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Inledning 
Hur man talar om språk och språkliga konstruktioner kan skilja sig väsentligt 

åt mellan talare beroende på vilken specialkunskap man har tillgång till. 

Språkvetare kan beskriva en konstruktion med hjälp av grammatisk 

terminologi, som ordklasser, böjningar, satsdelar och ordföljdsmönster. 

Lekmän, som saknar en särskild begreppsapparat för att beskriva språk, 

bygger istället sin uppfattning på egna erfarenheter och har intuitioner om 

språk som är ”immediate and fairly unreflective” (Devitt 2006). De håller sig 

ofta till frågan om det ”låter bra” eller om det ”låter konstigt” eller skapar 

egna uttryck som till exempel att ”man säger saker baklänges”. Inom 

folklingvistiken (Preston 1993, Niedzielski & Preston 2003, Preston 2011) 

intresserar man sig för hur ”vanligt folk” resonerar om språk och menar att 

språkbrukarens lekmannaperspektiv ger ett värdefullt komplement till 

experternas beskrivningar. I Sverige har folklingvistiska perspektiv bildat 

utgångspunkt bland annat för studier av hur ungdomar urskiljer och värderar 

olika språkliga varieteter i flerspråkiga kontexter (se t.ex. Bijvoet & Fraurud 

2011, 2012).  

Projektet “God svenska” 

Genom att fokusera på hur språkbrukare argumenterar och söker förklaringar 

till språkliga mönster kan folklingvistiken bredda förståelsen för den 

språkliga variation vi möter i dagens samhälle. Föreliggande studie ingår i 

projektet God svenska. Språkliga attityder hos gymnasieelever och 

gymnasielärare i ett mångspråkigt Sverige. Den övergripande ramen för 

projektet är att undersöka elevers och lärares attityder till språkliga 

konstruktioner. För det ändamålet har vi försett dem med en lista med 14 

                          
1 Vi tackar Svenska Akademien och Erik Wellanders fond för finansiellt stöd. 



autentiska språkexempel som underlag. Vi har valt exemplen för att de 

illustrerar olika sorters svenska: vardagligt talspråk, ungdomsspråk, formellt 

skriftspråk och andraspråkssvenska. De flesta exemplen handlar om 

språkvårdsfrågor (exempel 1, 2, 5, 6, 9, 11, 13) som i vissa fall har varit 

föremål för debatt under lång tid (Wellander 1939, Teleman 2002). Andra 

representerar formellt skriftspråk (exempel 4, 12), informellt talspråk 

(exempel 8, 10, 14) och inlärarspråk (exempel 3, 7). Se Appendix för en lista 

över språkexemplen. 

Vi är intresserade både av elevernas värderingar av språkexemplen och 

hur de resonerar för att komma fram till en åsikt. Vi har samlat in ett stort 

enkätmaterial där deltagarna får poängsätta exempelmeningarna (totalt 1140 

elever och 90 lärare på 18 gymnasieskolor runtom i Sverige). I ett första steg 

har vi analyserat svaren från 1061 elever och 80 lärare på 16 gymnasieskolor 

och funnit att elever och lärare ger olika bedömningar av exemplen (se 

Norrby & Håkansson 2012 för närmare diskussion). I ett andra steg har vi 

spelat in totalt 12 fokusgruppsamtal och utökat databasen till att omfatta 

även skolor utanför Sverige.  

Delstudien 
I denna artikel analyserar vi sju av fokusgruppssamtalen och beskriver 

elevernas argumentation och förklaringar till några av språkexemplen. 

Fokusgruppssamtalen kommer från tre skolor i Sverige – i Sydsverige, Väst-

sverige och i Stockholmsområdet – samt från tre skolor utanför Sverige – två 

i Brysselområdet och en på spanska solkusten (se tabell 1).  

