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I ett alltmer mångkulturellt och flerspråkigt samhälle utmanas gruppers och individers 

attityder till kulturell och språklig mångfald.  Bland mycket annat, ökar kraven på 

medborgarnas kunskaper om språk. Skolan har här ett mycket viktigt uppdrag, och mycket av 

ansvaret för detta uppdrag hamnar på svensklärarnas axlar. I den här artikeln presenterar och 

diskuterar vi lingvistisk litteracitet (LL), en gren inom den internationella språkvetenskapliga 

utbildningsvetenskapliga forskningen (educational linguistics) som utmanar och breddar 

synen på vad man kan göra med språk i undervisningskontexter. Inriktningen möjliggör nya 

perspektiv på de didaktiska frågorna vad och hur i studiet av språk och har också fördelen av 

att den lämpar sig väl i klassrum där den språkliga mångfalden är stor (O’Neil 1978, 

Ginsberg, Honda & O’Neil 2011). Därmed torde inriktningen ha potential att bidra med 

aktiviteter inom svenskämnet (både Svenska och Svenska som andraspråk), där alla kan delta 

på någorlunda lika villkor. Lingvistik litteracitet erbjuder därtill en lösning på en del problem 

som tidigare svensk forskning har identifierat med skolans svenskämne, t.ex. att språkdelen i 

svenskämnet generellt uppfattas som diffus och osammanhängande och att 

grammatikundervisningen specifikt upplevs som tråkig, svår och ointressant (Ullström 2000, 

Brodow m.fl. 2000, Nilsson 2000, Boström & Josefsson 2006, Hansson 2011, Svedner 2012). 

I artikeln vill vi dela med oss av den inspiration som internationella forsknings- och 

utbildningssatsningar inom LL har gett oss, i vår forskning och i vår undervisning på 

lärarutbildningen.  

 
Människans språk och betydelsen av kunskap om dess uppbyggnad 

Det sägs ofta att språket är människans främsta kännemärke. Våra språk har komplex struktur 

och innehåller stora ordförråd som tillsammans gör det möjligt för oss att tala om de mest vitt 

skilda saker, såväl sådant vi kan se framför oss (Där ligger spaden), som sådant som inträffat 

i förgången tid eller på annan plats (Vid den tiden hade man uppfunnit hjulet) eller som 

eventuellt kommer att inträffa i framtiden (Vi kommer att lösa energifrågan inom fyrtio år), 

och vidare rent hypotetiska eller overkliga objekt och händelser (Om Olle kommer med 
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bananerna kan vi börja laga efterrätten. Orcherna kom smygande över kullen). Också de 

genetiskt allra närmaste andra djurens kommunikationsformer saknar så rika uttrycksmedel. 

De strukturella faktorer som bidrar till människans avancerade kommunikationsform är bland 

annat språkets rekursiva konstruktionssätt (syntax, morfologi) och det finurliga systemet med 

en ljudstruktur uppbyggd av en begränsad mängd enheter (fonem, särdrag) som kan 

kombineras på olika sätt för att generera en mycket stor mängd ord, till vilka betydelser kan 

knytas (dubbel artikulation).  

 Det är högst naturligt att vi i skolan ägnar tid åt att förstå hur människans språk är 

uppbyggt. Denna förståelse och kunskap brukar innefattas i begreppet grammatik. Vi kan 

också kalla det kunskap om språk. Det är vidare naturligt att vi studerar hur språket varierar 

inom språkgemenskapen, hur det förändras över tid och hur det tas i anspråk för sociala 

funktioner. Dessa (i grunden sekundära) faktorer brukar tilldra sig en del intresse i 

skolundervisningen. Det finns alltid något moment där man studerar runstenar och diskuterar 

språkförändring. De sociala faktorerna, dit vi kan räkna såväl dialektala skillnader mellan 

olika regioner som sociolekter (t.ex. ungdomsspråk, förortsslang, manligt/kvinnligt 

språkbruk) och språkriktighet, brukar också komma upp. Undervisning där språkets centrala, 

strukturella egenskaper står i centrum är antingen svagare representerad eller mindre 

ändamålsenlig. Ändå är det dessa språkets konstitutionella egenskaper som bestämmer 

ramarna för vad som kan eller inte kan ske i ett språk, och som ger insikter i vad som är just 

strukturellt till skillnad från socialt i språkbruket. 

 Grammatikundervisningen i skolan är bitvis behäftad med negativa associationer bland 

både elever och lärare. Grammatik inriktad på strukturella kunskaper upplevs ofta som svårt, 

tråkigt och ointressant (Ullström 2000, Boström & Josefsson 2006). Det är egentligen inte så 

konstigt om man beaktar att den grammatikundervisning som behandlar språkets struktur i 

stor utsträckning ägnas åt genomgång av ett antal centrala termer och åt viss grundläggande 

språklig analys, ofta ganska förenklad (igenkänning av ordklasser, identifiering av vissa 

utvalda satsdelar, osv.), och med oklart angivna mål (Brodow m.fl. 2000). Den handlar i 

mindre utsträckning om att se och upptäcka mönster och att förstå helheten.  

