera 
denna snedfördelning av belägg exkluderar jag inspelningen ur vissa be-
räkningar.

Variabeln ’jag’
Pronomenet ’jag’ är den utan konkurrens mest belagda av de undersökta 
variablerna och uppvisar även den klart lägsta andelen k-varianter. Beläg-
gen på den k-lösa varianten ja (i undantagsfall a) är så många att jag inte 
ens har gjort mig besväret att räkna dem.

 Utöver jak och (j)a finns emellertid ytterligare en variant belagd, näm-
ligen den obrutna formen ek. Jag har funnit sex exempel på denna: ett 
i Horreds- och fem i Istorpsinspelningen (där den förra inte ingår i min 
egentliga korpus, som en följd av frånvaron av sådana k-varianter som 
studien primärt handlar om). Om man utgår från Johan Götlinds beskriv-
ning i Västergötlands folkmål (band 1 s. 305, band 2 s. 43) är den obrutna 
formen sällsynt i västgötskan, men förekommer ibland i obetonad ställ-
ning i landskapets södra dialekter. I det avslutande bandet av samma verk 
preciserar Samuel Landtmansson detta till att ek kan användas enklitiskt 
specifikt i dialekterna i Marks härad (band 4 s. 92), där både Horred och 
Istorp är belägna. Det förtjänar i detta sammanhang även att lyftas fram 
att jag i mitt material inte har funnit något enda exempel på det enklitiska 
-(a)k som Söderberg (1997 s. 90) menar vara vanligt i västgötska dialekter.

I grovtranskriberat skick ser yttrandena (turkonstruktionsenheterna) 
där -ek förekommer ut på följande vis:

3 Bröderna står till exempel för 40, 71, 39 och 58 % av det totala antalet belägg på 
varianterna mek, dek, sek respektive tok Dessa höga andelar belägg beror inte 
enbart på att bröderna uppvisar förhållandevis höga relativa frekvenser av 
k-varianterna jämfört med de flesta andra informanter – utan i någon mån också 
på att de, och i synnerhet den ena brodern, är sällsynt talföra och snabbtalande. 
(I sin inspelningsjournal skriver Bengtsson: ”När de båda kommer i gång ordent-
ligt, är, som höres, talhastigheten enorm.”) De producerar med andra ord förhål-
landevis många belägg på variablerna ’mig’, ’dig’, ’sig’ och ’tog’ överlag.
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(2) dä har’ek jort (Horred)
(3) nä dä har’ek heller inte (Istorp)
(4) dä har’ek ingen Reda på (Istorp)
(5) dä har’ek glömt a:: (Istorp)
(6a, b) (så) jick’ek (kåll)- så jick’ek, skulle (en vänn:) [talaren 
avbryter sedan sin konstruktion och påbörjar en ny: ja skulle 
gå Runt en lagård …] (Istorp)

Även om beläggen på ek alltså är mycket få är det värt att notera att samtli-
ga instanser är obetonade samt enklitiskt anslutna till ett finit verb. Vidare 
produceras en och samma lexikosyntaktiska konstruktion, dä har’ek ’det 
har jag’, i de fyra första exemplen. Det är förstås fullt möjligt att varianten 
ek i första hand används (har bevarats?) i ett fåtal specifika lexikosyntaktis-
ka (och prosodiska) konstruktioner, snarare än att den används efter vilket 
finit verb (och eventuellt vilken satsbas) som helst. Det bör även nämnas 
att jag inte har belagt varianten jak hos någon av de båda ek-producenter-
na. (Den formväxling som de uppvisar i intervjuerna är alltså mellan (j)a 
och, i mycket sällsynta fall, ek.) Om det uppvisade variationsmönstret är en 
tillfällighet – eller om varianterna ek och jak generellt inte brukar samexis-
tera i en och samma talares språkliga repertoar – återstår dock att utröna.

Bland de elva inspelningar som ingår i min egentliga korpus men sak-
nar belägg på ek, är det tre som även saknar jak-belägg, och i ytterligare 
tre finns det endast ett belägg per inspelning (se även tablå 1 i artikelns 
avslutande avsnitt). Drygt tre fjärdedelar av de sammanlagt 33 beläggen 
på jak kommer från tre inspelningar: Hyssna (sju belägg), Otterstad1 (tolv 
belägg) och Otterstad2 (sex belägg). Hyssna är beläget i Marks härad i syd-
västra hörnet av Västergötland och Otterstad längst ut på Kållandshalvön 
(Kållands hd) vid Vänerns södra strand. Att k-varianten generellt skulle ha 
en stark position i dessa delar av landskapet finns det däremot knappast 
fog för att hävda eftersom övriga fyra inspelningar från Mark som ingår i 
den totala korpusen helt saknar belagda fall av jak medan den resterande 
från Kålland (Sunnersbergs socken) endast uppvisar ett belägg.

För att kunna få en uppfattning om det finns några syntaktiska, fonetis-
ka eller prosodiska kontexter som verkar kunna gynna bruk av k-varianter 
på de k-lösa varianternas bekostnad, har jag valt att jämföra samtliga 33 in-
stanser av jak med 150 belägg på (j)a. De senare beläggen är ganska jämnt 
fördelade mellan, men i övrigt i stort sett slumpmässigt excerperade från, 
de åtta inspelningar som innehåller minst ett jak. Jag har dock medvetet 
valt att hämta särskilt många exempel på (j)a från de tre, i föregående 
stycke nämnda inspelningar som är förhållandevis jak-rika (ett tjugotal be-
lägg från varje inspelning).

Låt oss först se på ordföljd. Här föreligger tydliga skillnader mellan jak- 
och (j)a-beläggen: den relativa frekvensen för omvänd ordföljd i satserna 
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som innehåller ett ’jag’ är 63 % (20/32)4 respektive 37 % (55/150).5 Resul-
tatet visar att en placering av ’jag’ efter det finita verbet ingalunda är en 
förutsättning för bruk av k-varianten, men det torde å andra sidan vara en 
mycket rimlig hypotes att en sådan ordföljd ökar sannolikheten för att ett 
jak ska produceras jämfört med då pronomenet utgör satsbas; den skillnad 
som förefaller finnas avseende hur jak respektive (j)a används syntaktiskt 
är alltså kvantitativ, inte kvalitativ. Notervärt är även att mönstret i mitt 
material går helt emot det som Belfrage (1871 s. 50) påstår om traditionell 
västgötska – och som även Söderberg (1997 s. 90) tar tydligt avstånd från – 
alltså att jak är den normala varianten vid rak ordföljd och ja vid omvänd.

Det är även relevant att dra en parallell till en studie av växlingen 
mellan di och dåmm som subjektsform i äldre Eskilstunadialekt gjord av 
Eva Grass (1970), baserad på Bengt Nordbergs sociolingvistiska intervjuer 
från 1967. Denna undersökning visade att di, som generellt var en sällsynt 
variant som höll på att försvinna i det lokala språket,6 dock verkar stå sig 
betydligt starkare vid rak ordföljd än vid omvänd (s. 39 f.). Ett syntaktiskt 
mönster som finns i både mitt och Grass material är således att den längre 
pronomenvarianten med en final konsonant (jak respektive dåmm) är mer 
frekvent förekommande i satser med omvänd ordföljd än i satser med rak.

Den andra egenskapen som tydligt skiljer jak- från (j)a-beläggen i mitt 
material är att det bland de förra finns en betydligt högre andel fall som är 
prosodiskt framhävda. Närmare bestämt är 52 % av k-varianterna betonade 
och ytterligare 18 % framhävda på något annat vis, oftast genom att vo-
kalen är tydligt utdragen. Dessa andelar ska jämföras med 11 % betonade 
och 3 % på något annat vis tydligt prosodiskt framhävda fall bland (j)a-
beläggen. På motsvarande sätt som gäller för ordföljdens inverkan på valet 
av variant, ser vi alltså att prosodisk framhävning inte är en förutsättning 
för en k-realisering av ’jag’, men att denna parameter, inte oväntat, ändå 
verkar vara en betydelsefull faktor för att förklara variationen mellan jak 
och (j)a i materialet. (Nämnas kan i detta sammanhang att Svahn & Nilsson 
[2014:58, not 11] anser att en stark betoning utgör den troliga förklaringen  
 
4 Av lätt insedda skäl exkluderas här det enstaka fall där jak förekommer i en final 

dislokation, prosodiskt integrerad med en i sig potentiellt fullbordad (”inre”) 
sats: vi jick där jak å Per Andersson (fingerat namn). Eftersom detta är det enda 
excerperade exemplet från materialet på ett dislokerat ’jag’, har jag ingen upp-
fattning i frågan om denna konstruktionstyp kan tänkas främja eller missgynna 
bruk av k-varianten.

5 I mitt material finns inget (excerperat) belägg på ’jag’ – och för den delen inte 
heller något på ’mig’, ’dig’ eller ’sig’ – som inte ingår i någon sorts satskonstruk-
tion. Frånvaron av andra syntaktiska konstruktionstyper skulle kunna vara 
relaterad till att informanterna överlag producerar många ganska långa, sam-
manhängande berättelser, och inte sysslar så mycket med interaktiva utbyten 
av korta turer – som relativt ofta är syntaktiskt elliptiska – med intervjuarna.

6 I Eva Sundgrens stora uppföljningsstudie, där intervjuerna genomfördes 1996, 
finns inte något enda belägg på di (Sundgren 2002 s. 97).
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till det enda jak-belägget i deras västgötska dialektmaterial.) Utdrag 1 ovan 
verkar kunna utgöra ett illustrativt exempel på prosodins betydelse, i och 
med att samtliga (fyra eller fem) instanser av ja är prosodiskt nedtonade 
medan det enda belägget på jak är betydligt mer prosodiskt framhävt i 
kraft av ett långsamt taltempo och en hög ljudstyrka, inte minst betraktat 
i förhållande till det omgivande talet.

Också avseende den fonetiska kontexten finns det en tydlig skillnad 
mellan jak- och (j)a-beläggen. Om vi granskar de fall där pronomenet inte 
står finalt i en prosodisk fras, finner vi att jak i 58 % av fallen (15/26) följs av 
ett vokalinlett ord (jak inte, jak å etc.). Motsvarande andel för (j)a är endast 
24 % (35/143).7 Om man jämför vokal- och konsonantkontexter med var-
andra verkar alltså de förra överlag kunna främja användningen av vari-
anten jak, eller omvänt kan konsonantkontexter antas vara gynnsammare 
miljöer för (j)a på bekostnad av jak. Detta resultat ligger i linje med Hes-
selmans (1948–53 s. 302 f.) beskrivning av växlingen mellan varianterna, 
även om han uttrycker sig mer i termer av ett kategoriskt mönster än en 
kvantitativ tendens.

I mitt material förefaller även vissa konsonanttyper vara gynnsam-
mare än andra för en k-realisering av variabeln, vilket framgår av tabell 1.

Tabell 1. Förekomsten av olika konsonanttyper efter jak och (j)a som inte står finalt 
i en prosodisk fras.

Konsonanttyp         jak          (j)a       ToTAlT 

N % N % N %

Labiala 5 11 39 89 44 100

Koronala 1 3 36 97 37 100

Dorsala 4 22 14 78 18 100

Glottala (h) 1 5 19 95 20 100

Frikativor (inkl. j) 8 10 71 90 79 100

Klusiler 3 11 25 89 28 100

Nasaler – 0 4 100 4 100

Likvidor (l, R) – 0 8 100 8 100

Tonande 3 6 44 94 47 100

Tonlösa 8 11 64 89 72 100

7 Såsom indirekt framgår av dessa uppgifter är det en betydligt högre andel jak 
än (j)a som återfinns finalt i en prosodisk fras. Denna tydliga skillnad i relativ 
frekvens (21 % gentemot 5 %) orsakas dock av en enskild informants språkande, 
nämligen den från Hyssna socken; se vidare nedan.
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Även om (de elva) jak-beläggen är alldeles för få för att man ska våga dra 
några större växlar, verkar det vara ett rimligt antagande att den efter-
följande konsonantens artikulationsställe kan påverka sannolikheten för 
ett k-uttal av ’jag’. Antekonsonantiska jak föregår nämligen företrädesvis 
labialer och dorsaler, medan det endast finns ett belägg på vardera en 
koronal (närmare bestämt alveolar: men jak sömn-) och en glottal (å jak 
har sett …) konsonant. De båda sistnämnda konsonanttyperna är däremot 
inte alls lika sällsynta fenomen efter ett (j)a. Dock bör sägas att det i mate-
rialet finns ett samband mellan en rak ordföljd och en fonetisk h-kontext: 
konstruktionerna ja(k) ha(r)/hade är belagda hela tolv respektive tre gånger i 
korpusen. (Motsvarande samband finns mellan en rak ordföljd och en labial 
konsonant; konstruktionerna ja va(r)/vart finns det nämligen tolv respektive 
fyra belägg på.) Det är svårt att avgöra hur orsakssambandet ser ut – om det 
är syntaxen, fonetiken, eller ingetdera eller bådadera, som i första hand ligger 
bakom den skillnad som finns avseende förekomsten av jak respektive (j)a 
som föregår ett h-inlett ord. Om vi i stället övergår till att rikta ljuset mot 
den efterföljande konsonantens artikulationssätt, så verkar inte detta spela 
någon avgörande roll för att förklara distributionen av jak och (j)a. Dominan-
sen för den senare varianten över den förra kan i grova drag sägas vara lika 
stark oberoende av artikulationssättet. Slutligen kan man beträffande tabell 
1 notera att jak betydligt oftare föregår en tonlös än en tonande konsonant, 
medan fördelningen är påtagligt jämnare för (j)a:s vidkommande.

 Jag lämnar härmed de övergripande mönstren i materialet och går 
över till att diskutera enskilda informanters användning av jak och (j)a. Jag 
har närmare bestämt valt att närgranska de tre sagespersoner, alla män, 
som producerar minst sex belägg på den förra varianten. Två av dessa per-
soner, båda från Otterstads socken, uppvisar ett variationsmönster som 
ligger påfallande nära genomsnittsinformantens (åtminstone i de avseen-
den som jag har undersökt). Den tredje informanten, från Hyssna socken, 
uppvisar däremot ett mer avvikande variationsmönster som därför är värt 
att beskriva mer i detalj.

Hyssna-informantens bruk av jak kännetecknas för det första av att 
pronomenet i de allra flesta fall ingår i en sats med omvänd ordföljd: 6/7 
belägg (86 %). Denna andel kan jämföras med att andelen fall av omvänd 
ordföljd är 62 % bland de (21) (j)a-belägg som jag har excerperat från sam-
ma inspelning.8 För det andra verkar även prosodisk framhävning vara en 
gynnsam faktor för en k-realisering av ’jag’: 57 % (4/7) av informantens jak 
är framhävda, vilket kan ställas i relation till att 10 % (2/21) av informan-
tens (j)a-belägg har samma egenskap. Det tredje kännetecknet är i min 
korpus unikt för den aktuella informanten. Inte mindre än 5 av hans (7) 
jak-belägg återfinns i en både satsfinal och prosodiskt final position samt  
 
8 I de fall som har excerperats uppvisar denna informant alltså generellt en betyd-

ligt högre relativ frekvens av omvänd ordföljd vid användning av ’jag’ än vad 
min genomsnittliga informant gör.
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ytterligare 1 i enbart en prosodisk. Såväl syntaktisk som prosodisk finalitet 
är annars mycket sällsynt förekommande bland beläggen på ’jag’ i hela 
den egentliga korpusen. Bland materialets övriga (26) jak-belägg finns 1 
exempel på syntaktisk och prosodisk finalitet samt 2 på enbart prosodisk. 
Bland korpusens samtliga (150) (j)a-belägg är motsvarande antal endast 5 
respektive 2, och specifikt för Hyssna-beläggen på (j)a föreligger inget ex-
empel på syntaktisk finalitet och endast 1 på prosodisk.

Samtliga fem fall där Hyssna-informanten producerar ett jak som är 
finalt ur både en syntaktisk och en prosodisk synvinkel har ytterligare en 
gemensam egenskap, nämligen att pronomenet återfinns i en minimal 
eller åtminstone mycket kort satskonstruktion som kan hävdas fungera 
som en sorts semantiskt lättviktigt eller skenbart redundant ”påhäng” till 
en i sig syntaktiskt och semantisk-pragmatiskt fullbordad sats. Alla belägg 
återges här i sin närmaste kontext:

(7 – en kortare version av utdrag 1) 
°(då va ja lall)° / (.) trettån °elle fjort (   )° /
(a) fjortån år visst / .hhh
<+tror jak(hh)+> ((eftertryckligt)) åö: (.) kåm ja då /

(8)
han va: >(sa dåm)< (själare på) öh (    ) >(sa han)<
+tror jakh+ ((mycket eftertryckligt)) / 
(a) dä va han allt, .hhhhh

(9) S(agespersonen) återger för I(ntervjuaren) ett samtal som 
han för länge sedan förde med sin far.
S: å anna ska ja fara ti Amirka ska ja la försöka tjäna
   så (att par) vi kunde betala sa °jak° 
I: jaha:

(10)
S: så byggde ja=um stuga / a byggde nyer hh 
I: jaha ((frågande)) 
   (0,6) 
S: °ä jorde jak.° .h[hh 
I:                               [°aha:° ((frågande))

(11) I har frågat om S var med och lade halmtak på en viss 
ladugård.
S: nä:: dä: va ja fö liten till å 
I: jasså: 
S: dä va °jak° (.) .hh
I: °hm° 
S: men: ja (så °på’t)°
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I alla fem fallen ingår alltså jak i någon sorts ”påhängskonstruktion” som 
semantiskt sett inte tillför något, eller endast tillför ytterst lite, nytt till 
diskursen, även om det i andra avseenden finns vissa skillnader mellan 
beläggen beträffande syntax, prosodi och sekventiell, sociopragmatisk 
kontext.9 Informanten uppvisar hur som helst ett mycket särpräglat bruk 
av jak, åtminstone sett i relation till korpusens övriga informanter: inget 
ytterligare jak-belägg återfinns i en likartad påhängd konstruktion, och 
vad gäller (j)a finns det endast sex exempel (4 % av totalantalet) på detta, 
varav inget är producerat av Hyssna-informanten.

Sammanfattningsvis framträder i materialet en bild av bruket av jak 
gentemot (j)a där den förra varianten generellt sett är mycket sällsynt. 
K-varianten förefaller dock ha en något starkare position i vissa yttran-
detyper än i andra. Det finns skäl att anta att bruket av den främjas av 1) 
prosodisk framhävning av pronomenet, 2) omvänd ordföljd i satsen, samt 
3) att det närmast följande ordet i samma prosodiska fras inleds av en vo-
kal. Det verkar även vara så att olika efterföljande konsonanter kan vara 
mer eller mindre gynnsamma för endera jak eller (j)a. Exempelvis finns 
det endast ett belägg i korpusen på att jak följs av en koronal konsonant, 
medan nämnda fonetiska kontext är ganska frekvent förekommande för 
(j)a. Om vi allra sist betraktar materialet ur ett idiolektalt perspektiv, upp-
visar åtminstone en informant ett notervärt variationsmönster, nämligen 
att hela 5 av dennes 7 belagda jak – jämfört med inget av dennes 21 excer-
perade (j)a – står finalt i en semantiskt lättviktig ”påhängskonstruktion” 
av något slag.

Variabeln ’mig’
I min korpus finns sammantaget 45 belägg på det jag betecknar som vari-
anten mek av pronomenet ’mig’. Jag inkluderar då diverse olika fonetiska 
realiseringar av ordet, där vokalen är antingen lång eller kort och mer 
eller mindre e- eller ä-haltig. Slutkonsonanten kan också vara antingen 
lång eller kort, och i några få fall skulle jag transkribera slutljudet snarare 
som ett (tonande eller tonlöst) -g eller som konsonantkombinationen –jk  
 
9 I (7) och (8) återfinns jak i ett så kallat turtillägg (för allmänna beskrivningar av 

detta samtalsfenomen, se Eriksson 2002, Landqvist 2005, Lindström 2008 s. 194 
ff.). I (9) är sa jak inte prosodiskt skilt från det som föregår, men däremot seman-
tiskt ”överflödigt” i den meningen att det av kontexten framgår med all önskvärd 
tydlighet att informanten just har citerat sig själv. Utdrag (10) och (11) särskiljer 
sig från de övriga exemplen i det avseendet att jak ingår i en syntaktiskt själv-
ständig sats som produceras efter det att samtalspartnern (intervjuaren) har 
levererat en uppbackning. De båda satserna utgör dock innehållsligt sett rena 
upprepningar av det som informanten själv har sagt omedelbart före respektive 
uppbackning. En gemensam funktionell, pragmatisk nämnare för utdrag (9)–(11) 
är att de ger eftertryck åt det som sagespersonen själv just har sagt. I (7) och (8) 
är det däremot turtilläggen som sådana som är eftertryckliga, och vad gäller 
funktionen i övrigt så garderas det just sagda snarare än att det understryks.



124

än som ett -k. Slutljudet -jk har jag (endast) funnit i inspelningar från Sun-
nersbergs och Tuns socknar, det vill säga i norra Västergötland i nuvarande 
Lidköpings kommun.

Härutöver finns 10 belägg på me (kort vokal) och 12 på mej. Slutligen 
föreligger formen mi (med antingen lång eller kort vokal), som dock ute-
slutande produceras (vid 8 tillfällen) av informanten från Istorps socken i 
sydvästra hörnet av landskapet. (Hon uppvisar även 2 mek, 1 mej och 1 me.)

Som en konsekvens av dels att mitt primära fokus är på variationen 
mellan k-varianter och k-lösa varianter (snarare än mellan olika k-lösa reali-
seringar av variabeln) i materialet, dels att antalet belägg inom varje ’mig’-
kategori är så litet, betraktar jag hädanefter i vissa sammanhang formerna 
me, mej och mi som representanter för en och samma variant av ’mig’, 
betecknad me(j). Jag har dock för säkerhets skull genomgående även utfört 
beräkningar där jag har hållit isär formerna me, mej och mi. Dessa resultat 
redovisas emellertid endast om de ger en tydlig indikation om att de ty-
piska användningsområdena för de olika formerna kan skilja sig åt.

Beläggen på varianterna mek och me(j) är hämtade från tio olika inspel-
ningar, men är extremt snedfördelade mellan dessa (se även tabell 3 och 
tablå 1 nedan), något som gör det särskilt relevant att i utgångsläget också 
tillmäta variationsmönstren inom enskilda inspelningar stor betydelse.  
I vissa fall betraktar jag ändå samtliga belägg på ’mig’ som en sammanhål-
len korpus, men uppmanar läsaren att ta dessa resultat med stor försik-
tighet.10

Det som först och främst bör framhållas är att k-varianten generellt 
står sig betydligt starkare vid bruket av ’mig’ än vid bruket av ’jag’ (för ett 
resultat från en annan empirisk undersökning av västgötska som pekar i 
samma riktning, se Svahn & Nilsson 2014 s. 58 f., 97). En klar majoritet 
av beläggen har alltså -k (eller -g/-jk) i det förra fallet (i de inspelningar där  
 
 

10 En alternativ analysmetod hade varit att – på motsvarande sätt som vid under-
sökningen av ’jag’ – endast inkludera de informanter som bevisligen växlar 
mellan mek och me(j). Detta skulle ha inneburit att tre av inspelningarna, inne-
hållande sammanlagt fyra belägg på mek och ett på me(j) fallit bort. Denna redu-
cering av korpusen skulle alltså endast ha haft en marginell inverkan på de 
procentsiffror som presenteras nedan. Det är heller inte möjligt att avgöra om 
den som i en dialektintervju producerar ett eller några enstaka belägg på en 
specifik variant (i detta fall mek eller me(j)) gör detta på grund av att hon eller 
han (i stort sett) alltid använder denna form, om det finns några syntaktiska, 
prosodiska eller fonetiska faktorer som främjar användning av den aktuella 
varianten, eller om talaren i själva verket generellt växlar mellan varianterna 
ganska oregelmässigt. (Jag har däremot som sagt exkluderat inspelningar helt 
utan excerperade k-varianter från undersökningen. Här är det ett rimligt anta-
gande att informanterna inte har några eller endast sällsynta förekomster av 
k-former generellt i sitt språkande, oberoende av alla syntaktiska, prosodiska 
och fonetiska faktorer.)
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k-varianter över huvud taget förekommer),11 medan motsvarande andel i 
det senare fallet gissningsvis är endast någon enstaka procent. Det verkar 
även vara rimligt att anta att mek är ”normalformen” av ’mig’ för ett fåtal 
(manliga) informanter i korpusen (se även tabell 3 nedan), närmare be-
stämt de båda tvillingbröderna från Levene (som tillsammans producerar 
18 mek och 3 me(j)), en av de båda informanterna från Otterstad (Otterstad2 
i materialförteckningen; 9 mek, 1 mej) samt informanten från Tun (7 mek, 
0 me(j)). Även den andra Otterstadsinformanten är en kandidat (med sina 
3 mek och 0 me(j)).

En syntaktisk analys av samtliga ’mig’-beläggs satsledsfunktion visar 
att 22 (av de 45) mek-instanserna uppträder som en rektion, jämfört med 
14 (av de 30) me(j)-instanserna.12 De belägg på ’mig’ som inte uppbär en 
rektionsfunktion fungerar syntaktiskt som ett objekt eller står (i ytterst få 
fall) i en reflexiv position. Sammanfattningsvis verkar ingen specifik syn-
taktisk funktion för ’mig’ vara påtagligt gynnsammare för bruk av endera 
varianten mek eller me(j) än vad någon annan funktion är.

En annan möjlig syntaktisk kategoriseringsgrund för ’mig’-beläggen  
baseras på en linjär satspositionsanalys, genom vilken man till att börja med 
kan konstatera att korpusen helt saknar exempel på ’mig’ som satsbas. På 
denna punkt finns således ingen observerbar skillnad mellan distributionen 
av mek respektive me(j). Vidare står 27 (av 45) mek- och 16 (av 30) me(j)-belägg  
finalt i en sats.13  Det finns därför ingen grund för att hävda att satsslutsposition 
skulle vara en faktor som överlag är ”gynnsammare” eller ”ogynnsammare” 
för bruk av varianten mek än vad andra syntaktiska positioner är. Materialet 
ger inte heller något som helst stöd åt Belfrages (1871 s. 50) påstående att mek 
normalt används i alla syntaktiska positioner utom omedelbart före ett direkt 
objekt, där me(j) i stället används. I mitt material återfinns 4 mek (av 45) och 1 me(j) 
(av 30) i positionen omedelbart före ett direkt objekt.    
 

11 Om man vid jämförelsen exkluderar en specifik inspelning i den egentliga 
korpusen – den med tvillingarna från Levene, som är klart rikast på ’mig’-belägg 
– blir dock antalet mek och me(j) exakt lika stort (26) i det resterande materialet.

12 Möjligen är det värt att lägga märke till att dessa 14 me(j) närmare bestämt utgörs 
av 6 me, 6 mi och endast 2 mej. Den sista formen förekommer således företrädesvis 
i andra syntaktiska funktioner än som en rektion (närmare bestämt i 10 fall, vilket 
kan jämföras med 4 fall av me och 2 av mi). Det bör dock understrykas att enskilda 
informanters språkliga beteende har en mycket stor inverkan på detta resultat.

13 Dock är det här två enskilda inspelningar som sticker ut mycket kraftigt: dels 
återigen den med Levene-informanterna, vilka producerar 11 satsfinala mek (och 
inget finalt me(j)), dels Istorp-inspelningen, i vilken det finns 8 finala mi (och 
inget ytterligare belägg på ett finalt ’mig’). Med dessa båda inspelningar bort-
tagna återstår 15 satsfinala mek (av totalt 25) och 7 satsfinala me(j) (av 16). Vad 
gäller den relativa fördelningen av mek och me(j) i satsfinal position kan de båda 
inspelningarna således sägas i någon mån ta ut varandra. Nämnas kan också att 
av de 7 resterande beläggen på ett satsfinalt me(j) utgörs 5 av formen me (och 
endast 2 av mej)



126

 Den sammanfattande slutsats man kan dra utifrån de resultat som har 
återgivits är att i min korpus är mek en frekventare variant än me(j) i alla 
syntaktiska funktioner och positioner. Däremot verkar inte någon specifik 
funktion eller position vara påtagligt gynnsammare än någon annan för 
endera varianten.

Beträffande förekomsten av betoning bedömer jag att 22 mek är på 
något sätt prosodiskt framhävda (nästan alltid betonade) och 23 icke-
framhävda. Då denna fördelning av k-varianter ska sättas i relation till 
fördelningen av k-lösa varianter verkar det kunna vara relevant att sepa-
rera formerna mej, me och mi från varandra. I korpusen möter nämligen 5 
framhävda och 7 icke-framhävda mej, 5 framhävda och 3 icke-framhävda 
mi (producerade av en och samma informant), samt inget framhävt och 
10 icke-framhävda me. Det mest påfallande härvidlag är förstås den totala 
frånvaron av framhävda me. Däremot förefaller dominansen i den egent-
liga korpusen för varianten mek över varianterna mej och mi vara ungefär 
lika kraftig oberoende av om pronomenet är prosodiskt framhävt eller 
inte. Mönstret blir dock lite annorlunda om vi exkluderar dels de flitigt 
’mig’-producerande Levene-tvillingarna – som i inspelningen ytterst sällan 
framhäver detta pronomen prosodiskt – dels den utstickande mi-produce-
rande informanten från Istorp. Då kvarstår nämligen 17 framhävda och 
8 icke-framhävda mek, gentemot 4 framhävda och 6 icke-framhävda mej 
(samt 9 icke-framhävda me).

 Om resultaten som återges i föregående stycke summeras menar jag 
att det ger underlag för att försiktigt anta att prosodisk framhävning av 
’mig’ främjar (och nedtoning hämmar) bruk av k-varianter på de k-lösa 
varianternas bekostnad, åtminstone för vissa informanter. Vidare gäller 
detta mönster i första hand vid en jämförelse mellan mek och me, medan 
man i ännu högre grad bör gardera slutsatsen då man jämför mek med mej. 
En möjlig tolkning av detta är att framhävning snarast kan främja använd-
ning av någon av de båda längre varianterna på den kortare variantens 
bekostnad. Formen mi slutligen är förstås mycket svårbedömd, men att 
döma av bruket hos den enda informant för vilken formen är belagd finns 
det inget som tyder på att den skulle vara mer typisk för icke-framhävd 
ställning än för framhävd – snarare tvärtom.