Tabell 1. Fokusgrupper 

Skola Elevgrupper Program 

Sydsverige 2 Samhällsprogrammet, teknikprogrammet 

Västsverige 1 Samhällsprogrammet  

Stockholmsområdet 1 Humanistiskt program 

Brysselområdet 2 Samhällsprogrammet, IB 

Solkusten 1 Samhällsprogrammet 

 



I varje samtalsgrupp ingår fyra till sex elever, med jämn könsfördelning. Vi 

koncentrerar oss i det följande på fyra språkexempel som ledde till 

engagerad diskussion i grupperna: 

(1) Hon såg han väldigt tydligt 

(2) Alla elever ansåg att sina lärare borde använda mer bilder 

(3) Efter tre dagar biljetterna kom med posten 

(4) Exempelvis danskarna har ju bra öl 

Exemplen illustrerar språklig variation i svenskan. Två av dem handlar om 

pronomenval och två berör ordföljd. Exempel 1 gäller valet mellan 

subjektsformen han och objektsformen honom och exempel 2 visar valet 

mellan sina och deras. Exempel 3 och 4 handlar om rak ordföljd efter olika 

typer av icke-subjekt i fundamentet. 

Analys och resultat 
Resultaten visar att ungdomarna är mycket engagerade i språkliga frågor. 

Överlag  visar de mycket positiva attityder och hittar förklaringar istället för 

att fördöma variation och avvikelser från normen. Eleverna har inte tillgång 

till den adekvata grammatiska terminologin för att diskutera exemplen. 

Istället använder de två huvudstrategier: de lanserar egna grammatiska 

beteckningar och de skapar egna språkbruksregler, till exempel genom att 

försöka hitta kontexter där strukturen ifråga skulle kunna vara möjlig. Vi 

redovisar diskussionerna ett språkexempel i taget.  

Hon såg han väldigt tydligt 

Exemplet Hon såg han väldigt tydligt illustrerar ett välkänt diskussionsämne 

i språkvårdsdebatten, nämligen valet mellan Hon såg han eller Hon såg 

honom. Han som objektsform är vanlig i vissa dialekter och även i talspråk 

över lag. Den officiella språkvården förordar dock att man upprätthåller 

distinktionen mellan subjekts- och objektsform i skriftspråket 

(Språkriktighetsboken 2005:214). Som framgår av exempel (1) nedan är 

subjekts- och objektsformer inte något som tynger eleven som inte fördömer 

konstruktionen. Istället fokuserar han på om Hon såg han ”funkar i huvudet” 

och letar efter ett sammanhang där exemplet skulle vara naturligt. Han 

lanserar en hypotetisk berättelse om en ung man som ser en kvinna i vit 

klänning. (I samtliga exempel är deltagarnas namn fingerade. ’S’ står för 

samtalsledaren. Språkliga exempel är kursiverade, understruket ord innebär 

emfas, avbrutet ord markeras med ’-’, kort paus markeras med ’(.)’ och 

’(…)’ anger att ett kort parti uteslutits.) 



Exempel (1)  Fokusgruppsamtal, skola i Stockholmsområdet 

Mats:  för först tänkte jag oj det där är ju jättekonstigt sen tänkte jag  

 om jag tänker på den på ett annat sätt så kanske det funkar lite 

 mer i mitt huvud för hon såg han väldigt tydligt då tänkte jag 

 först talspråk såhär hon såg honom liksom men sen (.) 

 hon s- eh okej hur tänkte jag nu vänta (…) 

Mats: alltså hon hade en vit klänning och typ s-stod ut vä- väldigt de- det 

var eh men däremot var det en kvinna bla bla bla som 

 hade kanske väldigt utsmyckat hon såg han väldigt tydligt till 

 skillnad från dom andra  

Karin: då skulle det inte kännas konstigt 

I diskussionen av språkexemplet framgår att Mats hittar på en egen 

språkbruksregel för att förklara att meningen ser ut som den gör. Mats tycker 

först att det verkar konstigt att man använder subjektsform i objektsposition, 

men kommer sedan på att om man betonar hon och på så vis framhäver 

flickan i vit klänning så fungerar meningen. I praktiken innebär alltså detta 

att meningen tolkas som en OV-mening istället för en SV-mening. Mats 

glömmer dock att objektet ska ha formen henne även om det är topikaliserat. 