 Ett undantag är dock ämnet Människans språk inom det humanistiska 

gymnasieprogrammet. Där har man möjlighet att fördjupa sig i språkets kognitiva och 

strukturella sida. Tidigare (och nog i viss mån fortfarande) gavs en del av denna kunskap 

inom latinundervisningen eller inom ämnet Allmän språkkunskap som gavs som alternativ för 

de humanister som inte valt latinet. En del elever får säkert insikter i svenskans struktur 

genom undervisningen i moderna språk eller genom främmande språk man redan behärskar. 
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Men man kan nog inte räkna med att kunskaperna om språk blir särskilt explicita eller 

systematiska utan att fokus riktas mot kunskapsområdet som sådant i den konkreta 

undervisningen.  

 Kunskap om det svenska språket och dess struktur och vidare om människans språk i 

allmänhet är dock ett mål för alla elever, inte bara för dem som går gymnasieskolans 

humanistiska program. Och det är inom ramen för svenskämnet som alla elever kan få viss 

utbildning om hur mänskliga språk är uppbyggda och hur detta avspeglar sig i de många 

konkreta situationer i det egna språket som vi alla är intresserade av, om det nu gäller 

språkriktighet, dialektologi, ungdomsspråk eller sociala aspekter på mångspråkighet i 

samhället. Givet vad tidigare forskning säger om grammatikundervisningens inriktning, 

metoder och innehåll verkar det dock som att det skulle vara välkommet med en omprövning 

av utgångspunkter och mål för grammatikundervisningen i skolan. Lingvistisk litteracitet 

skulle här kunna bidra med ett betydelsefullt perspektiv och understödja en högre grad av 

språklig medvetenhet hos medborgarna. Därtill erbjuder LL ett mer lustfyllt sätt att närma sig 

grammatiken i skolans svenskämnen. 

 

Lingvistisk litteracitet – ett möte mellan språkforskare och lärare 

Lingvistisk litteracitet (Linguistics Literacy, LL) har utvecklats i mötet mellan 

språkvetenskaplig forskning och undervisningspraktik, genom samverkan mellan 

språkforskare och yrkesverksamma lärare i skolan (Jackendoff 2010 och flera artiklar i 

Denham & Lobeck 2010). LL utgår från ett forskningsbaserat förhållningssätt till 

språkkunskap och språkstudier i utbildningskontexten, och har tydliga kopplingar till de mer 

kända begreppen Språklig medvetenhet (Language Awareness, LA) och Kunskap om språk 

(Knowledge about Language, KaL), vilka introducerades inom utbildningsområdet i 

Storbritannien i början av 80-talet (Hawkins 1984, Anon 1984, Kingman 1988, Edge 1988, jfr 

Garcia 2008, Hudson 2010, Svalberg 2016).1 För att kunna ge en tydligare beskrivning av 

lingvistisk litteracitet, ägnar vi här först några rader åt LA och KaL. 

 Språklig medvetenhet (LA) skulle, enligt Hawkins, vara en lösning på flera 

misslyckanden i den brittiska skolan: ”illiteracy in English, failure to learn foreign languages, 

and divisive prejudices” (1999:124). Hawkins idé var att en utbildning som gav eleverna en 

större språklig medvetenhet skulle begränsa intolerans och exkludering i samhället. Med LA 

framhålls således betydelsen av språklig medvetenhet i ett samhällsperspektiv. 

																																																								
1 I svensk forskningskontext återfinns begreppet språklig medvetenhet inom andraspråksforskningen (se t.ex. 
Kowal 2009). 
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Sociolingvistiska frågor står därför ofta i centrum med syftet att främja tolerans och 

fördomsfrihet gentemot språklig variation och gentemot talare av olika varieteter (Svalberg 

2016). I den brittiska kontexten diskuteras språklig medvetenhet fortsatt i bekymrade ordalag 

dels utifrån sjunkande kunskaper i förhållande till tidigare år och i förhållande till andra 

europeiska länder (Alderson & Hudson 2013), dels utifrån frågor relaterade till invandringen 

och samhällets anpassning till den ökade språkliga variationen (Svalberg 2016). Den 

sociologiskt potentiellt problematiska frågan här är medborgarnas syn på språkets betydelse 

för tillhörighet och deras (in)tolerans för andra språk än engelska. 