Den fonetiska kontexten skiljer sig i någon mån åt för beläggen på 
mek jämfört med beläggen på me(j). Av de 29 mek som inte återfinns finalt i 
en prosodisk fras står 12 omedelbart före en vokal. Motsvarande antal för 
me(j) är 5 (av 18) (3/9 mej, 2/6 me, 0/3 mi). Underlaget för denna jämförelse 
mellan varianterna med respektive utan k är minst sagt bräckligt, men 
man kan i alla fall notera att den skillnad som finns avseende frekvensen 
går i samma riktning som vid analysen av ’jag’ (där underlaget för att 
man ska våga dra en slutsats är något robustare); en antevokalisk kontext 
förefaller alltså kunna vara en gynnsam faktor för en k-realisering av varia-
beln. Värt att notera är även att mek är vanligare än me(j) även i positionen 
omedelbart före en konsonant (17 visavi 13 belägg).
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Även om underlaget för följande jämförelse är ännu torftigare än vid 
jämförelsen mellan en vokal- och en konsonantkontext, visas i tabell 2 för 
fullständighetens skull förekomsten av olika konsonanttyper omedelbart 
efter ’mig’ i samma prosodiska fras.

Tabell 2. Förekomsten av olika konsonanttyper efter mek och me(j) som inte står 
finalt i en prosodisk fras.

Konsonanttyp mek me(j) ToTAlT

mej me mi Totalt

Labiala 4 2 – 1 3 7

Koronala 11 3 4 2 9 20

Dorsala 2 – – – – 2

Glottala (h) – 1 – – 1 1

Frikativor (inkl. j) 9 2 3 2 7 16

Klusiler 5 2 1 – 3 8

Nasaler 3 2 – 1 3 6

Likvidor (l, R) – – – – – –

Tonande 8 4 – 1 5 13

Tonlösa 9 2 4 2 8 17

Det förefaller vara svårt att urskilja några mönster i distributionen av 
varianterna. Men man kan i alla fall lägga märke till att ingen specifik 
konsonanttyp verkar påtagligt gynna vare sig mek eller me(j) på den andra 
variantens (eller de andra varianternas) bekostnad. Motsvarigheterna till 
de mönster man kan ana i distributionen av jak och (j)a finns därmed inte 
belagda i informanternas användning av ’mig’.

Härmed övergår jag till att renodlat fokusera de enskilda inspelning-
arna, där den från Levene i utgångsläget är särskilt intressant med sina 21 
belägg på ’mig’: 18 mek och 3 me(j). Det är dock svårt att se några tydliga 
regelbundenheter i variationen. Nämnas kan dock att inget av de tre me(j)-
beläggen vare sig är prosodiskt framhävt eller fungerar syntaktiskt som 
en rektion. Bland brödernas mek-belägg finns däremot åtta rektioner (samt 
två prosodiskt framhävda instanser).

En mycket stark dominans för varianten mek uppvisar som nämnts 
även den ena Otterstad-informanten, med 9 mek och 1 mej. Återigen är det 
dock svårt att skilja ut det avvikande fallets egenskaper från de övrigas. 
Det förekommer hur som helst reflexivt i en verbfras – (ja) sulle sjynda mej 
hem – som är hastigt uttalad. Det finns dock också ett exempel på ett re-
flexivt mek (ja laga mek därifrå) från samma inspelning. Det senare belägget 
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på ’mig’ uppbär emellertid något mer betoning än det förra och ingår i en 
verbfras (och sats) som uttalas betydligt långsammare.

Av framställningen ovan framgår att informanten från Istorp produce-
rar 2 mek, 8 mi, 2 mej och 1 me. Det som kännetecknar mi-beläggen är för 
det första att samtliga är satsfinala. Bland de övriga (5) beläggen finns det 
endast 1 (svåranalyserad) instans (av mek) som jag tolkar som satsfinal. För 
det andra fungerar 6 instanser av mi som en rektion. Inget av beläggen på 
de andra varianterna har denna syntaktiska funktion. Det som särskiljer 
de båda mek-beläggen från samtliga övriga belägg är att de följs av ett ord 
som börjar på en vokal. I det ena fallet är det dock en kort paus mellan mek 
och det följande ordet.

Den sista informant vars ’mig’-användning är värd att granska när-
mare är den från Tun. Han producerar 2 mejk, 6 me och 4 mej. Det mönster 
som det nog kan finnas skäl att lyfta fram är att de båda mejk-instanserna 
1) är prosodiskt framhävda, 2) fungerar som en rektion i varsin preposi-
tionsfras, och 3) står finalt i både varsin sats och varsin prosodisk fras. 
Bland mej-beläggen har två instanser alla de tre nämnda egenskaperna och 
en instans enbart egenskap 1. Bland me-beläggen har fyra instanser både 
egenskap 2 och 3 (medan ingen är prosodiskt framhävd).

Sammanfattningsvis har k-varianten mek en starkare position i min 
korpus än varianten jak har. Men pronomenen ’mig’ och ’jag’ uppvisar 
ändå ganska likartade mönster vad gäller växlingen mellan former med 
respektive utan k: Prosodisk framhävning tycks vara en (i ’mig’-fallet svagt) 
gynnsam faktor för en k-realisering av variabeln. Ytterligare en gynnsam 
faktor är om det ord som följer närmast efter pronomenet i samma proso-
diska fras är vokalinlett. En skillnad mellan ’mig’ och ’jag’ är emellertid att 
det syntaktiska konstruktionsmönstret i det förra fallet inte verkar spela 
någon viktig roll för att förklara distributionen av varianterna med res-
pektive utan k. Vidare kan man i korpusen skönja vissa skillnader mellan 
användningarna av de båda k-lösa formerna me och mej, där den viktigaste 
är att det endast är mej som är belagd i en prosodiskt framhävd ställning. 
Allra sist bör det nämnas att frånsett en sagesperson (från Istorp) uppvisar 
inte någon enskild informant ett påtagligt mer regelbundet mönster i väx-
lingen mellan olika ’mig’-former än vad som gäller för korpusen i stort. 

Variabeln ’dig’
Pronomenet ’dig’ är ännu mycket mer sällsynt än ’mig’ i de analysera-
de dialektintervjuerna. (Samma iakttagelse gör Svahn & Nilsson [2014 s. 
58, not 8] avseende de västgötska dialektintervjuer som de analyserar.)  
Närmare bestämt har jag funnit sju belägg på dek samt två på vardera dej 
och de.14 En starkt bidragande orsak till att det finns så få belägg är att  
 
14 Vad gäller Svahn & Nilssons belägg på ’dig’ så skriver de endast (s. 58, not 8): 

”Personligt pronomen i andra person singular förekommer så få gånger, och däk 
inte alls, att detta inte tas upp till behandling.”
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informanterna i stort sett aldrig talar om intervjuarna och över huvud taget 
ytterst sällan tilltalar dem. De belägg på ’dig’ som ändå finns kommer i 
stället dels från berättelser där andras repliker återges genom direkt anfö-
ring, dels från samtalsepisoder där de båda tvillingbröderna från Levene 
talar till varandra.

Det är inte meningsfullt, och jag tror inte heller möjligt, att urskilja 
några övergripande mönster i variationen. Det enda resultatet som är värt 
att lyfta fram är förmodligen att Levene-informanterna producerar fem 
dek och inget de(j), vilket antyder att varianten med k utgör ”normalfor-
men” av ’dig’ – liksom av ’mig’ (och ’tog’, men inte av ’jag’ och ’sig’) – hos 
dessa båda talare.

Variabeln ’sig’
Det reflexiva pronomenet ’sig’ är inte helt ovanligt i materialet. Jag 
har excerperat 59 belägg på den variant jag väljer att beteckna sek, där  
variationen vad gäller realiseringen av både vokalen och det konsonan-
tiska slutljudet i stort sett avspeglar den som finns för varianten mek (se 
ovan). Det förtjänar härvidlag särskilt att nämnas att båda de belägg som 
finns på formen sejk produceras av den ena informanten från Otterstads 
socken (Otterstad1). Denna socken är belägen på Kållands norra spets, det 
vill säga ganska nära de båda socknar (Sunnersberg och Tun) där jag har 
belagt den motsvarande ’mig’-formen mejk. Samma Otterstadsinformant 
producerar även en instans där jag uppfattar slutljudet som ett tonlöst 
g. Vidare har jag funnit 32 respektive 17 belägg på de k-lösa formerna se 
och sej (båda med konsekvent kort vokal). Nedan hålls de båda senare for-
merna i vissa fall isär, medan jag i andra fall endast upprättar en distink-
tion mellan k-varianter och k-lösa varianter, där de senare då går under 
samlingsbeteckningen se(j).

Vid en övergripande jämförelse mellan förekomsterna av ’sig’ och 
’mig’ kan konstateras för det första att det förra pronomenet är något van-
ligare i materialet (108 mot 75 belägg), för det andra att k-varianten i det 
förra fallet har en marginellt svagare position visavi den k-lösa varianten 
(55 % mot 60 % av det totala antalet belägg på ’sig’ respektive ’mig’). Att 
varianten sik ändå har en någorlunda stark position i dialekterna är noter-
värt med tanke på att i fornsvenska texter försvann den varianten före de 
andra i föreliggande artikel undersökta k-varianterna (se Söderberg 1997 
s. 87). Söderberg menar att detta hänger samman med att ordet i stort sett 
alltid står obetonat (se även nedan) samt har en mer ”urvattnad” betydelse 
än ’jag’, ’mig’, ’dig’ och ’tog’.

En jämförelse av de absoluta och de relativa frekvenserna av k-varian-
ter är även relevant att göra på individnivå i syfte att se om realiseringen 
av variablerna ’mig’ respektive ’sig’ är påtagligt lik- eller olikartad. Resulta-
tet av en sådan jämförelse för de informanter som producerar någorlunda 
många belägg på ’mig’ och/eller ’sig’ redovisas i tabell 3.
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Tabell 3. Förekomsten av mek, me(j), sek och se(j) i några olika inspelningar.

Inspelning   ’mig’    ’sig’

 mek  me(j)
% k- 

varianter         sek     se(j)
% k- 

varianter

Istorp 2 11 15 1 6 14

Larv – 1 0 5 – 100

Levene 18 3 86 23 16 59

Otterstad1 9 1 90 13 12 52

Otterstad2 3 – 100 10 7 59

Tun 7 10 41 – 7 0

Totalt 39 26 60 52 48 52

Genomsnittsandel 55 47

Från tabellen kan vi utläsa att det egentligen bara är i en inspelning (Is-
torp) som den relativa frekvensen k-varianter är likartad för de båda pro-
nomenen; närmare bestämt verkar de båda k-varianterna stå sig lika svagt 
i denna informants språkande. I tre inspelningar (Levene, Otterstad1 och 
Otterstad2) har mek en betydligt starkare ställning än sek sett i relation till 
de k-lösa alternativvarianterna, även om det ringa antalet ’mig’-belägg gör 
jämförelsen vansklig i den sistnämnda inspelningen. Det enda exemplet 
på det motsatta mönstret i korpusen utgörs av informanten från Larv, som 
kan betraktas som en kandidat till att ha idiolekt där k-varianten står sig 
starkare för variabeln ’sig’ än för ’mig’.

Frågan om det kan finnas några specifika syntaktiska konstruktions-
mönster som kan gynna antingen sek eller se(j) på den andra variantens 
bekostnad är inte helt lättbesvarad, eftersom ’sig’ kan förekomma i en stor 
mängd olika satstyper, och det är inte givet vilka kategorier som är rele-
vanta att laborera med. Ett försök ska dock göras, där jag väljer att urskilja 
följande (i korpusen belagda) syntaktiska användningskategorier av ’sig’: 
1) i positionen direkt efter ett (finit eller infinit) verb (de va Hedensjärna såm 
viste sek fö mek; då feck en gå in i skogen å lägga sek åm natta), 2) i positionen 
direkt efter subjektet vid omvänd ordföljd (dä försto di se inte på därinne), 3) 
i positionen omedelbart efter en verbpartikel (han jifte åm se), 4) i konstruk-
tionen [objekt följt av bundet adverbial i form av en prepositionsfras med 
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’sig’ som rektion] (en hade ju ett par gamla strumper på seg), och 5) som rek-
tion i en annan typ av prepositionsfras än som anges i föregående punkt 
(han lå vi Rota på trät me nåra granriskvista över sek). Förekomsten av sek, se 
och sej inom de olika kategorierna redovisas i tabell 4.

Tabell 4. Distributionen av sek, se och sej i de fem olika satstyper som jag har valt 
att urskilja.

Satstyp    sek             se(j)         ToTAlT

  se   sej  Totalt

N % N % N % N % N %

1 31 49 19 30 13 21 32 51 63 100

2 6 55 4 36 1 9 5 45 11 100

3 5 31 9 56 2 13 11 69 16 100

4 11 100 – 0 – 0 – 0 11 100

5 6 86 – 0 1 14 1 14 7 100

Totalt 59 55 32 30 17 16 49 45 108 100

Genomsnittsandel 64 24 11 36 100

Tabellen indikerar att satstyperna 4 och 5 skulle kunna främja användning 
av varianten sek på de k-lösa varianternas bekostnad. Dessa båda satstyper 
har mycket gemensamt: elementet ’sig’ förekommer inte i direkt anslut-
ning till verbkedjan (som i materialet genomgående kommer före), och 
föregås i stället närmast av en obetonad preposition; vidare står prono-
menet alltsomoftast satsfinalt, närmare bestämt i 15 fall av 18 (framgår ej 
av tabellen). Över huvud taget verkar satsfinal position vara en gynnsam 
faktor för en k-realisering av variabeln ’sig’; det finns nämligen ytterligare 
18, och därmed totalt 33, finala sek i korpusen, gentemot 11 finala se(j) (7 sej 
och 4 se). Från tabell 4 kan vidare utläsas att en sats av typ 3, där ’sig’ alltså 
följer direkt efter en verbpartikel, kan tänkas vara en gynnsam syntaktisk 
struktur för en se-realisering av ’sig’. Formen sej, slutligen, har en tämligen 
likartad (låg) relativ frekvens i de fyra satstyper där varianten över huvud 
taget förekommer.

En annan syntaktisk kategoriseringsgrund är att utgå från hur ’sig’ är 
placerat specifikt i förhållande till ett eventuellt förekommande direkt 
objekt. Som påpekas ovan menar Belfrage (1871 s. 50) att positionen ome-
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delbart före ett objekt är den enda där se(j) används i stället för sek (i de 
traditionella västgötska dialekter där en variation mellan formerna finns 
eller har funnits). Precis som Söderberg finner jag dock goda skäl att vara 
skeptisk till att Belfrages beskrivning skulle vara korrekt – låt vara att han 
utgår från (en föreställning om) en äldre språksituation än den som mitt 
och hennes material representerar. I min korpus föregår nämligen 9 se (av 
totalt 32) och 0 sej (av 17) ett direkt objekt, vilket ska jämföras med 11 (av 
54) sek i samma syntaktiska position. Varianten sek är alltså t.o.m. en aning 
frekventare än se(j) i den här diskuterade positionen.

Även prosodin förefaller vara en faktor att beakta i sammanhanget. 
Söderberg (1997) skriver att ’sig’ ännu oftare än de övriga diskuterade or-
den (’jag’, ’mig’, ’dig’ och ’tog’) står obetonat, och undrar till och med om 
det över huvud taget förekommer betonade ’sig’ (s. 87). Jag skulle dock 
hävda att två av mina belägg på ’sig’ – realiserade som sek – är betonade. 
Härutöver analyserar jag ytterligare 16 belägg – 14 på sek och 2 på se – som 
prosodiskt framhävda på annat sätt, företrädesvis genom att ha en tydligt 
utdragen vokal och/eller ingå i ett större prosodiskt segment (omfattande 
två-tre ord) som uttalas långsamt eller med stark volym. Det är alltså be-
tydligt vanligare med på något vis prosodiskt framhävda sek än se(j). Detta 
variationsmönster förvånar inte, utan är helt i linje med motsvarande 
mönster för distributionen av ’jag’ och ’mig’.

Jag har även granskat sambanden mellan syntaktisk och prosodisk 
struktur. Granskningen visar att samtliga prosodiskt framhävda ’sig’ utom 
ett står i en satsfinal position. Vilken, om någon, av de båda parametrarna 
som väger tyngst när distributionen av k-varianter ska förklaras kan därför 
vara vanskligt att avgöra.

Avseende den fonetiska kontexten finns det ett tydligt, och förväntat 
(se Hesselman 1948–53 s. 302 f.), mönster i distributionen av sek och se(j): 
Bland de fall där pronomenet inte återfinns finalt i en prosodisk fras följs 
sek i 22 fall av en vokal och i 10 fall av en konsonant, medan motsvarande 
värden för se är 6 respektive 20 och för sej 4 respektive 9. En vokalkontext 
verkar alltså främja produktion av varianten sek, medan en konsonant-
kontext i minst lika hög grad verkar främja bruk av se(j) (i synnerhet for-
men se).

Även om underlaget återigen är litet redovisas i tabell 5 distributionen 
av sek och se(j) före olika typer av konsonanter.



133

Tabell 5. Förekomsten av olika konsonanttyper omedelbart efter ett sek respektive 
se(j) som inte står finalt i en prosodisk fras.

Konsonanttyp sek se(j) ToTAlT

se sej Totalt

Labiala 2 9 5 14 16

Koronala 5 8 2 10 15

Dorsala 2 3 1 4 6

Glottala (h) 1 – 1 1 2

Frikativor (inkl. j) 4 7 3 10 14

Klusiler 5 11 5 16 21

Nasaler – 2 1 3 3

Likvidor (l) 1 – – – 1

Tonande 2 7 6 13 15

Tonlösa 8 13 3 16 24

Vi ser att egentligen ingen kontext verkar vara gynnsammare för sek än 
för se(j); däremot är obalansen mellan de båda varianterna olika stor för 
olika konsonanttyper. Vad gäller artikulationsställe verkar en labial kon-
text vara allra gynnsammast för se(j). Detta resultat ligger inte i linje med 
mönstren för vare sig ’jag’ eller ’mig’. Vad gäller artikulationssätt står ing-
en kategori ut lika tydligt. Däremot verkar förekomsten av en grundton 
öka sannolikheten för en k-lös realisering av ’sig’ i ännu högre grad än då 
denna ton saknas.

Variationsmönstren vid realiseringen av ’sig’ har analyserats också på 
individnivå. På det hela taget har jag funnit likartade mönster i 'sig'-bruket 
hos de enskilda informanterna som i materialet i stort. Detta är förstås i 
sig ett notervärt resultat.

Sammanfattningsvis är ’sig’ ett ganska vanligt ord i den egentliga 
korpusen. En knapp majoritet av beläggen utgörs av k-varianter, låt vara 
att den relativa frekvensen är aningen lägre än för den motsvarande k-
varianten av variabeln ’mig’ hos nästan alla informanter som producerar 
tillräckligt många belägg för att en sådan jämförelse ska vara meningsfull. 
Vad gäller syntaxen verkar det tydligaste mönstret vara att sannolikheten 
för en k-realisering ökar om pronomenet står satsfinalt. Två andra faktorer 
som verkar öka sannolikheten för en k-realisering av ’sig’ är prosodisk 
framhävning respektive att det närmast följande ordet i samma prosodis-
ka fras inleds av en vokal.
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Variabeln ’tog’
Distributionen av ’tog’ skiljer sig från samtliga övriga variabler i ett myck-
et väsentligt avseende, nämligen i det att de enskilda informanterna, med 
ett undantag, inte växlar mellan varianterna utan håller sig konsekvent 
till antingen tok eller to(g), där jag låter den senare beteckningen inkludera 
både formen to och den i materialet mycket sällsynta formen tog. Före-
komsten av ’tog’ i den egentliga korpusen framgår av tabell 6.15

Tabell 6. Antalet belägg på tok och to(g) i inspelningarna i den egentliga korpusen.

Inspelning tok to(g)

Levene 26 –

Älvsered 6 –

Istorp 5 –

Hyssna 2 –

Kärråkra 2 –

Hemsjö 1 –

Larv 3 6

Tun – 11

Sunnersberg – 7

Otterstad2 – 7

Otterstad1 – 1

Ryda – –

Totalt 45 32

 
 
 
 
 
 
 

15 Det finns kanske skäl att återigen påminna om att inspelningarna helt utan 
belagda k-varianter inte tas upp här; i annat fall hade ju antalet inspelningar 
med konsekvent to(g) varit betydligt fler.
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Eftersom nästan ingen informant uppvisar en växling mellan tok och to(g), 
kan syntaktiska, fonetiska och prosodiska faktorer förmodas ha ett ytterst 
begränsat förklaringsvärde vad gäller distributionen av de båda varianter-
na i korpusen betraktad som en helhet. Det skulle därför vara direkt miss-
visande att söka mönster i variationen genom att jämföra samtliga belägg   
på tok med samtliga på to(g). Däremot verkar det vara relevant att undersö-
ka om det finns någon faktor som kan tänkas påverka variationsmönstret 
specifikt i Larv-inspelningen, vars informant ju är den enda som uppvisar 
en växling mellan varianterna. Emellertid verkar en sådan granskning ge  
ett negativt resultat: Samtliga 3 tok förekommer i fa-satser, varav 2 har rak 
ordföljd och den resterande omvänd. Vad gäller to(g) (där samtliga belägg 
är realiserade som to) förekommer 4 belägg i fa-satser, varav 3 har rak 
ordföljd, och 2 belägg i subjektslösa som-bisatser. Vidare är 1 (av 3) tok 
men inget (av 6) to betonat. Slutligen kan nämnas att samtliga 9 belägg på 
’tog’ har en konsonant som närmast följande ljud.16 Så vitt jag har kunnat 
avgöra föreligger därmed ingen faktor som verkar kunna gynna den ena 
varianten på bekostnad av den andra i Larv-informantens språkande.

Sammanfattningsvis har jag alltså vad gäller distributionen av ’tog’ i 
korpusen utöver den idiolektala faktorn inte funnit någon parameter som 
har förklaringspotential till variationen mellan varianterna med respek-
tive utan k.

En övergripande bild
I detta avsnitt summeras och diskuteras resultaten som presenteras ovan, 
med fokus på frågan om det verkar föreligga några generella tendenser 
avseende variationen mellan k-varianter och k-lösa varianter av de under-
sökta variablerna. Vad gäller diskussionen av kvantitativa resultat som 
följer närmast nedan begränsar den sig till pronomenen ’jag’, ’mig’, och 
’sig’. Skälet till att ’dig’ inte beaktas är att beläggen är för få för att de ska 
vara meningsfulla att kvantifiera. Verbet ’tog’ lämnas också därhän efter-
som normalmönstret, av de undersökta inspelningarna att döma, är att 
enskilda talare konsekvent håller sig till endera varianten, med respektive 
utan k. Det förtjänar också att upprepas att de resterande beläggen – alltså 
de på ’jag’, ’mig’ och ’sig’ – är kraftigt snedfördelade, i synnerhet i den me-
ningen att en mycket hög andel av dem härrör från Levene-inspelningen. 
En exkludering av nämnda inspelning skulle dock inte ge upphov till ett 
resultat som väsentligt skiljer sig från det som presenteras nedan.

Ett övergripande mönster som framträder i materialet är att prosodisk 
framhävning är en gynnsam faktor för produktion av k-varianterna jak, 
mek och sek. Distributionen av varianterna med respektive utan k redovisas 
i tabell 7.

16 2 d och 1 t för tok och 2 d, 1 t, 1 s, 1 j och 1 tje-ljud för to.
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Tabell 7. Andelarna prosodiskt framhävda instanser av olika varianter av ’jag’, 
’mig’ och ’sig’.

Variabel k-varianter k-lösa varianter

’jag’ 70 % (23/33) 14 % (21/150)

’mig’ 49 % (22/45)

mej = 42 % (5/12)

me = 0 % (0/10)

mi = 62 % (5/8)

Totalandel = 33 % (10/30)

Genomsnittsandel = 35 %

sej = 6 % (2/32)

’sig’ 27 % (16/59) se = 0 % (0/17)

Totalandel = 4 % (2/49)

Genomsnittsandel = 3 %

Totalandel 45 % (61/137) 14 % (33/229)

Genomsnittsandel 49 % 17 %*

* Vid denna beräkning har me(j) och se(j) behandlats som enhetliga kategorier (varianter). Det 

angivna värdet (17 %) är därför baserat på totalandelarna av de nämnda kategorierna (33 % och 

4 %).

Vi ser alltså att den relativa frekvensen prosodiskt framhävda k-varianter 
är betydligt högre än motsvarande frekvens för k-lösa varianter. Skillnaden 
i frekvens är mycket stor för ’jag’ och ’sig’, men inte alls lika stor för ’mig’. 
I det senare fallet går den avgörande skiljelinjen i stället mellan den kon-
sekvent prosodiskt nedtonade varianten me och de tre övriga varianterna 
(där i grova drag hälften av beläggen är prosodiskt framhävda). En sanno-
lik del av förklaringen till det variationsmönster som tabellen visar är att 
k-varianterna jak, mek och sek är längre och artikulatoriskt mer krävande 
än varianterna som har ett vokaliskt slutljud, dvs. ja, me och se. Den frek-
vent förekommande prosodiska framhävningen av mej passar också bra in 
i denna förklaringsmodell i kraft av att den utgör en längre form än me.  
Dock bryts mönstret av dels den korta varianten mi, vilken mycket ofta 
är prosodiskt framhävd, dels den långa varianten sej, vilken ytterst sällan 
är betonad. Den förra varianten är emellertid extra svårbedömd eftersom 
samtliga belägg på den härstammar från en och samma informant.
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Som nämns i denna artikels inledning opponerar sig Söderberg (1997 
s. 89) mot tidigare dialektupptecknares påstående att k-varianterna nästan 
uteslutande förekommer i starktonig ställning. Min egen empiriska under-
sökning visar att hon har rätt härvidlag, men vad hon samtidigt missar, eller 
åtminstone inte nämner, är att prosodisk framhävning av allt att döma 
ökar sannolikheten för en k-realisering av de aktuella variablerna. En sådan 
beskrivning ligger däremot nära den Hesselman ger (1948–53 s. 302).

Också den fonetiska kontexten förefaller att ha betydelse för sannolik-
heten för att variablerna ska realiseras i form av k-varianter. Mina gransk-
ningar av de fonetiska sambanden sammanfattas i tabell 8.

Tabell 8. Distributionen av k-varianter och k-lösa varianter dels finalt i en prosodisk 
fras, dels icke-finalt i en prosodisk fras omedelbart före antingen en vokal eller en 
konsonant.

Variabel k-varianter k-lösa varianter

finala Icke-finala finala Icke-finala

vokal konso-
nant

Totalt vokal konso-
nant

Totalt

N %* N % N % N % N % N % N % N %

’jag’ 7 21 15 45 11 33 26 79 7 6 35 23 108 72 111 94

’mig’ 16 36 12 27 17 38 29 64 12 40 5 17 13 43 18 60

’sig’ 27 46 22 37 10 17 32 54 10 20 10 20 29 59 39 80

Totalantal 
och -andel

50 36 49 36 38 28 87 64 29 13 50 22 150 66 200 87

Genomsnitts-
andel

34 36 29 66 22 19 58 78

* Eftersom endast en bråkdel av beläggen på (j)a har excerperats är variabeln ’jag’ inte helt 

jämförbar med variablerna ’mig’ och sig’, varför jag har valt att basera samtliga procentande-

lar i tabellen på totalantalet av varje variant och inte av varje variabel. 

Från tabellen kan vi till att börja med utläsa att fördelningen mellan 
de tre fonetiskt bestämda positionerna skiljer sig markant åt mellan k-
varianterna och de k-lösa varianterna. De förra uppträder förhållandevis 
ofta dels i en prosodiskt frasfinal position, dels omedelbart före en vokal.  
(Variabeln ’mig’ utgör här ett undantag, med en förhållandevis hög frek-
vens k-lösa varianter frasfinalt, men man bör observera att det i hög grad 
är en enskild informants rikliga produktion av finala mi som ligger bakom  
detta resultat.) De k-lösa varianterna är å andra sidan relativt frekventa i 
positionen omedelbart före en konsonant.
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Mitt resultat rimmar illa med Söderbergs (1997) slutsats, baserad på 
hennes empiriska undersökning: ”[Undersökningen] ger […] inget stöd för 
tanken att ställning före paus skulle vara speciellt gynnsam för bevaran-
det av [-k]” (s. 91). Endast 11,7 % av hennes k-varianter står i ett satsslut 
eller före en paus (a.st.). (Motsvarande andel i mitt fall är, som framgår av 
tabell 8, 36 %.) Diskrepansen mellan våra resultat torde till viss del kunna 
förklaras av att hon har förlitat sig på transkriptionerna i stället för ljudin-
spelningarna vid sin excerpering. Och vad gäller diskrepansen mellan de 
slutsatser vi drar på grundval av våra respektive resultat skulle ytterligare 
en bidragande faktor kunna vara det faktum att hon över huvud taget inte 
har excerperat k-lösa varianter.

Av tabellen framgår som nämnts även att en vokalkontext ökar sanno-
likheten för en k-realisering av variablerna medan det motsatta gäller i 
samband med en konsonantkontext. Detta resultat ligger tydligt i linje 
med Hesselmans beskrivning av variationen mellan k-varianter och k-lösa 
varianter i västgötskan (1948–53 s. 302 f.). Som jag redan har nämnt me-
nar han att en efterföljande konsonant minskar sannolikheten för en k-
realisering, och då han specifikt diskuterar traditionellt Marksmål hävdar 
han att det där förekommer ett regelbundet mönster med en k-variant före 
en vokal eller paus respektive en k-lös variant före en konsonant. Någon 
sådan kvalitativ skillnad mellan bruket av k-varianter och k-lösa varian-
ter uppvisar ingen informant i mitt material, men om man anlägger ett 
kvantitativt perspektiv och studerar det aggregerade bruket framträder 
däremot som sagt ett ganska tydligt variationsmönster.