Det blir alltså en konflikt mellan positionen i satsen och satsdelsfunktionen. 

Positionen före finit verb har ofta satsdelsfunktionen subjekt (hon är således 

förväntat). Eleven har alltså löst problemet till hälften, men faktum kvarstår 

att han fortfarande har en mening med två subjektsformer.  

Elevens resonemang anknyter till aktuell forskning om pronomen i 

svenskan. I en studie av Håkansson & Norrby (2003) visade det sig att om 

skribenterna använde dem som subjekt (till exempel Vad kostar dem?) var 

det i 96% av fallen i en position efter verbet. Det som på ytan såg ut att vara 

ett vacklande bruk verkade styras av en systematisk distinktion som 

språkbrukarna gjorde mellan olika positioner i satsen. Stod något satsinitialt 

användes formen de och inte dem. Däremot om pronomenet stod efter verbet 

uppfattades det av vissa språkbrukare som objekt, oberoende av dess 

funktion, och formen dem användes. 

Ytterligare ett språkexempel berör pronomenval vilket vi diskuterar här-

näst. 

 Alla elever ansåg att sina lärare borde använda mer 

bilder 

Även valet mellan sin och hans/hennes/deras är en ofta diskuterad 

språkriktighetsfråga. Enligt traditionell grammatik ska reflexiva pronomen 

(sig, sin) syfta tillbaka på subjektet i samma sats, men i faktiskt språkbruk är 

det vanligt med variation (Tingsell 2007). Variationen tar sig uttryck i både 



överanvändning av den reflexiva och den icke-reflexiva formen. Exemplet 

Alla elever ansåg att sina lärare borde använda mer bilder illustrerar hur 

den reflexiva formen sina används som subjekt istället för det förväntade 

deras.  

I exempel (2) nedan framkommer emellertid att eleverna skapar nya, 

kreativa språkbruksregler och gör en ny distinktion där de föreslår att valet 

mellan sina och deras har att göra med numerus: 

Exempel (2)  Fokusgruppsamtal, skola i  Sydsverige 

Eva: jag tycker det låter rätt att alla elever ansåg att sina lärare- att det är 

varje individuella elev som ansåg att sin lärare- inte utan att det är 

alla elever tillsammans  

Pia: jag tycker man kan säga båda 

Eva: jag tycker alltså sina lärare att då är det flera lärare som en elev 

ansåg att alla tyckte så (.) så jag tyckte det var fyra
2
 

Pia: jag fattar vad du menar 

Eva: du förstår vad jag menar (.) att det är liksom inte deras som en 

grupp som ansåg en utan det är (för allt som) 

Eva: det beror på vad man menar (.) kan vara helt enkelt alltså man kan 

nog säga så (.) tror jag 

Pia: ja xx 

Bo: jag tro- jag förstår också vad du menar men ja- jag tänker mest på 

att det stå- (.) det står ju inte individuellt i det här fallet  

Eva menar att man använder sina när varje enskild elev syftar på en egen 

lärare. Det rör sig då om att elev A talar om sin lärare, elev B om sin lärare 

och elev C om sin lärare, vilket kan formaliseras enligt uppställningen 

nedan: 

elev A ----------- sin lärare 

elev B ----------- sin lärare  

elev C ----------- sin lärare  

Här rör det sig alltså om ett fall där eleverna talar om olika lärare. Enligt 

resonemanget skulle det dock bli skillnad om man syftade på en gemensam 

lärare, dvs. om en grupp elever (elev A, B och C) talar om samma lärare 

skulle man använda deras, enligt uppställningen nedan: 

elev A , elev B, elev C ----------- deras lärare  

                          
2 ’fyra’ är den poäng som talaren ger utifrån en skala på 1–5. 



Förklaringarna ovan siktar alltså in sig på numerus. Eftersom sina har 

pluralform, vilket deras saknar, verkar det för eleverna naturligt att sina ska 

syfta på många lärare som i exemplet. Vad eleverna inte reflekterar över är 

regeln som säger att sin/sina inte kan stå i som subjekt. 