 I USA har diskussionen ofta handlat om förståelsen för den varietet som talas av många 

svarta, African-American Vernacular English (AAVE). Utan språklig medvetenhet förstår 

man inte att detta är en varietet av engelska i egen rätt, med ett syntaktiskt, morfologiskt och 

fonologiskt regelsystem som skiljer sig från mer standardnära varieteter (Labov 1970, 

Sweetland 2010, Wheeler 2010, Roh 2010). I ett sådant läge breder fördomsfullhet lätt ut sig. 

 Termen Kunskap om språk (KaL) används på lite olika sätt, som en allmän referens till 

kunskap om språk i en viss grupp elever, helt parallellt med LA eller som en explicit 

delaspekt av LA (Garcia 2008, Hudson 2010, Alderson & Hudson 2013). Ibland innebär KaL 

då en operationalisering av explicita kunskaper om språket, och kan ingå i en pedagogisk 

modell för lärare, där den kunskapsmängd om språk och dess struktur som man menar är 

relevant för en viss grupp elever formuleras och struktureras. Det kan inkludera ett 

undervisningsprogram för implementering i skolan, och lärare kan, åtminstone i England, 

certifieras som undervisningskompetenta inom KaL (Cambridge). I Storbritannien framhålls 

det ofta som ett problem att studiet av främmande språk är såpass begränsat. Man tänker sig 

då att främmandespråksundervisningen i princip kan tillhandahålla tillräckligt relevanta, 

allmänna insikter om språk. När denna är begränsad uppstår ett behov av explicit 

undervisning i KaL (Alderson & Hudson 2013, jfr Kingman 1988, Hawkins 1984, 1999). 

 Lingvistisk litteracitet (LL) överlappar som sagt med LA och KaL. Men där LA närmast 

har karaktären av paraplyterm och KaL ibland ganska snävt förknippas med en traditionell 

syn på grammatikkunskaper och undervisning, utgår man inom LL tydligare från språkets 

systematicitet och struktur som kärna. Det generella antagandet är att en god förståelse av 

språkets strukturella sida, förutom sitt egenvärde, också ger bättre insikter i de konkreta 

språksituationer där det är viktigt att man kan hålla isär olika typer av kunskap, och kan skilja 

kunskap från tyckande.  

 Språkvetare med inriktning mot grammatikforskning har noterat, inte utan självkritik, 

att forskande lingvister inte har engagerat sig tillräckligt i hur deras ämne ser ut i 
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skolundervisning och läroplaner. Lingvisterna har ett ansvar, menar man, både för att peka på 

språkstrukturens centrala roll i människans kognition och för att skoleleverna ska förstå hur 

språk fungerar och varierar. Men man har också insett att en förutsättning för att en 

implementering i skolan ska fungera är att man får till stånd ett nära samarbete mellan 

forskare och yrkesverksamma lärare, mellan språkvetenskaplig forskning och 

undervisningspraktik. 

 

Pedagogiska mål och metoder 

Lingvistisk litteracitet definierar alltså grammatik på ett forskningsnära sätt och föreslår 

arbetssätt som vilar på vetenskaplig grund. LL tar också tydligt fasta på generella pedagogiska 

mål i skolan, särskilt vad gäller vetenskaplig analys och vetenskapligt/kritiskt tänkande. Ett 

utslag för det är att man inom LL förespråkar arbete med språkvetenskaplig problemlösning. 

Problemlösningsövningar som uppgiftstyp främjar elevernas analytiska förmåga och 

understödjer ett vetenskapligt förhållningssätt, genom träning i vetenskaplig bedömning och 

sortering av data, och generalisering av iakttagna mönster (Fabb 1985, Denham 2010, Honda 

m.fl. 2010, O’Neil 2010, Ginsberg, Honda & O’Neil 2011). Arbetssättet borgar för en djupare 

förståelse av ämnet, samtidigt som aktiviteterna i undervisningspraktiken är stimulerande att 

genomföra (jfr Polya 1970, Laurillard 1986, Riad 2015).  

 LL innebär således ett bredare och mer integrerat sätt att arbeta med grammatik än det 

traditionella, ofta normativt inriktade, och erbjuder därtill ett helt nytt argument till varför 

grammatikstudiet är viktigt, nämligen träningen i vetenskapens aktiviteter. Detta harmonierar 

med den svenska skolans läroplaner vilka uttrycker att all undervisning ska vila på 

vetenskaplig grund.  

