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1 Inledning 

 

Under en föreläsning på SOL hösten 2011 tog vår lärare upp begreppet halvspråkighet. Vi 

lade inte ner mycket tid på det, utan det nämndes som i förbifarten, ett tabubelagt ord som 

man skulle låta bli att använda. Det var uppenbart att läraren var starkt emot användandet av 

begreppet. 

Halvspråkighet har funnits i min vokabulär så länge jag varit lärare, men jag har aldrig riktigt 

funderat över vad det verkligen står för och varför jag och mina kollegor ibland använt, om 

inte hela begreppet i sig, så i alla fall variationer av det, så som torftigt eller fattigt språk. 

Ordet halvspråkighet är så tydligt i sig, halv och språk. Det är uppenbart vad det handlar om 

efter en ytlig analys. Halvspråkighet innebär ett språk som bara behärskas till hälften, som 

inte når ända fram. Jag insåg att halvspråkighet är ett begrepp som diskriminerar och 

förminskar och som alltså inte ska användas hur som helst, ja helst inte alls. Ordet har en 

negativ klang och det stod klart att det inte är riktigt ok att använda det. Jag hade önskat att vi 

hade uppehållit oss längre vid begreppet vid detta föreläsningstillfälle. Det kändes 

otillfredsställande att få det förklarat som ett tabuord när jag så många gånger tänkt tanken om 

mina egna elever, att de är just halvspråkiga eller har ett torftigt eller fattigt språk. 

 

I mitt yrkesliv har jag många gånger känt frustration över hur jag ska klara mitt uppdrag. Hur 

ska eleverna nå målen i skolans ämnen när de språkliga förutsättningarna inte finns där? 

Skolverkets kursplaner står i djup kontrast till den verklighet jag och en del av mina kollegor 

befinner oss i. Vi är många som använder dokumentärfilmer som är gjorda för årskurserna 4 -

6 trots att vi arbetar med ungdomar i gymnasieålder. Språkbristen medför också svårigheter 

när man ska åka på studiebesök. Trots att man förklarar för guiden i förväg att nu kommer en 

grupp elever som behöver få information på enkel svenska, så slutar det ändå med att hon 

eller han lägger sig på en språklig nivå som inte går fram. Eleverna tappar koncentrationen 

och känner sig dumma. Vi är också många som gör vad vi kan för att skriva om läromedlen så 

att våra elever ska få åldersadekvat information fast på en språklig nivå som passar dem. 

Detta är också problematiskt då stoffet som ska läras in kräver sin vokabulär. Det är problem 

att hitta skönlitteratur som ger eleverna något. Ordförrådet i ungdomsböckerna som skulle 

kunna passa elevernas mognad är ofta för brett. Det är inte de ämnesspecifika orden som är 

problemet, dem måste alla ungdomar erövra bit för bit, utan det är de ord som uttrycker 

nyanser ofta i form av synonymer, som ställer till det. För att ge ett exempel kan jag nämna 
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ordet sällsynt, som kommer att tas upp i min undersökning. 73 % av eleverna i den grupp jag 

kommer att titta närmare på vet inte vad det betyder. Läromedlen är fulla av ord som 

författaren förutsätter att ungdomarna har med sig i bagaget, som exempelvis sällsynt. Man 

kan säga att det är skolspråket som är problematiskt, det vill säga de ord som eleverna bör 

behärska för att klara sig igenom den litteratur som är avsedd för deras respektive nivå och 

som används i skolan. Detta gäller inte bara läromedel, utan i hög grad skönlitteratur för 

ungdomar.  

 

Elevgruppen jag syftar på är inte ungdomar som kommit till Sverige nyligen. Av förklarliga 

skäl är de ju inne i en lärprocess och bygger på sitt ordförråd allt efter som. Elevgruppen jag 

talar om är ofta födda i Sverige och har tillbringat hela sin skoltid och ofta förskoletid i det 

svenska skolsystemet. Ett utmärkande drag för denna elevgrupp är att de ofta uppfattar 

svenskan som det språk de behärskar bäst. Elevgruppen verkar också vara typisk för vissa 

områden i storstäder, i detta fall de segregerade stadsdelarna i Malmö. På senare tid har 

språkfrågan lyfts fram i inte bara branschtidningar, utan också i dagspressen. Man har börjat 

diskutera hur den svenska skolan, som har varit en av världens bästa, nu har tappat stort. ”En 

likvärdig skola” och ”En skola för alla” är målsättningar som man tyvärr inte har lyckats leva 

upp till, och man har nu stora problem med att vi inte klarar av skolans kompensatoriska 

uppdrag.  

 

Begreppet halvspråkighet var aktuellt under förra seklet och på den tiden gällde det andra 

invandrargrupper och minoriteter. I dag har vi en betydligt större andel ungdomar som har 

svenska som andraspråk. Vi har också storstadsmiljöer där svenska språket inte används i 

speciellt hög grad. 

 

För att göra något åt detta problem, måste man kunna diskutera och definiera det först. Vi som 

arbetar med denna elevgrupp vet nämligen att gruppen existerar och att den språkliga nivån 

ständigt sätter käppar i hjulet för eleverna och för oss som har uppdraget att hjälpa dem att nå 

kursplanernas mål. Begreppet halvspråkighet används slentrianmässigt trots att det är 

kontroversiellt. Frågan är om vi har klart för oss vad begreppet står för. Detta vill jag ta reda 

på och resonera kring i denna uppsats. 
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      1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att ge en bild av gymnasieelevers ordkunskap. Detta kommer jag 

att göra genom att presentera en enkätundersökning. Min hypotes är att enkätresultaten 

kommer att visa på stora brister i elevernas ordförråd. Möjligtvis så pass stora brister så att det 

går att motivera ett användande av begreppet halvspråkighet. För att kunna koppla mina 

resultat till halvspråkighetsbegreppet kommer jag att diskutera begreppet i den teoretiska 

bakgrunden.  

 

1.2 Disposition 

Efter inledning och metod fortsätter uppsatsen med en teoretisk bakgrund i avsnitt 3. I detta 

redogör jag för halvspråkighetsbegreppets förespråkare och kritiker. Röster ur svensk 

dagspress tas även upp som företrädare för den utomvetenskapliga diskussionen om 

halvspråkighet. Jag kommer sedan att presentera en kvantitativ undersökning i enkätform. 

Resultatet presenteras i avsnitt 4. Jag redovisar i tabellform med tillhörande kommentarer. I 

avsnitt 5 kommer jag att diskutera enkätresultaten i anknytning till halvspråkighetsbegreppet. 

Uppsatsen fortsätter i avsnitt 6 med en diskussion och eget resonemang kring resultaten och 

halvspråkigheten i stort. Avslutningsvis kommer ett kort efterord.  

 

 

2 Metod 

Denna uppsats kommer att vila på en kvantitativ undersökning i form av en enkät som har 

delats ut på ett yrkesgymnasium i Malmö Stad. Etthundranitton elever har besvarat enkäten 

som ligger till grund för vidare resonemang om halvspråkighet i denna uppsats. 

 

2.1 Enkäten 

Enkäten inleds genom att eleverna får tjugotre ord med fyra svarsalternativ vardera. Eleverna 

ringar in det alternativ de anser vara korrekt. De första två orden anser jag vara enklare än 

övriga, acceptera och argument, och jag satte dem i början för att eleverna inte skulle börja 

med att misslyckas. Efter orddelen kommer en sida där informanterna får svara på frågor som 

ger mig möjlighet att dela in dem i grupper. Dessa frågor kommer sist för att eleverna inte ska 

ha tröttnat på enkäten före de är klara med den. Frågorna ger mig bland annat svar på vilka 

språk eleven talar, vilket språk eleven talar mest hemma, vilket språk de tycker att de är bäst 

på samt hur gamla de var när de kom till Sverige. Eleven får också uppge hur ofta hon eller 

han läser böcker och tidningar, och i vilka sammanhang. Enkäten i sin helhet finns som 
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appendix 1 och i resultaten i appendix 2. 