Beträffande skillnaden mellan vokal- och konsonantkontexter harmo-
nierar mitt resultat i hög utsträckning även med Söderbergs (1997) be-
skrivning av språkandet: ”Bevarat slutljudande k är […] något vanligare 
i antevokalisk ställning än i antekonsonantisk […].” (s. 91). Det bör dock 
framhållas att i min korpus är den senare ställningen överlag nästan 
dubbelt så vanlig som den förra för de aktuella variablerna (188 visavi 
99 belägg; se tabell 8). Återigen verkar det alltså vara Söderbergs val av 
metod – att hon inte har excerperat även k-lösa varianter – som har gjort 
att hon har missat ett tydligt mönster som förmodligen föreligger också i 
de inspelningar som hon har baserat sin undersökning på; den fonetiska 
kontexten verkar vara inte bara en bidragande utan till och med en viktig 
orsak till att distributionen av k-varianter respektive k-lösa varianter i tra-
ditionell västgötska ser ut som den gör.

Härmed lämnar jag de kvantitativa mönstren i korpusen som helhet, 
och gör i stället ett försök att sammanfatta undersökningen genom att 
utgå från de individuella informanternas variationsmönster. Dessa kan 
sammanfattas enligt tablå 1. Ett streck markerar där att det saknas belägg 
på varianten i fråga. En parentes markerar att det finns endast ett eller 
två belägg. Fetstil markerar att antalet belägg på varianten är ansenligt 
mycket större än på den alternativa variant som också produceras.
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Tablå 1. Förekomsten av k-varianter och k-lösa varianter, samt ’jag’-varianten -ek, 
hos de enskilda informanterna i den egentliga korpusen.

Hemsjö (jak)/( j)a (mek)/– –/– –/– (tok)/–

Hyssna jak/( j)a (mek)/(me(j)) –/– (sek)/– (tok)/–

Istorp –/( j)a/-ek (mek)/me(j) –/dej (sek)/se(j) tok/–

Kärråkra –/(j)a –/– –/– –/(se(j)) (tok)/–

Larv (jak)/( j)a –/(me(j)) –/– sek/– tok/to(g)

Levene jak/( j)a mek/me(j) dek/– sek/se(j) tok/–

Otterstad1 jak/( j)a mek/(me(j)) (dek)/(dej) sek/se(j) –/to(g)

Otterstad2 jak/( j)a mek/– (dek)/– sek/se(j) –/to(g)

Ryda jak/( j)a (mek)/(me(j)) –/– (sek)/– –/–

Sunnersberg (jak) /( j)a (mek)/(me(j)) –/– (sek)/(se(j)) –/to(g)

Tuna –/(j)a mek/me(j) –/dej –/se(j) –/to(g)

Älvsered –/(j)a –/– –/– (sek)/– (tok)/–

Tablån illustrerar väl det faktum att antalet belägg överlag är för få för 
att det ska vara möjligt att ge en tillförlitlig och heltäckande bild av de 
eventuella regelbundna mönster som finns vad gäller distributionen av 
olika varianter i (olika) traditionella västgötska dialekter överlag. Utifrån 
de belägg som trots allt finns är det dessutom minst sagt besvärligt att dra 
några generella slutsatser om den interindividuella variationen. Det före-
faller till exempel inte vara möjligt att urskilja några implikationsmönster 
avseende k-realisering av olika variabler.

Några tentativa slutsatser kan man likväl dra med utgångspunkt i 
informanternas individuella variationsmönster, vilka mer eller mindre 
tydligt illustreras av tablån. Det är till att börja med värt att notera att 
de informanter som har den högsta relativa frekvensen av k-varianter av 
pronomenen är från Levene och Otterstads socknar – där de båda Otter-
stadsinformanterna dessutom uppträder slående likartat i de aspekter av 
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språkandet som tablån ger en inblick i –, det vill säga från den del av norra 
Västergötland som ligger centralt avseende den öst–västliga riktningen. 
Möjligen är detta en tillfällighet, men det skulle också kunna vara så att 
k-varianter har haft en starkare position i de lokala dialekterna i denna 
trakt (längre fram i tiden) än i de flesta andra delarna av Västergötland. 
Ett förhållande som talar mot den senare tolkningen är dock att det även 
finns flera inspelningar från trakten i den totala korpusen med endast få, 
och i något fall inga, k-varianter.

Vidare framgår av tablån även ett par av huvudresultaten av min under-
sökning, vilka här kortfattat upprepas: K-varianterna mek och sek är över-
lag betydligt mer frekventa i materialet än den motsvarande k-varianten 
jak. Jag ställer mig därför helt bakom följande slutsats som dras av Svahn 
& Nilsson (2014 s. 97; se även s. 58 f.): ”Kanske har utjämningsprocessen 
av jak inletts tidigare än för objektsformerna, alternativt gått snabbare.” 
Vad gäller ’tog’ så verkar det som om nästan alla informanter i min totala 
korpus har antingen en konsekvent k-realisering eller en konsekvent k-lös 
realisering av denna variabel.

Samtidigt kan alla de variationsmönster som jag har valt att lyfta fram 
i denna artikel knappast betraktas som annat än preliminära resultat. På 
grundval av en bräcklig empirisk grund har det dock ändå varit möjligt 
att formulera några antaganden rörande växlingen mellan k- och k-lösa 
varianter, antaganden som skulle kunna testas på ett större material, det 
vill säga på fler av de över 500 västgötainspelningar som förvaras i dialekt-
arkivet i Uppsala. Möjligen skulle det även vara fruktbart att i högre grad 
anknyta de resultat jag har presenterat till mönster i annan språklig varia-
tion, t.ex. i växlingen mellan ja och jag, me och mej, de och dej samt se och 
sej i nutida, standardnära svenska, men om just detta finns det så vitt jag 
vet ännu ingen forskning.

Material

Den egentliga korpusen – inspelningar med belagda k-varianter

Hemsjö (inspelningsår:) 1951. S(agesperson): man f. 1875.
Hyssna 1948. S: man f. 1867.
Istorp 1948. S: kvinna f. 1860.
Kärråkra 1956. S: man f. 1874.
Larv 1956. S: man f. 1884.
Levene 1956. S: tvillingbröder f. 1885.
Otterstad1 1956. S: man f. 1889.
Otterstad2 1956. S: man f. 1869.
Ryda 1956. S: man f. 1877.
Sunnersberg 1956. S: man f. 1870.
Tun 1952. S: man f. 1878.
Älvsered 1948. S: kvinna f. 1863.
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Inspelningar utan belagda k-varianter

Hillared1 1948. S: man f. 1875.
Hillared2 1948. S: man f. 1886.
Horred 1948. S: kvinna f. 1872. 
Kinna 1948. S: man f. 1877.
Kvinnestad 1952. S: man f. 1883.
Nödinge 1953. S: man f. 1871.
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Transkriptionsnyckel

jak fetstil pekar ut de undersökta språkliga variablerna

sa °jak° grå skuggning markerar det som särskilt fokuseras i ett 
exempel

r, R ett främre respektive bakre r

/ Markerar en gräns mellan två prosodiska fraser 
(intonationsenheter)

[ Markerar var överlappande tal börjar

(hos den) Enkla parenteser markerar att tolkningen är osäker

(       ) Tom parentes markerar att något sägs som inte kan 
uppfattas eller tolkas

((frågande)) Inom dubbla parenteser återges transkriptörens 
kommentar till eller beskrivning av något i samtalet

dräng Understrykning markerar att stavelsen är tydligt betonad

(0,6) Markerar pauslängd, uttryckt i sekunder med en decimal

(.) Markerar en s.k. mikropaus, högst 0,2 sekunder lång

° ° Markerar svag volym mellan tecknen

+ + Markerar stark volym mellan tecknen

: Markerar tydlig förlängning av ett ljud (markerar däremot 
ej vanlig lång vokal eller konsonant)

> < Markerar snabbt tal mellan tecknen

< > Markerar långsamt tal mellan tecknen

pt Markerar ett smackljud

.h Markerar en tydligt hörbar inandning

h Markerar en tydligt hörbar utandning
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Koll på strukturerna.  
Några didaktiska reflektioner

Stefan Blom

Större delen av min undervisningstid på Mälardalens högskola innebär 
att jag inom ämnet svenska utbildar blivande lärare. De grundläggande 
didaktiska frågorna ”Vad?”, ”Varför?” och ”Hur?” är förstås alltid aktuella 
i min undervisning, men det finns en dubbelhet när jag undervisar just 
lärarstudenter. Vari består dubbelheten? Jo, å ena sidan ska studenterna 
utveckla sina egna kunskaper och färdigheter inom ämnet, och å andra 
sidan ska de utveckla kunskaper och färdigheter som gör att de i sin fram-
tida lärargärning kan stödja elevers kunskapsutveckling. De möjliga svaren 
på de didaktiska frågorna är med andra ord särskilt mångfacetterade inom 
lärarutbildning.

Inte minst vad-frågan är ständigt aktuell. Vilka ämneskunskaper i 
svenska behöver de blivande lärarna? Väl medveten om att skolämnet 
svenska innefattar två akademiska ämnen – litteraturvetenskap och 
svenska språket – väljer jag att begränsa mig till svenska språket. Med den 
begränsningen kan vi identifiera ett antal språkvetenskapliga ämnesområ-
den som är relevanta för svenskämnet: grammatik, sociolingvistik, språk-
historia, pragmatik, retorik, stilistik, textlingvistik osv. Här fokuserar jag 
på grammatiken inom lärarutbildningen.

Vad behöver lärarstudenter ha med sig inom ämnesområdet svenska 
språkets grammatik? Låt oss ta grundlärarprogrammet med inriktning 
förskoleklass och årskurs 1–3 som exempel. På Mälardalens högskola in-
går grammatikmomentet i första terminens introduktionskurs i svenska 
om totalt 15 högskolepoäng. Vad ska väljas och vad ska väljas bort? 

Kursplanen i svenska för grundskolan (Lgr11) ger närmare besked.  
I kursplanen anges under rubriken Centralt innehåll för årskurs 1–3 som ett 
moment i kategorin Läsa och skriva följande: ”Språkets struktur med stor 
och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavnings-
regler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.” Den långa nomi-
nalfrasen om ”språkets struktur” visar entydigt att eleverna ska ha (vissa) 
kunskaper om grammatiska strukturer, och därigenom behöver lärarstu-
denterna gedigna kunskaper om dessa strukturer.

I introduktionskursen i svenska läser de blivande grundlärarna ett 
grammatikmoment om 3 högskolepoäng. I momentet behandlas ordklas-
ser, satser och fraser. En hel del energi ägnas åt de språkliga strukturer 
som fraser och satser representerar. Strukturerna står i ett hierarkiskt för-
hållande till varandra: en sats byggs upp av fraser som byggs upp av ord 
(som i sin tur byggs upp av morfem etc.). Beskrivningarna kompliceras av 
att hierarkierna kan byggas upp genom rekursiva processer; exempelvis 
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kan vissa fraser ingå i en överordnad sats samtidigt som de innehåller en 
underordnad sats. (Den relativa bisatsen är kanske det enklaste exemplet, 
genom att den underordnas en nominalfras som i sin tur ingår i en över-
ordnad sats.) Ytterligare exempel på hierarkisk satsstruktur diskuteras i 
SAG (volym 1, s. 30f).

För lärarstudenterna innebär fras- och satsstrukturer inledningsvis en 
utmaning, därför att de ofta är ovana att tänka i termer av språkliga hie-
rarkier. Under vårterminen 2016 har blivande grundlärare med inriktning 
förskoleklass till och med årskurs 3 kämpat med bland annat frasbegrep-
pet. Särskilt nominalfrasen innebär ofta en stor utmaning, eftersom den 
kan vara oerhört komplex, det vill säga den kan rymma många och långa 
underordnade led.

Ett sätt att beskriva komplexiteten är att tala om nominalfrasens rika 
struktur. Frasens huvudord, ett substantiv (inklusive egennamn) eller ett 
substantiviskt pronomen, kan ha framförställda attribut i form av bland 
annat adjektiv(fraser) och artiklar och dessutom efterställda attribut i form 
av adverb(fraser) och prepositionsfraser – ja, till och med infinitivfraser 
och bisatser (SAG, volym 3, s. 11f). Nedan ges några exempel på nominal-
fraser med respektive huvudord understruket:

Exempel 1. den gamle mannen
Exempel 2. tanken på salstentamen
Exempel 3. den gamla tavlan som kostade åtskilliga miljoner

I det första exemplet är attributen bestämd artikel (den) och adjektiv (gamle). 
I det andra exemplet är attributet en prepositionsfras (på salstentamen). Här 
tillkommer en svårighet, nämligen att attributet självt kan sönderdelas i 
huvudord och bestämning (prepositionsfrasens huvudord och bestämning). 
I det tredje exemplet finns ett efterställt attribut i form av en relativ bisats.

Det är lätt att se att nominalfrasen är helt central som byggsten i 
grammatiken. Det är med nominalfrasen vi betecknar konkreta och  
abstrakta referenter, det vill säga det som vi talar och skriver om. I exem-
pel 3 ovan är referenten ett konkret föremål (en tavla) om vilket vi får ett 
antal upplysningar. För det första presenteras tavlan som känd, vilket den 
bestämda artikeln (den), adjektivets bestämdhetssuffix (-a) samt substan-
tivets bestämdhetssuffix (-n) visar. För det andra får vi veta att tavlan har 
egenskapen att vara gammal, något som det adjektiviska attributet visar. 
För det tredje får vi ytterligare tilläggsinformation, nämligen den beskriv-
ning av nominalfrasens referent som det efterställda attributet (bisatsen) 
bidrar med.

Ibland uppstår det tolkningssvårigheter inom nominalfrasen. Exem-
pelvis kan det vara svårt att säkert identifiera korrelatet för ett relativt 
pronomen, som här: Fru L fick låna en bil med chaufför som var alldeles underbar. 
Beroende på hur vi tolkar betydelsen får nominalfrasen en bil med chaufför 
som var alldeles underbar olika struktur. Den ena tolkningen innebär att bil 



145

har två efterställda attribut på samma grammatiska nivå: med chaufför res-
pektive som var alldeles underbar.

Den andra tolkningen innebär att bestämningen chaufför (i preposi-
tionsfrasen) har ett efterställt attribut som var alldeles underbar. Enligt tolk-
ningsalternativ 2 är det alltså prepositionsfrasen som innehåller en relativ 
bisats. Bisatsen är attribut i den nominalfras som utgör bestämning till 
prepositionen med.

De båda möjliga tolkningarna av nominalfrasens struktur innebär 
med andra ord att attributet som var alldeles underbar kan hänföras till två 
olika nivåer i nominalfrasen.

I exemplet med fru L, bilen och chauffören ovan förblir nominalfrasen 
ändå ett sammanhållet led, oavsett vår tolkning av strukturen. I andra fall, 
däremot, kan nominalfrasen splittras. Se på följande, närmast klassiska, 
exempel:

Exempel 4. Handeln med Frankrike har ökat.
Exempel 5. Handeln har ökat med Frankrike.

Båda exempelmeningarna handlar om handeln med Frankrike vilket förstås 
är en nominalfras med efterställt attribut i form av prepositionsfrasen med 
Frankrike. Vad har hänt i exempel 5? Jo, prepositionsattributet har skiljts 
från sitt huvudord av huvudsatsens finita verbfras (har ökat). En vanlig be-
teckning är löst attribut. Svenska Akademiens grammatik använder termen 
adverbialiserat attribut (SAG, volym 3, s. 448ff ). Beteckningen speglar att 
det adverbialiserade attributet återfinns i en position där man vanligen 
förväntar sig adverbiella led, samtidigt som det ”till både betydelse och 
struktur framstår som attribut i en nominalfras” (SAG, volym 3, s. 448).

Språkvårdare har traditionellt uttryckt viss tveksamhet till användning 
av attribut som har ”lossnat”. Den inflytelserika språkvårdaren och profes-
sorn i tyska Erik Wellander (1973 s. 220) skriver om ”lösa” prepositions-
attribut: ”Prepositionsattributet måste följa så nära på sitt huvudord att 
dess karaktär av bestämning till detta blir fullt klar.” Han rekommenderar 
professorn vid Köpenhamns universitet A.K. framför professor A.K. vid Köpenhamns 
universitet, ”ty bestämningen vid Köpenhamns universitet hör till professor, inte 
till namnet” (s. 220).

Numera är inställningen inte fullt så sträng till adverbialiserade attri-
but.1 Olle Josephson (2006) menar tvärtom att lösa prepositionsattribut 
ofta bidrar till läsbarheten. Läsningen underlättas helt enkelt om långa 
eller betydelsetunga led flyttas till meningens slut. ”Vad var god menings-
byggnad 1950?” frågar sig Josephson och ger svaret att det handlade om  
logisk precision i de grammatiska strukturerna. ”Lösenordet 1950 var logik,  
 

1 Meningen du nyss har läst illustrerar detta faktum. Läsbarheten hade nog inte 
blivit bättre om det i stället hade stått, utan adverbialiserat attribut: Numera är 
inställningen till adverbialiserade attribut inte fullt så sträng.
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idag är det mottagaranpassning”, skriver han och konstaterar att de adver-
bialiserade attributen inte längre betraktas som något språkvårdsproblem.

Wellanders (1973) och Josephsons (2006) olika sätt att belysa frågan om 
nominalfrasens struktur är tydliga exempel på perspektivförskjutningar 
inom språkvården.

Frågan är: Vad innebär dessa perspektivförskjutningar för våra lärar-
studenter, som ska kunna undervisa i och om språkets struktur? Jag menar 
att ett förändrat språkbruk ställer högre krav på lärarstudenter att lära sig 
känna igen hierarkiska strukturer i språket. 

Håkansson och Josefsson (2010) diskuterar fras- och satsstrukturer och 
åtskillnaden mellan form och funktion i språket i en artikel i festskriften 
Med sinnen känsliga för språk, utgiven som hyllning till professor Jan Svens-
son. Artikeln följer upp Svenssons undersökning från 1980-talet2  om hur 
skolans läromedel i grammatik förklarar språkets hierarkiska strukturer. 
Håkansson och Josefsson (2010 s. 131, 136) konstaterar att Svensson fann 
problematiska och direkt felaktiga beskrivningar av grammatiska struk-
turer i läroböcker från 1960- och 1970-talen. Ofta var det ett rent linjärt 
synsätt som dominerade. Håkansson och Josefsson noterar att frasstruktu-
rer diskuteras i större utsträckning i 1990-talets och 2000-talets läromedel, 
men att det kvarstår problem med att synliggöra de hierarkiska struktu-
rerna. Detta gäller även kurslitteratur på högskolenivå, som ibland ställer 
upp exempel som kan vara svårtolkade. 

Delvis handlar det om att det valda sättet att illustrera hierarkier kan 
bli tvetydigt. Håkansson och Josefsson (2010) anför som exempel följande 
till synes hierarkiska uppställning av huvudsatsen Runa sa att hon skulle 
ringa när hon kom hem:

Exempel 6. 

Huvudsats: Runa sa

Bisats 1: att hon skulle ringa

Bisats 2: när hon kom hem

Exemplets avsedda tolkning är att den första bisatsen är att hon skulle ringa 
när hon kom hem och att den andra bisatsen är när hon kom hem, men ”trapp-
stegsuppställningen” tvingar inte fram den tolkningen. Den som är ovan 
vid grammatisk analys kan uppfatta det som att Runa sa är huvudsatsen 
medan den första bisatsen är att hon skulle ringa och den andra bisatsen är 
när hon kom hem.

Håkansson och Josefsson (2010:136) föreslår i stället att man använder 
så kallade lådagram för att tydligare illustrera hierarkin, ungefär så här:

2  Se Ulf Teleman, red (1987), Grammatik på villovägar.
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Exempel 7.
 

Runa sa att hon skulle ringa när hon kom hem

Bisats 2

Bisats 1

Huvudsats

Jag menar att diskussionen skulle kunna fördjupas ytterligare om studen-
terna fick möjlighet att diskutera möjliga betydelseskillnader. Vad händer 
exempelvis om vi flyttar när hon kom hem till huvudsatsens början? Exem-
pel 8 nedan visar resultatet.

Exempel 8. 

När hon kom hem sa Runa att hon skulle ringa.

Frågan är nu: Är exempel 8 en rimlig tolkning av den ursprungliga me-
ningen? Var det först efter hemkomsten som Runa sa att hon skulle ringa? 
Återigen har vi ett exempel på hur en omflyttning ändrar inte bara struk-
turen utan också betydelsen hos meningen. 

Om nu den blivande läraren inte själv har koll på strukturen, kan hon 
eller han föra resonemang som ovan på ett systematiskt sätt? I viss ut-
sträckning går det förstås, men utan tillräckliga kunskaper kan läraren 
inte förklara på vilka sätt rimliga, och mindre rimliga, tolkningar också 
påverkar de grammatiska strukturerna.

Om vi vidgar perspektivet något inser vi att språkförståelse alltid 
innebär tolkning av ett innehåll som uttrycks i en viss form. Vi säger att 
språket har en betydelsesida och en formsida. Platzack (2010) menar att 
grammatiken är en tredje komponent, utöver betydelse och form, och 
han konstaterar: ”En dissekering av det språkliga yttrandet innebär att 
man skiljer grammatik, form och innehåll åt, så att dessa beståndsdelars 
egenskaper kan beskrivas var för sig” (s. 7). En sådan sönderdelning av 
språket innebär en ökad abstraktion, vilket kan ge en delförklaring till 
varför studenter får kämpa med grammatiken i allmänhet, och med gram-
matiska strukturer i synnerhet. Studenter upplever dessutom ett glapp 
mellan gymnasieskolans och högskolans grammatikundervisning, vilket 
Bergström (2007) har beskrivit i en forskningsrapport om övergången från 
gymnasieskolans till den högre utbildningens svenskämne. I rapporten 
framgår att studenterna anser att gymnasieskolan inte lyckas med att för-
bereda dem för högskolans mer krävande grammatikundervisning (s. 76). 
Detta är förstås allvarligt, och det innebär en stor utmaning för oss som 
undervisar i grammatik på högskolan.
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Människa, kanin, text och bild i Anna 
Höglunds Om detta talar man endast  
med kaniner

AnnaCarin Billing

University of Victoria, Vancouver Island, juni 2009. Dagboksanteckning: 

Vi anlände på kvällen efter tjugo timmars resa. I våra kroppar var det 
mitt i natten. Vi hade ingen mat och affärerna var stängda. Men vi hade 
en hel flaska med whisky och en med mörk kubansk rom. Överallt i det 
fallande mörkret fanns kaninerna: svarta, gråa, vita med fläckar. Stora 
lata kaniner och små snabba skuttiga. En del låg på magen och åt gräs. 
Andra stod på bakbenen och observerade omgivningen nervöst. Är de 
utsedda att ha vakten, undrade jag, eller är det en personlighetsfråga? 
Är vissa kaniner räddare än andra av naturen, eller är det en fråga om 
livserfarenhet? 
        När en vattenspridare satte igång på en av de andra stora, välklippta 
gräsmattorna på universitetsområdet var det en – bara en – kanin som 
rusade iväg som om döden var efter honom. De andra klippte inte ens 
med öronen. Vi skämtade om att det måste vara en kanin med dåliga 
erfarenheter av sprinklersystemet. Att det var en traumatiserad kanin. 
Mellan oss låg allt det osagda medan vi pratade bort halva natten. 
Tröttheten en njutning nu när sängarna fanns inom räckhåll. Sam-
hörigheten. Främlingskapet. Och kaninerna som droghallucinationer 
överallt i mörkret.
        På morgonen – väldigt tidigt, men i våra kroppar var det middags-
tid – när vi gick för att leta efter cafeterian och få vår frukost, såg vi de 
ytterst påtagliga bevisen för att kaninerna inte var hallucinationer: 
kaninpluttar i massor. Känslan av att vara i otakt med tiden. Hungern 
som blivit abstrakt i avsaknaden av mat. Den intensiva närvarokänslan 
i att vara borta, borta från det vardagliga. Och hela tiden levde de sina 
liv på gräsmattorna, kaninerna, helt oberoende av människorna som 
promenerade och pratade och gick hit och dit.

Jag kom att tänka på kaninerna i Victoria när jag läste Anna Höglunds 
bok Om detta talar man endast med kaniner från 2013. 2009 var vi en grupp 
från Mälardalens högskola som var i Kanada på en ekokritisk konferens, 
med temat ”Island Time: The Fate of Place in a Wired, Warming World”. 
Kaninerna var förvildade tamkaniner som släppts lösa eller rymt från stu-
denterna och som sedan etablerat sig på universitetsområdet i massor. 

Höglunds bok, som nominerades till Augustpriset hösten 2013, lanse-
ras som en bok för åldrarna 9-12 men är, som jag uppfattar den, en bok 
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för alla åldrar. Temat är högst allmängiltigt, men kanske extra aktuellt 
om man är ungefär tretton år, som huvudpersonen i boken: en känsla av 
annorlundaskap och utanförskap och en upplevelse av att stå vid sidan 
av sig själv. Den introvertes längtan efter, och motstånd mot, gemenskap 
med andra människor skildras också. I det följande gör jag en tentativ, 
ekokritiskt inspirerad läsning av Höglunds poetiska bilderbok om en hy-
perkänslig ung kanin/människa. 

Sambandet mellan boken och kaninerna i Victoria kommer möjligen 
också att klarna.

Kaninskapet
Texten i Om detta talar man endast med kaniner är knapp och poetisk och 
mycket av berättelsen finns i bilderna, som i en kombination av olika 
tekniker avbildar en mörk och ganska ödslig värld, mestadels bland höga 
hus, rykande skorstenar och t-banestationer. Eftersom bilderna är en så 
viktig del av berättelsen blir också den miljö och de karaktärer de avbildar 
avgörande för tolkningen av den. I texten möter vi kaninens egna tankar i 
jagform, och boken inleds med orden: ”Jag kom till världen en vårdag för 
tretton år sedan. Jag ångrade mig nästan genast” (Höglund 2013, opagine-
rad). Bilden på samma uppslag visar en mänsklig mamma och pappa – och 
mellan dem en vit kaninunge med hängande öron. Det blir redan i bokens 
början tydligt att jaget uppfattar sig själv som annorlunda och skilt från 
resten av familjen, från resten av mänskligheten. Detta annorlundaskap 
får sitt uttryck i att jaget avbildas som en kanin. 

Djurkaraktärer är förstås ingenting ovanligt i barnlitteraturen. Ofta är 
djuren i barnlitteraturen påtagligt mänskliga, de bär kläder, talar och tän-
ker, bor i hus och beter sig precis som människor. I Höglunds bok är emel-
lertid det här motivet inverterat och problematiserat: djurkaraktären står 
för det annorlunda, icke mänskliga, det som jaget uppfattar som onormalt 
hos sig själv. Samtidigt står kaninskapet för det grubblande, känsliga och 
filosofiska – det man kan uppfatta som något som i själva verket definierar 
det mänskliga.

Känslan av avskildhet från mänskligheten blir paradoxalt nog tydlig i 
och med att kaninskapet också kan anas hos andra karaktärer. Jagets mor-
far, som är en lyssnande, inkännande karaktär som jaget kan tala med, 
blir alltmer kaninlik under deras samtal. Det som i den första bilden på 
morfar ser ut som en lång frisyr liknar ett par sidor senare alltmer ett par 
kaninöron. ”Förvandlingen” börjar när jaget plötsligt får en insikt: 

När vi var på väg ut hände en konstig grej. Det varade bara i typ 
tre sekunder och man kan lätt bortförklara det med att jag 
inbillar mig saker eller att det bara var en känsla. Men jag vet 
att det betyder något. Jag såg mig själv när jag råkade möta 
morfars blick. Eller rättare sagt: vi var samma. (Höglund 2013)
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Det är kaninen i sig som jaget ser i sin morfar – det där annorlundaskapet, 
känsligheten. Det är den igenkänningen som i fortsättningen syns på bil-
derna av morfar.

Kaninens förhållande till sin mamma är inte lika självklart. På bilderna 
är mamman alltid allvarlig och hennes ansikte är slutet, till skillnad från 
pappan som åtminstone på den första bilden ler glatt. Mamman är också 
den som säger åt jaget att inte vara så känslig, med bortvänd blick och 
stängt kroppsspråk. Hennes hår är svart, men det liknar på alla bilderna 
faktiskt också ett par långa hängande kaninöron. Möjligen är mamman 
också en av de grubblande, en av kaninerna bland människorna? Kanske 
är detta något som jaget inte riktigt medvetet har upptäckt men som sig-
naleras med hjälp av de antydda öronen?

Även hos jaget kan kaninskapet vara starkare eller svagare på bilderna. 
I alla bilder utom en går jaget upprätt på två ben och har en mänsklig 
kroppsform. Det är ansiktet och öronen som gör karaktären till en kanin. 
På en enda bild är det naturalistiskt avbildade kaniner, och det är en bild 
som kan uppfattas som en drömbild. Den föreställer en vuxen kanin med 
en kaninunge mellan framtassarna. De ligger omgivna av färgglada bok-
märkeslika blommor och fåglar och i övre vänstra hörnet finns en bande-
roll med ordet ”Mamma” i sirlig skrivstil. Texten lyder: ”Ibland drömmer 
jag om att höra ihop. Hur vet man, hur det borde ha varit?” (Höglund 
2013). Det är en dröm om att ha blivit född till en mamma som är likadan 
som jaget själv – men som prövas ovan, kanske är jaget och mamman mer 
lika än vad det i förstone verkar? I de övriga bilderna skiftar också kanin-
attributen: ibland har kaninen nos och små runda ögon, på vissa bilder har 
den mänskligt mandelformade ögon och vad som mer liknar en näsa än 
en nos. På alla bilder som visar kaninen i nutid bär den röda sneakers men 
bara stiliserade vita kläder.