  

Redskap  
De centrala redskapen inom LL är: mental grammatik/inre grammatik, tyst kunskap, språklig 

intuition, problemlösning och vetenskaplig/språkvetenskaplig metod/undersökning. Man ska 

utnyttja den stora kunskapsbank som är elevernas tysta kunskap (tacit knowledge) om det 

egna språket, den s.k. mentala grammatiken (mental grammar) som kommer till uttryck i 

förmågan att göra spontana grammatikalitetsbedömningar (Ginsberg m.fl. 2011). Kunskapen 

beskrivs ofta som tyst, eftersom den till stora delar är omedveten, men den kan undersökas 

och bli explicit med hjälp av den språkliga intuition (linguistic intuition) som alla 

språkbrukare har i sitt modersmål (Riad 2015, 2016). Med utgångspunkt i den språkliga 

intuitionen kan man sedan sortera, organisera och analysera språkliga data. Dessa förmågor är 
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inte specifikt språkliga. Utifrån sortering och organisering går man vidare och letar efter 

mönster, ställer upp hypoteser och formulerar generaliseringar. Med andra ord innebär det att 

man i studiet av språk både innehållsligt och metodiskt orienterar sig mot språkforskarnas 

verksamheter, dvs. vetenskapliga aktiviteter/metoder (scientific inquiry) som t.ex. 

problemlösning (problem solving, problem sets) (Honda & O’Neil 1993, Honda 1994, Honda 

m.fl. 2004, Denham & Lobeck 2005, Jackendoff 2007, Honda m.fl. 2010, Denham & Lobeck 

2010b). Arbetet med språkvetenskapliga problemlösningsuppgifter är en typ av laborationer 

och har i jämförelse med laborationer i de naturvetenskapliga ämnen den praktiska fördelen 

att de inte kräver någon särskild utrustning. Data och viss bedömning av data finns 

tillgängliga inom varje individ. 

  

Exempel på uppgifter inom LL  

Här följer nu några exempel på problemlösningsuppgifter ur Riad (2015) som lämpar sig väl 

för såväl klassrum i skolan som på universitetet. Vi har testat dessa uppgifter i många 

studentgrupper på Stockholms universitet och i ett antal klasser på gymnasiet. De ingick 

också i den grammatikkurs med tillhörande uppsatsprojekt som vi genomförde med ett LL-

perspektiv i två studentkullar på ämneslärarutbildningen ht 15 och vt 16.  

 

Problemlösning, exempel 1: Graderbarhet hos adjektiv 

Envar med svenska som modersmål kan komma en bra bit med sorteringen av följande 

adjektiv i graderbara och icke-graderbara (här givna i alfabetisk ordning). 

 

 bildskön hjulbent snäv tvättbar 
 enbent jättelång stenhård urlöjlig 
 förlig knivig trekantig vacker 
 helbra lång tveksam ärbar 
 

Till sin hjälp i sorteringen av denna datamängd har man följande två test som fungerar med de 

graderbara adjektiven, men inte med de icke graderbara. 

 

a.  X är ADJ-are än Y exv. Lisa är gladare än Sluggo, *Lisa är enbentare än Sluggo 
b.  X är mycket ADJ exv. Lisa är mycket glad, *Lisa är mycket urlöjlig 
 

Det kan vara lämpligt att i första hand sortera de adjektiv man är helt säker på, eller som man 

kommer överens om inom sin lilla arbetsgrupp, och låta de tveksamma fallen hamna i en egen 
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grupp för vidare bearbetning eller diskussion vid genomgången. Efter en stunds arbete 

kommer man fram till ungefär detta resultat: 

 

 graderbara ej graderbara tveksamma 
 hjulbent enbent bildskön 
 lång trekantig   
 snäv  jättelång 
 vacker stenhård 
 knivig  urlöjlig 
 förlig  helbra 
 tveksam tvättbar  ärbar 
 

Efter sorteringen är det dags att generalisera, vilket man gör genom att leta efter egenskaper 

som är utmärkande för orden i respektive grupp. Man finner då att de ej graderbara ofta har ett 

förled som fixerar betydelsen (en-bent, tre-kantig, ur-löjlig). De tveksamma fallen kan man 

diskutera (är bildskön ej graderbart ’skön som en bild’ eller betyder det numera snarare 

’vacker’? Då ska det väl betraktas som graderbart?). Ärbar ’dygdig’ är nog graderbart, trots 

att det har samma ändelse som tvättbar ’möjlig att tvätta’. Som fortsättning på övningen kan 

man be eleverna ta fram tre adjektiv till av varje sort. Någon kommer då att föreslå fyrkantig 

som ej graderbart (geometrisk form liksom trekantig). Mot detta protesterar en annan elev 

som säger att fyrkantig visst har en graderbar betydelse (’osmidig’). 

Problemlösningsuppgiften öppnar därmed för en diskussion om överförda betydelser och ords 

utveckling i allmänhet.  

 

Problemlösning, exempel 2: Ljudväxling från d till r 

En annan övning kan handla om ljudväxlingen d>r i vissa ord. Vi kan säga Nu får du ge rej 

men inte *Ge den till Ranne (Danne). Uppgiften här är att ta reda på när och i vilka ord d kan 

uttalas som r. Man kan börja med att titta på en av läraren förberedd ordgrupp. Dock kan 

ordgruppen med fördel byggas ut med elevernas egna exempel, eftersom så gott som alla 

talare som har tungspets-r i sin varietet av svenska också har detta fenomen i sitt språk. 