 

Enkäten har delats ut till fem yrkesintroduktionsklasser och fem ettor på nationella 

programmet. Vissa av klasserna är relativt små, sammantaget har jag fått in etthundranitton 

svar. Av dessa svar har nittiofyra använts i min undersökning. De som har blivit bortsorterade 

har bland annat uppgivit att de är födda i Sverige men känner sig bäst på sitt modersmål, 

alternativt att de uppgivit att de känner sig bäst på både svenska och sitt modersmål. 

 

2.2 Informanter 

I redovisningen av enkätresultaten kommer jag att ta upp tre olika elevgrupper. Den grupp 

som är mest relevant i fråga om halvspråkighetsbegreppet, kommer att i texten benämnas 

målgruppen.  Från denna grupp har jag fått in 33 svar. Gruppen följer följande kriterier:  

 Eleverna har svenskan som sitt andraspråk. De läser inte nödvändigtvis SvA, utan en 

del av dem läser svenska 1 alternativt grundskolans svenska åk 9. 

 De har tillbringat hela grundskoletiden i Sverige. 

 Eleverna uppger själva att svenskan är det språk de är bäst på. 

 De går på yrkesintroduktionsprogrammet respektive ettan på det nationella 

programmet i en kommunal yrkesinriktad gymnasieskola i Malmö. 

Gruppen uppfyller de kriterier som är relevanta för diskussionen om halvspråkighet: Eleverna 

anser att det språk de är bäst på är svenska, men har samtidigt ett så pass begränsat ordförråd 

så att det kan medföra problem i studiesituationen. När det kommer till frågan om vilket språk 

de tycker att de är bäst på, så bygger elevsvaren helt och hållet på elevens egen uppfattning.  

 

Den andra elevgruppen kallar jag SPR vilket är en förkortning för språkintroduktionen. 

Gruppen utgörs av 31 elever vars kriterier är som följer: 

 Eleverna har svenskan som andraspråk och läser SvA på grundskole- respektive 

gymnasienivå. 

 De har kommit till Sverige från mellanstadieålder och uppåt. Med andra ord har de 

gått på särskild språkintroduktionsutbildning under sin tid i landet, därav benämningen 

SPR. 

 Eleverna uppger att det språk de behärskar bäst är modersmålet. 

 De går på yrkesintroduktionsprogrammet respektive ettan på det nationella 

programmet i en kommunal yrkesinriktad gymnasieskola i Malmö. 
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Slutligen tar jag upp en tredje grupp som i texten benämns kontrollgruppen. Jag har fått in 30 

svar från denna grupp vars kriterier är: 

 Eleverna har svenskan som modersmål och läser svenska 1 alternativt grundskolans 

svenska åk 9. 

 De går på yrkesintroduktionsprogrammet respektive ettan på det nationella 

programmet i en kommunal yrkesinriktad gymnasieskola i Malmö. 

 

2.3 Material 

Enkätorden är till större delen hämtade från materialet Reparationskurs ORD, ett material som 

ofta används i svenskundervisningen på yrkesintroduktionsprogrammen. Detta material är 

lämpligt då det speglar den språkliga nivå som man kan sägas behöva behärska då det gäller 

skolspråk på gymnasienivå. I detta material kan vi bland annat läsa att ordförrådets betydelse 

betonas starkare i Lgr11 än vad det gjorde i den tidigare kursplanen för svenska. Materialet 

lutar sig på forskningsresultat som säger att ordförrådets storlek är den viktigaste faktorn för 

skolframgång. Man betonar också ordförrådets vikt för hur vi greppar högre 

abstraktionsnivåer (Johansson 2011:5).  

 

För att ge en bild av halvspråkighetsbegreppet används utdrag Edico 

(utbildningsförvaltningen i Malmö Stad), samt ur Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. 

Detta kommer att redovisas i den teoretiska bakgrunden i avsnitt 3. Jag kommer även att 

använda mig av Nils Erik Hansegårds Tvåspråkighet eller halvspråkighet från 1968 och 

teorier och kommentarer av Tove Skutnabb-Kangas och J. Cummins. Kritik av 

halvspråkighetsbegreppet presenteras i form av artiklar ur tidskriften Invandrare och 

Minoriteter från 1981 samt 1989, dels texter i antologier, som Christopher Strouds artikel 

Halvspråkighet och rinkebysvenska som språkideologiska begrepp i referensverket Svenska 

som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle, 2004 samt artikeln Halvspråkighet 

som kastmärke – ett fall för vetenskapssociologin av Sven Öhman, ur Att leva med 

mångfalden – En antologi från Diskrimineringsutredningen, 1981. 
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3 Teoretisk bakgrund 

I avsnitt 3.1 ger jag en redogörelse för halvspråkighetsbegreppets historik. Detta avsnitt 

kommer att behandla begreppets myntare och förespråkare. I 3.2 tar jag upp hur begreppet 

halvspråkighet har blivit bemött inom språkvetenskapen. Detta avsnitt domineras av de 

forskare som anser att begreppet är stigmatiserande och diskriminerande. I 3.3 ger jag en bild 

av hur begreppet används i den moderna debatten (2000-talet). Detta gör jag genom att ta upp 

några artiklar ur svensk media.  

 

3.1 Halvspråkighetsbegreppet myntas 

 Begreppet dök för första gången upp på den skandinaviska scenen i ett föredrag av Nils Erik 

Hansegård 1962. Det började diskuteras på allvar först efter att Hansegård gav ut 

Tvåspråkighet eller halvspråkighet?1968 (Skutnabb-Kangas 1981:260). Jag kommer att 

inleda med att presentera Hansegårds bild av halvspråkigheten för att i de följande styckena ta 

upp teorier av Tove Skutnabb-Kangas och sedan Jim Cummins, välkända forskare som även 

har blivit kritiserade för att bygga delar av sin forskning på aspekter av 

halvspråkighetsbegreppet. 

 

3.1.1 Nils Erik Hansgård: Tvåspråkighet eller halvspråkighet? 

Skriften Tvåspråkighet eller halvspråkighet? behandlar främst de finsktalande svenskarnas 

dåvarande situation i Tornedalen. Författaren var starkt kritisk till hur finskan sköts undan till 

förmån för svenskan och såg detta som den bakomliggande orsaken till halvspråkighet, det 

vill säga att modersmålet inte fick lika hög status som majoritetsspråket (Hansegård 1968:88). 

Man får i boken flera exempel på hur de finskspråkiga skämdes för sitt modersmål och hur 

föräldrar valde att tala svenska med sina barn istället för finska. Som en följd av detta gick de 

finskspråkiga barnen miste om det spontana språket, det vill säga att de gick miste om ”hög 

automatik och förmåga att ge uttryck för de intimaste känslor” (Hansegård 1968:111). Han 

menade vidare att brytning och grammatiska fel inte innebar några egentliga problem, utan att 

det handlade om den nyansrikedom i ett språk som uppkommer när man behärskar det fullt ut 

(ibid). Skulden till uppkomsten av halvspråkighet menade Hansegård, låg hos det svenska 

skolsystemet, som metodiskt förbjöd de finskspråkiga barnen att använda sitt modersmål i 

skolan. Han gick så långt så att han talade om att Sverige bedrev ett ”kulturellt folkmord” av 

befolkningsgruppen i Tornedalen, och att detta var följden av den assimilationssträvan de 

utsattes för (Hansegård 1968: 111). 
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Det är inte finskspråkigheten som är skuld till elevernas skolsvårigheter, utan felet ligger i skolan, som 

förutsätter att elevernas modersmål är svenska (Hansegård 1968: 123)! 