Vad diskussionen också visar är att eleverna är öppna för språklig 

variation. Pia tycker till exempel ”att man kan säga båda”.   

Efter tre dagar biljetterna kom med posten 

Språkexemplet Efter tre dagar biljetterna kom med posten skiljer sig från de 

andra konstruktionerna som tas upp i denna artikel genom att det är hämtat 

från en andraspråksinlärares skriftliga produktion. Svenskans ordföljdsregel 

med det finita verbet på andra plats i huvudsats står stark och är inte föremål 

för samma variation som de val av pronomen vi diskuterat tidigare. I motsats 

till de exemplen blir det också här tydligt att eleverna identifierar ett problem 

i meningen. Det är också den mening som får allra lägst poäng i 

enkätundersökningen (Norrby & Håkansson 2012). Men när det gäller att 

specificera vad det är som är fel i exemplet, saknar eleverna den adekvata 

terminologin. Som visas i exempel 3 a–d är de dock inte så långt ifrån 

vedertagen beskrivning i sina försök att förklara varför de upplever 

ordföljden som felaktig. Istället för att tala om rak och omvänd ordföljd eller 

använda begreppet V2 har eleverna egna grammatiska beteckningar – att det 

är ”baklänges”, ”uppbyggnadsfel” eller ”fel ordning”:  

Exempel (3) 

a) Det vet man ju när man läser språk säjer man– ska man säga grejer 

baklänges för att de ska bli rätt liksom (Västsverige) 

b) Fast det här är helt grammatiskt uppbyggnadsfel (Solkusten) 

c) Och just att orden ligger liksom i fel ordning (Stockholmsområdet) 

d) De har typ bytt ut ordningen (Brysselområdet) 

Ibland skapar eleverna också alldeles egna språkbruksregler där V3-

ordföljden inte förklaras av ordens ordning i förhållande till grammatisk 

funktion utan utifrån de ingående ordens längd, som i exempel 3e och 3f: 

e) Där är biljetten ett lite för långt ord för att man ska kunna flytta på det 

automatiskt sådär att ha före verbet (Stockholmsområdet) 

f) Man kan inte se kom förrän man har läst klart biljetterna 

(Stockholmsområdet) 

En kreativ möjlighet som lanseras är att man bibehåller V2-ordföljden 

genom att ha en lång nominalfras som subjekt (eftertredagar-biljetterna) och 

gör om prepositionsfrasen till ett egennamn, som i exempel 3g: 



g) alltså bara en sak alltså om det om det är nån slags konsert som heter efter-

tre-dagar så skulle det ju kunna funka som såhär om det till exempel 

konsert som heter efter-tre-dagar såhär så skulle man ju kunna säga såhär 

efter-tre-dagar-biljetterna kom kom /ALLA SKRATTAR/ med posten 

(Brysselområdet) 

I diskussionen om Efter tre dagar biljetterna kom med posten är eleverna 

inte lika öppna för variation som de var i diskussionen av de andra 

exemplen. De menar ofta att det är helt fel och att det är en konstruktion som 

används om man inte ”är så där jättehaj på svenska” (Västsverige),”nån som 

har lärt sig svenska rätt nyss” (Västsverige), inte är ”uppvuxen svensk” 

(Solkusten) eller är ”invandrare” (Västsverige).  

Nästa språkexempel illustrerar också en slags avvikelse mot den svenska 

ordföljdsreglerna, men nu med en annan lexikal omgivning.  

Exempelvis danskarna har ju bra öl  

Rent strukturellt har Exempelvis danskarna har ju bra öl samma formella 

egenskaper som Efter tre dagar biljetterna kom med posten, nämligen att 

verbet kommer på tredje plats i meningen. Trots att språkexemplet är 

strukturellt jämförbar med föregående exempel tar diskussionen en helt 

annan riktning, som exempel (4a) nedan visar:  

Exempel (4a)  Fokusgruppsdiskussion, skola i Sydsverige 

Eva: jag skulle väl säga danskarna har (.) exempelvis bra öl 

Bo: danskarna har till exempel- 

Ann: jag skulle väl säga att det är inte danskarna som inte har- det är väl 

inte danskarna som har ölen (.) eller alltså jag tänker mer att det är 

danska företag som har  

Pia: ska det inte vara komma efter exempelvis? 