 

 borden dom det där 
 dalta du detsamma 
 dej då medan 
 den dag våld 
 dessvärre dagen ädel 
 det god vid 
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För att pröva ordens benägenhet att genomgå regeln d>r ska man sätta in dem i så naturliga 

kontexter som möjligt. Då får man bäst svar från intuitionen. Arbetet med dessa ord, om man 

gör det metodiskt och med god vägledning, innebär en metodisk träning i att sortera data, 

demonstrera kontraster, och formulera generaliseringar. Flera olika faktorer ringar in 

fenomenet, vilket framgår av följande lista med villkor för att d ska kunna uttalas som r. Till 

höger ges kontrasterande former som tillsammans med exemplen visar att villkoren är sanna. 

 

 villkor för d>r exempel  kontrast 
b. bara initialt i ordet ge rej  *vir brasan (vid), meran (medan) 
c. bara efter annat ord ge rej  *re va kul här 
d. bara enstaviga ord den > ren  *denna > renna  
e. bara i obetonad ställning GE mej ren  *ge mej REN 
f. bara småord, formord då, da, du, dej, det,  dag, dö, Dan 
  dom, den, den-här,  
  det-där 
g. bättre efter vissa språkljud än efter andra (här varierar folks intuitioner). Ju mer sonor 

(vokallik) konsonanten är, desto lättare går det att genomföra d>r. 
  vokaler ge rej 
  /j/     hej ra 
  /m/          kom ra  
  /k/                har ni kock ra?  
 

Komna så här långt är vägen banad för diskussioner om skillnaden mellan funktionsord och 

innehållsord, betoning och reduktion, mm. Vidare finns paralleller att dra till andra språk: 

Engelska har t.ex. ett liknande mönster för de ord som kan inledas med tonande [ð], jfr this, 

they med thing, thistle som inleds med [θ].  Till denna typ av fenomen kan man också knyta 

diskussioner om tal och skrift, normer, liksom förstås skillnaden mellan den mentala 

grammatiken, vilken man just arbetat med, och den kodifierade grammatiken (där detta 

fenomen inte står att finna). Vidare plockar man upp några begrepp på vägen, t.ex. sonor, 

funktionsord, innehållsord, fonem (/d/) och allofoner ([d], [r]), om läraren utnyttjar det behov 

eleverna kommer att ha av att sätta ord på sina observationer och funna generaliseringar. Man 

kan också rikta uppmärksamheten mot den vetenskapliga aktiviteten som sådan. Hur 

formulerar vi testbara hypoteser och hur leder vi dem i bevis? Då kommer t.ex. vikten av att 

ta fram kontraster som visar både vad som är giltigt och vad som inte är giltigt fram. 

 

Problemlösning, exempel 3: Var och vart? 

När man arbetat sig igenom ett antal grammatiska fenomen, gärna i form av 

problemlösningsuppgifter och med utnyttjande av sin språkliga intuition (se t.ex. Riad 2016), 
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blir man mer och mer redo att utforska strukturens möte med människornas sociala liv. Ta till 

exempel frågan om de svenska frågeorden var och vart. En problemlösningsövning här kan 

inbegripa materialinsamling (intervjuer eller texter av olika slag) kombinerat med en sortering 

efter ålder eller genre. Därefter kan man undersöka motsvarande strukturer i något av de 

främmande språk man läser. Detta strukturella arbete lägger sedan en grund för en utredning 

och diskussion om förhållandet mellan struktur och sociala normer. 

 Det räcker med en snabb internetsökning för att se att den numera allt mer utbredda 

användningen av vart i funktionen för befintlighet, där var länge varit rådande, väcker 

känslor. Det betyder att det finns en norm, och normer är sociala till sin natur. Den som 

bekänner sig till normen har oftast en grund för det i sin språkkänsla, dvs. den personen 

uttrycker den grammatiska distinktionen mellan befintlighet och riktning inte bara med ordpar 

som hit/här och bort/borta, utan också med vart/var. Den strukturella frågan gäller till vilken 

grad distinktionen mellan befintlighet och riktning uttrycks med frågeorden, eller om den 

överhuvudtaget uttrycks, i det nyare systemet. När man ser sig omkring bland andra språk 

upptäcker man att det inte tycks nödvändigt att uttrycka distinktionen med specifika morfem 