 

Tvåspråkighet, menade författaren vara det ideala och innebar för individen större 

kommunikationsmöjligheter och ett ”vidgat psykiskt synfält” (Hansegård 1968:80). Ett språk 

kan alltså inte rakt av översättas till ett annat, olika språk bär på olika distinktioner och de 

innebär en sorts tolkning av verkligheten (ibid). Däremot var samordnad tvåspråkighet att 

föredra, det vill säga en tvåspråkighet där båda språken har lika hög status och inte utövas på 

bekostnad av varandra (Hansegård 1968:67). Hansegård gav alltså en positiv syn på 

tvåspråkigheten, men menade samtidigt att vägen till lyckad tvåspråkighet skulle kräva 

tvåspråkiga skolor. Han var emot att finskan skulle behandlas som ett slags hemspråk, utan 

menade att det bästa vore om både de svenska och de finskspråkiga barnen läste både svenska 

och finska i skolan. Detta skulle medföra kvalificerad tvåspråkighet och en statusutjämning 

(Hansegård 1968:123-131). Hur och i vilken ålder språken skulle introduceras diskuteras i 

bokens avslutande kapitel. Författaren tar upp att det finns forskning som säger att man sak 

konsolidera modersmålet först, för att sedan i tioårsåldern introducera andraspråket. Han tar 

också upp att det finns forskning som menar att det är bra att introducera andraspråket så 

tidigt som möjligt, bara det inte blir på bekostnad av modersmålet. Själv lutar han åt att 

föredra den första modellen i det att han förespråkar att de tidiga årens undervisning sker på 

modersmålet och att andraspråket kommer in i undervisningen efter ett par år (Hansegård 

1968:124-125). 

 

Vad menade då Hansegård med begreppet halvspråkighet? Vad innebar det i praktiken för den 

halvspråkiga individen? Förutom de uppenbara bristerna, som exempelvis ett litet ordförråd 

och språkriktighetsfel, så menade han att den halvspråkige fick svårt att få fram sina 

personliga tankar. Halvspråkigheten liknades vid en lindrig form av afasi, då den halvspråkiga 

personen kunde uttrycka sig konkret men saknade förmåga att göra detta mer abstrakt 

(Hansegård 1968:43). Som stöd för sitt påstående använde han bland annat tanken om den 

inre monologen. Enligt denna så gör små barn ingen större skillnad på de ord man säger till 

sig själv, och de ord man säger till andra. Man pratar på, vare sig man är ensam eller 

tillsammans med andra, man använder med andra ord ett egocentriskt språk. Med tiden 

avstannar detta och man lär sig att skilja på det tal man riktar till andra, och det tal man riktar 

till sig själv. Det sistnämnda stannar kvar inom oss som en inre monolog. Här lutar sig 
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Hansegård mot Vygotsky, som vidare menar att vår inre monolog inte är uppbyggd av 

regelrätta meningar, utan ”ofta är mycket fragmentarisk, osammanhängande och full av 

ovidkommande ting” (Hansegård 1968:50-51). Hansegård menar att språkets viktigaste 

uppgift är att bära tanken i den inre monologen. Språket fungerar här som bärare av symboler 

och tolkning av verkligheten (Hansegård 1968:54). I längden menar han alltså att det inte 

finns någon tanke utan att vi har ett språkligt uttryck för denna. Det är språket som väcker 

känslor och som ger oss en egen vilja: 

 

Om man inte har språket helt till sitt förfogande (halvspråkighet), leder det till en utarmning av 

känslolivet: en fattigdom på individuella betydelser och en brist på nyans i de emotionella 

upplevelserna” (Hansegård 1968:58) 

 

Halvspråkighet framställs med andra ord som något handikappande då hela personligheten 

hämmas och tankar inte kan tänkas. Eftersom ord och begrepp bär känslan så kan i 

förlängningen inte heller känslan upplevas ordentligt. 

 

3.1.2 Tove Skutnabb-Kangas: Om dubbel halvspråkighet, ytflyt och tankeverktyg 

I sin bok Tvåspråkighet från 1981 diskuterar Tove Skutnabb-Kangas begreppet dubbel 

halvspråkighet. Författaren menar att begreppet befinner sig på ett förvetenskapligt stadium 

och att det är mer av ett politiskt begrepp. Hon tar upp hur halvspråkighet har blivit ett fult ord 

och hur det möts av indignation och ironi bland dess främsta kritiker. Begreppet ”viftas bort” 

av progressiva forskare som enbart ser det som en medelklasskonstruktion med mål att 

stämpla ”invandrade arbetarklassbarn” som sämre (se avsnitt 3.2).  Hon menar att vi tyvärr 

inte kan avpollettera begreppet förrän man tar reda på vad som ligger bakom, och att för 

människor som aldrig mött någon dubbelt halvspråkig person, måste begreppet te sig som ren 

fiktion (Skutnabb-Kangas 1981:258-259). Däremot menar hon att begreppet kan lägga 

skulden för samhällets misslyckande på barnet: ”Det blir barnet som blir syndabocken istället 

för skolan och samhället” (Skutnabb-Kangas 1981:259). Även lärarrollen tas upp i 

sammanhanget. Lärare tenderar att använda begreppet för att uttrycka oro för sina elever och 

en slags hjälplöshet då de inte vet hur de ska hjälpa dem (Skutnabb-Kangas 1981:258). Tove 

Skutnabb-Kangas använder dock inte halvspråkighet i sin språkteori utan hon diskuterar 

begreppet utifrån. Att jag väljer att ta upp henne i detta sammanhang beror på att hon ofta 

befunnit sig i skottgluggen då man kritiserar halvspråkighetsbegreppet.  
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Tove Skutnabb-Kangas delar upp den språkliga kompetensen i två delar; ytflyt och 

tankeverktyg. Ytflyt står för hur det låter då man talar. Ett gott ytflyt innebär alltså grammatisk 

korrekthet utan brytning. Tankeverktyget beskrivs som en slags ”tanketunna”, i vilken man 

stoppar erövrade begrepp och betydelser av de språk man håller på att utveckla. Modellen 

innebär att alla barn först tillägnar sig ytflyt och tankeverktyg i det språk som talas i hemmet. 

När barnet sedan börjar i förskola eller skola och möts av ett annat språk, så börjar barnet att 

tillägna sig och bygga upp ett ytflyt i detta nya språk. Följden kan bli att modersmålet står 

tillbaka. Barnet väljer att använda majoritetsspråket i högre grad, och ytflytet och följaktligen 

tankeverktyget på modersmålet blir lidande. En riskperiod infaller då barnet är mellan ca sju 

och tolv år. Under denna period föreligger en risk att barnet inte tillgodogör sig 

tankeverktyget optimalt. Anledningen till detta kan vara att barnet får färre möjligheter att 

utveckla tankeverktygen på modersmålet, och att detta även leder till brister i 

majoritetsspråket (Skutnabb-Kangas 1986:85).   

 

Tove Skutnabb-Kangas menar att ovanstående problematik kan undvikas om skolan möter 

andraspråkseleverna på rätt sätt. Man bör se majoritetsspråket som ett andraspråk och ge 

barnet undervisning som korrelerar med barnets situation. Detta innebär att man bland annat 

bör ta in ”kulturellt elevanpassat material”, tvåspråkigt material och gärna tvåspråkiga 

välutbildade lärare. Det är också önskvärt att eleverna slipper känna sig annorlunda i negativ 

bemärkelse. En modell är att om möjligt båda språken används som undervisningsspråk 

(Skutnabb-Kangas 1986:91-97). 