Bo: eller da- danskarna 

Eva: jag tänker att det eh exemplet är (.) jag vet inte 

Pia: ska det inte vara komma efter exempelvis i så fall? Exempelvis (.) 

danskarna  

Som framgår av utdraget (4a) är det ingen som ser ordföljden som felaktig 

(brott mot V2) utan man diskuterar om det inte vore bättre att inleda 

meningen med subjektet (danskarna) eller att det borde framgå att 

danskarna egentligen syftar på ölproducenten. Ett tredje förslag är att det 

behövs ett kommatecken efter danskarna.  

Totalt diskuterar fokusgruppen det aktuella språkexemplet i drygt två 

minuter och man vrider och vänder på konstruktionen utan att någon enda 

gång identifiera V3-ordföljden som problematisk. De verkar överens om att 



man förstår innebörden, men fortsätter att lansera förslag på hur 

konstruktionen skulle kunna förändras.  I utdrag (4b) som följer några turer 

efter (4a) föreslår en av deltagarna att meningen  är exempel på “lite 

syftningsfel” eftersom gott öl kopplas till hela danska folket: 

Exempel (4b) Fokusgruppsdiskussion, skola i Sydsverige  

Ann: eller man förstår vad de menar 

Bo: ja man förstår vad de menar precis 

Ann: men samtidigt det är väl lite syftningsfel egentligen?  

(.) känns det som 

Bo: ja  

Ann: (xx syftning) 

Bo: i skrivet format är det det 

Eva: det var väl inget syftningsfel 

Bo: det är ju lite så s- 

Ann: jo men jag menar att man syftar på att det är danskarna  

som har bra öl (.) det är väl inte danskarna som har bra öl alltså- 

Ytterligare några turer längre fram föreslår en i gruppen att det är märkligt 

att kombinera exempelvis och ju och en annan deltagare menar att man inte 

ska börja en mening med exempelvis vilket (4c) illustrerar: 

Exempel (4c) Fokusgruppsdiskussion, skola i Sydsverige  

Pia: jag tycker det är konstigt att de sätter exempelvis och ju tillsammans 

(.) exempelvis danskarna har ju bra öl (.) alltså nej jag tycker det 

blir fel (xx) av dem 

Eva: danskarna har- eh exempelvis danskarna har bra öl 

Bo: nej jag tycker inte man börjar en mening med exempelvis 

Av alla de förslag som deltagarna lägger fram är särskilt kommentaren om 

att det behövs ett kommatecken efter exempelvis intressant (se exempel 

(4a)). I talspråk kan en paus efter ett inledande adverbial analyseras som en 

separat enhet – eller vad som kallas annex i Svenska Akademiens Grammatik 

(SAG kap 36, Annex). Kommatecknet kan ses som en motsvarighet till talets 

paus och fylla samma funktion. Det verkar rimligt att anta att de elever som 

förespråkar ett kommatecken här analyserar ordet exempelvis som ett annex.  

Man kan fundera över om exempelvis i dagens svenska har kvalat in som 

fokuserande satsadverbial och blivit likvärdigt med adverb som särskilt och 

åtminstone. I SAG ges exempel på att fokuserande satsadverbial kan följas 

av V3-ordföljd som i: Särskilt Anna irriterade ofta de andra kvinnorna (§ 

61) och Åtminstone släktingarna kommer på begravningen (§ 62). De 



fokuserande adverbialen utmärks av att propositionen gäller en särskild 

referent. I fallet särskilt gäller det en referent i högre grad än andra, medan 

det för åtminstone gäller för en referent vare sig det gäller för fler referenter 

eller inte. Ordet exempelvis skulle kunna ingå i någon av dessa typer.  