(den semantiska skillnaden kommer alltid att finnas där, förstås). Ett gott exempel är 

engelskan som i mycket mindre grad än svenskan signalerar distinktionen: here/here, 

away/away, where/where. I detta ligger ingen värdering, nota bene, utan det är ett strukturellt 

faktum, men man behöver arbeta sig igenom både fenomenets strukturella komponenter och 

dess sociala komponenter för att tydliggöra de faktorer som är relevanta i den 

språkriktighetsdiskussion som förs. Den svåra uppgiften är att se både den sociala normen 

(och eventuellt hysa den) och det strukturella fenomenet. Sedan tillkommer det 

språkhistoriska perspektivet. Möjligen är svenskan på väg att genomgå samma utveckling 

som engelskan redan lagt bakom sig (äldre engelska hither/here, whither/where). I engelskan 

förekommer (vad vi vet) inga starka känslor kring distinktionen (längre) och vi kan då förstå 

att en språkriktighetsdiskussion hör hemma i den tid när variationen fortfarande finns, 

analyserbar som en kontrast mellan två olika samtidiga system. När förändringen kommit 

längre i svenskan kommer också den sociala laddningen att försvinna. Men så länge 

förändringen pågår finns det normfrågor att ta ställning till. När är det t.ex. lämpligt att skriva 

som man talar? 

 På liknande sätt är det med African-American Vernacular English som vi nämnde ovan. 

Man kan naturligtvis tycka att det är olämpligt att i vissa sammanhang använda denna 

varietet, t.ex. i skrift, men det betyder inte att varieteten saknar ett grammatiskt system. 

Språkvetaren och svenskläraren ser detta, men det betyder inte att samma språkvetare/lärare 
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tillåter allt (som kritikerna ofta säger), bara att språkvetaren/läraren förmår att samtidigt se 

och hålla isär två olika perspektiv på ett givet fenomen. 

 

Internationella erfarenheter från arbete med LL 

Som nämnt har många av studierna inom lingvistisk litteracitet utförts i ett nära samarbete 

mellan forskare och yrkesverksamma lärare. Det är ofta fråga om forskning och utveckling av 

undervisning parallellt. Flera studier har en tvärspråklig eller ämnesövergripande inriktning, 

vilket följer av att lingvistisk litteracitet vidgar det traditionella skolgrammatikbegreppet. Vi 

ger här några exempel ur tidigare undersökningar för att konkretisera forskningsfältet något 

mer.  

 I Honda, O’Neil och Pippins (2010) studie genomför Pippin (som är lärare) 

undervisning med problemlösning i några av sina klasser på högstadiet (Honda och O’Neil är 

forskare och fungerar som resurser). Studien visade bland annat att elever på högstadiet 

snabbt kunde blottlägga intressanta strukturella mönster i språket genom att undersöka sitt 

eget och andras språk. Övningarna berörde bland annat principerna för formvariationen i 

engelskans pluralbildning (cat-[s], dog-[z], ostrich-[ɪz]) och frågan om när /r/ faller bort 

(watah seeped in), behålls (water is wet) eller läggs till (lawr of the sea) i den engelska 

varietet som talas i New England. Forskarna lade märke till att studenterna verkade glädjas åt 

utmaningen att formulera och testa hypoteser om språk, samtidigt som de inhämtade 

språkteoretiska kunskaper (2010:176). I studien framhålls också fördelen med att genomföra 

denna typ av aktivitet i klasser där somliga har det undersökta språket som modersmål och 

andra har ett annat modersmål. Genom att samarbeta kan eleverna dra nytta av varandras 

olika styrkor och förkunskaper. Detta gör att alla elever, oavsett modersmål, har möjlighet att 

formulera och bedöma förklaringar till olika språkliga fenomen (Honda m.fl. 2010:178). 

 I Ginsberg, Honda och O’Neils (2011) studie undersöktes hur tvärspråkligt inriktade 

problemlösningsuppgifter fungerar inom ramen för undervisning i engelska som andraspråk. 

Eleverna fick genomföra språkvetenskapliga undersökningar med utgångspunkt i sina egna 

och andras modersmål. De fick till exempel arbeta med en morfologiuppgift om plurala 

nominalfraser i armeniska. Studien visade att denna metod inte bara fångar elevernas intresse 

och engagerar dem i språkvetenskapliga aktiviteter (vilket inverkade positivt på deras 

andraspråksinlärning), utan också signalerar att elevernas modersmål fyller en funktion i 

skolan (Ginsberg m.fl. 2011:262). Uppgifterna stimulerade elevernas intresse och kritiska 

tänkande kring sin egen och andras språkförmåga. När eleverna fick studera sina egna språk 
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och sätta in kunskaperna om dem i ett sammanhang kom de också att se dem som en resurs 

istället för ett hinder i skolan (2011:262). 