 

3.1.3 Jim Cummins: BICS och CALP 

På A-nivån i svenska som andraspråksutbildningen på Lunds universitet möter vi studenter 

professor J.Cummins modell om BICS och CALP.  Den påminner om Tove Skutnabb-Kangas 

definitioner ytflyt och tankeverktyg i det att två språkliga nivåer tas upp. BICS står för Basic 

Interpersonal Communicative Skills och innebär förmågan att uttrycka sig i det sociala 

samspelet människor emellan, och CALP, Cognitive Academic Language Proficiency, uppstår 

då man erövrar språket på mer analytiska och abstrakta nivåer, det vill säga det språk som 

ligger till grund för skolframgång. Jag kommer inte att gå in djupare på J.Cummins modell, 

men vill nämna den då hans indelning av den språkliga förmågan sätts i samband med Tove 

Skutnabb-Kangas. Detta har medfört kritik i halvspråkighetsdebatten och han nämns vid ett 

par tillfällen i denna. Kritiken har mestadels handlat om indelandet i olika språkliga 

kompetenser, vilket har ansetts vara ett sätt att hålla andraspråkstalaren nere i det att han eller 
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hon alltid kan misstänkas ha bristande kognitiv förmåga. Indelningen i olika språkliga 

kompetenser anses även vara baserade på en vit medelklassnorm, med andra ord rasistisk och 

etnocentrisk. Denna kritik går jag in på mer detaljerat i avsnitt 3.2. 

 

3.2 Halvspråkigheten i språkvetenskapen 

I detta avsnitt kommer jag att ta upp något av den kritik som halvspråkighetsbegreppet har 

stött på i språkforskningen. I referensverket Svenska som andraspråk – i forskning, 

undervisning och samhälle använder jag mig av Christopher Strouds artikel Halvspråkighet 

och rinkebysvenska som språkideologiska begrepp. Artikeln speglar på så sätt den nuvarande 

dominerande synen på halvspråkighet i språkvetenskapen och därför tas den upp i det första 

avsnittet, 3.3.1. I de följande avsnitten tas några synpunkter på halvspråkighetsbegreppet upp 

från bland annat antologier. En av dem är Att leva med mångfalden – En antologi från 

Diskrimineringsutredningen 1981. Ur denna antologi använder jag mig av artikeln 

Halvspråkighet som kastmärke – ett fall för vetenskapssociologin av Sven Öhman. Vidare 

kommer ett avsnitt om artiklar ut tidskriften Invandrare och minoriteter från 1982 respektive 

1989.  

 

3.2.1 Christopher Stroud: Halvspråkighet och rinkebysvenska som språkideologiska 

begrepp 

I referensverket Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle 

förekommer artiklar av auktoriteter inom svenska som andraspråksforskningen. Artiklarna 

bygger på uppdaterad forskning inom ämnesområdet och används bland annat i många 

delkurser på universitetsnivå. En av artiklarna är Halvspråkighet och rinkebysvenska som 

språkideologiska begrepp och är författad av Christopher Stroud.  I artikeln vill Stroud ge en 

bild av hur begreppen halvspråkighet och rinkebysvenska används i ”icke-vetenskapliga, 

vardagliga, såväl offentliga som lekmannamässiga sammanhang” (Stroud 2004:329). 

Begreppen lever enligt författaren ett eget liv utanför den vetenskapliga sfären, och det 

används oftast i sociala och politiska sammanhang som syftar till att marginalisera invandrare. 

I stället för att vara öppet rasistisk, vilket inte är accepterat i Sverige, så visar man istället en 

slags språklig rasism för att skapa utanförskap. Detta gör man enligt Stroud bland annat 

genom användningen av begreppet halvspråkighet: 

 

begreppen rinkebysvenska och halvspråkighet inte bara hänvisar till rent språkliga förhållanden utan 

också fungerar som kraftfulla metaforer för ett svenskt själv och den ”etniske” andre i dagens svenska 
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debatt om invandring som förlänar begreppen vardaglig retorisk kraft och stor allmän popularitet. 

(Stroud 2004:330) 

 

Som synes i citatet ovan så pekar Stroud på att begreppet är lockande att använda i offentlig 

debatt genom sin klara kategorisering mellan svenskar och invandrare. Detta gör att begreppet 

lägger skulden för invandrares ojämlika socioekonomiska situation på språket och språkliga 

beteenden.  

 

Stroud pekar på förekomsten av ett standardspråk som bygger på den övre medelklassens 

språkbruk. Föreställningar om detta standardspråk medför att man inte tolkar rinkebysvenska 

och halvspråkighet som ”riktiga” språk. Som talare av standardspråket, vilket anses vara ett 

bättre språk, ligger det följaktligen nära till hands att anta att man därför är en bättre 

människa. De som inte behärskar standardspråket kan bli betraktade som ”okultiverade, lata, 

ointelligenta” (Stroud 2004:332).  

 

Hansegårds föreställningar om halvspråkighet bygger på ideologiska antaganden, enligt 

Stroud. En av dessa ideologier kallar han modersmålsideologin. Med denna menar han 

föreställningen om att god behärskning av ett andraspråk bygger på ett väl utvecklat 

modersmål. Stroud tar upp att en aspekt av detta är att för att räknas som en kompetent 

språkbrukare så ska man tala andraspråket som en infödd. Här tar han upp hur bland annat 

Tove Skutnabb-Kangas och Jim Cummins har vidareutvecklat dessa tankar i sina teorier om 

ytflyt och tankeredskap respektive BICS och CALP. Dessa teorier har gemensamt att de delar 

in människan i det yttre och det inre. Du kan med andra ord visa en kompetent språklig fasad, 

men sakna de djupare aspekterna av begreppstolkning och symbolspråk i ditt inre. Det är detta 

som Stroud ser som den ”avgörande makten” i föreställningarna om halvspråkighet (Stroud 

2004:336). Hur väl du än talar som kan du alltid misstänkas för att vara halvspråkig om 

svenskan inte är ditt modersmål. I en fotnot kommer Strouds åsikter om denna typ av 

forskning ännu tydligare fram: 

 

De mekanismer varigenom begreppet spreds/överfördes till dessa nya kontexter skulle kunna utgöra 

ämnet för ett fascinerande idéhistoriskt forskningsprojekt. Det är helt klart att Jim Cummins genom 

personliga kontakter med Tove Skutnabb-Kangas fann begreppet lockande, eftersom det kunde utgöra 

ett teoretiskt stöd för hans eget arbete om språkinlärning. (Stroud 2004:335) 

 

Den välkände franske sociologen Pierre Bourdieu och hans teorier om språk och social 
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reproduktion, används också av Stroud för att visa på hur halvspråkighetsbegreppet slår mot 

invandraren. Dennes legitima rätt att göra sin röst hörd i samhället förminskas genom att hon 

eller han inte vinner tillträde till det offentliga rummet. Vidare sorteras invandraren in i en 

speciell personkategori, i vilken man finner låg tilltro till sig själv och sin plats i det sociala 

rummet (Stroud 2004: 338). 

 

En intressant aspekt i Strouds artikel är då han tar upp halvspråkigheten som hemmahörande i 

moralpanikens område. Moralpanik uppstår då ett samhälle står för stora utmaningar och 

förändringar. Den syftar ofta till att måla upp en hotbild som väcker ett starkt allmänt intresse 

och framkallar en reaktion från myndigheterna. Som exempel på moralpanik ges ett utdrag ur 

Lärarnas Tidning, nr 17, 1992. Artikeln bygger på halvspråkighetsbegreppet och författaren 

Anita Rooth ger en bild av den verklighet hon ser i sitt arbete med meningar som:  

 

 Och den som inte kan uttrycka sig tar till nävarna. … 

 

Om politikerna ej tar sitt ansvar och satsar på hemspråket och sv2 kommer arbetslösheten bland 

invandrarna öka och därmed våldet i samhället. … 

 

Många invandrarbarn börjar skolka. … 

 

Getto av arbetslösa och kriminella. … (Stroud 2004:339) 

 

Stroud menar här att halvspråkighetsbegreppet tjänar till att bortförklara problem istället för 

att finna de verkliga anledningarna till utanförskapet som invandrare kan uppleva (Stroud 

2004:339). Avslutningsvis nämner han några av dessa anledningar så som majoritetsrasism 

och institutionell diskriminering. Företeelser som han menar förtjänar en mer central plats i 

den allmänna debatten (Stoud 2004:354). 