En annan känd kaninberättelse, som förefaller stå i ett intertextuellt 
förhållande till Höglunds bok, är Beatrix Potters illustrerade berättelse  
Peter Rabbit från 1902. Potters berättelse är förstås, åtminstone till ytan, en 
mer idyllisk och oförarglig skildring av en liten olydig kaninunge, men 
det finns vissa drag som är gemensamma mellan den berättelsen och Om 
detta talar man endast med kaniner. Ett sådant drag är att Peter beskrivs som 
annorlunda än sina syskon och har ett komplicerat förhållande till sin 
mamma. Men ett kanske viktigare gemensamt drag är hur kaninskapet 
tecknas i de båda berättelserna. Också i Peter Rabbit skiftar det mellan 
ett naturalistiskt återgivet kaninutseende och en mer antropomorf bild 
av kaninen. I nästan alla bilder där det finns en människa med är Peter 
tecknad som en ”riktig” kanin, utan kläder och skuttande på alla fyra.  
På andra bilder, utanför människornas sfär, går han upprätt och är på-
klädd. Detta förklaras i historien med att han förlorar sina kläder när han 
jagas av Mr McGregor, men får effekten att Peters kanindrag förstärks 
i sällskap av människan och försvagas när han är ensam eller bland de  
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andra kaninerna. Människan i berättelsen bryter så att säga fiktionen, där 
kaninerna har kläder och går upprätt. 

På ett liknande sätt skiftar kanindragen hos jaget i Höglunds bok med 
omgivningen: från ett nästan helt mänskligt utseende ensam eller med an-
dra karaktärer som kanske också är kaniner, morfadern och mamman, till 
ett mer naturalistiskt kaninutseende tillsammans med andra människor. 
På en bild från klassrummet, där de andra barnen ser ut som vilka barn 
som helst, sitter jaget i sin bänk med komplett kaninutseende, med nos 
och tassliknande händer och bara de röda skorna som mänskligt attribut. 
I Höglunds bok understryker förstås detta den känsla av utanförskap som 
växer med antalet ”vanliga” människor runtomkring. Men det finns också 
en viktig skillnad mellan Om detta talar man endast med kaniner och Peter 
Rabbit: i Potters berättelse handlar det om en kanin som ibland liknar en 
människa, och i Höglunds berättelse är det en människa som ibland liknar 
en kanin. Hur kan denna skillnad förklaras?

I sitt översiktsverk över ekokritiken som humanvetenskaplig ström-
ning, Ecocriticism från 2012, visar Greg Garrard på olika sätt att represen-
tera djur i litteratur och andra kulturella uttryck. I sin typologi särskiljer 
han framställningar som betonar likheten, ”likeness”, mellan människa 
och djur, den metonymiska, från framställningar som betonar skillnaden, 
”otherness”, mellan människa och djur, den metaforiska. På den metony-
miska sidan går skalan från antropomorfism, ”animals-to-humans”, det 
vill säga människoliknande djur, till zoomorfism, ”humans-to-animals”, 
det vill säga djurliknande människor (Garrard 2012, s.153). I dessa termer 
skulle skillnaden mellan den traditionella barnbokens djur – till exempel 
Peter Rabbit – och Höglunds kanin då kunna beskrivas som skillnaden 
mellan en framställning av antropomorfa djur och zoomorfa människor. 
I de traditionella barnböckerna är djuren antropomorft framställda, som 
djur ”förklädda” till människor. De agerar som människor och tillskrivs 
mänskliga egenskaper, alltifrån fabelns listiga räv till filmens dansande 
pingviner. I Om detta talar man endast med kaniner är det snarare fråga om en 
zoomorft framställd människa, alltså en människa ”förklädd” till ett djur.

Zoomorfismen förknippas ofta med negativa skildringar av det ”dju-
riska i människan”, som vilt och ociviliserat, något människan borde ta 
avstånd från (Garrard 2012, s. 161). I Höglunds bok är framställningen an-
norlunda. Huvudkaraktärens zoomorfa kanindrag tjänar visserligen till att 
visa hur annorlunda och ickemänsklig kaninen i berättelsen känner sig. 
Samtidigt råder det ingen tvekan om att det är en människa det handlar 
om. ”Egentligen gillar jag andra människor”, säger jaget exempelvis på 
ett ställe. Kaninen känner sig bara inte hemma i människornas sällskap. 
På så sätt markerar kanindragen också något exklusivt, något bortom de 
vanliga människornas horisont, en känslighet som de avtrubbade män-
niskorna inte har. I boken beskrivs denna förmåga bland annat som en 
extremt god hörsel: ”Jag hörde för bra helt enkelt. Inte bara med öro-
nen, utan med hela min varelse” (Höglund 2013). Som jag visat ovan så 



153

är kaninen inte helt ensam om dessa kanindrag, morfadern och möjligen 
mamman har dem också. När jaget förstår att det som skaver är känslan 
av meningslöshet så formuleras detta i termer av något som ”andra kani-
ner före mig hade känt” och i detta kan jaget finna en gemenskap. Jaget 
räknar sig alltså både till människorna och till kaninerna och vill känna 
gemenskap med båda.

På den metaforiska sidan i Garrards typologi, som alltså betonar skill-
naden, ”otherness”, mellan människa och djur, går skalan mellan ”denigra-
ting/reductive otherness” (degraderande/reducerande annorlundaskap) och 
”numinous otherness” (hemlighetsfullt eller ofattbart annorlundaskap). 
Det är denna andra ände av skalan som är intressant för läsningen av Om 
detta talar man endast med kaniner, eftersom kaninskapet också är en metafor 
för avskiljandet av jaget från mänskligheten. Detta markeras med djur-
utseendet, som jag tolkar det i avsaknad av annat möjligt sätt att förklara 
det. Annorlundaskapet betecknas alltså av att det är så hemlighetsfullt 
och ofattbart att det är svårt att gestalta på något annat sätt än genom 
djurmetaforen.

Kaninskapet fungerar därför, menar jag, i text och bild både som en 
metonym: djuret som representant för en djupt mänsklig företeelse, käns-
lan av utanförskap och stor känslighet, där människan liknas vid ett djur 
– och en metafor: djuret som markör för avskildhet från mänskligheten, 
en ”numinous other” (Garrard 2012, s 167). Höglunds bok befinner sig 
således i en litterär tradition av djurframställningar, samtidigt som hon 
överskrider och omformar den traditionen genom den problematiserade 
och komplexa framställningen av kaninen/människan. 

Platsen
Som nämndes ovan så är också miljön på bilderna viktig för tolkningen 
av berättelsen i Om detta talar man endast med kaniner. De allra flesta bil-
derna skildrar en stadsmiljö, interiört eller exteriört. På utomhusbilderna 
är staden karg och hård, byggnaderna är höga och skorstenarna spyr ut 
rök. En av de mörkaste bilderna föreställer kaninjaget, med ryggen mot 
betraktaren, i en gråkall, vintrig stadsbild, som ser skräpig, hård och trist 
ut. Texten lyder: 

Vissa dagar är världen så skrämmande att jag inte vågar lyfta 
blicken från marken. Vad som helst skulle kunna hända bara 
jag går över golvet för att tända lampan. Vissa dagar har jag en 
stor gaffel inkörd i magen som vrider om tarmspaggetin. Vrid, 
vriid. (Höglund 2013).

Den bilden står i kontrast till ett uppslag ett par sidor tidigare, där jaget 
också befinner sig utomhus vid en väg, men stående i ett gräsbevuxet dike 
och med träd i fonden. På nästa bild är jaget på väg mot ett hus, kanske 
hemmet, i en grönskande trädgård. Texten här är dock nästan lika dyster:
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Jag minns exakt i vilket ögonblick det stod klart för mig att det 
fanns ett ord för det jag allt oftare kände. Jag stod och tittade 
ner i ett dike. När jag tittade upp stod det skrivet över hela alltet: 
meningslöst. Allt är meningslöst. Det var hemskt, men samtidigt 
skönt, att det fanns ett ord för det. Andra kaniner före mig hade 
känt samma sak och gett det ett ord. Det är nästan som ett slags 
gemenskap. (Höglund 2013)

Skillnaden mellan uppslagen är, i min tolkning, att då jaget kommer till 
en insikt, även om den handlar om alltings meningslöshet, så understryks 
det av den grönskande naturen i bilden. I den dystra stadsbilden handlar 
det bara om rädslan och obehaget, medan händelsen då kaninen insåg all-
tings meningslöshet inte är beskriven som ångestfylld, utan som en upple-
velse av gemenskap, en länk till andra som känt samma sak. Är det början 
på en sorts sammanhang för jaget, en filosofi som kanske möjliggör ett liv 
som både människa och kanin? 

Denna filosofiska begynnelse mynnar ut i bokens slut. På de två sista 
uppslagen har kaninjaget kommit fram till en insikt igen. På det näst sista 
uppslaget står texten på vänstersidan och på högersidan är en bild av kani-
nen på väg över ett grönt fält, under ett stort träd, mot en ljus, grönskande 
skogsrand. Texten lyder: ”Jag håller med om att man är sin egen värsta 
fiende. Men om allt också är sin egen motsats kan man ju samtidigt vara 
sin egen bästa vän” (Höglund 2013). Om man kan acceptera sig själv som 
man är, menar jaget, så kan en samhörighet växa – först med sig själv och 
senare, antyds det, också med andra.

Bokens allra sista uppslag är, med undantag för drömbilden av kanin-
mamman och ungen, den enda bilden som täcker ett helt uppslag. Texten 
är integrerad i bilden. Bilden föreställer en stor, trolsk skog. Kaninen står 
i nedre högra hörnet hållande i en hatt, mycket liten mot jättelika träd-
stammar mellan vilka det finns en diffust tecknad frodig grönska. Bakom 
och mellan trädstammarna kikar små svarta kaniner fram. De har inga 
synliga klädesplagg. Texten lyder:

Idag känner jag att allting hänger ihop. Jag hör ihop med allting 
som finns. Det är en vetenskapligt bevisad känsla, eftersom 
världen består av samma beståndsdelar som bara omformas 
och omformas. (Höglund 2013)

Vad jaget uttrycker är alltså en allomfattande ekologisk världsbild, en 
världsbild som kan förknippas med ekosofin, till exempel som den uttrycks 
av Arne Naess. Naess uttryck för alltings rätt till att leva sin fulla potential, 
”självrealisering”, skulle kunna sammanfatta vad jaget i Om detta talar man 
endast med kaniner når fram till i slutet av boken. Det är ett begrepp som för-
enar drivkraften att få vara sig själv – kanin eller människa eller både och 
– med tanken om att allt i världen hör ihop i ett system (Garrard 2012, s. 23). 
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I den litterära framställningen, framför allt i bilden, understryks detta 
av att kaninen når sina insikter och kommer fram till en sorts inre balans 
i en grönskande natur, inte i den gråa staden. Naturen har alltså här en 
funktion i själva framställningen, som en metafor för känslan av sam-
hörighet med världsalltet. Men i de bilder av naturen som finns i boken är 
kaninen ensam, det vill säga det finns inga andra människor på bilderna. 
Detta skulle kunna indikera att det snarare är med kaniner som jaget kän-
ner sig samhörig och inte med människorna. Det antyds också i den sista 
bilden med de små svarta kaninerna som skymtar fram mellan trädstam-
marna. Men det är tydligt att också själva miljön, platsen, är viktig för 
bokens slutpunkt. Kanske återvänder jaget till människorna styrkt av sin 
ekosofiska samhörighetskänsla, kanske stannar jaget kvar i skogen med 
de andra kaninerna. Slutet är öppet för tolkning.

Jag ser en annan, men besläktad, tanke om förhållandet mellan kani-
ner och människor i mina dagboksanteckningar från konferensen ”Island 
Time: The Fate of Place in a Wired, Warming World” 2009, och det är på 
så sätt Höglunds bok och minnet av kaninerna i Victoria kan kopplas sam-
man. Dagboken igen:

Det är något underbart ironiskt med det faktum att vi är här för att ha 
en konferens om naturen i litteraturen och så finns den där alldeles nära: 
naturen, i form av kaninsamhällena som fortlever helt utan mänsklig 
inblandning. Och förstås det faktum att kaninerna aldrig hade funnits 
där om det inte varit för människorna som släppt ut dem från början. 
De måste bli litteratur, kaninerna, annars har vi varit här förgäves, har 
vi tillbringat dagar med att föreläsa för varandra om klimatföränd-
ringar, nedsmutsning, konstruktioner av natur, överkörda djur vid 
vägkanten och björnincidenter i mer eller mindre litterär form – alldeles 
förgäves. 
        En av dagarna kom någon på att det kunde ha med att vi befinner 
oss på gamla indianmarker att göra. Det är helt enkelt en förbannelse! 
En efter en förvandlas studenterna på detta moderna, välskötta campus 
– grundlagt 1963 – till kaniner. Varför? För ett de förbrutit sig mot 
indiansed? För att de kört på tentan? Eller klarat den alldeles för bra? 
Jag önskar att jag hade kommit på det själv. För det är en litterär tanke, 
en Stephen King-litterär eller rentav Garcia Marquez-litterär. 

Nu, 2016, skulle jag säga att det är en Höglund-litterär tanke. I männis-
korna kaninerna. I kaninerna människorna.
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Språksituationen på Åland –  
speciell, om inte unik

Marie Nelson

Inledning
Svenskan är ett pluricentriskt språk, vilket innebär att språket talas 
och har officiell status i mer än ett land (Clyne 1992). Utöver att vara  
huvudspråk i Sverige är svenskan, tillsammans med finskan, nationalspråk 
i Finland (Reuter 1992, Norrby m.fl. 2012). I pluricentriska samman-
hang (se t.ex. Reuter 1992 s. 101) används termerna sverigesvenska (dominant  
varietet) och finlandssvenska (icke-dominant varietet). I Sverige är svenska 
förstaspråk för ungefär 85 procent av landets invånare (Parkvall 2015  
s. 42) och i Finland är ungefär 5,3 procent av den totala befolkningen svensk-
talande (Statistikcentralen: Befolkning, siffror för slutet av 2015).

Mitt emellan Sverige och Finland ligger ögruppen Åland. Åland, som är 
ett av 19 landskap i Finland, är enspråkigt svenskt. Området tillhörde Sve-
rige fram till 1809 då Sverige vid freden i Fredrikshamn förlorade Finland 
och Åland till Ryssland. Efter ryska revolutionen, ett drygt århundrade  
senare, förlorade Ryssland betydande områden och den 6 december 1917 
förklarade sig Finland självständigt. Några år senare, 1921, tillerkändes 
Finland suveränitet över Åland samtidigt som ögruppen erhöll själv-
styrelse och garantier för bevarandet av det svenska språket. Redan 1856, 
vid fredsförhandlingarna efter Krimkriget, hade Åland demilitariserats.  
I samband med att Åland erhöll självstyrelse undertecknade också tio 
länder en konvention, den så kallade Ålandskonventionen, som tydliggör 
att ögruppen är ett demilitariserat och neutralt område (Ålands lagting 
och Ålands landskapsregering 2011). När man kliver i land i Mariehamn, 
Ålands enda egentliga stad, möts man av en skylt som förklarar att om-
rådet är just självstyrt och demilitariserat. Sedan 1954 har Åland en egen 
flagga. Idag har ögruppen också en egen toppdomän (.ax), egna frimärken 
och egna registreringsskyltar för öns fordon.

Syftet med den studie som presenteras här är att diskutera språksitua-
tionen på Åland, med fokus på det svenska språket. Situationen är mycket 
speciell, om inte unik, bland annat i det att en icke-dominant varietet, i 
ett land med två nationella språk, är påfallande dominerande. Undersök-
ningen bygger på resultat från en pilotenkät om den vardagliga språkan-
vändningen bland Ålands invånare och tar därtill upp perspektiv som rör 
språkpolitiska omständigheter, språkattityder och identitet (se även Nelson  
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u.u. 2016)1. Studien av språksituationen på Åland har ägt rum inom det  
pågående forskningsprogrammet Interaktion och variation i pluricentriska 
språk – Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska (IVIP), som 
finansieras av Riksbankens Jubileumsfond.2

I närmast följande avsnitt ges en övergripande beskrivning av Åland 
som språksamhälle. Därefter presenteras några tidigare studier av språk-
attityder och identitet på Åland, vilket följs av ett avsnitt om den pilot-
enkätundersökning som genomförts. Artikeln avrundas med en avslutan-
de diskussion.   

Åland som språksamhälle
Åland är påfallande svenskspråkigt. Om inte priser vore angivna i euro och 
vissa typiskt finländska fenomen, som hamburgerrestaurangen Hesburger, 
Systembolagets motsvarighet Alko och bankomaten Otto. vore närvarande i 
stadsbilden i Mariehamn skulle en besökare lätt kunna tro att hen befann 
sig i Sverige. I detta avsnitt presenteras inledningsvis aktuell språklagstift-
ning och här blir det relevant att göra vissa jämförelser mellan språkstad-
ganden i den åländska självstyrelselagen och Finlands språklag. Avsnittet 
innehåller också statistik över de språk som talas på Åland i dag.

Ålands självstyrelse, som erhölls 1921, ger ålänningarna rätt att stifta 
lagar om inre angelägenheter. Självstyrelsen regleras i Självstyrelselag för 
Åland (16.8.1991/1144). Nuvarande självstyrelselag trädde i kraft den 1 januari 
1993 och är den tredje i ordningen (Ålands lagting och Ålands landskaps-
regering 2011 s. 6). I självstyrelselagens sjätte kapitel, Språkstadganden, 
fastslås att ”Landskapet är enspråkigt svenskt” och vidare att ”Ämbets-
språket i stats-, landskaps- och kommunalförvaltningen är svenska” (Själv-
styrelselag för Åland 16.8.1991/1144, 6 kap, 36 §). Detta innebär att de 
handlingar och skrivelser som statliga myndigheter skickar till Åland ska 
vara på svenska. Den språklag som gäller i Finland, och som klargör att 
”Finlands nationalspråk är finska och svenska” (Språklag 6.6.2003/423,  
1 kap, 1 §) gäller alltså inte på Åland. På samma sätt som språklagen i 
Finland ger medborgarna rätt att använda båda nationalspråken i kontakt 
med myndigheter och rättsväsende på det finländska fastlandet (Språklag 
6.6.2003/423, 1 kap, 2 §) ger Ålands självstyrelselag finskspråkiga på Åland 
motsvarande rättigheter: ”Finska medborgare har rätt att i egen sak inför 
domstol och andra statsmyndigheter i landskapet använda finska” (Själv-
styrelselag för Åland 16.8.1991/1144, 6 kap, 36 §). 

1 Den studie som presenteras i Nelson u.u. 2016, Swedish on the Åland islands: A non-
dominant yet dominating variety, utgår ifrån samma pilotenkät som denna under-
sökning. Studierna skiljer sig åt på olika sätt, bland annat så till vida att olika 
frågeställningar i enkäten tas upp till diskussion samt att Nelson u.u. 2016 har 
ett tydligare pluricentriskt fokus.

2 Forskningsprogrammet IVIP finansieras under perioden 2013–2020 (projektnum-
mer M12–0137:1). För en översikt av programmets syften och upplägg, se Norrby 
m.fl. 2014 eller programmets hemsida: http://www.su.se/svefler/ivip.
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Det finns också skillnader i lagstiftningen. En tydlig sådan rör språk-
undervisningen i skolorna. Enligt lagen om grundläggande utbildning i 
Finland ska undervisning i det andra inhemska språket ingå i den grund-
läggande utbildningen (Lag om grundläggande utbildning 21.8.1998/628, 
4 kap, 11 §), vilket innebär att alla finsktalande barn läser svenska och 
alla svensktalande barn på det finländska fastlandet läser finska. Det finns 
inte någon motsvarande lagstiftning för Åland. Att läsa finska är alltså obli-
gatoriskt för svensktalande elever på det finländska fastlandet men inte 
för svensktalande elever på Åland (Allardt Ljunggren 2008 s. 20). Tidigare 
forskning och dokumentation visar att relationen till det finska språket 
inte är helt okomplicerad på Åland. Ögruppen har i olika sammanhang 
kritiserats för att ha en negativ inställning till det finska språket och för 
att inte i tillräckligt stor utsträckning tillvarata de inflyttade finsktalandes 
språkliga intressen (Allardt Ljunggren 2008 s. 9).

Alla kommuner i Finland, totalt 313 stycken, är klassade som antingen 
enspråkiga, i finska eller svenska, eller som tvåspråkiga med det ena natio-
nalspråket som majoritetsspråk. Åland består av 16 kommuner och samt-
liga är enspråkigt svensktalande. Enligt Kommunförbundets dokument 
”Svensk- och tvåspråkiga kommuner 2016” (Kommunförbundet 2016) är 
dessa 16 kommuner de enda som idag är enspråkigt svenska.

Som redan nämnts i inledningen till denna artikel är ungefär 5,3  
procent, alltså 291 000 av Finlands totalt 5,5 miljoner invånare, svensk-
talande (Statistikcentralen: Befolkning, siffror för slutet av 2015). Knappt 
10 procent av dem, runt 25 500, bor på Åland (ÅSUB 2015). I samband 
med att nyblivna föräldrar i Finland meddelar ett nyfött barns namn till  
befolkningsdatasystemet är det också obligatoriskt att uppge barnets språk 
(Statistikcentralen: Språk). Detta system möjliggör noggrann statistik över 
antalet talare av olika språk i landet. I Sverige är det betydligt svårare att 
redogöra för vilka språk som talas, och av hur många, eftersom tillförlitlig 
statistik saknas (Parkvall 2009 s. 1). 

Runt millennieskiftet var ungefär 94 procent av Ålands befolkning 
svensktalande (se tabell 1). Sedan dess har andelen sjunkit med ett par pro-
centenheter varje femårsperiod och i slutet av 2014 var drygt 88 procent 
av invånarna på Åland svensktalande. Som framgår av tabell 1 har andelen 
finsktalande varit relativt konstant under den aktuella tidsperioden, mellan 
4,8 och 5,0 procent. Av detta kan utläsas att inslaget av övriga språk, ut-
över svenska och finska, har ökat på Åland under de senaste 15 åren. De 
språk som år 2014 placerade sig efter svenska och finska i statistiken över 
antalet talare var: lettiska och rumänska med 295 talare vardera och däref-
ter estniska med 194 talare. År 2000 såg det lite annorlunda ut, då kom det 
engelska språket på tredje plats, efter svenska och finska, med 69 talare, 
följt av norska med 36 talare och tyska med 31. I originaltabellen (se ÅSUB 
2015) är samtliga år från 2000 till 2014 listade. Totalt är 33 olika språk plus 
en kategori som kallas Övriga och en som kallas Okänt representerade i den 
fullständiga tabellen över Ålands befolkning efter språk.



160

Tabell 1: Ålands befolkning, efter språk, 2000–2014 (baserad på ÅSUB 2015)

År/
Språk 2000 2005 2010 2014

Svenska 24 169
(93.8%)

24 636
(92%)

25 173
(89.9%)

25 532
(88.3%)

Finska 1 238
(4.8%)

1 344
(5.0%)

1 373
(4.9%)

1 398
(4.8%)

Befolkning
totalt 25 776 26 773 28 007 28 916

Även om den detaljerade statistik som finns tillgänglig i Finland saknas 
i Sverige, presenterar Parkvall (2015 s. 42) en välgrundad uppskattning 
vad gäller andelen invånare i Sverige som talar svenska som förstaspråk. 
Den siffra Parkvall presenterar och motiverar är 85 procent av den totala 
befolkningen. Av tabell 1 framgår att motsvarande siffra för Åland är drygt 
88 procent vilket, anmärkningsvärt nog, innebär att det finländska land-
skapet Åland är mer svensktalande än Sverige.    

Språkattityder och identitet
Tidigare forskning kring språkattityder och identitet har visat att identi-
teten ålänning är mycket stark bland invånarna på Åland (ÅSUB 1999 s. 9,  
Allardt Ljunggren 2008 s. 235). I en enkätundersökning som besvarats av 
427 invånare på Åland framkommer att en klar majoritet, 82 procent, av 
deltagarna identifierar sig som ålänningar i mycket stor (68 procent) eller 
stor (14 procent) utsträckning (ÅSUB 1999 s. 25). Alternativ som kunde 
fyllas i var europé, finlandssvensk, finländare, finne, nordbo, svensk eller annat. 
En fråga i enkäten rörde faktorer som är av betydelse för identiteten. Del-
tagarna fick välja bland 15 olika alternativ och de som tillskrevs störst 
betydelse var, i turordning: det svenska språket, hembygdsrätten3, natur-
miljön och självstyrelsen. Den åländska dialekten, som också fanns med 
bland alternativen, hamnade dock långt ner i listan, på plats tolv (ÅSUB 
1999 s. 36). 

  
 
 
3 För att en person ska få rösträtt och vara valbar i åländska lagtingsval samt för 

att få äga fast egendom på öarna eller bedriva näringsverksamhet krävs så  
kallad hembygdsrätt. Barn får hembygdsrätt om någon av föräldrarna har det. 
Även inflyttade kan ansöka om och få hembygdsrätt om vederbörande är finsk 
medborgare, har bott på Åland i fem år och har tillfredsställande kunskaper i 
svenska. Undantag kan göras gällande näringsverksamhet och ägande av fast 
egendom. Vid bosättning utanför Åland under längre tid än fem år går hem-
bygdsrätten förlorad (Ålands lagting och Ålands landskapsregering 2011 s. 11).   
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Även i en annan enkätundersökning, som genomförts bland 257 ung-
domar på Åland, framkommer en stark åländsk identitet. I en av frågorna 
skulle deltagarna ange huruvida de såg Finland eller Åland som sitt ”hem-
land”. Resultatet visar att nästan tre fjärdedelar är helt eniga vad gäller 
att se Åland som sitt ”hemland”, medan ytterligare 11 procent är ganska 
eniga (Allardt Ljunggren 2008 s. 112 och 235). Allardt Ljunggrens studie 
visar också att ungdomarna anser att de har bättre kunskaper i både eng-
elska, som är ett obligatoriskt skolämne, och i tyska än i finska. På en skala 
från 1–5 hamnar engelskkunskaperna på 4, kunskaperna i tyska (bland de 
elever som läser tyska) på 2,9 och finska på 2,5. Här är det på sin plats att 
påminna om att finska inte är något obligatoriskt skolämne på Åland (se 
tidigare resonemang under Åland som språksamhälle eller Allardt Ljunggren 
2008 s. 20).

Enligt den enkätundersökning som genomfördes på Åland i slutet av 
1990-talet, och som presenterats ovan (ÅSUB 1999), tillskrevs inte den 
åländska dialekten någon större betydelse för identiteten medan det 
svenska språket hamnade i topp. Enligt Ivars (2015 s. 30) blir det lite oklart 
”Vad man på Åland lägger in i begreppet dialekt”. Invånarna på Åland 
tycks se sig själva som ålänningar snarare än finländare, finlandssvenskar, 
svenskar eller något annat och det svenska språket framstår som en bety-
dande del av den åländska identiteten. 

Pilotenkät om språkanvändning
Studien av språksituationen på Åland innefattar även en empirisk del. För 
att samla information om den vardagliga språkanvändningen på Åland 
har jag sammanställt en enkät, Enkät om språkbruk på Åland (se bilaga 1), 
och delat ut den till totalt 21 personer. Samtliga enkätsvar har samlats in i 
Mariehamn, under en dag i maj 2015.

Enkäten innehåller totalt 20 frågor som rör personlig bakgrund  
(t.ex. ålder och bostadsort – vid födelse, uppväxt och idag), förstaspråk, 
språkkunskaper, upplevd avsaknad av språkkunskaper, språkanvändning 
(privat, professionellt samt eventuella säsongsvariationer) och språkkon-
sumtion (massmedia, Internet). Sist i enkäten finns också en öppen fråga 
(se fråga 20 i bilaga 1): Övrigt du vill berätta vad gäller ditt språkbruk och din 
språksituation. Samtliga deltagare har fyllt i att de är förstaspråkstalare av 
svenska. Fyra har förklarat att de är tvåspråkiga i svenska och finska och 
en deltagare uppger tvåspråkighet i svenska och franska. En deltagare är 
16 år gammal, annars är alla över 20 och den äldsta är 61. I Allardt Ljung-
grens studie (2008) skattar ungdomarna sina kunskaper i finska till 2,5 på 
en skala från ett till fem. Bland deltagarna i pilotstudien är det fem som 
inte kryssar i några kunskaper alls vad gäller finska, medan ytterligare 
fem bedömer sin kunskapsnivå som Låg. Tittar man närmare på deltagar-
nas svar gällande språkkunskaper står det klart att studiens fyra äldsta del-
tagare, som är födda 1962 eller tidigare, samtliga angett låga kunskaper i 
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finska eller inte angett några kunskaper alls. Ser man istället till de yngsta 
deltagarna, födda 1990 eller senare, tillhör fyra av sex den grupp om totalt 
sju talare som enbart angett svenska som förstaspråk men som markerat 
medelhöga, höga eller mycket höga kunskaper i finska.

På frågan om deltagarna saknar kunskaper i något språk som påverkar 
den aktuella sysselsättningen (se fråga 11 i bilaga 1) svarar tio personer att 
de saknar kunskaper i finska. Åtta av dessa tillhör de deltagare som krys-
sat i låga kunskaper i finska eller inte markerat några kunskaper alls. På 
Åland är det aldrig långt till havet och bland deltagarna finns två personer 
som arbetar ombord på båtar/fartyg, en som fiskare och en som kock. Del-
tagaren som arbetar som kock skriver att hon saknar kunskaper i finska: 
”Jag jobbar på en båt där det åker personer som varken kan engelska eller 
svenska”. En annan deltagare, som är student, förklarar att: ”Finska upp-
skattas inom mitt kommande yrke”.

Fråga 14 i enkäten lyder: Vilket/vilka språk talar du med dina barn/skulle 
du tala med dina barn om du hade några? Två deltagare har satt streck på 
denna fråga, kanske har de missat tillägget skulle du tala med dina barn om du 
hade några. Bland de 19 som besvarat frågan anger 17 ”svenska”, en anger 
”svenska och finska” och en deltagare skriver ”Svenska (kanske Engelska 
beroende på hur situationen ser ut då)”. 