 Även Denhams studie omfattar ämnesövergripande perspektiv (Denham 2010). I hennes 

projekt inbegrep undervisningen uppgifter som berörde morfologi och syntax, men också 

språkförändring och språklig variation. Studien visade bland annat att denna del av 

språkundervisningen hade en stimulerande effekt på vissa elever (låg-/mellanstadiet) som 

hade svårigheter i andra delar av ämnet (läsning, skrivning), men som klarade naturämnena 

bättre.  

 Forskningsstudierna från det lingvistiska litteracitetsfältet (även från studier som inte 

exemplifierats här) visar att det finns stora fördelar med den problembaserade, vetenskapligt 

orienterade undervisningen. Dels låter den eleverna upptäcka den mentala grammatiken 

genom sin egen intuitiva kunskap om språkets struktur, dels invigs eleverna i vetenskaplig 

metod och i ett forskningsliknande arbetssätt. En av de utmaningar som identifierats är att LL 

ställer höga krav på lärarna och förutsätter goda kunskaper hos dem, både för att kunna 

konstruera problembaserade uppgifter och för att kunna vägleda eleverna. För att de ovan 

nämnda studierna skulle kunna genomföras krävdes ett aktivt deltagande av forskare, särskilt i 

konstruerandet av problemlösningsuppgifter. Ett så intensivt och nära samarbete mellan lärare 

och forskare är bra, men knappast praktiskt möjligt i längden. Häri ligger alltså en möjlig 

flaskhals, vilken behöver mötas med utbildning och tillgänglighet till arbetsmaterial.2 En 

annan utmaning var att eleverna ofta hade väldigt olika förkunskapsnivå. Detta innebär alltid 

en svårighet, men gäller å andra sidan alla kunskapsområden i skolan. 

 

Diskussion 

Lingvistisk litteracitet kan alltså bidra till en djupare förståelse för hur språk fungerar på både 

det strukturella och det sociala planet. Som ram för grammatikundervisningen ger LL 

grammatikmomenten en tydlig vetenskaplig grund och inriktning, vilken kan ersätta de 

indirekta syften som inte sällan framhålls som de viktigaste med grammatiken idag (främja 

inlärning av grammatik i främmandespråksundervisningen, ev. inverka positivt på elevernas 

skrivande). Vi menar att ett fokus av språkvetenskapligt slag är precis vad grammatiken bör 

																																																								
2	Problemlösningsuppgifter är till sin natur ytterst strukturerade. När man väl gjort några går det betydligt 

lättare. En utmärkt utgångspunkt är en vetenskaplig artikel om något språkligt fenomen, eller en utförligare 

grammatikbok. 
	



	 12	

ha för att motivera sin plats på schemat. Dessutom är de nya aktiviteter som LL inbjuder till 

tacksamma att genomföra i klassrummet.  

 För svenskämnet som sådant skulle det språkvetenskapliga fokuset skapa en god 

utgångspunkt för en sammanlänkning av de olika språkliga ämnesområdena inom  

svenskämnet, lite som matematiken håller ihop delar av de naturvetenskapliga ämnena. En 

tydligare sammanlänkning av olika delområden i språkdelen i svenskämnet skulle därtill möta 

en del av de problem som tidigare svensk forskning har identifierat, nämligen (a) att 

språkdelen av svenskämnet generellt saknar en teoretisk ram och en väldefinierad kärna 

(Hansson 2011), och (b) att språkdelen i svenskämnet uppfattas som diffus (både av lärare 

och elever) och att den saknar ett fullödigt metaspråk (Parmenius-Swärd 2008, Hansson 2011, 

jfr Bergström 2007). Därtill kan nämnas att just grammatikundervisningen förblivit 

förhållandevis opåverkad av vad som har hänt inom språkforskningen det senaste halvseklet 

(Teleman 1987, Strömqvist 1993, Brodow m.fl. 2000, Nilsson 2000, Ask 2012, Svedner 

2012). LL möter även denna utmaning genom sin tydliga grund i språkvetenskapen och sin 

inriktning mot träning i vetenskapligt arbete och tänkande. 

 LL har förutsättningar att ge stadga åt svenskämnets språkdel. Med språkets systematik 

som kärna och utgångspunkt formuleras undervisningens innehåll, mål och metoder. Det 

innebär inte att de moment man idag ägnar sig åt ska kastas ut. Snarare är det frågan om att ge 

en tydlig definition av vad kunskap om språk innefattar, baserad på språkforskning som 

vetenskaplig disciplin. En sådan definition har i sin tur förutsättningarna att knyta ihop de 

olika delmomenten (syntax, morfologi, fonologi, ortografi, sociolingvistik, språkhistoria, 

dialekter, grannspråk, språkriktighet, mm.) till en meningsfull helhet. Genomförandet av 

undervisningen inom delområdena kommer oundvikligen att präglas av det nya, vetenskapliga 

perspektivet. 