 

3.2.2 Sven Öhman: Halvspråkighet som kastmärke – ett fall för vetenskapssociologin 

I antologin Att leva med mångfalden – En antologi från Diskrimineringsutredningen från 

1981 ger Sven Öhman, professor i fonetik, sin syn på halvspråkighetsbegreppet och dess 

konsekvenser. Han inleder artikeln med att referera till tv-programmet Studio S där man vid 

ett tillfälle talar om situationen för invandrarungdomar i Sverige. Programledaren och en 

lärare talar över huvudet på en pojke av turkisk härkomst och de kommer fram till att Ismet, 

som han heter, kommer att leva resten av sitt liv som halvspråkig. Öhman beskriver hur 
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förkrossad Ismet ser ut, en stark kontrast till en tidigare filmsnutt där man sett honom umgås 

med en kamrat och inte visat några tecken på att vara känslomässigt underutvecklad (Öhman 

1981:216-217). Ett resonemang följer om huruvida det inte förhåller sig så att vetenskapen 

ibland gör mer skada än nytta, som exempelvis ovanstående fall. Forskningen bör känna ett 

ansvar för hur lekmän uppfattar begrepp som halvspråkighet, som annars kan sägas både 

skapa och underhålla fördomar (Öhman 1981:217). Han menar också att 

halvspråkighetsdebatten främst har varit politisk i ”vetenskaplig förklädnad” (Öhman 

1981:220), och att allmänhetens behov av sensationsjournalistik har medfört att 

chockrapporter av olika slag får mer utrymme i debatten än de förtjänar. En sådan 

chockrapport är enligt Öhman Tove Skutnabb-Kangas studie om de finskspråkiga barnens 

bristande kunskaper i svenska, en studie vars resultat var ”synnerligen dåligt underbyggda 

rent empiriskt och grundade på en mycket grov och onyanserad språkteori” (Öhman 

1981:221). Tonen i Öhmans mycket kritiska artikel förmedlas bäst genom ett citat angående 

Tove Skutnabb-Kangas forskning: 

 

Det torde inte vara allt för djärvt att gissa, att denna ”forskningsrapportering” via pressen måste åläggas 

en ganska stor del av ansvaret för de smått obskurantistiska fantasier som har förekommit på 

gräsrotsplanet (och kanske ännu förekommer?) om att invandrarbarnen, till följd av sin 

”halvspråkighet”, skulle drabbas av ett slags hjärnförtvining som skulle bero på något som forskarna 

kallar för ”försenad kognitiv utveckling” och som innebär att offren är dömda till levnadsöden som 

toalettstädare och restaurangdiskerskor för all framtid – ja, att också deras barn och barnbarn är dömda 

till detta! (Öhman 1981:221) 

 

Debatten om halvspråkighetens vara eller icke-vara utmålas som en kamp som har andra 

drivkrafter än vetenskapligheten; närmare bestämt forskning som underställs 

intresseorganisationer, visstidsanställda forskare som redovisar resultat som ska passa in i en 

given mall för att garantera dennas fortsatta anställning, samt lärare som är rädda att bli 

överflödiga om inte forskningsresultaten berättigar nödvändigheten av deras ämne (Öhman 

1981:223). 

 

3.2.3 Christopher Stroud, Kenneth Hyltenstam och Maria Wingstedt i tidskriften 

Invandrare och minoriteter 

I tidskriften Invandrare och minoriteter behandlas halvspråkighetsbegreppet bland annat i en 

artikel från 1982, Halvspråkighet – ett förbrukat slagord. Artikelförfattarna Christopher 

Stroud och Kenneth Hyltenstam har, som titeln antyder, som mål att man slutar upp med 



14 

 

användandet av detta begrepp. Man ser det som cementerande och motverkande av ett gott 

syfte. De vänder sig främst mot att begreppet motiverar att man drar slutsatser om 

invandrarungdomars intellektuella och emotionella brister. De tar också upp hur ”fenomenet 

’språklig fasad’ eller ’ytflyt’ gör att även barn som inte har observerbara språkliga avvikelser 

kan fogas in i kategorin halvspråkiga” (Stroud & Hyltenstam 1982:12-13).  Med en sådan 

uppfattning finns det stor risk att barnen ser sig själva som bristfälliga då omgivningen ger 

uttryck för en sådan syn på deras språkliga identitet. Halvspråkighetsbegreppet är ödesmättat i 

sig och ger upphov till att barnet ger upp, att det är för sent att utvecklas. Som i Sven Öhmans 

artikel, ser de också en fara i att invandrarbarns problem ses som enbart språkliga och att 

fokus avleds från andra viktiga faktorer så som socialpsykologiska och socioekonomiska 

sådana (Stroud & Hyltenstam 1982:12-13). 

 

I artikeln Språklig chauvinism? från 1989 tar Christopher Stroud och Maria Wingstedt upp 

liknande problematik. De menar att invandrardebatten behandlar olika sorters problem som 

enbart språkproblem, att påståenden om halvspråkighet fungerar som en gränsmarkör mellan 

”oss” och ”dem”. De ger en redogörelse för hur tanken på ett standardspråk har växt fram ur 

koloniala och historiska strukturer. Författarna ger exempel på citat ur historien som 

framställer vissa icke-europeiska språk som en serie läten, nysningar och morrningar som inte 

låter som mänskligt tal. Skriftspråket har i Europa fungerat som norm, och denna norm har 

utgjorts av medelklassen och utbildningssystemet. Nationsbyggandet har understrukit tesen 

”ett språk, ett folk – en nation” i vilken språket har blivit viktigt för vilken plats man har i 

samhället. Med denna historiska bakgrund har vi i Sverige fått en etnocentrisk språksyn som 

enligt Stroud och Wingstedt bland annat illustreras av begreppen halvspråkighet och 

rinkebysvenska. Vi har i Sverige en enspråkighetsnorm, och tvåspråkighet och flerspråkighet 

ses som ett problem. Begreppen anses också konstruera en verklighet istället för att beskriva 

den (Stroud & Wingstedt 1989:6-8). 

  

3.3 Halvspråkighet - hur används begreppet? 

Ordet halvspråkighet dyker med jämna mellanrum upp i samtal om eleverna och deras 

prestationer. Det går en tydlig gräns mellan de elever som har svenska som modersmål och 

vissa elevgrupper som har svenska som andraspråk i hur de förstår och tar till sig 

undervisningsstoffet. Eleverna med svenska som modersmål har ett stort försprång och 

följaktligen en mycket större chans att klara uppgifter, prov och finalt kursmålen. Inte så 

konstigt, kan tyckas. Det som emellertid gör situationen anmärkningsvärd är att en grupp 
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andraspråkselever anser att svenskan är det språk de behärskar bäst. Tanken på en 

halvspråkighet infinner sig snabbt vid detta faktum. De har spenderat hela sin skoltid i 

Sverige, gått i svenska skolor där undervisningen har bedrivits på svenska. Det är dock 

välkänt att det i Malmö är så pass segregerat att många elever inte träffar andra 

svenskspråkiga personer än skolpersonalen.  