Diskussion 
Vad kan man då lära sig av vanligt folks diskussioner om språk? Det som 

framkommer i vår studie är att deltagarna inte är ”belastade” av grammatisk 

terminologi utan använder egna ord för att beskriva de språkliga fenomenen. 

Det sker på två sätt: dels genom att lansera egna grammatiska benämningar, 

dels genom att göra en intuitiv analys av ett språk som man behärskar till 

fullo och har implicit grammatisk kunskap om.  

I diskussionen av Hon såg han väldigt tydligt i (1) målar en av eleverna 

upp ett scenario för att argumentera för meningens rimlighet. Det är inte helt 

klart om han kommer fram till en lösning, men det verkar handla om ordens 

ordningsföljd och inte deras eventuella böjningsformer: om man betonar hon 

så är det lättare att se det som ett topikaliserat objekt, utan objektsform. I 

exempel (2) där man diskuterar Alla elever ansåg att sina lärare borde 

använda mer bilder fokuserar eleverna på att sina är böjt i plural (utan att 

referera till den termen) och drar slutsatsen att sina syftar på många lärare. 

Det är alltså numerus som blir fokus i förklaringen och inte om pronomenet 

är subjekt i satsen eller inte. Diskussionen kring språkexempel (3), Efter tre 

dagar biljetterna kom med posten, visar att eleverna kan reglerna för 

svenskans ordföljd på en implicit nivå och identifierar konstruktionen som 

grammatiskt fel. Detta är enda gången som deltagarna talar om något som 

grammatiskt fel, vilket kan bero på att just denna konstruktion är hämtad 

från andraspråkssvenska. Brott mot V2-regeln i svenska skulle därmed 

kunna ses som symbol för ett annorlunda språk, ett språk som urskiljer ’oss’ 

från ’dem’. Det fjärde språkexemplet – Exempelvis danskarna har ju gott öl 

– har samma ordföljdsmönster som språkexempel (3), men leder inte till 

samma negativa reaktioner. Ingen säger att det är fel, utan konstruktionen 

med exempelvis först och V3-ordföljd verkar accepteras av eleverna. Vår 

tolkning av gruppdiskussionen är att exempelvis kan stå initialt om det ses 

som antingen annex eller fokuserande adverbial (men naturligtvis använder 

eleverna inte dessa termer).  

Ett folklingvistiskt perspektiv på hur folk resonerar om språk ger oss 

alltså nya ingångar till hur man kan se på  en viss konstruktion. De sätt som 

eleverna diskuterar språkexemplen på utmanar den gängse grammatiska 

förklaringsmodellen genom att eleverna skapar egna språkbruksregler. Vi ser 

detta i språkexempel (2) där numerus ses som avgörande för valet av sina, i 

språkexempel (3) där biljetten anses vara ett för långt ord för att kunna stå 

före verbet, eller som i språkexempel (4) där det hävdas att man inte kan 



kombinera exempelvis med ju. Inte minst i skolsammanhang kan det vara av 

värde att ta elevernas språkliga intuitioner på allvar. Vi menar att ett sådant 

perspektiv skulle berika grammatikundervisningen i den svenska skolan. 
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Appendix 

De fjorton exempel som deltagarna ombads ta ställning till var:  

(1) Han är mycket äldre än mig. 

(2) Alla elever ansåg att sina lärare borde använda mer bilder.  

(3) Det var ett helt år som jag kunde inte gå över huvud taget.  



(4) Barn till föräldrar med gemensamt efternamn förvärvar vid födseln det 

namnet. 

(5) Johan sa att de skulle aldrig gå med på att han slutade. 

(6) Tycker du om dem här? 

(7) Efter tre dagar biljetterna kom med posten. 

(8) Hon var lite sådär jätteallvarlig. 

(9) Personalen blev såklart oroliga. 

(10) De e ju sjukt mycket större. 

(11) Du kommer ju klara dig bra. 

(12) Den förnybara energin i Sverige har stor potential att byggas ut under 

lång tid framöver. 

(13) Hon såg han väldigt tydligt. 

(14) Exempelvis danskarna har ju bra öl. 