 Det explicit vetenskapliga angreppsättet är ett starkt argument för LL, särskilt som 

läroplanerna för skolan framhåller vikten av att eleverna tränas i analytisk förmåga och 

kritiskt tänkande (Skolverket 2011ab). Kombinationen av modersmålsintuitioner och den 

analytiska förmåga som envar besitter gör att det språkvetenskapliga studiet erbjuder ett 

omedelbart (och billigt) sätt att komma igång med vetenskapligheten. Hittills har dock inte 

just grammatikundervisningen betraktats som en resurs för detta ändamål. 

 LL erbjuder också ett bättre utnyttjande av den språkliga mångfalden. Den generella 

kunskapen om språklig struktur är ju inte knuten till svenska specifikt, utan man kan med 

fördel göra problemlösningsuppgifter också på andra språk som förekommer i klassrummet 

(O’Neil 1978, Ginsberg, Honda & O’Neil 2011, jfr Riad 2016, Prytz & Riad 2017). Att 



	 13	

envars grammatik tas i anspråk i undervisningen (för att ta fram data, för att göra grammatiska 

bedömningar via intuitionen) ger alla elever en plattform och inbjuder till typologiska 

jämförelser. Det medför också i sig goda tillfällen till meningsfull gemenskap över 

modersmålsgränserna.3 Det finns därmed bonusar även av mer långsiktig social karaktär att 

inkassera. Eleverna kommer att få större insikter i de generella dragen i språklig struktur. De 

kommer att bli bättre rustade att uppskatta andra språk när de vet att de kan analysera delar av 

dem. Därtill kommer eleverna att få en tydligare förståelse för skillnaden mellan det 

strukturella respektive sociala i språkliga frågor, vilket kommer att vara till samhällelig nytta. 

 När det gäller det sociala, ska det påpekas att den problematik som skapar behovet av 

lingvistisk litteracitet i skolundervisningen i USA och Storbritannien sannolikt inte är lika stor 

i Sverige. Vi har jämförelsevis mycket undervisning i främmande språk och vi har en sedan 

länge etablerad syn på mångfaldens värde, även om den i högre grad odlats som social 

ideologi än som pedagogisk praktik (Hyltenstam m.fl. 2012). Men även i Sverige värderas 

vissa främmande språk högre än andra, och vi har olika attityder till olika brytningar på 

svenska. Uppgiften för undervisning om språk i den svenska kontexten skulle kunna ge en 

mer nyanserad och informerad diskussion i språkfrågor, stora som små, och ett mer balanserat 

förhållningssätt till minoritetsspråk och invandrarspråk.  

 Ett starkare språkvetenskapligt inslag i skolorna skulle rimligen matchas av en höjd 

språkvetenskaplig ambitionsnivå inom lärarutbildningen. Detta är nog i viss mån redan på väg 

in, huvudsakligen drivet av det allt större intresset för Svenska som andraspråk, ett ämne på 

lärarutbildningen som av hävd haft en tydligare språkvetenskaplig inriktning än (det betydligt 

större) ämnet Svenska. Det kontrastiva perspektivet inom Svenska som andraspråk tvingar 

fram en tydligare blick på hur språk både liknar varandra och skiljer sig åt. Inom SVA-

utbildningarna tematiseras skillnaderna mellan svenskan och andra språk i undervisningen 

(Garlén 1984, Bannert 1990, Källström 2012, m.fl.). I framtiden kommer utbildningarna i 

svenska sannolikt att växa ihop. I den processen kommer förutsättningar, innehåll och 

kunskapskrav i kurs- och ämnesplaner för språkämnet Svenska behöva göras tydligare, liksom 

målen för elevers och lärarstudenternas utveckling av kunskaper i och om språk. Det 

lingvistiska litteracitetsperspektivet har här en naturlig plats. 

 Till sist kan också tilläggas att en mer sammanhängande syn på språkämnet Svenska gör 

det möjligt att överbrygga det som kallats för ”the space between”, dvs. utrymmet mellan 

																																																								
3	Vi har i denna artikel huvudsakligen gett exempel på problemlösningsuppgifter för elever med svenska som 
modersmål. I Riad (2016) och Prytz & Riad (2017) finns några problemlösningsuppgifter på andra språk (liksom 
naturligtvis i den internationella litteraturen). 
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undervisning i främmande språk och modersmålsundervisningen (Perren 1974, James 1996, 

Turner & Turvey 2002). Dessa ämnen har fler beröringspunkter än man i allmänhet utnyttjar. 

Framförallt är det utifrånperspektivet (på struktur, språkbruk och kontraster) som är 

ofrånkomligt i andraspråks- och främmandespråksundervisning, vilket med lingvistisk 

litteracitet naturligt även kan appliceras också på modersmålet.  
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