 

Jag kommer att ta upp några olika texter ur Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet, samt ett 

utdrag ur Malmö Stads personaltidning Edico. Ett genomgående drag i dessa texter är att man 

inte verkar se begreppet halvspråkighet som ett stigmatiserande uttryck, utan som en 

beteckning på ett samhällsproblem som ger konsekvenser för de ungas skolgång. Som 

kontrast till denna tanke om halvspråkighet, finner man föreställningen om att ungdomar som 

har ett starkt modersmål som bas lär sig svenska bättre. Denna tanke kommer bland annat till 

uttryck i artiklarna ur SvD och DN som tas upp nedan: 

 

I Dagens Nyheter kan man bland annat läsa artikeln Halvspråkighet skolors största problem 

där socionomen Matti Laukkanen har intervjuat tjugo grundskolerektorer i Malmö angående 

språkfrågan. Samtliga tillfrågade arbetar i grundskolor där man ser just halvspråkighet som ett 

stort problem för skolorna i Malmö. Barn som kommer från andra länder med ett väl utvecklat 

modersmål i grunden, utgör emellertid inte något problem enligt dessa rektorer. Matti 

Laukkanen tar även upp att problemen med halvspråkighet hela tiden ökar i Malmö (Dagens 

Nyheter 2004-12-09). Synen hos rektorerna går hand i hand med forskning som tar upp vikten 

av att inläraren redan har en konceptuell förståelse av begrepp i modersmålet, för att sedan 

kunna applicera detta på det nya språket (Cummins 2000: 55-56). I språkvetenskapen 

framförs det som ett välkänt faktum att god behärskning av modersmålet ofta medför god 

behärskning av andraspråket (Håkansson 2003:86). I en ledare i Dagens Nyheter ges prov på 

liknande uppfattning: ”All erfarenhet säger också att den som behärskar sitt modersmål också 

kan anamma ett annat språk, tvåspråkighet är inte halvspråkighet” (Dagens Nyheter 2007-01-

26). Halvspråkighet kontra tvåspråkighet tas även upp i en ledarblogg i SvD:  

 

Det ger trygghet och självförtroende att stå stadigt i sina föräldrars modersmål. Mycket tyder också på 

att invandrare som behärskar sitt hemspråk väl blir bättre integrerade i det svenska samhället än de som 

lutar åt halvspråkighet (SvD 2007-08-24). 

 

Synen på modersmålets betydelse för andraspråket, och vid brist därav halvspråkighet som 
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konsekvens, är alltså ett tydligt drag i media. Mp-språkröret Maria Wetterstrand ger också 

uttryck för denna uppfattning i en debattartikel i Dagens Nyheter där hon menar att Sverige 

bör be finnar om ursäkt för den diskriminerande behandling de fått utstå. I artikeln går hon in 

på hur de finskspråkiga barnen förbjöds att tala sitt modersmål under större delen av förra 

seklet: 

 

Att ta ifrån människan hennes modersmål är att slå undan fötterna och göra människan rotlös. 

Kontakten med den egna kulturen och den egna släkten försvåras. Rätten att få använda sitt modersmål 

anses därför vara en mänsklig rättighet. Ett barn som förvägras detta får också svårare att lära sig andra 

språk. Risken är att barnet blir sämre i tal och skrift på sitt nya påtvingade språk, när kunskapen i 

modersmålet beskurits. Resultatet kan bli en halvspråkighet där kunskapen i båda språken brister 

(Wetterstrand 2009-01-15) 

 

Edico är utbildningsförvaltningens personaltidning i Malmö. Man gör ofta nedslag på olika 

skolor och berättar om olika projekt och sätt att arbeta. I en artikel från 2013 beskriver lärare 

på Pauli gymnasium hur 39 % av eleverna i årskurs ett har så låga resultat på ett 

läsförståelsetest så att de anses behöva extra stöd. Eleverna har ett så pass begränsat språk att 

de inte klarar av att ta till sig läromedlen i många ämnen. Enligt artikeln finns det många 

anledningar till elevernas torftiga språk, men det handlar främst om att de har 

andraspråksbakgrund (Nilsson 2013:14). I artikeln tas aldrig själva begreppet halvspråkighet 

upp.  Jag anser emellertid att ordet ”torftigt” möter de uppfattningar som omfattar 

halvspråkighet så som det kommer till uttryck i övriga texter ur svensk media. 

 

I den moderna debatten om halvspråkighet tycks begreppet halvspråkighet användas för att 

beteckna ett samhälleligt misslyckande i form av för lite stöd av modersmålet. Synen på 

tvåspråkighet är delvis förankrad i den del av språkvetenskapen som poängterar vikten av 

modersmålets status och de kognitiva fördelar man får genom att behärska det väl.  

 

3.4 Några identifierbara drag i halvspråkighetsdebatten 

I den teoretiska bakgrunden kan man identifiera många olika aspekter. Jag kommer i avsnitt 5 

att diskutera mina enkätresultat genom att relatera till några av dessa. De drag jag ser som 

relevanta i diskussionen är: Yttre och inre aspekter, diskriminering och rasism, moralpanik 

samt halvspråkighet som ursäkt för samhälleligt misslyckande. 
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4 Enkätundersökningen 

Hur ser då språkkompetensen ut hos vissa elevgrupper och hur kan vi utifrån enkätresultaten 

föra en diskussion om halvspråkighet? Enkätresultaten visar sammanfattningsvis följande 

resultat: 

 

Summa totalt, andel rätt: 

 Målgruppen  46,1% 

 SPR   41,8% 

 Kontrollgruppen 81,6% 

 

I detta avsnitt kommer jag att redovisa resultaten närmare. I avsnitt 2.1.1 redogjorde jag för 

vilka kriterier jag utgick från när jag delat in eleverna i grupper. Sammanfattningsvis är det 

alltså nittiofyra elevsvar som utgör grupperna: 1) Målgruppen: Elever som har annat 

modersmål än svenska, men som tillbringat hela skoltiden i Sverige. De uppger att svenska är 

det språk de behärskar bäst. 2) SPR: Elever med annat modersmål än svenska, som har gått i 

svensk skola sedan mellanstadieålder – högstadieålder. 3) Kontrollgruppen: Elever som har 

svenska som modersmål.  

 

De 23 ord jag valt till min undersökning kommer från materialet Reparationskurs ORD 

(Johansson: 2011). Detta beskrivs närmare i avsnitt 2.1.2. Enkäten respektive komplett 

resultatredovisning kan ses i appendix 1 och 2. I följande avsnitt väljer jag att ta upp de ord 

där man ser stor respektive liten skillnad vad gäller ordförståelse mellan de olika grupperna. I 

tabellerna visar de gulmarkerade fälten rätt svar. 
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4.1 Enkätresultat med stor skillnad mellan målgrupp och kontrollgrupp 

Av enkätens 23 ord skiljer sig resultaten som mest åt mellan grupperna följande ord: sällsynt, 

baktanke, konstatera, förmögen samt mullra. Min gräns för vad jag anser vara stor skillnad 

mellan grupperna har jag dragit vid ca 50 procentenheter. 

 

Tabell 1. Sällsynt 

12. Sällsynt Målgrupp % SPR % Kontrollgrupp % 

a. Ovanlig 
 

27,3 9,7 93,3 

b. Osynlig 
 

36,4 58,1 0,0 

c. Fantasifull 
 

21,2 25,8 3,3 

d. Mycket gammal 
 

15,2 6,5 3,3 

 

Den korrekta betydelsen av ordet sällsynt ges av 93,3 % i kontrollgruppen medan 27,3 % av 

målgruppens elever anger ’ovanlig’ som rätt svar. Bland SPR-eleverna har 9,7 % av eleverna 

uppgett rätt svar. I både målgruppen och SPR-gruppen kan man anta att de har gjort en 

kvalificerad gissning, då det vanligaste svarsalternativet är ’osynlig’. Kanske har eleverna 

försökt att tyda ordets betydelse genom dess delar; säll+synt och o+synlig. Enligt denna 

strategi skulle alltså SPR-eleverna i högre grad ha använt sig av detta sätt att gissa ett ords 

betydelse. Möjligen har de utarbetat vissa mönster för att bearbeta och lära sig ord. 