Under sommarhalvåret är Åland en mycket populär turistdestination 
och även under resten av året frekventeras ögruppens hamnar flitigt av de 
kryssningsfartyg som går mellan Sverige och Finland. Åland utgör ett un-
dantag från EU:s momsområde (European Commission 2016) och är befri-
at från moms. Ett kort stopp på Åland möjliggör alltså tax-free-försäljning 
ombord på fartygen. Med anledning av att Åland är ett populärt turistom-
råde, inte minst under sommaren, ställs följande fråga i enkäten: Upplever 
du att du använder olika språk i olika stor utsträckning beroende på säsong eller 
årstid? Av deltagarna svarar nio att de inte upplever att de använder olika 
språk under olika årstider, medan 12 svarar att de gör det. Bland dessa 12 
kopplar de allra flesta resonemanget till sommaren och turistsäsongen. En 
deltagare som arbetar inom vården förklarar att hon ”använder mer eng-
elska o. finska under sommartid på min arbetsplats pga då fler utländska/
fastländska patienter”. En deltagare med svenska som förstaspråk, men 
som pratar finska inom familjen och med vänner, förklarar att han an-
vänder ”finska på sommaren för jag är i Finland med mina finska vänner, 
under skolåret använder jag svenska för det är mitt skolspråk”.  

I kontakt med myndigheter anger samtliga att de använder svenska 
och 16 anger endast svenska. Tre deltagare förklarar att de dessutom  
använder finska ”om motparten finns på fasta Finland och ej kan svenska”, 
”i kontakter med fastlandet då man inte får betjäning på svenska” och ”om 
jag är i Finland”. Två deltagare förklarar att de utöver svenska också an-
vänder engelska: ”Engelska (om jag har ärenden eller är i kontakt med fin-
ska myndigheter.) Mina kunskaper i finska är mycket låga” och ”engelska  
(istället för finska vid telefonkontakt eller mail)”. Trots att såväl Finlands 
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som Ålands lagstiftning betonar att myndighetskontakter ska kunna skötas 
på landets båda nationella språk, finska och svenska, förklarar alltså två 
deltagare att de ibland använder engelska i dessa sammanhang.

I den öppna frågan sist i enkäten, där det finns möjlighet att fylla i 
ytterligare kommentarer om det egna språkbruket och den egna språk-
situationen (se fråga 20 i bilaga 1), ger några deltagare exempel på olika  
situationer i vardagen där det kan vara en utmaning att vara svensktalan-
de i det finländska landskapet Åland. Något som två av deltagarna tar upp 
som ”bekymmersamt” respektive ”svårt” är situationen på nätet. Den ena 
deltagaren skriver: ”Åland är enspråkigt svenskt. Men de som på jobbets 
vägnar har kontakt med Finland har allt svårare att klara sig på svenska. 
Internethandel är också bekymmersamt för ålänningar. Svenska företag 
skickar inte utomlands, om de gör det är det till höga kostnader. Få finska 
företag har internetsidor på svenska”. Den andra deltagaren ger följande 
bild av situationen: ”Det är ofta svårt att vara svenskspråkig i Finland, 
speciellt på internet, då om man uppger att man är från Finland oftast 
får allt på finska. Svenska existerar inte som språk i Finland på nätet”. 
Som framgår av citaten ovan och även i svaren på frågan om språkbruk 
i kontakt med myndigheter, finns det språkliga situationer som framstår 
som speciella och ibland svåra. I det ena citatet framträder också den egna 
identiteten tydligt: “ålänningar”.

    
Avslutande diskussion
I likhet med tidigare forskning pekar den pilotenkätundersökning som 
genomförts mot att svenskans ställning på Åland är stark. Enkätsvaren 
visar bland annat att samtliga deltagare har svenska som förstaspråk och 
att de också talar svenska med sina barn eller skulle tala svenska med sina 
barn om de hade några. Det övergripande resultatet för studien av språksi-
tuationen på Åland visar att det svenska språket spelar en betydande roll i 
identitetsskapande sammanhang. Invånarna ser sig själva som ålänningar 
(se ÅSUB 1999 s. 25 och Ivars 2015 s. 23 och 31) och en klar majoritet av de 
ungdomar som deltagit i Allardt Ljunggrens enkätundersökning (Allardt 
Ljunggren 2008) ser Åland som sitt ”hemland”.

Den enkät jag delat ut bland 21 slumpvis utvalda invånare på Åland 
visar alltså att samtliga har svenska som förstaspråk, några i kombina-
tion med ytterligare språk. Hälften av de 21 deltagarna, såväl kvinnor 
som män, värderar sin kunskapsnivå i finska som låg, eller kryssar inte i  
några kunskaper alls. Bland dessa återfinns samtliga av studiens fyra äldsta 
deltagare, medan fyra av de sex yngsta tillhör den grupp som markerat  
medelhöga, höga eller mycket höga kunskaper i finska. Studien är allt-
för liten för att några generella slutsatser ska kunna dras, men resultatet  
pekar mot att den yngre generationen ser ett större behov av att, känner 
ett högre krav på att eller har större motivation till att lära sig finska.  
Några av de svar som fyllts i vid den öppna frågeställningen sist i  
enkäten tydliggör att det kan vara svårt ”att vara svenskspråkig i Finland, 
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speciellt på internet” och att ”de som på jobbets vägnar har kontakt med 
Finland har allt svårare att klara sig på svenska”. Dessa kommentarer 
styrker antagandet om ett ökat behov av kunskaper i finska. Även svaren 
på frågan om språkanvändning vid kontakt med myndigheter visar att 
språksituationen på Åland inte alltid är helt okomplicerad. Två av de 21 
deltagarna förklarar att de ibland använder engelska när de kommunice-
rar med myndigheter på fastlandet, trots att gällande lagstiftning förtydli-
gar att medborgarna har rätt att använda båda nationalspråken i kontakt 
med myndigheter och rättsväsende på det finländska fastlandet (Språklag 
6.6.2003/423, 1 kap, 2 §). Trots antydningar om att det blir allt svårare 
att klara sig på svenska inom arbetslivet, kanske delvis på grund av ett 
ökande informationsflöde och nya kommunikationskanaler, till exempel 
via Internet, är det svenska språkets ställning på Åland stark, sett till såväl 
faktisk språkanvändning som till attityder och identitetsskapande. 

Åland, med sin stora majoritet svensktalande invånare, står i stark 
kontrast till det finländska fastlandet där de svensktalande invånarna  
utgör en numerisk minoritet. Ur ett pluricentriskt perspektiv är svenskan 
på Åland mycket speciell i det att en icke-dominant varietet, i ett land med 
två nationalspråk, är påfallande dominerande. Att det finländska land-
skapet Åland därtill är mer svensktalande än Sverige – och sannolikt det 
mest svensktalande området i världen – gör att språksituationen på Åland,  
åtminstone i mina ögon, är unik.
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Bilaga 1.  

     

1 

                Enkätnummer: …………. Datum:………………….

    
Enkät om språkbruk på Åland 
 

Denna enkätundersökning ingår i det pågående forskningsprogrammet Interaktion och variation i 

pluricentriska språk där forskare från Sverige och Finland studerar kommunikativa mönster i den 

svenska som används i de båda länderna. Allt forskningsmaterial samlas in och behandlas i enlighet 
med aktuella forskningsetiska principer. Enkäten besvaras anonymt. Eventuella kommentarer eller 
tilläggsinformation kan skrivas på baksidan av varje papper. 

 
 

1.  Könstillhörighet enligt personbeteckningen:  
    (sätt kryss i aktuell ruta) 

                        Kvinna        Man 

      

2. Födelseår:   
 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Sysselsättning: 
    (t.ex. yrkesverksam, studerande, arbetssökande eller annan sysselsättning – vid yrkesverksamhet: 

ange yrke) 

 

_________________________________________________________________________________
    

 
4. Födelseort och födelseland: _______________________________________________________

    

 
5. Uppväxtort och uppväxtland: _____________________________________________________ 

 

 

6. Nuvarande bosättning, ort och land: _______________________________________________ 

 

 

7. Modersmål (förstaspråk) anmält till befolkningsregistercentralen:  
 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

8. Om du växt upp med två eller fler förstaspråk parallellt, ange samtliga språk här. Förklara 
    gärna vem som talat vilket språk med dig.  
 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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9. Övriga språkkunskaper: Kunskapsnivå:    Låg          Medel       Hög      Mycket hög 

    (sätt kryss i aktuell ruta) 

Aktuellt språk:   ____________________________                                      

 

Aktuellt språk:   ____________________________                                      

   

Aktuellt språk:   ____________________________                                      

 

Aktuellt språk:   ____________________________                                      

 

Aktuellt språk:   ____________________________                                      

 
 

 

10. Uppskatta hur ofta du använder olika språk (även förstaspråk) samt huruvida det rör sig 
      om att tala (T), skriva (S), läsa (L) eller höra (H) det/de aktuella språket/språken.  
     (skriv in de fyra bokstavskoderna T, S, L och H på aktuell rad - om du till exempel läser engelska 

     varje dag samt talar, skriver och hör engelska varje vecka skriver du ”engelska” efter ”Aktuellt 

     språk”, L på raden under ”Varje dag” samt T, S och H på raden under ”Varje vecka”) 

 
       Någon gång    Någon gång      Varje              Varje 

           om året         i månaden        vecka               dag 

 

Aktuellt språk:   ____________________________       _______     _______     _______     _______                          

 

 

Aktuellt språk:   ____________________________       _______     _______     _______     _______                             

   

 

Aktuellt språk:   ____________________________       _______     _______     _______     _______                             

 

 

Aktuellt språk:   ____________________________       _______     _______     _______     _______                             
 

 

Aktuellt språk:   ____________________________       _______     _______     _______     _______                             

   

 

Aktuellt språk:   ____________________________       _______     _______     _______     _______                             

 

  

  

  

  

  



168

     

3 

  

 

11. Saknar du kunskaper i något språk på ett sätt som påverkar din sysselsättning (arbete, 
      studier, annan sysselsättning)? Om ja, vilket/vilka språk och i vilka sammanhang? 
 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 
 

 

12. Saknar du kunskaper i något språk på ett sätt som påverkar det dagliga livet (utöver 
      arbetsliv eller annan sysselsättning)? Om ja, vilket/vilka språk och i vilka sammanhang? 
 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
13. Vilket/vilka språk använder du tillsammans med dina anhöriga (föräldrar, syskon, 
      partner) och dina vänner? 
     (beskriv gärna din situation om du fyller i flera språk eller andra språk än det/de egna första- 

      språket/förstaspråken)  

 
_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 
 
14. Vilket/vilka språk talar du med dina barn/skulle du tala med dina barn om du hade några?  
      (beskriv gärna din situation om du fyller i flera språk eller andra språk än det/de egna första- 

      språket/förstaspråken)  

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 
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15. Vilket/vilka språk använder du i samband med din sysselsättning? 
     (använd gärna koderna T för tala, S för skriva, L för läsa och H för höra för de språk du anger)  

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________ 

 
 
16. Vilket/vilka språk använder du vid kontakt med myndigheter och andra 
      samhällsinstitutioner?  

      (beskriv gärna din situation om flera språk anges) 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
17. På vilket/vilka språk tar du del av nyheter och samhällsinformation (genom radio, TV, 
      tidningar och Internet)?  

      (beskriv gärna din ”nyhetskonsumtion” om flera språk anges) 

 

_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

18. Vilket/vilka språk används i de sociala medier du tar del av?  
      (beskriv gärna din situation om flera språk anges) 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 



170

     

5 

 

 

19. Upplever du att du använder olika språk i olika stor utsträckning beroende på säsong eller  
      årstid? Om ja, motivera gärna ditt svar.  
 
_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
 
20. Övrigt du vill berätta vad gäller ditt språkbruk och din språksituation: 
 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________

 
 

 
Stort TACK för din medverkan! 

 
Projektansvarig: 

Postdoktor Marie Nelson 

Institutionen för svenska och flerspråkighet 

Stockholms universitet 
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Möjligheter för ett radikalt demokratisk 
svenskämne: En dekonstruktion av 
svenskämnets didaktiska utgångspunkt

Hannes Lundkvist

Denna artikel utgår från det tillsynes ganska okontroversiella påståendet 
att skolan ska vara demokratisk.1 Men vad demokrati innebär är inte helt 
oproblematiskt att formulera. Eller rättare sagt: formuleringen kring vad 
demos och vad kratos innebär och hur dessa begrepp ska förstås i ett klass-
rum är inte en fråga med ett svar och definitivt inte en fråga med något 
värdeneutralt svar (Rosanvallon 2006 s. 37). När jag påstår att skolan ska 
vara demokratisk menar jag att demokrati i sitt själva väsen måste vara ut-
manande – demokratins krav på jämlikhet är alltid och måste alltid vara utmanan-
de så länge vi lever i ett ojämlikt samhälle (Rancière 2007a s. 84). Detta faktum 
betyder att en levande demokratisk skola är en skola som ständigt utma-
nar och utmanas och som ständigt är obekväm och aldrig helt i harmoni. 
Denna förståelse av demokrati skiljer sig från den användning som syftar 
till ett tillstånd där allt är på sin plats och där harmoni och konsensus  
råder, eller den som använder begreppet för att beskriva en välfungerande 
valapparat eller ett inflytelserikt elevråd. Kort sagt: att förstå demokratin 
som en princip som ständigt utmanar skiljer sig från synen på demokratin 
som ett tillstånd (Rancière 1999 s. 99).

Den franska filosofen Jacques Rancière analyserar i sin bok Hatet mot 
demokratin (2007) demokratins paradoxala ställning i dag. Han menar att 
samtidigt som demokratibegreppet på många håll är ett heligt ord och 
att det står för en princip som de allra flesta i dag förkunnar så finns en 
utbredd rädsla för demokrati – en demofobi – hos dessa demokratiföre-
språkare. Han menar att användningen av begreppet demokrati rymmer 
en motsägelse: vi hyllar gärna folkets styre men vi är samtidigt rädda för den 
utmaning det innebär att låta folket, det vill säga vem som helst, vara med 
och styra. Vi är rädda för demokratins radikala jämlikhetsprincip att alla 
ska styra och styras av alla (ibid s. 41). Faktum är att detta är en rädsla som 
troligtvis funnits lika länge som idén om demokratin; redan Platon talade 
om orimligheten med denna kompromisslösa princip om allas ovillkorliga 
jämlikhet (ibid s. 37).

Den svenska skolan ska genomsyras av demokrati och inte demofobi, 
vilket innebär att samtliga ämnen i skolan är underordnade detta värde 
(SFS 2010 s. 800, kap 1, 5§). Jag ska därför försöka ta demokratins utma-
nande princip på allvar och analysera de konsekvenser som uppstår när  

1 Denna artikel är en omarbetning av en studentuppsats på avancerad nivå inom 
ämneslärarprogrammet, se Lundkvist (2015).
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vi kompromisslöst underordnar ett ämne den demokratiska principen – i 
detta fall ämnet Svenska.

I denna artikel kommer jag undersöka hur vi bör förhålla oss till ämnet 
Svenska när vi placerar Rancières demokratibegrepp som ett överordnat 
värde i svenskundervisningen på bekostnad av det mer dominanta nylibe-
rala demokratibegreppet. Jag kommer argumentera för att en oreflekterad 
läsning av ämnets styrdokument riskerar att leda oss lärare till en odemo-
kratisk förståelse av ämnet och jag menar att det är nödvändigt att proble-
matisera demokratibegreppet för att begreppet inte ska reduceras till att 
vara intetsägande och godtyckligt. En central poäng i mitt resonemang är 
att skolan på allvar måste ses som en arena som rymmer olika motstridiga 
förståelser av verkligheten.

Framåt slutet av artikeln kommer jag argumentera för att skolans de-
mokratiuppdrag inte bör handla om att som lärare sträva mot illusionen 
om en ideal och slutgiltig demokratisk didaktik, utan snarare att sträva 
mot att skapa en didaktik som har större demokratisk potential. Jag försöker 
beskriva en möjlig utgångspunkt för att jobba ämnes- och yrkesöverskri-
dande med skolans demokratiuppdrag utifrån det valda teoretiska per-
spektivet. För att kunna applicera Rancières teori i ett institutionellt och 
didaktiskt sammanhang har jag använt mig av Laclau och Mouffes (2008) 
”hegemoniska strategi”, som kortfattat kan beskrivas som en strategi för 
att formulera alternativa – ”mothegemoniska” – världsbilder inom olika 
institutionella miljöer.

Innan jag redogör mitt teoretiska perspektiv mer detaljerat ska jag 
redogöra för det demokratibegrepp som är dominant idag.

Demokratibegreppet vi tar för givet
När vi i dag använder begreppet demokrati i vardagligt tal menar vi ofta  
representativ demokrati, vilket är en demokratiform som har sitt fundament 
i liberalismen (Bobbio 1994 s. 31). Inom den liberaldemokratiska diskur-
sen förkroppsligas demokratin i den allmänna rösträtten, vilket i förläng-
ningen innebär att man gör en direkt koppling mellan folkets styre och 
individens frihet (att lägga sin röst) (ibid s. 73).

Utifrån den liberala diskursen har det under senare tid vuxit fram en 
allt mer dominerande nyliberal världsbild som å ena sidan utgår från li-
beraldemokratin som system men som å andra sidan klär liberalismens 
idéer i ekonomiska termer och som därigenom är starkt bunden till den 
kapitalistiska marknadsekonomin (ibid s. 76-77). 

Demokratin är, menar Mouffe (2000 s. 2, 2013 s. 124), knuten till denna 
världsbild idag på så sätt att idéer om demokratin som strider mot denna av-
färdas som omoderna, vilket har gjort att idén om demokrati har centrerats 
starkt kring individualistiska ägandebegrepp, så som medborgarskap, mänsk-
liga rättigheter och individens friheter. Eftersom den nyliberala världsbilden är 
starkt förbunden med den kapitalistiska marknadsekonomin reducerar den 
även demokratin till ett ekonomiskt styrt samhällstillstånd i vilket med-
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borgarna i första hand ses och ser sig själva som konsumenter (Mouffe 
2005 s. 111). Denna ”ekonomism” som utgör grunden för nyliberalismen 
behandlas och uppfattas ofta som en neutral rationalitet som kan hantera 
samhällets öde objektivt; således ges marknaden rollen som en neutral 
spelplan i den nyliberala förståelsen av demokratibegreppet (ibid s. 111). 

Vad som i dag är karaktäristiskt för den liberaldemokratiska diskursen 
är att demokratin avpolitiseras: de politiska elementen dämpas genom att 
motsättningar reduceras till antingen en kortsiktig tävling om valröster 
eller ett ”neutralt” vägande mellan olika parters intressen med målet 
att uppnå konsensus, snarare än att konflikter mellan olika människors  
röster och förståelser av verkligheten ses som ett viktigt politiskt element 
(Rancière 1999 s. 102, Rosanvallon 2013 s. 237, 239). Demokratin reduce-
ras här till konsensus, inom vilken motsättningar dämpas och maktförhål-
landen fördunklas (Rancière 1999 s. 102). 

Demokrati i skolan
Liedman (2011) bekräftar till stor del att nyliberalismen präglar dagens 
svenska skola. Han skriver att denna världsbild skapar ett fokus på nytta, 
resultat, betyg och ekonomiska värden, på bekostnad av processer som syftar 
till att ge långsiktiga värden för samhället och för individen (ibid s. 16-17, 
56, 126). Genom nyliberalismen har entreprenören blivit skolans nya män-
niskoideal och arbetsmarknaden har blivit det främsta målet (ibid s. 96- 
97, 125).

Liedman (ibid s. 56) skriver fortsättningsvis att ”det som [är] svårt att 
jämföra ändå måste jämföras” och att man av den anledningen förlitar sig 
blint på vad han kallar pseudokvantitativa värden (så som betyg), eftersom 
man inbillar sig att de speglar en säkrare och mer neutral och rättvis bild 
av verkligheten (ibid s. 61-62, 98, 129). Kulturella aspekter av tillvaron re-
duceras ofta i och med detta till mindre viktig fritidsunderhållning efter-
som de tillsynes inte går att kvantifiera i samma utsträckning som mycket 
annat (ibid s. 91). Människan reduceras till sina biologiska, kvantifierbara, 
egenskaper genom hjärnforskning och biologism (ibid s. 192). Kunskap 
reduceras till det som är mätbart (ibid s. 115). Denna bild bekräftas även 
av Biesta (2011 s. 21-23) och Säfström (2015 s. 12) som menar att mätfix-
eringen reducerar skolans uppdrag till att enbart anpassa eleverna till den 
rådande ordningen, vilket de menar gör skolan reproduktiv och odemo-
kratisk i förlängningen.

I denna diskurs lär man i dag ut om demokrati snarare än att man 
lär ut demokratiskt och den demokrati man förkunnar är starkt indivi-
dualistisk (Liedman 2011 s. 20). Man må tala om eleverna som blivande 
demokratiska medborgare, men samtidigt menar både Biesta (2006 s. 28) 
och Liedman (2011 s. 126) att nyliberalismen tagit sig uttryck i praktiken 
att eleven allt mer ses som en kund och läraren en leverantör av fakta. De 
relationer och möten som finns inom ramen för skolans verksamhet har 
med andra ord ekonomiserats.
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Jacques Rancières jämlika demokratibegrepp
Demokratibegreppet är inbegripet i en dragkamp mellan värden som byg-
ger på frihet å ena sidan och jämlikhet å andra, och medan den nyliberala 
förståelsen av demokratibegreppet betonar friheten på bekostnad av jäm-
likheten har filosofen Jacques Rancière istället låtit demokratibegreppet 
konsekvent underordnas idén om jämlikhet.

Rancière utgår från den politiska teorins moment 22, nämligen att de 
underprivilegierade ses som underlägsna för att de är okunniga och de ses 
som okunniga för att de är underlägsna (Rancière 2012 s. viii). Mot detta 
menar han att man som underprivilegierad är där man är för att man är där, 
inte för att man inte förstår bättre, och att okunnighet beror på att man 
tror att man tillhör en underlägsen intelligens, inte för att man verkligen 
är mindre intelligent (Rancière 2011a s. 55, 2009b s. 275). Ojämlikhet är 
därför i Rancières filosofi en myt om att vissa är mer intelligenta än andra 
och han menar att denna myt reproduceras genom förklaringens logik (Ran-
cière 2007a s. 83).

Rancière (2011a s. 13-16) menar att människan till sin natur inte lär sig 
genom förklaringen, eftersom barnet lär sig tala utan att vara beroende av 
att få det förklarat, och han menar att förklaringen i stället är en pedago-
gisk myt som lär ut något annat än det den förklarar: genom förklaringen 
lär vi oss att vi är oförmögna att söka oss till förståelse med hjälp av vår 
egen intelligens, att vi är beroende av att istället få detta förklarat av en 
överlägsen intelligens. Förklaringen utgår från att människor går att dela 
in i å ena sidan de som förklarar, de kunniga, mogna, intelligenta och förmögna 
och å andra sidan de som får saker förklarade, de okunniga, omogna, dumma 
och oförmögna; förklaringens logik utgår således från en idé om en ojämlik 
hierarki där vi är beroende av förklaringen för att bli intelligenta och i 
förlängningen själva förmögna att förklara (ibid s. 13-16). Det bör dock till-
läggas att förklaringar i sig kan användas på ett neutralt sätt; poängen här 
är att dess sociala logik i grunden är ojämlik och att när vi lär ut att förkla-
ringen är central för lärandet lär vi också ut denna sociala logik (Rancière 
2010b s. 6).

Rancière (ibid s. 4-5) menar att utbildning i regel utgår från ojämlik-
hetens logik, men att den likaväl kan utgå från jämlikhetens logik, och 
därför ställer han principen om jämlikhet mot ojämlikhetens myt. Jämlik-
het utgår från obryddheten (alt. okunnigheten), vilket handlar just om att vara 
obrydd inför skillnaden mellan sanning och illusion och att vara obrydd 
inför ojämlikhetens logik (Rancière 2009b s. 277).

Jämlikheten är enligt denna princip sammanbunden med begreppet 
intelligens så att de i princip blir synonymer (Rancière 2011a s. 97). Intel-
ligens handlar alltså här om något annat än IQ eller dylikt: vi är jämlika 
eftersom våra intelligenser är jämlika, våra intelligenser är jämlika efter-
som detta är en förutsättning för att vi ska kunna tänka, tala, förstå och 
resonera med varandra. Rancière (ibid s. 97) uppmanar oss att utgå från 
alla intelligensers jämlikhet och se vad vi kan göra utifrån denna idé, eller 
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kanske snarare hypotes. Eftersom vi är jämlika handlar det inte om att 
arbeta mot ett framtida ideal om ett jämlikt samhälle utan om att prakti-
sera, hävda och verifiera jämlikheten (ibid s. 177). 

Jämlikhet innebär här att våra intelligenser är desamma: jämlikhet 
kommer före både den roll och plats jag tilldelats och den kommer före 
själva myten om att jag tilldelats denna roll och plats för att jag är under-
lägsen eller för att jag är okunnig, eller tvärt om (Hallward 2009 s. 141). 
Jämlikheten är frånvaron av idéer som präglar vår relation redan innan 
vi träffats och handlar alltså inte om en gemenskap i vilken fler och fler 
grupper blir inkluderade desto jämlikare vi blir, utan det är istället att utgå 
från att ojämlikheten är en myt (ibid s. 141).

Att jag börjar med att tydliggöra denna idé är för att den ligger till 
grund för hela Rancières filosofi om politik och demokrati. Jämlikhet är 
själva ursprunget till politik: politik är de ögonblick när världen så som vi 
förstår den utmanas av denna jämlikhet (Rancière 2010b s. 15).

Politik och polis
Rancière gör en åtskillnad mellan begreppen polis och politik. Polis är här 
inte vad vi är vana vid. Han använder det antika grekiska begreppet polis 
för att beteckna de procedurer och system som distribuerar och legitime-
rar den uppfattning av världen som vi tar för given, det vill säga de struk-
turer som sätter gränserna för vad vi kan säga, göra och uppfatta samt för 
vem vi kan vara och var vi kan vara (Rancière 1999 s. 28-29). Polis bestäm-
mer vad som är uppfattningsbart och samtidigt vad som är betydelsefullt; det 
distribuerar en specifik förståelse av vad en upplevelse betyder (Rancière 
2009b s. 275).2

Polis sammanfaller med konsensus, det vill säga att när vi håller med 
varandra finns det inget utrymme för politik i den bemärkelsen att det 
inte finns utrymme för tomrum eller tillägg (Rancière 2010a s. 44, 50). 

Även ”politik” betyder något annat än vad vi är vana vid. Politik är här 
en händelse som sker när vår uppfattning rubbas och vi måste omvärdera 
polis; detta sker när vissa element (intryck, aspekter, dimensioner etc.) som 
vanligtvis per automatik exkluderas från vår uppfattning i stället räknas 
med och påkallar att vad vi uppfattar som polis inte utgör en tillräcklig 
förståelse av verkligheten (Rancière 1999 s. 6, 11-12, 14). Polis är således 
motsatsen till politik och den förhindrar möjligheterna till politik, oavsett 
om den är bra eller dålig, god eller ond (ibid s. 35). Politik ifrågasätter vilka 
som får räknas och synas; den ifrågasätter vems tal som anses ha ett värde 
eller vem som får utrymme och innebär således en omvärdering av det vi 
tar för givet (ibid s. 22-23, 26-27). 

 

2 Jag översätter här den dubbla innebörden i ordet “sensible”, där uppfattningsbart 
motsvarar “sensory experience” och betydelsefullt “interpretations which makes 
sense of it” (ibid s. 275). Observera att Rancières polis-begrepp således inte bör 
blandas ihop med Foucaults (2010 s. 277-318), som skiljer sig en aning från detta.
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 Politik handlar därför först och främst om dissensus och inte kon-
sensus, vilket innebär att det inte handlar om att ta ställning i förhållan-
de till ett problem utan om att ifrågasätta själva problemformuleringen,  
vilket i sin tur innebär att politik uppfattas som ”fel”, som ”dispyter” eller 
”motsättningar” (ibid s. 13). Rancière ställer två begrepp mot konsensus: 
dissensus och oenighet. Dissensus är den huvudsakliga termen eftersom den 
beskriver motsättningen mellan två olika sätt att uppfatta världen, medan 
oenighet är när dissensus uppfattas som konsensus – oenighet är alltså 
när vi verkar uttrycka samma sak men vi menar olika saker med samma 
formuleringar (ibid s. x, Rancière 2010a s. 147). 

Här kommer vi till varför jämlikheten är förutsättningen för politiken. 
Politik är per definition när två logiker möts – polisens logik och jämlik-
hetens logik –, det vill säga där jämlikhetens princip ställs mot konsen-
sus och visar på att polis och dess klassifikationer och identifikationer är 
föränderliga (Rancière 1999 s. 17, 30-32). Politik är alltså konflikten som 
uppstår när två olika sätt att uppfatta och förstå världen krockar, när vi 
tvingas se det som exkluderats från polis (ibid s. 42, Rancière 2010a s. 45). 
Som Méchoulan (2009 s. 66) påpekat handlar det inte om att presentera 
något som tidigare aldrig presenterats utan om att uppfatta något som 
inte uppfattats.

En politisk handling innebär för Rancière (1999 s. 35-37, 40, 2006: 71) 
att avidentifiera sig, det vill säga att vara på ett sätt – eller att uttrycka en 
kapacitet att handla – som inte går att klassificera, som tidigare uppfattats 
inte ha existerat och som på så sätt ändrar hur vi uppfattar vad som kan 
göras, sägas, uppfattas och så vidare. 

För att återknyta till jämlikheten: politiska är enbart de handlingar som 
utgår från jämlikhetens princip (Rancière 1999 s. ix). 

Demokrati och estetik
Begreppen demokrati och estetik är hos Rancière mycket närliggande efter-
som han beskriver båda som regimer för det politiska: de är båda förut-
sättningar för att kunna omvärdera polis (Lewis 2012 s. 3). I min läsning av 
Rancière förstår jag estetik som ett underordnat begrepp – en synekdoke 
– till demokrati, det vill säga att demokrati är den huvudsakliga termen 
för hur man förhåller sig till politik utifrån jämlikhetens princip medan 
estetik innebär samma demokratiska förhållningsätt i en konstkontext.3

Demokrati och estetik är hos honom begrepp som beskriver ett för-
hållningssätt till politik där (1) perceptionen, dess mening och relationen 
däremellan ses som föränderlig, och där (2) man ser dissensus som krav på  
 

3 I en engelsk översättning skriver Rancière (2013 s. 4): “Aesthetics refers to a 
specific regime for identifying and reflecting on the arts: a mode of articulation 
between ways of doing and making, their corresponding forms of visibility, and 
possible ways of thinking about their relationships (which presupposes a certain 
idea of thought’s [sic] effectively)”. 
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jämlikhet (Rancière 2013 s. 4, 2010a s. 38-39). Demokrati och estetik är så-
ledes namn på en strävan efter att förstå politik utifrån jämlikhetens prin-
cip och innebär på så sätt en upplösning av alla hierarkier per definition.