Gissningsalternativen är mer spridda i målgruppen. 

 

Tabell 2. Baktanke 

5. Baktanke Målgrupp % SPR % Kontrollgrupp % 

a. Hemlig orsak till det 
man gör 

24,2 45,2 86,7 

b. Dåliga minnen från förr 
 

54,6 29,0 6,7 

c. Man är sugen på bullar 
och kakor 

6,1 6,5 0,0 

d. Tänka illa om någon 
 

15,2 19,4 6,7 

 

I tabell 2 anger 24,2 % i målgruppen, 45,2 % av SPR-eleverna samt 86,7 % i kontrollgruppen 

’hemlig orsak till det man gör’ som rätt svar till ordet baktanke. Det är intressant att här se hur 

SPR-gruppens resultat är markant bättre än målgruppens. Möjligen skulle man i detta fall 

kunna tala om att SPR-gruppens elever har den metaforiska begreppsinnebörden klart för sig i 

högre grad än målgruppen, något som skulle kunna tyda på att de har tillgodogjort sig mer 

abstrakta begrepp på modersmålet. Det mest frekventa svaret hos målgruppen är ’dåliga 
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minnen från förr’ och det går att se en logik i att bak-tanke kan ses som något som ligger 

bakom en och alltså skulle kunna handla om något som har hänt förr.  

 

Tabell 3. Konstatera 

3. Konstatera Målgrupp % SPR % Kontrollgrupp % 

a. Tycka något. 
 

24,2 29,0 10,0 

b. Säga att det säkert är så. 
 

36,4 35,5 90,0 

c. Att veta mycket om 
konst. 

30,3 12,9 0,0 

d. Att vara osäker på 
något. 

9,1 22,6 0,0 

 

Vad gäller ordet konstatera så uppger 36,4 % i målgruppen den rätta betydelsen ’säga att det 

säkert är så’, och 35,5 % respektive 90,0 % i SPR-gruppen och kontrollgruppen. I detta fall är 

det rätta svaret det mest frekventa i alla grupper. Tydligt mer än hälften av målgruppens 

elever är emellertid osäkra på betydelsen och en stor andel gissar på att det betyder ’att veta 

mycket om konst’. Även denna gissning visar tecken på strategin att utläsa ett ords betydelse 

ur hur det låter. 

Tabell 4. Förmögen 

22. Förmögen Målgrupp % SPR % Kontrollgrupp % 

a. Rik 
 

39,4 16,1 93,3 

b. Duktig 
 

21,2 35,5 3,3 

c. Skötsam 
 

39,4 19,4 3,3 

d. Hemlighetsfull 
 

0,0 29,0 0,0 

 

’Rik’ anges som rätt svar på ordet förmögen av 39,4 % i målgruppen, 16,1 % i SPR-gruppen 

samt av 93,3 % i kontrollgruppen. Lika stor andel av eleverna i målgruppen har dock angivit 

’skötsam’ som rätt svar. ’Duktig’ är också ett populärt alternativ. I SPR-gruppen är det 

vanligaste svarsalternativet ’duktig’, vilket kanske har att göra med att det skulle kunna låta 

som förmågan.  
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Tabell 5. Mullra 

15. Mullra Målgrupp % SPR % Kontrollgrupp % 

a. Ljud från vatten 
 

9,1 38,7 0,0 

b. Ljud från vissa djur 
 

36,4 25,8 6,7 

c. Ljud från exempelvis en 
skolkorridor. 

24,2 6,5 0,0 

d. Ljud från himlen när det 
åskar 

30,3 29,0 90,0 

 

’Ljud från himlen när det åskar’ anges som rätt svarsalternativ på ordet mullra av 30,3 % i 

målgruppen, 29,0 % i SPR-gruppen samt 90,0 % i kontrollgruppen. Ordet tillhör den kategori 

onomatopoetiska ord som ofta är svåra för andraspråkselever. Det finns möjligen få 

anledningar att tala om muller, och i den mån ordet förekommer så kan man anta att det är 

vanligast i sagor och skönlitteratur. 

I enkätundersökningen förekommer denna ordkategori i ytterligare två varianter; pulsa (18) 

och klirra (19). Det är intressant att notera att en betydande del av kontrollgruppens elever 

inte heller är bekanta med dessa ord. Vad gäller klirra så tror 42,4% av målgruppens elever att 

det betyder ’ljud när man kliar sig’ (logisk gissning utifrån hur ordet låter och ser ut) medan 

23,3 % av eleverna i kontrollgruppen tror att det betyder ’ljud från naturen’. Det rätta 

svarsalternativet är i detta fall formulerat som ’ljud från en restaurang’. Jag kommer i nästa 

avsnitt att ta upp ordet pulsa.  

Vi ser att av orden som tagits upp i ovanstående avsnitt, så har andelen rätta svar aldrig 

övergått 40 % i målgruppen medan kontrollgruppen konsekvent visar på en korrekt 

ordförståelse över 85 %. SPR-eleverna är mer ojämna i sina svar, de visar en tydligt bättre 

ordförståelse än målgruppen i ett fall, uppvisar likartat resultat i två fall och mycket lägre i 

två.  
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4.2 Enkätresultat med liten skillnad mellan målgrupp och kontrollgrupp 

Av enkätresultaten så ser man minst skillnad i ordförståelse mellan målgrupp och 

kontrollgrupp när det kommer till orden; pulsa, argument, kommentar och debatt. Gränsen för 

vad jag anser vara liten skillnad har jag dragit vid 25 procentenheter. 

 

Tabell 6. Pulsa  

18. Pulsa Målgrupp % SPR % Kontrollgrupp % 

a. Gå genom vatten 
 

6,1 16,1 6,7 

b. Gå på hårt underlag 
 

18,2 22,6 10,0 

c. Gå väldigt snabbt 
 

54,6 38,7 53,3 

d. Gå genom snö 
 

21,2 19,4 30,0 

 

 

’Gå genom snö’ som rätt svarsalternativ på ordet pulsa uppges av 21,2 % av eleverna i 

målgruppen, 19,4 % i SPR-gruppen och av 30,0 % i kontrollgruppen. Detta är det lägsta 

resultatet som kontrollgruppen uppvisar i hela enkätundersökningen och det skiljer sig ganska 

lite åt mellan elevgrupperna.  

 

Tabell 7.  Argument 

2. Argument Målgrupp % SPR % Kontrollgrupp % 

a. Att man har sagt sin 
åsikt. 

78,8 83,9 96,7 

b. Något man blir varm av. 
 

3,0 0,0 0,0 

c. Arga ord. 
 

9,1 6,5 0,0 

d. Att man har sagt något 
man inte menar. 

9,1 9,7 3,3 

 

Vad gäller ordet argument så visar alla tre elevgrupperna prov på god ordförståelse. 78,8 % av 

målgruppens elever har svarat att det betyder ’att man har sagt sin åsikt’ och motsvarande 

siffror för SPR-eleverna och kontrollgruppen är 83,9 % respektive 96,7 %. Att argumentera 

ingår som kursmoment i ämnet svenska och gör förmodligen att eleverna känner sig väl 

bekanta med ordet. I avsnitt 2.1 nämnde jag att argument valdes ut till enkätundersökningen 

bland annat med tanken att eleverna skulle känna sig kompetenta, att enkäten inte skulle 

kännas ”knäckande” för dem.  

 

Liten skillnad mellan målgruppen och kontrollgruppen framkommer också när det gäller 

kommentar(20) och debatt (13). Vad gäller kommentar så svarade 75,8 % av eleverna i 
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målgruppen att det står för ’något man säger’. För SPR-gruppen är siffran 87,1 % och 

kontrollgruppen 100 %.  Liten skillnad föreligger också i förståelsen av ordet debatt, då 72,7 

% i målgruppen, 67,7 % av SPR-eleverna och 96,7 % i kontrollgruppen svarar att det betyder 

’diskussion, samtal’. Kommentar och debatt är också ord som används regelmässigt i skolan 

och medför antagligen därför en hög förståelse.  