För att börja med begreppet demokrati är det alltså inte ett samhälls-
tillstånd eller ett statsskick i Rancières (1999 s. 99) mening. Demokrati 
är när demos påvisas vara felräknat – när ett krav på jämlikhet visar oss 
att det vi kallar ”folkets styre” inte alls innebär att alla är jämlika och att 
vem som helst får styra (ibid s. 174). Det är ett förhållningssätt som utgår 
från att demos består av olika världsuppfattningar och att kratos innebär 
en motsättning mellan dessa, där alla är berättigade att styra och styras 
(Rancière 2007c s. 41, 45). Balibar (2009 s. 101-102) menar att detta demo-
kratibegrepp handlar om att dela med de som inte anses kunna dela. Dela 
har i denna mening två betydelser: att dela samhället som en gemenskap 
och att dela i termer av en motsättning, det vill säga att vi inte har samma 
upplevelser av det vi delar (Sjöholm 2007 s. 69). 

Demokrati är alltså det förhållningssätt som hanterar mötet mellan 
jämlikhetens princip och polis, där syftet alltid är att utgå från jämlikheten 
på bekostnad av polis (Rancière 1999 s. 101). Demokrati är att lyfta den sida 
av motsättningen som uppfattas som icke-existerande eller obetydlig med 
hänvisning till de olika sidornas jämlikhet (West 2007 s. 88). Det handlar 
alltså inte om värderelativism i form av någon slags jämlikhet mellan rim-
ligheten i alla åsikter utan istället handlar det om jämlikhet mellan uppfatt-
ningar av mening och jämlikhet mellan sätt att se och förstå världen. Det 
handlar inte heller om att inkludera fler i den demokratiska gemenskapen 
utan att omförhandla vad vi tar för givet, hur vi förstår verkligheten; det 
handlar inte om att inkludera fler givna identiteter utan att inkludera det 
oidentifierade och det oberäkneliga (Biesta & Bingham 2010 s. 84). 

Som vi sett i begreppsparet politik-polis handlar politik om perceptu-
ella brott, vilket tyder på att politik är starkt sammanvävt med estetik (May 
2009 s. 115). Konsten formulerar ingen polis, utan är en potentiell mötes-
plats mellan en polis och politik (Rockhill 2009 s. 200). Vad detta betyder 
är att estetik i hans mening innebär att konsten varken är absolut i den 
mening att det kan sägas representera något definitivt (en tavla med en 
figur på representerar inte nödvändigtvis denna figur) eller i den mening 
att den kan sägas ha en absolut mening (så som konstnärens syfte eller 
en förtäckt sanning) utan konsten är i grunden självständig, och det är 
detta som gör den demokratisk – den är självständig inför åskådaren, dess 
förståelse av den och alla de hierarkier och sociala logiker som annars är 
”självklara” (Rancière 2013 s. 4, 18-19). När vi vanligtvis pratar om konst 
och politik menar vi att konsten kan generera eller förkunna en politisk 
agenda, men i Rancières (2010a s. 141) mening handlar det istället om att 
konsten rymmer politik i dess oberoende inför absoluta meningsanspråk. 
I konsten finns inte den betydelseskillnad som vi läser in i den; det som 
vi exempelvis kallar för ”tomrummet” respektive ”figuren” i en målning 
är i denna bemärkelse skillnaden mellan ”yta” och ”yta”, vilket betyder 
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att det inte finns någon definitiv mening som bestämmer vilken av dessa 
ytor som är av större betydelse i verket. Betydelse och mening läggs alltså 
på konsten av åskådaren. Detta öppnar upp för estetikens politik, som är 
densamma som demokratins politik: den omformulerar det vi tar för givet 
på sätt vi inte kan beräkna (ibid s. 150). 

Läraren, eleven och klassrummet
När Rancière under senare år har omformulerat begreppet estetik utifrån 
samma antagande om jämlikheten som han tidigare omformulerat demo-
kratin utifrån har han implicit formulerat en parallell mellan begreppspa-
ren lärare-elev och konstnär-åskådare. Han skriver att åskådaren av ett 
konstverk lär sig seendets logik på samma sätt som eleven lär sig förklaring-
ens logik (Rancière 2009a s. 14). För att förstå parallellen mellan läraren 
och konstnären kan vi förstå lärarens undervisning som ett konstnärligt 
performance: det är inte vad läraren/konstnären vill överföra som är det 
viktiga, utan det är själva undervisningen/konstverket som Rancière in-
tresserar sig för eftersom detta verk är självständigt och alltså inte ägs av 
någon. Verket är oberoende inför alla hierarkier och hur det förstås kan 
varken beräknas eller förutsägas av läraren/konstnären eftersom det ald-
rig förstås på samma sätt av samtliga elever/åskådare (ibid s. 14-15, 2006 
s. 113). Såväl förklaringens som seendets logik gör att vi förhåller oss till 
undervisningen respektive konstverket på ett hierarkiskt sätt (eftersom 
dessa sociala logiker förutsätter en uppdelning mellan de kunniga och de 
okunniga, de seende och de blinda etc.), vilket gör att båda dessa logiker 
utmanas starkt av jämlikhetens princip.

Rancière (2007b s. 72) demokratiserar begreppet konstverk på så sätt att 
han menar att konstverk är de ytor som ses som konst. Om vi använder 
begreppet konstverk i denna breda betydelse kan vi analysera mängder av 
aspekter ur detta estetiska perspektiv. Jag ska försöka illustrera detta med 
ett eget exempel: om vi tänker oss den allra mest traditionella möblering-
en av ett klassrum som ett konstverk så är vår intention med denna möb-
lering att en elev som sätter sig på en stol vid ett bord riktad mot white-
boarden ska förstå meningen med detta konstverk, nämligen att eleven 
ska fokusera på vad läraren har att säga. Men inte sällan missförstår eller 
ignorerar eleven våra intentioner och vänder sig åt sidan och fokuserar is-
tället på sin klasskamrat. Estetik i denna situation är att möbleringen inte 
representerar något; möbleringen har ingen underliggande mening, utan 
den är självständig inför hur vi förstår den. Ur möbleringens perspektiv, 
som konstverk, kan man inte säga att den elev som fokuserar på läraren 
förstår konstverket mer ”rätt” än den eleven som fokuserar på sin kamrat. 
En estetisk förståelse av detta exempel innebär att (1) konsten är självstän-
dig inför åskådarens mening, (2) eleven avidentifierar sig med den passiva 
roll som är inskriven i polis och identifierar sig istället med den otänkbara 
aktiva rollen som inte kan sägas vara mindre sann utifrån konstverket. 
Denna förståelse förutsätter att vi förstår ”felet” som politik – det vill säga 
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som en avidentifiering, en omformulering av vad som får finnas och synas 
i ett klassrum – istället för att hänvisa till polis och säga att eleven misslyck-
ats med att identifiera sig rätt eller att elevens avidentifiering är just ett 
fel i klassrummet. Det första förhållningssättet är demokratiskt eller estetiskt, 
det andra utgår från polis och är hierarkiskt. 

Ett klassrum är ett konstverk som går att förstå på olika sätt och det 
är enbart i denna bemärkelse som klassrummet kan sägas vara demo-
kratiskt. Ett klassrum är alltså inte ett rum som läraren har full kontroll 
över och dit eleverna kommer och inordnas. Ett demokratiskt klassrum är 
ett klassrum vars polis förstår ”fel” som krav på jämlikhet, där polis alltid 
omformuleras när den utmanas av politik, vilket den gör gång på gång: 
omformuleringen omformuleras när den i sin tur utmanas. Med detta ex-
empel vill jag understryka skillnaden mellan denna förståelse av demokra-
tibegreppet och en mer traditionell förståelse som ställer jämlikheten som 
ett framtida mål och som på så sätt undviker det demokratiska med demo-
kratin: att den måste vara utmanande och den alltid utgår från de ”okvalificerade”, 
”illegitima” och ”omyndiga” (Hallward 2009 s. 149). Av denna anledning me-
nar Lewis (2012 s. 8) att en demokratisk utbildningsgemenskap i Rancières 
anda är en gemenskap av personer som är där de inte ”borde” vara och 
som studerar det de inte ”borde” studera. Demokrati är utmanande, vare 
sig vi vill det eller inte.

Ernesto Laclaus och Chantal Mouffes diskursteori
Rancières filosofi har ofta blivit benämnd som antipedagogisk eller apolitisk, 
med anledning av att han av många anses förlägga demokratin bortom 
politisk organisering eller pedagogisk metodik (Badiou 2011 s. 114-123, 
Biesta & Bingham 2010 s. 152). Av denna anledning har jag valt att till-
lämpa hans filosofi med hjälp av Laclaus och Mouffes (2008) omdebatte-
rade hegemoniteori, som utgör en strategi för hur det vi tar för givet (en 
dominant hegemoni) kan utmanas av motstridiga uppfattningar om vad 
som är givet (mothegemonier). Den som är van vid Gramscis hegemonibe-
grepp bör observera att deras hegemonibegrepp är en poststrukturalistisk 
omarbetning av detta, vilket kommer framgå.

 Den hegemoniska strategin tar sin utgångspunkt i en poststrukturalis-
tisk diskursteori.4 Diskurs innebär här en ”teoretisk horisont” som präglar 
en människas förståelse av sitt sammanhang (Laclau 1990 s. 105). En dis-
kurs är ett sätt att förstå världen både språkligt och kroppsligt – det är en 
förståelse vi antar redan innan vi särskiljer vad som är språkligt och vad 
som är materiellt och alltså den meningskonstruktion som vi förstår feno-
men och ting genom (Laclau & Mouffe 2008 s. 159-160). På så sätt belyser 
diskursteorin att alla fenomen och ting går att förstå utifrån flera olika 
diskurser. Oftast finns dock en dominant diskurs, det vill säga ett sätt att  
 
4 Laclau & Mouffes diskursbegrepp bör inte blandas ihop med Foucaults (Laclau 

2000 s. 285). 
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förstå världen som de allra flesta tar för givet som sann, och det är detta 
Laclau och Mouffe (2008) kallar för hegemoni. Den rådande hegemonin 
framstår i regel som fullständigt fixerad och som ideologiskt objektiv, och sam-
tidigt som Laclau och Mouffe (2008 s. 90, 168) menar att denna upplevelse 
av fixering är oundviklig för att vi ska kunna ha en vardag måste vi trots 
detta förstå att hegemonin alltid är delvis föränderlig och följaktligen att 
det vi tar för givet alltid går att bestrida när vi börjar problematisera det 
(Mouffe 2008 s. 25). Diskursen begränsar möjligheterna för vårt handlan-
de, men eftersom vi utifrån detta perspektiv kan påverka diskursen kan vi 
på så sätt utvidga våra möjligheter (Jørgensen & Phillips 2002 s. 27-28). En 
diskurs som då motsätter sig det som tas för givet och som alltså motsätter 
sig den dominerande hegemonin genom att göra hegemoniskt anspråk, 
benämner de som en mothegemoni (Mouffe 2013 s. 79). För att återknyta till 
Rancière vill jag i denna artikel artikulera en möjlig mothegemoni utifrån 
jämlikhetens princip. 

För att kunna formulera en mothegemoni krävs en förståelse av hur 
en hegemoni är uppbyggd. Centralt för hegemonin är en nodpunkt (Laclau 
1996a s. 15). Nodpunkten är hegemonins kärna och består av ett tomt dis-
kursivt begrepp som representerar helheten, som allt kan relateras till och 
som bestämmer gränsen för hegemonin (ibid s. 28). Tilläggas bör att denna 
gräns är öppen, och bara delvis fixerad (Laclau & Mouffe 2008 s. 204). I mitt 
fall är nodpunkten jämlikhet.

Vad är det då som relateras till denna nodpunkt? Eftersom allt är dis-
kursivt så kan vi också strida om meningen i det mesta. Vissa fenomen 
och ting har vi namn på vilket gör att vi också har en initial diskursiv 
förståelse av dem, medan andra är ”icke-artikulerade” i hegemonin och 
gör hegemonin ofullständigt (ibid s. 169, 195). Vissa diskursiva begrepp 
är också mer strategiskt lämpliga att bestrida än andra; dessa kallas för 
flytande signifikanter (Laclau 2014 s. 20). Att de är flytande innebär att de är 
tillgängliga för olika hegemonier, vilket betyder att olika hegemonier kan 
relatera dessa begrepp lika väl till sina respektive nodpunkter, vilket i sin 
tur innebär att vi till följd av detta kan strida för våra olika artikulationer 
av dessa begrepp. Begreppet ”demokrati” är en viktig flytande signifikant 
i denna artikel. ”Demokrati” betyder en sak när vi ställer den i relation till 
”marknaden” och något helt annat i relation till ”jämlikhet”. 

Mellan dessa flytande signifikanter finns en ekvivalenskedja i förhål-
lande till nodpunkten (Laclau & Mouffe 2008 s. 248). Det innebär att kam-
pen om alla dessa begrepp kan se väldigt olika ut och bygga på väldigt 
olika intressen men sammansluts genom den gemensamma nodpunkten  
(Laclau 2014 s. 40). Detta innebär i vårt fall att en mothegemoni kan om-
fatta olika skolämnen även om man inom dessa ämnen strider om vitt 
skilda signifikanter. Huvudsaken är inte att alla strider om samma signi-
fikanter utan framför allt att alla strider ställs i relation till nodpunkten. 
Det handlar alltså om att upprätta ett samband snarare än att hitta ett på 
förhand existerande samband (Laclau 2005 s. 121-122). 
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En mothegemoni innebär alltså att man artikulerar en ny världsupp-
fattning att ta för given – en ny utgångspunkt för att förstå världen. Det 
innebär med andra ord att framhäva en ny ”sanning” som är föränderlig 
och som gör anspråk på att vara hegemonisk utan att göra anspråk på att 
vara absolut (Laclau 1990 s. 182). Dels artikulerar en mothegemoni aspek-
ter som den dominanta hegemonin uppfattat som betydelselösa och dels 
omdefinierar den aspekter som existerat i hegemonin men som uppfattats 
som fixerade.

Vad Laclau & Mouffe kallar hegemoni har således många berörings-
punkter med vad Rancière kallar polis. En mothegemoni med utgångs-
punkt i Rancière blir på så sätt en polis som är mer benägen att artikulera 
de element som inte ryms i hegemonin – de element som inte är artikule-
rade och således inte ”existerar”. Denna typ av hegemoni är mer öppen för 
dissensus och ställer allt i relation till jämlikhetens princip. Det är en polis 
som är mer öppen för politik; det är en hegemoni som är mer benägen att 
omförhandlas (Laclau 1996b s. 54).

Jacques Derridas dekonstruktion
Laclau & Mouffes hegemoniteori utgår från Derridas dekonstruktiva filo-
sofi, vilken även kommer prägla hur jag förhåller mig till mitt undersök-
ningsmaterial (Laclau 1996b s. 59-60).

En aning förenklat skulle vi kunna sammanfatta dekonstruktionen 
som ett tillvägagångssätt i läsningen av en text som innebär att vi plockar 
isär texten för att sedan sätta ihop den på ett sätt som synliggör den ur ett 
mer komplext perspektiv än tidigare, i synnerhet genom att vända upp 
och ner på textens centrala antaganden (så som antaganden om logik, 
rationalitet eller beständighet) (Spivak 1997 s. lxxv). Dekonstruktionen un-
dersöker vad en text berättar när vi medvetet blundar för vad den borde  
eller uppges berätta – vad som händer om vi frigör texten från det ”kor-
rekta” eller ”sanna” sättet att läsa den och synliggör dess obestämbarhet 
(Norris 1983 s. 157). 

Dekonstruktionen utgår från att mening och uttryck aldrig kan över-
ensstämma helt och att vi aldrig kan komma ifrån språkets otillräcklighet, 
att språk aldrig menar det som sägs eller säger det som menas (Spivak 
1997 s. xvi). Grunden för detta är Derridas (1997 s. 23, 66-67, 93, 143) insikt 
att betydelse i ett begrepp bara kan förklaras med hjälp av andra begrepp 
som skiljer sig från begreppet och som oundvikligen förskjuter dess bety-
delse. Han menade att språket inte har någon ursprunglig källa utan är till 
sitt väsen metaforiskt och att gränsen mellan en bokstavlig och metaforisk 
betydelse således är obefintlig (ibid s. 67, 89, 275, 304). Detta gör att en 
text alltid och oundvikligen är öppen och oviss, oavsett om vi behandlar den 
som så eller inte, och det manar till ett annat förhållningssätt till vad vi 
vanligtvis förstår som konventionella metaforer.

Dekonstruktionen har som avsikt att undersöka denna öppenhet och 
ovisshet genom att leta efter en texts gränser och låsningar, genom att  
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exempelvis ifrågasätta och upplösa binära termer (exempelvis insida/utsida, 
centrum/periferi etc.), men inte för att komma närmare ”sanningen” utan 
i första hand för att belysa textens komplexitet (ibid s. 37, Spivak 1997 s. 
lxxvii). Det handlar om att tolka utan att nå en färdig tolkning. Med Laclau 
& Mouffe (2008 s. 166) kan vi säga att vi når en tolkning som bara är delvis 
fixerad, det vill säga varken icke-fixerad eller absolut fixerad.

Analys av ämnets styrdokument
Mitt undersökningsmaterial utgörs av två källor: skollagen och Gy 2011. 
Skollagen beskriver de juridiska ramarna för skolans värdegrund och  
använder relativt öppna begrepp, vilket betyder att begreppet demokrati 
och liknande begrepp inte ges en definitiv och entydig definition. Lagen 
ska å ena sidan vara bindande och begränsande för en lärares praktik och 
samtidigt måste den alltid i stor utsträckning tolkas av varje lärare, vare sig 
detta sker medvetet eller ej. Denna tolkningsfrihet är mycket viktig samti-
digt som den också innebär en risk: när ett begrepp inte anses behöva en 
definition riskerar texten att upprätthålla en illusion om att begreppet har 
givna och objektiva definitioner som inte behöver problematiseras. I skol-
lagen avgränsar jag mig till att läsa de delar som behandlar eller på annat 
sätt berör gymnasieskolan. 

Min andra källa, Gy 2011, har en liknande funktion för en lärare efter-
som den ska följas, enligt skollagen (SFS 2010: 800, kap 1, 11§). Precis som 
i skollagen är många centrala begrepp i Gy 2011 vagt – om alls – definie-
rade och således tolkningsbar i mycket stor utsträckning. Jag avgränsar 
mig till de delar i Gy 2011 som på något sätt berör svenskämnet, det vill 
säga övergripande läroplan, ämnesplan för Svenska och kursplanerna för 
Svenska 1-3.  

Jag kommer nu göra en dekonstruktiv läsning av mitt undersöknings-
material. Till att börja med undersöker jag de passager där demokrati-
begreppet förekommer, sedan undersöker jag de termer (det vill säga  
flytande signifikanter) som är centrala i ämnesplanen för ämnet Svenska.

Demokratibegreppet i styrdokumenten
Det första som konstateras i läroplanen för gymnasieskolan är att „[s]kol-
väsendet vilar på demokratins grund” (Gy 2011 s. 5). Utifrån en vedertagen 
förståelse av vad demokrati är blir denna formulering självklar: skolväsen-
det styrs och styr enligt liberaldemokratiska principer, det vill säga genom 
representation, institutionella rättigheter och friheter etc. (Bobbio 1994 
s. 31, 73). Om vi däremot utgår från Rancières förståelse av demokrati 
blir formuleringen dock mer problematisk i och med den konventionella 
metaforen grund.5 Vi vet att demokratin här inte är ett tillstånd utan in-
stitutionen för kontinuerliga motsättningar och uppbrott, och vi vet dess 
 
5 Med konventionella metaforer menar jag metaforer som vi vanligtvis kallar 

metaforer; observera dock att jag utgår från att allt språk är metaforiskt.
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utom att demokratin inte heller kan utgöra en grund för en verksamhet 
eftersom en verksamhets grund oundvikligen består av polis; demokratin 
måste således vara en del av det som ständigt rubbar skolväsendets grund 
och ständigt tvingar fram en omvärdering av denna grund (Rancière 1999 
s. 101). Demokrati är motsatsen till skolväsendets grund – om skolväsen-
det har en grund är demokrati en utmaning mot denna.

Om vi övergår till en senare formulering, ”utbildningen [ska] utfor-
mas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar” 
(Gy 2011: 11, SFS 2010: 800, kap 1, 5§) – kan vi förstå den på samma sätt?  
I detta fall lägger demokratiska värderingar en grund. En grundläggande de-
mokrati är tänkbar i den mån denna grund, det vill säga polis, är förän-
derlig och således läggs om på nytt, om och om igen. Men grundläggande 
demokratiska värderingar är däremot en självmotsägelse utifrån Rancières 
demokratibegrepp eftersom en polis som ämnar grundlägga specifika vär-
deringar inte är demokratisk. Missförstå inte: det är inget nödvändigtvis 
negativt med att fastslå regler mot kränkande behandling eller för ökat 
inflytande etc., men detta är inte vad demokrati gör – notera skillnaden 
mellan en polis (förhållningsregler, gemensamma värderingar etc.) och de-
mokrati (dekonstruktionen av dessa).

Värderingar kan alltså aldrig vara grundläggande eftersom det inte 
finns någon absolut grund de kan utgöra eller tillhöra. Vi ser samma pro-
blematik i en annan formulering, ”[u]tbildningen ska ... förmedla och för-
ankra respekt för ... de grundläggande demokratiska värderingar som det 
svenska samhället vilar på” (Gy 2011 s. 5, SFS 2010 s. 800, kap 1, 4§). Om 
samhället vilar på absoluta demokratiska värderingar hur kan då dessa 
värderingar vara demokratiska om de är sanna och inte går att ifrågasätta 
eller omvärdera? Paradoxen bakom denna motsägelse är att samhället be-
nämns som om det är en totalitet med en absolut värdegrund, när sam-
hället de facto är ett diskursivt begrepp; värderingar som kan kopplas till 
detta begrepp är således en fråga om hegemonisk artikulering och är alltså 
inte absoluta (Laclau 1990 s. 90). Dessutom, om vi ska förmedla och för-
ankra respekt för specifika åsikter – innebär det inte att vi tvingas gå ett 
antidemokratiskt ärende och att vi således ska motverka demokrati och 
förmedla och förankra en specifik polis (Rancière 1999 s. 28)? Denna pro-
blematik återkommer och den finns även formulerad som ett centralt mål 
för undervisningen: ”[s]kolans mål är att varje elev ... kan göra medvetna 
ställningstaganden grundade på kunskaper om ... grundläggande demo-
kratiska värderingar” (Gy 2011 s. 11).

Utifrån dessa motsägelser kommer vi till en intressant passage i styr-
dokumenten, som jag citerar i helhet: ”[l]äraren ska ... klargöra det svens-
ka samhällets grundläggande demokratiska värden och de mänskliga  
rättigheterna samt med eleverna diskutera konflikter som kan uppstå mellan 
dessa värden och rättigheter och faktiska händelser” (ibid s. 12, min kursivering).

Vad som ur mitt perspektiv blir intressant med denna passage är att 
det finns en parallell att göra mellan denna formulering och Rancières 
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filosofi vilket vi kan beskriva genom följande hakparenteser: ”[l]äraren ska 
... med eleverna diskutera konflikten [dissensus] som kan uppstå mellan 
dessa värden [polis] och faktiska händelser [politik]”. I denna passage synlig-
görs diskrepansen mellan två olika diskursiva förståelser. Att värderingar-
na är grundläggande innebär således inte att de är helt fixerade utan bara 
delvis eftersom man synliggör att det kan uppstå en motsättning mellan 
denna ”grund” och ”faktiska händelser”. Vi förstår alltså att de tillsynes 
absoluta begreppen grundläggande och faktiska inte ska förstås som absolut 
fixerade, men vi förstår också att de är tillräckligt fixerade för att behand-
las som diskursiva begrepp (Laclau & Mouffe 2008 s. 166).

Med detta vill jag inte säga att styrdokumenten förmedlar Rancières 
idéer och att denna förståelse speglar en sann inneboende betydelse. Vad 
jag vill tydliggöra med detta är, för det första, att det i denna passage blir 
tydligt att begreppet grundläggande demokratiska värden motsvarar polis och 
alltså är ett antidemokratiskt begrepp: grundläggande demokratiska värden är 
definitionen av vad som förhindrar demokrati, eftersom det ställs i mot-
sats till och i konflikt med ”faktiska händelser” – det ställs i motsats till 
den politik som bryter mot polis (Rancière 1999 s. 17). Den motsägelse 
som jag försökt påkalla i konstruktionen grundläggande demokratiska värden  
träder här fram explicit.

Innan jag går vidare från själva användningen av demokratibegreppet 
vill jag se närmare på de resterande passager i styrdokumenten där demo-
kratibegreppet används, men där det är tillsynes frånkopplat från något 
slags totalitetsbegrepp (grund). 

Till att börja med finns det två passager där demokratisk används i re-
lation till arbetsformer: ”[u]ndervisningen ska ... bedrivas i demokratiska 
arbetsformer” (Gy 2011 s. 6) och ”[s]kolans mål är att varje elev ... uti-
från kunskap om demokratins principer vidareutvecklar sin förmåga att 
arbeta i demokratiska former” (ibid s. 12). Hur kan vi då förstå relationen  
mellan begreppet ”demokratisk” och begreppet ”(arbets)form”? Om vi 
förstår begreppet arbetsform genom Rancières konstbegrepp finner vi här 
något annat än det vi funnit tidigare: som lärare presenterar jag en arbets-
form, likt en konstnär presenterar ett konstverk, och ett konstverk är med 
Rancières definition potentiellt demokratiskt i och med att det är till sin 
natur oberoende av alla slags sociala logiker (Rancière 2006 s. 113). Min  
arbetsform kan ha ett hierarkiskt syfte, men den är alltid öppen för en 
estetisk förståelse, det vill säga en förståelse som ignorerar all den hie-
rarkiska betydelse som är socialt pålagd verket. En demokratisk arbetsform  
är alltså en arbetsform genom vilken polis omvärderas. Hur vi sedan för-
håller oss till denna arbetsform är en fråga om vems ärende vi går: polis-
ordningens eller jämlikhetens. 

Härifrån kommer vi in på en närliggande formulering i läroplanen: 
”[a]lla som arbetar i skolan ska ... ha ett demokratiskt förhållningssätt” (Gy 
2011 s. 12). Som jag precis diskuterade innebär en demokratisk arbetsform 
inte att vi nödvändigtvis förhåller oss till denna utifrån ett demokratiskt 
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förhållningssätt i slutändan. Att förhålla sig demokratiskt skulle i Rancières 
mening innebära att vi utgår från principen om jämlikhet. På så sätt in-
går begreppen demokratiskt arbetsform och demokratiskt förhållningssätt i ett 
motsatsförhållande till det tidigare begreppet grundläggande demokratiska 
värderingar. I grundläggande demokratiska värderingar finns ett implicit för-
hållningssätt i och med att det binder sig till polis som grund, medan de 
demokratiska begreppen är grundlösa och på så sätt potentiellt utmanande 
mot denna ursprungsfixering.

Två passager återstår att analysera gällande styrdokumentens behand-
ling av begreppet demokrati. Den första av dessa passager lyder: ”[d]et är 
skolans ansvar att varje elev [...] har förutsättningar för att delta i demo-
kratiska beslutsprocesser i samhälls- och arbetsliv” (Gy 2011 s. 9-10). Den 
andra, närliggande, passagen lyder: ”[s]kolans mål är att varje elev ... ut-
vecklar sin vilja att aktivt bidra till en fördjupad demokrati i arbetsliv och 
samhällsliv” (ibid s. 12). Det första vi upptäcker i dessa formuleringar är att 
även dessa är frånkopplade den ”grund” som jag tidigare behandlat. Det 
andra som träder fram är att demokratiuppdraget här framstår som en 
förberedelse inför deltagandet i institutionella processer, eller åtminstone 
en försäkran om att varje individ är förberedd.

Formuleringen ”att aktivt bidra till fördjupad demokrati” kan också 
i konventionell mening innebära att bidra till ett institutionellt fördjupat 
liberaldemokratiskt system, men detta är på många sätt en problematisk 
läsning av meningen. Vad skulle det i stället innebära att utveckla sin vilja 
att aktivt bidra till fördjupad demokrati om vi kopplar det till Rancières jämlik-
hetsprincip? Eleven ska i detta fall inte nå förståelse om fenomenet fördju-
pad demokrati, inte heller ska eleven bidra till att utveckla en fördjupad de-
mokrati. Eleven ska vilja aktivt bidra till fördjupad demokrati, vilket innebär 
att eleven i sådant fall bör bryta mot en hierarkisk social logik och i stället 
utveckla en förståelse av sig själv och sina medmänniskor som i grunden 
jämlika, sökande varelser (Rancière 2009b s. 77). Att eleverna ska utveckla 
en aktiv vilja handlar inte om att påtvinga eleverna en specifik strävan. 
Formuleringen att aktivt vilja innebär i stället själva hängivenheten till det 
sökande som principen om intelligensernas jämlikhet utgår från: att vara 
hängiven sökandet handlar om att bekräfta att vi alla är lika mycket söka-
re och alltså jämlikar (Rancière 2011a s. 39, 42-43, 47). Ur denna förståelse 
är relationen mellan begreppen vilja och demokrati nödvändigt snarare än 
påtvingande.

Likaså kan vi läsa formuleringen ”förutsättningar för att delta i demo-
kratiska beslutsprocesser” från två olika hegemoniska perspektiv. Det kan 
å ena sidan förstås utifrån det liberaldemokratiska systemets perspektiv: 
här förstår vi att eleverna ska ges förutsättningar att ta del av de besluts-
processer som sker inom denna institution, alltså den apparat som kretsar 
kring rösträtten och representationen (Rosanvallon 2011 s. 123). Men om 
vi i stället läser det utifrån Rancière kan det å andra sidan förstås som att 
eleverna måste ges förutsättningar att se och ta del av de beslutsprocesser 
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som påkallas av krav på jämlikhet. Den avgörande distinktionen mellan dessa 
två skilda läsningar är att den förra förståelsen handlar om att inordna 
eleverna i polis medan den senare handlar om att synliggöra de beslutspro-
cesser som föregår dessa liberaldemokratiska beslutsprocesser (Rancière 
2010a s. 43). Beslutsprocesser som utgår från konsensus är således avpoliti-
serande till skillnad från de beslutsprocesser som istället utgår från dissen-
sus (ibid s. 45, 48, 50). Om vi ser förbi de sistnämnda beslutsprocesserna 
så går vi polis-ordningens ärenden på bekostnad av demokratin, vilket blir 
konsekvenserna om demokratiska beslutsprocesser likställs helt med liberal-
demokratiska beslutsprocesser (ibid s. 43-44). 

Jag har nu analyserat alla de passager som behandlar demokratibe-
greppet i styrdokumenten. Dokumenten förordnar att lärare ska arbeta 
utifrån demokratins princip, men inte vad detta innebär. Detta tyder på 
att demokratibegreppet är en flytande signifikant och således tillgänglig 
för olika hegemoniska förståelser, å ena sidan en förståelse utifrån polis 
(”grundläggande demokratiska värderingar” eller ”demokratisk grund”) 
och å andra sidan en demokratisk förståelse (”demokratisk”). Den tidigare 
kan vi benämna som en restriktion och den senare som en möjlighet i 
förhållande till vårt syfte.

Beståndsdelar i ämnet Svenska
Att tala och lyssna
Begreppet tal (det vill säga talat språk) har en framträdande roll i ämnet 
svenska (Gy 2011 s. 160-163, 169-171, 176-178). Om vi ser konceptet tal 
som en flytande signifikant, hur förstår vi då detta koncept utifrån jämlik-
hetens princip? Tre begrepp sticker ut i ämnesplanen: tal, muntlig framställ-
ning och retorik. Detta är viktigt inledningsvis: jag reserverar inte dessa 
begrepp för elevernas produktion, utan jag räknar även in läraren när jag 
behandlar begreppen.

Att tala är hos Rancière (1999 s. 22-23) inte enbart att uttrycka något utan 
kanske framför allt hur detta uttryckta förstås, vilket skiljer talet från andra 
ljud eller uttryck. Detta innebär att det finns tydliga gränser i varje polis 
för vad som är tal och vad som enbart är ljud (ibid s. 29). Detta är radika-
lare än det kan tyckas, för vad Rancière menar är att vissa människors tal 
begränsas till att enbart förstås som uttryck för en underliggande känsla 
av frustration eller tillfredsställelse, medan andras tal kan förstås som  
meningsfullt och således som ett uttryck för något mer – något gemen-
samt (ibid s. 22-23). Rancières hela utmaning är att vi ska se alla människor 
som talande – jämlika – varelser, det vill säga som människor som ut-
trycker och kommunicerar något som är mer än bara ljud (Rancière 1999 
s. 30). Talet ska förstås som olika typer av uttryck som förstås på ett visst 
sätt, vare sig dessa är muntliga, ”stumma” eller yttrar sig i andra former. 
Att tala kan alltså förstås som ljud och att ljuda kan förstås som tal. Utifrån 
detta talbegrepp blir lärarens uppgift att kräva tal (Rancière 2011a s. 42). 
För att citera Rancière: ”Man måste börja prata. Säg inte att du inte kan [...] 
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Det finns bara en kraft: kraften att se och säga, att vara uppmärksam på 
vad man ser och vad man säger” (ibid s. 35, 37).

Utifrån detta talbegrepp kan vi göra en tydlig åtskillnad mellan de två 
begreppen tal och muntlig framställning eftersom den senare är ett uteslu-
tande muntligt tal. Vi kan också se att både talet och den muntliga fram-
ställningen utgör utrymmen för politik, vilket jag ska analysera närmare.

Begreppet tal möjliggör demokrati när det öppnar för dissensus, vilket 
det gör i två avseenden: (1) dels som en följd av att jag som lärare ser mina 
elever som talare, till följd av jämlikhetens princip, och (2) i de situationer 
då en ”icke-talande människa” avidentifierar sig som ”icke-talande” och 
faktiskt talar (Rockhill 2013 s. 87). Talets demokratiska potential ligger i 
den oenighet som jämlikheten vållar i sitt sätt att problematisera vad som 
räknas som tal och i sitt sätt att öppna för nya sätt att tala på (Rancière 
1999 s. 22-23).

Likaså möjliggör begreppet muntlig framställning demokrati när vi tittar 
på det utifrån Rancières estetikbegrepp (Rancière 2013 s. 4). Utifrån detta 
perspektiv kan vi konstatera att din intention med en muntlig framställ-
ning aldrig bestämmer betydelsen i din framställning, utan betydelse på-
läggs alltid av lyssnaren (ibid s. 18-19). Att du inte kan bestämma över bety-
delsen i din egen framställning kan tyckas vara en nackdel, men det utgör 
en demokratisk potential eftersom det innebär att vad som är meningsfullt 
varken är på förhand givet eller ett objektivt faktum. Att säga ”jag vet 
inte”, ”jag vill inte säga” eller att uttrycka tillsynes nonsensord kan inte på 
förhand sägas vara mindre betydelsefullt än andra mer retoriskt avancera-
de muntliga framställningar, ur ett demokratiskt perspektiv. Det innebär 
också att du aldrig kan uttrycka ”ingenting” eftersom betydelse kan påläg-
gas allt. Att behandla muntliga framställningar ur detta perspektiv är att 
möjliggöra demokratisk politik (Rancière 2010a s. 141, 150).

Slutligen kommer vi till begreppet retorik. Detta begrepp är väsens-
skilt från talet hos Rancière (2011a s. 111) eftersom retoriken är krigisk 
– dess princip är att tysta eller övertala motståndaren. Olsson Jers (2012 
s. 11) menar att retorikundervisningen är en förutsättning för att elever 
ska kunna delta i demokratin men utifrån Rancières definition av demo-
krati blir hennes argument motsägelsefullt: retoriken är central för polis, 
inte för demokratin. Med detta påstår jag inte att retorikundervisning är 
oväsentlig i skolan, utan enbart att den inte fyller det demokratiska syfte 
som man gärna hävdar. Om att tala reduceras till att innebära att göra sig 
förstådd så dämpas den oenighet som utgör talets demokratiska kraft – det 
vill säga den oenighet som gäller frågan om vad som räknas som tal och 
vad som inte gör det (Rancière 1999 s. 49). Avfärdar vi det som uppfattas 
som oförståbart eller främmande och reducerar talet till den kommuni-
kation som är effektiv (Hellspong 2011) eller konstruktiv (Sigrell 2013), 
vilket retoriken på många sätt gör, så begränsar vi begreppet tal till något 
odemokratiskt. 
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Jag tycker mig dock finna en öppning för en annan syn på retoriken 
om vi förhåller oss ”parodiskt” till den, det vill säga om vi ser retoriken 
som en scen där vi tillfälligt identifierar oss med en roll och en inställning 
som annars är otänkbar (Butler 1998 s. 34-35).6 Detta innebär att retoriken 
blir en scen där det finns en öppning att avidentifiera sig med på förhand 
tilldelade roller och identiteter (Lewis 2012 s. 48). Den parodiska retoriken 
skapar en möjlighet för att identifiera sig med det omöjliga och skapar ett 
tillfälle att agera på ett sätt som är oberoende av sociala hierarkier (ibid s. 
55, 125). Parodisk retorik handlar i sådant fall om att göra ”fel” i en tradi-
tionell retorisk bemärkelse, och skapar på så sätt en arena för politik som 
vi kan förstå demokratiskt. 

Det finns en sista aspekt som blir synlig i min inledande redogörelse 
för talets förekomster i ämnesplanen. Det träder nämligen fram en diskre-
pans mellan ämnets syfte och kurskraven eftersom ämnets syfte i första 
hand är att utveckla förutsättningar för talet medan kunskapskraven ställer 
kravet att eleven kan tala och genomför tal. Vad kursen innehåller och vad 
kursen kräver är två olika saker. Eftersom formuleringarna att kunna tala 
och att genomföra tal är krav i betygssättningen representerar de aspekter 
av talet som syftar till att jämföras och utgör på så sätt en motsättning till 
demokrati i sitt sätt att strida mot idén om jämlikhet (Säfström 2015 s. 30). 
Med andra ord: att kunna tala och att genomföra tal är inte detsamma som 
att tala i Rancières mening eftersom det i stället handlar om att kunna tala 
och att genomföra tal på rätt sätt, det vill säga att kunna tala på ett sätt som 
är korrekt enligt polis.

Att läsa
Litteratur framställs som en del av kärnan i ämnet svenska och utgör en 
stor del av kursplanerna (Gy 2011 s. 160-161, 163-165, 169-171, 176-178). 
Det är inte helt ovanligt att tala om relationen mellan liberaldemokrati 
och litteratur. Rosenblatt (1995 s. xv) menar exempelvis att litteratur och 
demokrati är sammanbundna på så sätt att litteraturen ger oss förmågan 
att ta rationella beslut i emotionellt laddade frågor. Denna koppling för-
lägger demokratin till framtiden och gör läsningen av litteratur till en 
förberedelse att delta i liberaldemokratin. Rancières demokratibegrepp 
kan däremot inte ses som en produkt av förberedelser. Hur förstår vi då 
litteraturbegreppet och dess roll i klassrummet utifrån Rancières demo-
kratibegrepp? Litteratur är så som all konst med och upprättar, bryter 
mot och delar vad som räknas som uppfattningsbart och meningsfullt  
(Rancière 2010a s. 160). Litteratur är en mötesplats för olika verklighets- 
 

6 Detta resonemang bygger mycket på de passager i Tyson E. Lewis bok The aesthet-
ics of education (2012) där han talar om ”theatrical will” och ”theatrical stage” 
samt Hallwards essä ”Staging equality” (2009) som utgår från hypotesen att 
Rancières jämlikhetsbegrepp är ”theatrocratic”. Med detta vill jag understryka 
att varken Hallward eller Lewis talar om retorik i de passager jag refererar till.
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uppfattningar och det är en plats som vi håller gemensam men som vi 
också har olika upplevelser av (Larrosa 2011 s. 183). Eftersom litteratur, 
enligt Rancière (2007d s. 39), inte har några absoluta ramar kan också be-
greppet förhandlas – vad som räknas som litteratur är inte definitivt och 
kan ständigt förskjutas. 

Det finns konventioner för hur vi ska förstå en roman, det vill säga för-
ståelser för vad som går att uppfatta och vad som anses vara betydelsefullt 
i en roman; litteraturens demokratiska potential uppstår om vi bortser 
från dessa konventioner och läser romanen bortom hegemoniska betydel-
sediskurser (Kollias 2007 s. 83). Ett estetiskt-demokratiskt förhållningssätt 
till romanen måste således vara respektlöst inför ”romanens storhet” av 
två anledningar: dels eftersom vi nu utgår från att romanen är allas och att 
den därför riktar sig mot vem som helst, och dels eftersom romanen inte kan 
sägas uttrycka något specifikt eftersom en roman inte innehåller annat 
än tecken – betydelsen påläggs romanen antingen genom olika diskursiva 
förståelser eller när vi läser den eftersom vi då översätter tecken till bety-
delse (Bewes 2014 s. 189). Litteraturen är alltså både något som tillhör alla 
och samtidigt en scen som får förkroppsliga olika tolkningar (Kollias 2007 
s. 97). Litteraturen är alltså oundvikligen en del av polis, men samtidigt 
möjliggör litteraturen politik om vi ständigt återvänder till litteraturens 
demokratiska öppenhet – det vill säga, om vi ständigt påminner oss om 
det faktum att den tillhör vem som helst (ibid s. 96).

När vi använder en bok i undervisningen måste vi bortse från de dis-
kurser som hävdar äganderätt över boken och vi måste se den materiella 
boken framför oss, bortom den betydelse som vanligtvis tillskrivs denna 
(Rancière 2011b s. 165). Detta är inte avgränsat till specifika typer av böck-
er utan gäller boken som materiellt ting. Litteraturens skrivna ord över-
skrider hierarkier om vem som är legitim att uttrycka detta skrivna ord 
eller vem som detta ord uttrycks för eller hur ordet bör förstås (ibid s. 
94, Rancière 2007d s. 23). Detta gör att vad vi kan kalla för en demokratisk  
läsning innebär den typ av läsning som utgår från principen att ordet är 
fritt i en radikal mening.

Utifrån detta resonemang kan vi konstatera att den huvudsakliga frå-
gan i en demokratisk litteraturundervisning inte är vad vi läser utan hur: 
det viktiga är att vi riktar vår uppmärksamhet mot samma litterära före-
mål och att detta föremål får utgöra en scen där dissensus får utrymme. 
Vare sig vi förlitar oss på en etnocentrisk eller fallocentrisk litterär kanon, 
eller om vi väljer ”olika böcker av författare från olika tider, kulturer och 
av olika kön”, så kan vi aldrig slå fast att ett bokval per automatik gynnar 
eller missgynnar en undervisning demokratiskt. En mycket pluralistisk 
kanon är av många anledningar mer försvarbart, men det hindrar oss inte 
från att angripa böckerna utifrån ett odemokratiskt förhållningssätt och 
på så sätt dämpa möjligheterna för dissensus. Val av litteratur är viktigt på 
många sätt, men viktigast ur ett demokratiskt perspektiv är hur vi förhåller 
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oss till litteraturen – viktigast är att vi riktar uppmärksamheten mot en 
och samma gemensamma bok eftersom det är då vi kan vara oeniga och 
bekräfta vår jämlikhet.

Vi kan utifrån detta resonemang även konstatera att en demokratisk 
litteraturundervisning inte kan lära ut ett specifikt litteraturvetenskap-
ligt redskap för hur litteratur bäst läses eller tolkas. Detta leder oss att 
gentemot ämnesplanen ställa frågan: vad innebär då förmågan att läsa?  
I ämnesplanen finner jag tre läsdiskurser: den första är den läsdiskurs 
som tar sin utgångspunkt i läsaren och hens omvärld, i vilken egna och  
andras erfarenheter är centralt; den andra läsdiskursen är mer analytisk 
och tar sin utgångspunkt i litteraturvetenskapliga begrepp, i vilken litte-
rära konventioner är centralt; den tredje är i huvudsak kritisk och tar sin 
utgångspunkt i en granskande och sammanställande läsning. Gemensamt 
för dessa tre är att de är odemokratiska i Rancières mening. Eftersom alla 
dessa tre läsdiskurser utgår från specifika föreställningar om vad som på 
förhand är uppfattningsbart och betydelsefullt bryter de mot den demo-
kratiska principen som förutsätter att vem som helst är legitim att styra 
vad som är uppfattningsbart och betydelsefullt (Rancière 2010a s. 38-39). 
Notera att detta inte berörs av diskussionen om erfarenhetsbaserad läs-
ning kontra analytisk eller dylikt, eftersom alla definitioner av vad som 
är och inte är erfarenhetsbaserat torde reducera vad som får och inte får 
räknas som en erfarenhet eller att erfara. Vi behöver alltså en förståelse 
av läsning och litteratur som bryter mot dessa tre om litteraturundervis-
ningen ska präglas av ett demokratiskt förhållningssätt.

Eftersom en bok inte kan läsas annat än genom att den översätts och 
tolkas så ställer den oss jämlika inför varandra: alla läsare måste översätta 
boken på jämlika villkor och i och med detta verifieras att vi är intellektu-
ellt jämlika (Rancière 2011a s. 17-18, 46). Kullberg (2007 s. 83) skriver där-
för att litteraturen är som mest politisk (i Rancières bemärkelse) när den 
hamnar i ”fel händer”, det vill säga när någon som inte vet hur den ”ska 
läsas på rätt sätt” läser den ändå. Litteraturen är således som mest politisk 
när den som inte har förmågan att läsa ändå läser och när uppmärksamhet 
riktas mot boken och den läses utifrån principen att läsaren äger bokens 
ord precis som alla andra läsare (Arsenjuk 2005 s. 87). Att lära ut förmågan 
att läsa borde här inte innebära att lära ut förmågan att läsa enligt ”rätt” 
diskurser utan det borde innebära att synliggöra att eleven redan läser; det 
borde inte innebära att lära ut hur man bäst reflekterar kring litteratur 
utan det borde innebära att synliggöra att eleverna redan reflekterar.

Enkelt formulerat: en demokratisk litteraturundervisning handlar om 
att lägga fram en gemensam text och att se till att eleverna riktar sin upp-
märksamhet mot den och att de söker (Cornelissen 2011 s. 27). Det handlar 
om att samtala om litteraturen utan specifika mål eller krav. Det handlar 
om att se till att alla har rätt till texten, att alla är legitima att göra an-
språk på texten och att se till att alla reagerar på texten, men det handlar 
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också om att denna reaktion inte mäts eller bedöms i någon definitiv me-
ning som mer eller mindre betydelsefull. Det handlar inte om att hävda 
sin åsikt om boken eller för den delen att vara överens om hur texten 
läses eller vad texten betyder, utan det handlar i första hand om att skapa 
utrymme för dissensus och oenighet mellan olika förståelser av det som 
hålls gemensamt (Rancière 2007d s. 25). Därför är det viktigt att inte heller 
fastna i att koppla texten enbart till egna erfarenheter eftersom detta för 
bort vår uppmärksamhet från det skrivna ordet. Uppmärksamheten mot 
det skrivna ordet handlar om att utgå från att vi oundvikligen förstår ordet 
utifrån olika uppfattningar om verkligheten. Uppmärksamheten mot det 
skrivna ordet handlar således om oenigheten kring vad orden uttrycker 
samt vilka aspekter som är betydelsefulla; detta är en oenighet där ingen 
har ett slutgiltigt svar. En viktig aspekt av detta är att allt förankras i bo-
ken: om uppmärksamheten förskjuts helt från boken till läsarens erfaren-
heter så riskeras även det oberoende inför hierarkier som boken upprättar 
mellan oss. Det finns alltid ett överskott av mening i boken som gör att om 
du förankrar det du påstår i boken så är du och alla andra jämställda ur 
den synpunkten att ni översätter samma skrivna tecken och att ni därför 
är lika mycket sökande inför sanningen: överskottet på mening är således 
ett tecken på jämlikhet (Arsenjuk 2005 s. 87).

Litteraturen är i detta sammanhang inte en källa till självinsikt eller in-
sikt om andras existensförhållanden; den ger oss inga på förhand definierbara 
kunskaper eller färdigheter. Istället är litteraturen en källa till att verifiera 
att vi är jämlika.

Att skriva
Efter förgående analyser av hur vi kan förstå talat och läst språk kan det 
vara intressant att analysera skrivandet, som blir ett slags mellanting. Skri-
vandet är även det en stor del av ämnet (Gy 2011 s. 160-162, 164-165, 169-
171, 176-178). Ofta motiveras skrivundervisning genom att man hänvisar 
till att skrivfärdigheter är nödvändiga för att överhuvudtaget kunna delta 
i demokratin (se exempelvis Norberg Brorsson 2009), precis som var fallet 
med retoriken. Detta går hand i hand med formuleringen att eleverna ska 
ges de skriftliga färdigheter som ”behövs i arbetsliv och vidare studier” (Gy 
2011 s. 160). Detta förutsätter dock att vi talar om demokrati i liberalde-
mokratisk bemärkelse.

Utifrån tidigare resonemang om talet och litteraturen kan vi i stället 
angripa skriftens demokratiska aspekter från två andra synvinklar: vi kan 
dels utgå från skribenten som jämlik talare, dels från det skrivna ordet 
som en scen att verifiera jämlikheten på. Liksom med talet och litteratu-
ren måste vi ställa oss frågor i stil med: vem får anses vara legitim skri-
bent och vem har rätt att göra anspråk på en texts ord? Dessutom måste 
vi fråga: vad får anses vara en legitim text? Det demokratiska svaret är 
förstås att ingen skribent och ingen läsning eller text är mer legitim än 
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någon annan. Språket är ett jämlikt redskap eftersom det aldrig förmår ut-
trycka en absolut sanning och eftersom det alltid finns möjlighet att bryta 
mot konventioner och att förskjuta vad som är rätt, vad som är möjligt 
etc. (Arsenjuk 2005 s. 87). Således är språket demokratiskt i den mån ordet 
är fritt, det vill säga när vem som helst har rätt att strida om vad språket 
uttrycker och vad språket kan eller bör uttrycka (Rancière 2011b s. 95, 
2007d: 23). Språkets demokratiska potential beror därför på att språket är 
godtyckligt på så sätt att vi aldrig kan göra en direkt koppling mellan ord 
och sanning som är definitiv (Bingham 2011 s. 143).

Utifrån Rancières estetikbegrepp kan vi även konstatera att en elevs 
text alltid är ett konstverk. Rancière (2012 s. x) skriver att ett narrativ 
är ett sätt att (de)konstruera en förståelse av verkligheten och att själva 
skrivandet är ett sätt att dela vad som är uppfattningsbart och menings-
fullt. Skrivandet är således att frigöra ordet från sociala hierarkier. Elevens 
text är inte bara med och bidrar till vad som får synas och sägas och vad 
som får ges betydelse. Texten är också ett föremål som vi kan rikta vårt 
sökande mot och som vi kan läsa utan att ta hänsyn till ”legitima” läs- och 
skrivdiskurser och utan att ta hänsyn till intentioner och sammanhang. 
Texten är ett föremål som vi kan läsa som jämlikar.

Visst kommunicerar, lär och reflekterar vi när vi arbetar med skrivandet, 
men vi är oeniga om vad vi kommunicerar, vi lär oss inte heller saker vi 
var avsedda att lära oss och vi reflekterar dessutom i banor som är irrele-
vanta enligt polis (Lewis 2012 s. 8).

När eleverna skriver med utgångspunkt i det lästa är de inte bara jäm-
likar inför det lästa utan också inför texterna de själva skriver. När en text 
ligger framför oss är den frånkopplad sin skribent på så sätt att texten inte 
uttrycker det som skribenten avser – texten är tyst och uttrycker med den-
na tystnad både mer än vad vi begränsat oss att se och mindre i förhållande 
till diskursen vi pålagt den, vilket betyder att skribenten inte har ägande-
rätt till sitt skrivna ord. Det skrivna ordet är allas gemensamma ägodel.

Om demokratiskt skrivande är det skrivande där diskursen styrs av 
vem som helst så bör den alltså inte utgå från imitation av specifika text typer 
eller värdering och jämförelse mellan texter och skrivfärdigheter (Rockhill 
2011 s. 24). Vem som kan skriva och hur vi mäter skrivandet i betygsgrader 
är således helt irrelevant om vi ser till ämnets demokratiska syfte, även 
om skrivfärdighet kan vara ett viktigt redskap sett utifrån andra syften.

Lingvistiken
Slutligen innehåller ämnesplanen passager gällande sociolingvistiska och 
grammatiska aspekter av ämnet (Gy 2011 s. 160-165, 169-172, 176). Vid det 
här laget är det uppenbart att det hör till polis att förklara hur språk ser ut 
och att fastslå normativa ramar och regler för språkriktighet. Det finns 
dock, enligt mig, en potential i lingvistiken att faktiskt möjliggöra en mer 
demokratisk polis än den som förkunnar rätt och fel. Den potential jag  
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syftar på är det faktum att lingvistiken kan synliggöra språkets kontingens7 
och således synliggöra språkets potential för dissensus. Utifrån Rancière 
kan vi då påstå att lärarens roll i lingvistikundervisningen snarare är att 
uppmärksamma språkets kontingens och att se till att elevernas sökande 
riktas mot detta faktum, snarare än att förklara vad eleverna ska göra av 
detta faktum (Rancière 2011a s. 47). Det handlar alltså om att förklara på 
ett sätt som upplöser fixerade förklaringar: det handlar om att bevisa att 
språket är godtyckligt och föränderligt, att grammatik är en konstruktion 
som aldrig är fullständig och att språkets själva fenomen innehåller dis-
sensus och oenighet, och det handlar slutligen om att språket inte existe-
rar som någon fixerad totalitet – en totalitet som någon kan vara mer eller 
mindre legitim att göra anspråk på. 

Grundprincipen för en frigörande pedagogik är i Rancières mening 
budskapet ”’lär dig något och relatera allting till detta’” (Rancière 2012 
s. 52, min övers. av engelsk övers.). Utifrån min analys av ämnets lingvis-
tiska aspekter kan vi konstatera att jag som lärare bör lära ut det faktum 
att jag är okunnig – att jag inte kan lära ut någonting som kan sägas vara 
absolut kunskap. Det enda jag kan lära ut är kontingensens faktum, det 
vill säga att jag som lärare i någon mening är lika mycket sökande som 
eleverna i förhållande till detta faktum. Vad jag uppmärksammar är alltså 
tillvarons och språkets ofrånkomliga kontingens och vad jag uppmanar 
eleverna är att de ska relatera allting till detta faktum, att de ska använda 
sin intelligens till att söka. Detta är, för att tala med Lewis (2012 s. 109), att 
avbryta reproduktionen av den diskurs som avgör vad vi kan uppfatta och 
vad vi ger betydelse, och detta är i sin tur att möjliggöra dissensus och att 
verifiera jämlikheten.

En demokratisk didaktisk utgångspunkt
Rancières insikt om jämlikheten är ett sätt att formulera strävan att fri-
göra sig från ojämlikheten och är således ett nytt sätt att förstå didaktik 
som motsätter sig förtryck: insikten att förstå sig själv och andra som in-
telligenta varelser, att bli medveten om jämlikheten och att således omfor-
mulera hur vi uppfattar verkligheten utifrån jämlikhetens princip – detta 
är själva definitionen av frigörelse (Rancière 2011a s. 27, 39). En frigörande 
undervisning handlar således om att utgå från att alla elever kan tala, att 
de redan kan uträtta politik, och att detta inte är för att de fått detta för-
klarat (Biesta & Bingham 2010 s. 142). Med andra ord handlar frigörande 
didaktik om att som lärare frånsäga sig att vara auktoritet på basis av alla 
slags intelligenshierarkier (ibid s. 47).

 
 
7 Kontingens är ett vanligt förekommande begrepp inom kontinentalfilosofin som 

innebär ”...omöjligheten att fixera [något] med precision – det vill säga, i termer 
av en nödvändig grund...” (Laclau 1990 s. 20, min övers.). Med andra ord: inte 
helt fixerad och i viss mån föränderlig.
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 Frigörande didaktik är dock inte helt och hållet detsamma som demo-
kratisk didaktik. Vi kommer aldrig ifrån att undervisning inte kan vara  
garanterat demokratisk, utan kan som mest ha bra förutsättningar för  
demokrati. Eftersom politik förutsätter polis kan inte undervisning göra 
sig kvitt polis eller utgå från illusionen att polis är frånkomligt. Tvärt om 
skulle jag påstå att didaktik handlar om att skapa polis, men samtidigt 
att denna polis kan vara mer eller mindre öppen för demokrati. Hur vi 
förhåller oss till polis och hur vi lärare förstår vår utgångspunkt är således 
mycket relevant.

Utifrån denna förståelse är mitt uppdrag som lärare tudelat: det inne-
bär att både verka för demokrati och antidemokrati på samma gång efter-
som styrdokumenten innehåller en dragkamp mellan reproduktionen av 
polis å ena sidan och möjligheterna för politik å andra. Jag ska både jämfö-
ra, värdera och bedöma eleverna och samtidigt verka utifrån jämlikhetens 
princip. Jag ska både reproducera en hierarkisk polis och samtidigt punk-
tera den. Denna dragkamp innebär att vårt uppdrag inte kan avgränsas till 
att vi enbart ska förklara ämnet för eleverna i enlighet med polis, men det 
kan inte heller avgränsas till vårt demokratiska uppdrag, utan dessa två 
sidor måste balanseras.

 De demokratiska aspekterna av ämnet Svenska står inte explicit ut-
tryckta i varken ämnesplanen eller kursplanen och de är således något 
vi måste förhålla oss till på egen hand. I en allt mer resultatfixerad skola 
krävs ett mer medvetet ställningstagande vad gäller demokratiuppdraget 
som måste vara delvis oberoende av denna fixering och som måste våga 
utmana den dominerande hegemonin (Liedman 2011 s. 17). Att förstå styr-
dokumenten utifrån en konventionell läsning och utifrån vad som står 
explicit uttryckt, eller att som lärare enbart fokusera på kunskapskraven, 
är att reducera ämnet till sina odemokratiska aspekter – det är att redu-
cera ämnet till en normativ reproduktion av polis. Risken med detta för-
hållningssätt är att vi fastnar i den situation som Liedman (ibid s. 255, 
268) beskriver, där kunskap reduceras till ”rätt” och ”fel” och där eleverna 
reduceras till sina betyg. Risken är att vi skapar skolor som är rädda för 
demokrati. 

Jag har i denna artikel försökt formulera en nod – jämlikhetens princip – 
som jag ställt i relation till ett antal flytande signifikanter i ämnet Svenska, 
och jag har därigenom försökt artikulera sidor av ämnet som annars försvin-
ner och som undermineras i en nyliberal hegemoni. Begreppen demokrati, 
muntlig  och skriftlig framställning, litteratur, lingvistik, att tala, att lyssna, att läsa, 
att skriva och att söka får radikalt olika innebörder beroende på om vi sätter 
dem i relation till nodbegreppet jämlikheten eller om vi sätter dem i rela-
tion till nodbegreppet marknaden. Jag har med denna analys försökt formu-
lera ett didaktiskt redskap för att skapa ett mer demokratiskt svenskämne 
och jag vill med detta hävda att det är möjligt och kanske till och med helt 
nödvändigt att som lärare i Svenska samlas kring ämnets demokratiska 
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aspekter och att utifrån detta påvisa skolans potential och skyldighet att 
rymma mer än en hegemonisk förståelse av ämnet, det vill säga en skola 
där våra ämnen inte reduceras till att bara rymma de aspekter som är 
mätbara. För att kunna lyfta de värden som i den dominanta hegemonin 
stämplas som ineffektiva och ekonomiskt olönsamma måste vi formulera 
dem strategiskt i en mothegemoni som bygger på jämlikhetens principer.

Vad jag anser att min analys visar är således att skolan måste ses som 
en arena som rymmer hegemoniska motsättningar, det vill säga en arena 
där dissensus mellan olika sätt att förstå världen måste få finnas och där 
de ekonomiska aspekterna inte får ges veto över de demokratiska enbart 
på grund av att de är mer förenliga med den dominerande hegemonin.

Vad min analys även visar är att vi måste problematisera demokratibe-
greppet. Jag upplever att många vill legitimera sitt ämne med argumentet 
att ”det gynnar demokratin”. Begreppet demokrati får på så sätt ofta stå 
för allt som är gott och rättfärdigat, men jag menar att det finns en anled-
ning att reservera begreppet för något mer specifikt, precis som Rancière 
gör. Detta betyder inte att allt som inte är demokratiskt är meningslöst 
eller värdelöst utan enbart att det inte är demokratiskt och att det kanske 
till och med är rentav antidemokratiskt. 

Detta belyser skolans allmänbildande uppdrag på ett nytt sätt: det är 
fortfarande en viktig del av skolverksamheten att allmänbilda sina elever, 
men detta tillhör skolans antidemokratiska uppdrag snarare än det demo-
kratiska. Detta preciserar vad allmänbildning gör snarare än förminskar 
den. Denna precisering är dessutom väsentlig eftersom den frånkopplar 
frågan om allmänbildning från begreppet demokrati och specificerar vad 
vi menar med demokrati när vi inte längre kan skilja de som är allmänbil-
dade och ”legitima att delta i demokratin” från de som inte är det. 

När vi preciserar begreppet demokrati på detta sätt synliggör vi att de-
mokratin alltid är utmanande. Vi förstår på så sätt att demokrati inte kan 
användas synonymt med allt som är gott och rättfärdigat eftersom dess 
utmaning då dämpas. En oreflekterad användning av begreppet går med 
andra ord antidemokratins ärenden alldeles för lätt. Jag vill med detta syn-
liggöra vad som krävs av ämnesdidaktiken om den ska vara demokratisk, 
oavsett vilket syfte eller perspektiv den har.

En tredje aspekt som min analys visar är att vi inte kan artikulera en 
färdig demokratisk didaktik eller metodik, utan vad vi däremot kan göra 
är att formulera en didaktisk utgångspunkt som rymmer mer eller mindre 
potential för demokrati. Vi kan formulera en didaktisk polis som möjliggör 
politik, för att använda Rancières terminologi. Utmaningen för oss lärare 
är att omsätta denna didaktiska utgångspunkt utan att reducera den till 
ett förenklat metodologiskt tillvägagångssätt. Det handlar inte lika myck-
et om tillvägagångssätt och metod som om vilken princip som didaktiken 
utgår från: ”Ojämlikhetens princip ... fördummar vad man än gör; jämlik-
hetens princip ... frigör [vad] den än tillämpas på” (Rancière 2011a s. 40-41)
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Laclau & Mouffes hegemoniteori är i min mening ett sätt att skapa en 
didaktisk hegemoni där principen är det centrala. Av denna anledning vill 
jag hävda att både Rancières, Laclaus och Mouffes idéer är absolut nödvän-
diga för en eventuell omsättning av mina slutsatser i klassrummet.

Jag upplever även att det finns en potential i Laclaus och Mouffes he-
gemoniteori som möjliggör ett redskap att formulera didaktiska utgångs-
punkter utifrån Rancières demokratibegrepp i andra ämnen. Svenskäm-
net har med andra ord inte en särskild demokratisk potential i jämförelse 
med andra ämnen, men vilka möjligheter som finns torde däremot vara 
ämnesspecifikt eftersom olika ämnen har olika formella och normativa 
restriktioner för möjligheterna att bedriva en mer demokratisk under-
visning. Min fjärde och avslutande slutsats av analysen är därför att den 
synliggör möjligheterna för att arbeta ämnes- och yrkesöverskridande i 
strävan mot en skola som är mer öppen för demokrati. Med andra ord 
synliggör analysen möjligheten att undersöka fler diskurser som präglar 
andra ämnen och yrkesgrupper inom skolväsendet utifrån samma teore-
tiska ansats och att därigenom skapa ekvivalenskedjor mellan dessa ar-
tikuleringar. Kort sagt vore det motsägelefullt att hävda något annat än 
att detta teoretiska perspektiv är lika relevant för såväl svensklärare som 
mattelärare, rektorer och lokalvårdare.
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”Vem, om jag ropade, hörde mig då”? 
Några ord om Rainer Maria Rilkes  
Malte Laurids Brigges anteckningar

Ingemar Haag

När vet man att tiden är inne, tiden för att skriva, eller för all del att tala? 
Förmågan att identifiera kairos? Att veta när man ska tala, att se när det 
rätta tillfället yppar sig. Det grekiska begreppet kairos var betydelsefullt i 
retorikens ungdom – och inom talekonsten kan begreppet översättas till 
”det rätta ögonblicket”, ”det passande tillfället”.1 En retorikers skicklighet 
kunde – och kan väl fortfarande – avgöras av hur väl denne kan omsätta 
begreppets innebörd i praktiken. Att säga det rätta kan bara bli just rätt 
i det rätta ögonblicket. Tidpunkten gör hela skillnaden. Ibland kan det 
bli för tidigt, ibland kan det vara för sent. Då är ögonblicket borta – och 
tillfället kanske aldrig uppenbarar sig igen. I en bestämd mening gör det 
naturligtvis aldrig det – just detta ögonblick är för alltid passerat, tillfället 
försuttet.

Rainer Maria Rilkes huvudperson Malte formulerar några tankeväck-
ande rader som berör ögonblickets lämplighet i den fiktiva dagboksroma-
nen Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge (Malte Laurids Brigges anteck-
ningar). Den 28-årige Malte summerar kort sina insatser på skrivandets 
område, en mindre smickrande resumé enligt honom själv – en studie, ett 
drama, och några dikter – och han tänker följande:

Ack ja, men med dikter uträttar man föga, om man skriver dem 
i unga år. Man borde vänta med detta och samla mening och 
sötma i ett helt liv, helst ett så långt liv som möjligt, och sedan, 
alldeles på slutet, kanske man kunde skriva tio bra rader. Dikter 
är nämligen inte, som folk tror, känslor (sådana har man tidigt 
nog) – det är erfarenheter.2

1 Carolyn R Miller talar om att man grovt kan urskilja två definitioner av begrep-
pet kairos: “In one view, most prominent in Cicero, the Stoics, and later Cicero-
nians, kairos is closely associated with propriety or decorum. It becomes a prin-
ciple of adaptation and accommodation to convention, expectation, predictability 
[…] In the other view, kairos is understood to represent not the expected but its 
opposite: the uniquely timely, the spontaneous, the radically particular. If deco-
rum counsels us to be accommodative, this sense of kairos encourages us to be 
creative in responding to the unforeseen, to the lack of order in human life.” 
(Carolyn R Miller [2002], “Foreword”, Rhetoric and Kairos. Essays in History, Theory, 
and Praxis, red. Philipp Sipiora & James S Baumlin, s. xii-xiii)

2 Rainer Maria Rilke (2005), Malte Laurids Brigges anteckningar, övers. Erik Ågren, s. 14.
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Malte radar därefter upp erfarenheter – ett livs händelser, stora såväl som 
små – som exempel på vad man kan och bör ha med sig in i diktandet.3 
Men när är tiden inne, när vet vi att slutet är nära? Har vi modet och om-
dömet att vänta tillräckligt länge – i synnerhet för en sådan som Rilkes 
Malte, där skrivandet framstår som något betvingande, något som motar 
bort livets tomhet, något som botar rädslan? Men en förtidig skrift riskerar 
att själv bli intetsägande och tom på erfarenheter – skrivandets erfarenhet 
tycks inte kunna ersätta livserfarenheterna, det är bara förspilld tid.

Egentligen belyser Rilke med denna passage den konflikt som finns  
mellan grekernas två tidsbegrepp – kronos och kairos. Kronos är själva varak-
tigheten, den utsträckta tiden, den tid som en livsbana kan mätas genom; 
kairos är själva ögonblicket. Hans vädjan om att dikter ska fyllas av det som 
kronos kan erbjuda i form av livets erfarenheter kan sist och slutligen bli till 
dikt i ett väl valt ögonblick, i det kairos som diktaren insiktsfullt identifierar. 
Men vad i allt det som kronos har uppenbarat ska förtätas i de få rader som 
Rilke menar är resultatet av vår möda? Svårigheterna är åtminstone tvåfal-
diga: å ena sidan att smälta ner livserfarenheterna till några få pregnanta 
rader; å andra sidan att finna det rätta ögonblicket för att yttra dem.

Rilke talar förvisso om diktandet, men resonemanget kan med fördel 
överföras också till det självbiografiska skrivandet, som väl också lägger 
dilemmat med dessa två tidsperspektiv i dagen. Att ställa sig frågan om 
det självbiografiska skrivandets kairos betyder att man också måste fråga 
sig vad som föranleder berättelsen om jaget. Varför denna berättelse om 
mig själv och när är det rätta tillfället att tala om mig själv? Vi kan säga att 
dessa båda frågor mer eller mindre förutsätter varandra. Frågorna har väl 
också en brännande aktualitet när självbiografier idag mer sällan skrivs 
mot slutet av en livsbana utan snarare närhelst en mer begränsad erfaren-
het med medial sprängkraft bedöms som värdefull för läsarna. I själva 
verket är det ofta så i vår samtid att självbiografen befinner sig mitt i livet, 
mitt i den erfarenhet som kanske är framställningens ämne, utan möjlig-
het att värdera erfarenheten utifrån ett distanserat perspektiv, att kanske 
se hur denna erfarenhet är en del av ett större sammanhang av historisk 
och kulturell pregnans. Det är väl också en av orsakerna till att vår samtids 
livsberättelser ofta blir intima och privata – det är så att säga det enda vi 
kan se, allt det andra befinner sig i en död vinkel.

 Kanske är det sökandet efter detta kairos som på ett mer generellt plan de-
finierar vår samtid, snarare än det kronos som arbetar betydligt långsammare. 
Intimiseringen och privatiseringen är naturligtvis inte helt unika för  vår tid 
utan har pågått under en längre tid. I Phillipe Ariés monumentala Histoire de la  
 

3 I ett längre stycke radar Rilke upp exempel på värdefulla erfarenheter: ”För en 
dikts skull måste man se många städer, många människor och många saker, 
man måste förstå djuren, man måste veta hur fåglarna flyger och känna till vilka 
gester de små blommorna gör när de öppnar sig på morgonen. Man måste […]”, 
o s v (Rilke, s. 14 f ).
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vie privée spåras den utvecklingen i olika kontexter från den grekiska antiken 
fram till våra dagar. Madeleine Foisil drar slutsatsen att privata verksamheter 
och intima känslor inte blev ett ämne för skrivandet förrän andra halvan 
av 1600-talet.4 Men från 1600-talets mitt och framåt började privata angelä-
genheter sakta men säkert inta skrivandets rum, för att på ett mer genom-
gripande sätt inta skrivscenen under 1800-talet. Ariés urskiljer tre faktorer 
som bidrar till kulturens och samhällets intimisering och privatisering under 
detta århundrade: statens ökade inblandning i det sociala livets aktiviteter; 
ökad läskunnighet och tillgång på böcker genom boktryckningen; nya reli-
giösa former där den personliga reflektionen och bekännelsen blev centrala.5

 Betydelsen av bekännelsen, såväl i ett religiöst som ett profant sam-
manhang, har stor betydelse för utvecklingen av den självframställande 
litteraturen under 1800-talet – även om måhända den största förebilden 
var sekulär, nämligen Jean-Jacques Rousseau. Genom den religiösa from-
heten som utvecklas under detta århundrade – som en reaktion mot upp-
lysningstidens mer materialistiska ideologi – jämte statens inblandningar 
i det sociala livet, växer behovet av en mer privat och intim sfär fram. 
Individen befinner sig på kant med samhället, med staten, och söker sig 
ett skuldfritt liv i Guds famn. Den personligt och intimt hållna berättelsen 
om jaget blir ett sätt att förklara sig, rena sig från skuld och legitimera den 
sociala positionen. Man skulle med Friedrich Nietzsche kunna säga att re-
flektionen över det egna jaget drivs fram av skuldkänslorna och inte minst 
av samvetet. I Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift (Till moralens genealogi. 
En Stridsskrift), som i mångt och mycket kretsar kring moralbegreppens 
relativitet, kring ”gott” och ”ont” som godtyckliga mått etablerade utifrån 
maktstrukturer snarare än essentiella storheter, beskrivs skulden och inte 
minst det dåliga samvetet som samtidens pandemi, där människan vänder 
sig mot sig själv för att rannsaka och anklaga sig själv: ”människans lidan-
de av människan, av sig själv”.6 Allting har sin upprinnelse i statsapparatens 
kväsande av de naturliga instinkterna, av aggressionen, våldsbenägenhe-
ten, som när de inte kan urladda sig utåt ”vänder sig inåt” – ”det är detta 
som jag kallar människans förinnerligande”.7 Detta blir källan till det själv-
medvetande som är existensens gift, enligt Nietzsche.

Hos Nietzsche framträder det självreflekterande jaget genom ett till-
tal, det vill säga, i det ögonblick där jaget adresseras och tvingas redovisa 
sina handlingar och sitt liv. Som Judith Butler säger: “I begin my story of  
 

4 Madeleine Foisil (1986), “L’écriture du for privé”, Histoire de la privée. Tome 3 De la 
Renaissance aux Lumières, red. Roger Chartier (red. för hela utgåvan Philippe Ariès 
& Georges Duby), Paris, s. 331-369.

5 Philippe Ariès (1986), “Pour une histoire de la vie privée”, Histoire de la privée. Tome 
3 De la Renaissance aux Lumières, s 9 ff.

6 Friedrich Nietzsche (2002), Till moralens genealogi. En stridsskrift, övers. Peter Hand-
berg, Stockholm och Stehag, s. 249.

7 Ibid.
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myself only in the face of a ‘you’ who asks me to give an account” – detta  
är Nietzsches stora upptäckt, enligt Butler.8 Och andra har följt i samma 
spår. Louis Althusser är inne på samma linje när han i “Idéologie et appareils 
idéologiques d’État (Notes pour une recherche).” talar om hur ett subjekt 
etableras genom ett konkret tilltal, genom en interpellation.9

I grund och botten konstitueras alltså medvetandet om det egna jaget 
i en kommunikationssituation där någon annan avkräver jaget en redogö-
relse kring det egna jaget. Och, om man ska tro Nietzsche, föds alltså sub-
jektet genom en apologetisk handling: man har ett behov att förklara sig 
för andra, att försvara sig, att svära sig fri från en skuld, eller för all del att 
erkänna skulden och få förståelse från andra. I alla dessa instanser handlar 
det om att helt enkelt tvingas att konfrontera sig själv. I självframställ-
ningens historia kan man tveklöst se hur den apologetiska handlingen har 
varit central. Vi kan ta två klassiska exempel inom bekännelselitteraturen: 
Augustinus Confessiones (Bekännelser) och Jean-Jacques Rousseaus Confessions 
(Bekännelser). Den förre vill tala om omvändelsen, om hur han lämnade ett 
syndfullt liv för att istället leva ett moraliskt liv tillsammans med Gud.10 
Den senare, som är på kant med samhället och världen, vill förklara sin 
karaktär för att visa att han varken är bättre eller sämre än någon annan. 
Det handlar i båda fallen om att avlägga räkenskap, att träda fram inför 
den högste domaren för att rentvå sig själv. Rousseau skriver i inledningen 
till Bekännelser fram just en sådan tydlig scen, där hans bekännelser blir ett  
 
 
 

8 Judith Butler (2005), Giving an Account of Oneself, New York, s. 11.
9 Louis Althusser (1970), “Idéologie et appareils idéologiques d’État (Notes pour 

une recherche)”, (http://classiques.uqac.ca/contemporains/althusser_louis/ideo-
logie_et_AIE/ideologie_et_AIE.pdf), hämtad 20160223. Althusser säger exempel-
vis: “Vi kommer alltså att påstå att ideologin ‘handlar’ eller ‘fungerar’ på så sätt 
att den ‘rekryterar’ subjekten bland individerna (den rekryterar alla), eller 
‘transformerar’ individerna till subjekt (den transformerar alla) genom det 
mycket exakta tillvägagångssätt som vi kallar interpellation” (min övers.) (”Nous 
suggérons alors que l’idéologie ’agit’ ou ’fonctionne’ de telle sorte qu’elle ’recrute’ 
des sujets parmi les individus (elle les recrute tous), ou ’transforme’ les individus 
en sujets (elle les transforme tous) par cette opération très précise que nous 
appelons l’interpellation”, s. 49).

10 Augustinus vittnar sida upp och sida ner om sitt förtappade ungdomsliv, men 
inte ens den nyfödde är utan synd. Det är medvetenheten om och erinringen av denna 
oundvikliga arvsynd och de förvärvade synderna som är det centrala för att 
kunna slå in på en bättre väg: ”De skändligheter jag begått vill jag erinra mig,/
och också de köttets laster som fördärvade min själ,/inte för att jag älskar dem, 
utan för att älska dig, min Gud./Det är i kärlek till din kärlek som jag gör detta,/
som jag i bitter erinring åter vandrar på min vidlyftighets vägar;/det är för att 
du skall bli mig bevågen”. (Augustinus [2003], Bekännelser, övers. Bengt Ellenberger, 
Skellefteå, s. 64).
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slags räkenskapsbok med vilken han träder fram inför den högste doma-
ren och hans egna likar.11

Att berättelsen om det egna jaget kan föranledas av ett tilltal, en in-
terpellation, som tvingar jaget att redogöra för sitt liv, är inte särskilt svår 
att identifiera när man läser sig igenom självframställningens historia, i 
synnerhet den typ av självbiografi som börjar skrivas i Rousseaus efter-
följd under 1800-talet. Men man måste också se att andra kommunika-
tionssituationer än den som Nietzsche identifierar kan vara en utlösande 
faktor för berättelsen om det egna jaget. Butler menar att Nietzsche “fails 
to understand the other interlocutory conditions in which one is asked to 
give an account of oneself, focusing instead on an original aggression that 
he holds to be part of every human being and, indeed, coextensive with 
life itself.”12 Och så är nog också fallet med Rilkes Malte. Vad har han för 
skäl att tala om sig själv? Det är inte behovet av upprättelse eller sonandet 
av en skuld.

Rilkes Malte Laurids Brigges anteckningar är förvisso ingen självbiografi 
i traditionell mening – det är en roman i ett slags dagboksformat med 
vissa smärre likheter med Rilkes eget liv – men det är tveklöst en fram-
ställning av ett jag. Men epitetet ”dagbok” är naturligtvis problematiskt 
eftersom det bara finns ett enda utskrivet datum, som är romanens allra 
första ord: ”11 september, Rue Toullier” – som om hela texten skulle vara 
nedtecknad under en enda dag, vilket är ett ganska svårsmält påstående 
och inte hållbart när man noggrannare granskar texten; som om vi med 
detta datum identifierat självframställningens kairos, det rätta ögonblicket 
för denna självbespegling. Snarare är det nog så att avsaknaden av fort-
satta tidsmarkörer varken låter oss urskilja en kronologisk tid eller ett 
fixerat ögonblick – det som sker och avhandlas i romanen flyter ut bortom 
tiden, även om man kan identifiera förflutna enheter som återkallar kro-
nologiska mått, till exempel att romanen som många traditionella själv-
biografier uppehåller sig en hel del vid barndomen. Denna period i Maltes 
liv utgör en betydande del av romanen. I den meningen följer Rilke i det 
privatas och intimas spår. Familjekretsen blir ett organisationscentrum 
som han återkommer till med jämna mellanrum. Liksom han kontinuer-
ligt låter Malte som läsare träda fram för att därmed bereda plats åt röster 
bortom familjekretsen. Men livet i Paris är också ett viktigt spår – det är  
 

11 Rousseau skriver med emfas: ”Jag har visat mig sådan jag varit: föraktlig och 
lumpen, när jag var det, god, högsint, sublim, när jag var sådan; jag har avslöjat 
mitt inre så, som du själv, o eviga väsende, har sett det. Församla omkring mig 
den tallösa skaran av mina likar, på det att de måtte lyssna till mina bekännelser, 
ynka sig över min uselhet, rodna över min förnedring. Må sedan de, var och en 
i sin tur, med samma ärlighet öppna sitt hjärta invid foten av din tron; och jag 
vill se, om en enda därefter vågar säga: jag var bättre än den mannen!” (Jean-
Jacques Rousseau [2012], Bekännelser, övers. David Sprengel, s. 15 f.

12 Butler, s. 14.
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där romanen så att säga börjar, med Maltes iakttagelser av parislivets  
vedermödor: ”Jaha, hit kommer man alltså för att leva, jag tycker snarare 
att man verkar dö. Jag har varit ute. Jag har sett […]”.13 Malte ser mycket, 
stort som smått, men seendet har förändrats – och i detta vilar mycket av 
romanens egenhet, detta märkliga seende som också huvudpersonen är 
medveten om:

Jag lär mig att se. Jag vet inte vad det beror på, men allt går 
djupare in i mig och stannar inte där det tidigare alltid stannat. 
Jag har ett inre som jag inte visste om. Nu tar sig allt dit in. Jag 
vet inte vad som sker där.14

Med detta nya seende förändras huvudpersonen, men med denna förändring 
inträder också en avskärmning. Hur ska Malte kunna förmedla detta nya 
tillstånd till någon? Hur är egentligen en berättelse om detta nya jag möjlig?

Varför ska jag tala om för någon att jag förändras? Om jag 
förändras förblir jag ändå inte den jag var, och om jag är något 
annat än tidigare, har jag självklart inte längre några bekanta. 
Och till främmande människor, till människor som inte känner 
mig, kan jag omöjligen skriva.15

Man kan fråga sig vem som vill höra Maltes berättelse om sig själv, eller 
vem som kan höra den. Vem kan höra att det är Maltes berättelse om sig 
själv? Vi befinner oss i ett kommunikativt dödläge. Och ändå är det väl 
detta nya seende som påkallar berättelsen om det egna jaget. Jag är en ny, 
en annan – i Rimbauds mening – och detta nya jag möter världen på ett 
helt nytt sätt. Vi kan inte säga att det är en bekännelse i augustinsk eller 
rousseauansk mening. Det finns ingen skuld, men väl en känsla av att vara 
ur fas med tillvaron, att interaktionen med omvärlden på ett radikalt sätt 
ruckats på. 

Vem och vad är det som kallar på Malte, som driver honom att ned-
teckna sina iakttagelser, att redogöra för sin barndom, för sina läsningar 
av litteraturen, för Paris alla märkliga människoöden? Vad är det som leder 
honom till skrivbordet för att göra dessa anteckningar som stretar i så 
många riktningar? Är det smärtan som får Malte att börja reflektera över 
sitt öde, att mödosamt skriva fram sina barndomsminnen, att långsamt 
nedteckna omvärldens nya ansikte? Ja, kanske delvis, och smärtan är följ-
den av hans nya seende, en plågsam närhet till en omvärld som samtidigt 
är något helt främmande – världen är inte längre något han betraktar på  
avstånd utan något som har bemäktigat sig honom. Det är världen som  
 
13 Rilke, Malte Laurids Brigges anteckningar, s. 5.
14 Ibid, s. 6.
15 Ibid, s. 6.
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tränger sig på, som tränger sig in i ett inre han inte har någon kunskap 
om, det är världen som kallar på Malte, som drar honom till sig. Tilltalet 
kommer från själva världen – men hur kan man gå i svaromål med värl-
den, som är en betydligt mer diffus motpart än Staten, som trots allt mate-
rialiserar sig genom institutioner, som har en röst även om den är anonym 
till sin karaktär? Nu är det likväl så att tingvärlden är en i allra högsta 
grad levande organism – mycket av det nya i Maltes värld är ett resultat 
av tingvärldens anspråk på Malte, av tingens rörelse mot och betraktelse 
av honom, som när han lämnar bårhuset i Danmark efter att ha sett sin 
döde far: ”Där fanns vissa hörnstenar eller portar eller gatlyktor som vis-
ste mycket om mig och hotade mig med denna kunskap. Jag såg dem i 
ansiktet och lät dem känna att jag bodde på Hotell Fenix och kunde resa 
min väg när som helst.”16 Tingen tycks tala till honom, och de vet saker 
om honom, och i den meningen blir de viktiga genom att de definierar 
honom som ett subjekt.

Men det är inte bara tingen som fordrar hans uppmärksamhet, som 
tränger sig på honom med sina uppfordrande blickar och som vet vem 
han är; även människorna äger denna kunskap, i synnerhet de som befin-
ner sig bortom familjesfären, de som bara uppträder som flyktiga exis-
tenser i hans liv eller som sociala utkantsvarelser. Maltes väsen verkar ta 
form genom andras kunskap – tingvärlden inkluderad – om honom, som 
när han inser att butikspersonalen tycks veta vem han är trots hans rena, 
aristokratiska handleder, som bara förefaller vara en maskering: ”De ser 
på mig och vet. De vet att jag egentligen är en av dem, att jag bara spelar 
lite komedi […] Vilka är dessa människor? Vad vill de mig? Väntar de på 
mig? Hur känner de igen mig?”17 

Det är inte fel att beskriva Malte som ett vittne, som är kallad för 
att vittna om den nya världen. Men hur vittnar man om detta och för 
vem när man blivit en annan? Vart riktar man berättelsen om det egna 
jaget? Samma dilemma tycks omfamna diktjaget i Rilkes Duineser Elegien  
(Duinoelegierna). Samma avsaknad av en bestämd adress, samma fruktlösa 
rop ut i ett intet:

Vem, om jag ropade, hörde mig då i änglarnas
kretsar? Och även om en av dem plötsligt
toge mig till sitt hjärta: förintades jag av hans
starkare Väsen […]18

Känslan av att orden saknar en adressat är påtaglig också i Malte Laurids 
Brigges anteckningar, även om, eller snarare tack vare det faktum att Malte 
desperat försöker finna en samtalspartner genom att ibland åkalla läsaren.  
 
16 Ibid, s. 103.
17 Ibid, s. 26 f.
18 Rainer Maria Rilke (1967), Duinoelegierna, övers. Erik Lindegren. Stockholm, s. 33. 
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Hans anteckningar genomsyras av en osäkerhet inför tillvaron, och denna 
osäkerhet återspeglas i det frågande modus som präglar romanen. Malte 
slungar ut frågor, lämnar dem konsekvent obesvarade, som sökte han 
efter en röst som kunde träda in och förklara tillvarons tillstånd. Men 
den solitära existensen tycks vara priset som Malte får betala för det nya  
seendet: ”Min Gud, om det ändå vore möjligt att dela något av detta med 
någon! Men skulle det vara då, skulle det vara? Nej, det är bara till priset 
av ensamhet.”1918 Malte är hänvisad till en värld som han omöjligen kan 
dela med någon annan; han är instängd i en skrift som inte kan förstås av 
någon annan.

I denna belägenhet infinner sig aldrig det rätta ögonblicket att tala, 
något sådant ögonblick finns helt enkelt inte – eftersom det inte finns 
en lyssnare. Men att tystna är inte ett alternativ. Som för många i den 
modernistiska diskursen blir talandet vägen ut ur tomheten – även om 
innehållet är tomt och meningslöst. Skillnaden är att Rilke tidigt förstod 
denna mekanism. I den successiva förändring som Malte genomgår är  
kanske den ende som kan uthärda att lyssna på denna berättelse Malte själv. 
Förvisso ständigt ny, även för sig själv, i varje ögonblick. Avskuren från alla 
sammanhang återstår bara den egna rösten och berättelsen om det som 
en gång var Malte. Men hur kan en sådan berättelse vara till gagn för en 
som inte längre kan känna igen sig själv? Malte insåg redan i sin ungdom 
att barndomen alltid måste ha en aktualitet, att den livshistoria som kronos 
utsträckta tid kan inlemma måste ha en konstans för att det ska finnas en 
framtid: ”Men om jag insisterade på att min barndom var slut, försvann 
i samma ögonblick hela min framtid, och jag hade bara kvar precis så 
mycket mark att stå på som en tennsoldat har under fötterna.”2019 Malte har 
väl blivit denna tennsoldat, en bräcklig existens utan mark varken framför 
eller bakom sig. Med sitt nya seende träder världen fram för honom som 
ny i varje ögonblick, men lika snabbt har detta ögonblick obönhörligt för-
svunnit. Det går att hjälpligt återkalla, vilket också sker om och om igen i 
romanen, genom Maltes åberopande av barndomens landskap. Men det är 
en värld som inte längre tillhör Malte, som står vinglande på existensens 
vassa egg. Med hans nya seende blir barndomen och hans läsningar av 
litteraturen de enda fasta hållpunkterna när allt annat raseras, men bara 
som desperata försök att rädda sig över den avgrund som öppnats mitt 
i existensen. Det är på många sätt en outhärdlig process, där han berö-
vats vetenskapens, vanans, traditionens, sedvänjornas skyddande horisont  
genom vilken världen blir något familjärt. Malte betraktar världen i dess 
tillblivelse, hur den föds om och om igen…

Berättelsen om Malte kan bara sluta på ett sätt, nämligen genom att 
historien om honom lämnas över till någon annan, en anonym berättare 
– för Maltes eget berättande kan i slutändan aldrig finna en lyssnare; det  
 
19 Rilke, Malte Laurids Brigges anteckningar, s. 48.
20 Ibid, s. 129.
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finns inte längre något lämpligt ögonblick för hans ord. Han träder ut ur 
berättelsen som en oälskad, och därmed som något odefinierat som den 
andre aldrig kan bekräfta, han upphör mer eller mindre att vara ett subjekt:

Vad visste de om vem han var? Han var nu fruktansvärt svår att 
älska, och han kände att det bara fanns En som skulle vara i 
stånd till det. Men Han var ännu inte villig.2120
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