 

 

5 Diskussion och analys av enkätresultaten med halvspråkighet 

som utgångspunkt 

Resultaten som har framkommit i enkäten visar att mindre än hälften, 46,1%, av eleverna i 

målgruppen anger riktiga svar på ordförståelsen. SPR-gruppen ligger nära med 41,8% och 

kontrollgruppen ligger som förväntat bättre till med sina 81,6%.  

 

De ord som testas i enkäten bygger som tidigare nämnt på materialet Reparationskurs ORD 

(Johansson: 2011). Materialet bygger på de ord som anses vara väsentliga för att klara av att 

ta till sig stoffet i de läroböcker, och även den skönlitteratur, som används på gymnasienivå. 

Resultaten av enkäten stärker uppfattningen att situationen bland målgruppseleverna är 

problematisk. Mindre än hälften av andraspråkseleverna som har spenderat hela sin skolgång i 

Sverige och dessutom menar att svenska är det språk de är bäst på, har uppgett en korrekt 

ordförståelse i enkätundersökningen.  

 

Bland de frågor som eleverna fick besvara gällande sig själva, framkom även lite data om 

läsvanor (se tabell 24 i appendix 2). Det visar sig att kontrollgruppens elever läser i särklass 

minst: 16,7 % uppger att de läser ca en bok i månaden eller mer, medan siffrorna för 

målgruppen är 33,3 % och för SPR-eleverna 41,9 %. Trots att de två senare grupperna uppger 

att de läser mer, ligger kontrollgruppen så pass långt över i ordförståelse med sina 81,6 %, 

kontra målgruppens 46,1 % och SPR-elevernas 41,8 %. Detta trots att de bör ha gått i 

likvärdiga skolor. Viktigt att notera är även att SPR-gruppens resultat endast skiljer sig med 

4,3 procentenheter från målgruppens. Trots att SPR-gruppen alltså har påbörjat sin 

andraspråksinlärning från mellanstadieålder och framåt, så visar de på nästan lika hög 

ordförståelse som målgruppens elever. I den utomvetenskapliga debatten har man använt sig 

av halvspråkighetsbegreppet för att peka på dessa förhållanden (se avsnitt 3.3), det vill säga 

de bristande språkkunskaperna som hindrar en stor grupp andraspråkselever från att lyckas i 
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skolan. Det är även denna erfarenhet som har gett mig anledning att använda begreppet vid ett 

antal tillfällen. 

 

För att knyta an till den forskning som presenteras i den teoretiska bakgrunden i avsnitt 3, 

kommer jag att utifrån enkätresultaten diskutera följande faktorer som kopplas till 

diskussionen om halvspråkighet: yttre och inre aspekter, diskriminering och rasism, 

moralpanik och halvspråkighet som ursäkt för samhälleligt misslyckande. Dessa aspekter har 

jag funnit vara de centrala i diskussionen om halvspråkighet. Med detta hoppas jag kunna 

besvara mitt syfte med denna uppsats, det vill säga om det utifrån enkätresultaten går att 

motivera användandet av begreppet halvspråkighet eller ej. 

 

5.1 Yttre och inre aspekter 

I 3.3 redogör jag för hur halvspråkighet används idag genom att referera till ett antal artiklar i 

svenska medier. I dessa tas nästan genomgående upp hur man ser halvspråkigheten som ett 

samhälleligt misslyckande i det att man inte har lyckats ge andraspråkselever tillräckligt stöd 

av modersmålet. Debatten bär tydliga drag av den språkforskning som säger att det är viktigt 

med en stark utveckling av modersmålet för att på ett tillfredsställande sätt kunna tillgodogöra 

sig ett andraspråk. Detta ser vi bland annat i Nils Erik Hansegårds tanke om den samordnade 

tvåspråkigheten, då lika hög status bör ges till båda språken som eleven har i sin vardag 

(Hansegård 1968:67). Han refererar även till begreppet den inre monologen, som kan sägas 

vara den inre begreppsvärld som man bygger upp från småbarnsstadiet och som ger en 

verktyg att hantera språkliga symboler och abstrakta begrepp (Hansegård 1968:50-51). Vi har 

också stött på tanken om ett yttre och ett inre i Tove Skutnabb-Kangas teorier om ytflyt och 

tankeverktyg som anknyter till detta (Skutnabb-Kangas 1986:85). J. Cummins indelning i två 

språkliga kompetenser, BICS och CALP, ger även stöd för att språket kan ha olika nivåer, det 

vill säga att en lyckad andraspråksinlärning skulle medföra tillgång av abstrakta termer och 

begrepp som gör att man kan lyckas i skolan. 

 

Enkätresultaten ger ett tydligt stöd för denna typ av språkforskning. Målgruppens elever som 

har spenderat hela sin tid i svensk skola, och som dessutom menar att svenskan är det språk de 

behärskar bäst, uppvisar låga resultat i ordförståelse. 46,1 % av dessa elever behärskar inte det 

vokabulär som kan sägas vara förutsättningen för att klara gymnasiestudier enligt 

kursplanerna. Motsvarande siffra för SPR-eleverna, 41,8 %. Detta ligger inte mycket under 

målgruppens resultat, och skulle kunna ge stöd för teorin att de har haft större chans till 
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kognitiv utveckling i sitt eget språk först. Målgruppen visar också generellt en större 

spridning av svarsalternativ, vilket kan tyda på att de känner sig mer osäkra och inte använder 

sig av gissningsstrategier i lika hög grad som SPR-gruppen. Vi kan titta på några 

enkätresultat: Vad gäller acceptera, argument, baktanke, debutera, donera, och kommentar 

ligger SPR-elevernas resultat över målgruppens. När det kommer till orden konstatera, 

uppmuntra, inaktuell, debatt, flockas, mullra, konsumera, pulsa, illegal och ständigt så ligger 

de under, men inte alltid med speciellt många procentenheter (se appendix 2). De ord som 

drar ner SPR-elevernas resultat avsevärt är sällsynt och förmögen, ord där de verkar ha använt 

sig av logiska gissningsstrategier (se tabell 1 och 4).  

 

En kategori ord som har visat sig svåra för nästan alla elever i undersökningen tillhör 

kategorin onomatopoetiska ord, i enkäten utgörs dessa av: mullra, pulsa och klirra. 

Kontrollgruppen var relativt säkra på mullra då 90,0 % av eleverna uppgav rätt svar. När det 

kom till pulsa och klirra så var resultaten betydligt lägre också i denna grupp (se tabell 5 och 

6). På frågan om hur ofta de läser böcker får vi veta att den grupp som läser i särklass minst är 

kontrollgruppen där 16,7 % av eleverna uppger att de läser en bok i månaden eller mer, 

siffrorna för målgruppen är 33,3 % och för SPR-eleverna 41,9 %. Just pulsa är ett ord som 

antagligen inte används speciellt ofta i talspråk, vardagskommunikation eller i skolan, utan 

det ligger nära tillhands att anta att det är genom läsning som man möter det. Eleverna på 

skolan där enkätundersökningen har gjorts, har valt att gå ett yrkesinriktat gymnasieprogram 

och är möjligtvis inte alltid så intresserade av bokläsning. Kanske kan SPR-elevernas mer 

frekventa läsvanor också förklaras med att de känner att de har mycket att ta igen och kämpar 

för att komma i fatt, eller att de har haft en starkare lästradition under uppväxten. För att 

relatera resultaten till forskningen om ett abstrakt språk eller tankeverktyg, så kan man säga 

att denna ordkategori i hög grad anknyter till denna.  

 

Den aspekt av halvspråkighetsbegreppet som innebär att det är lättare för en elev att lära ett 

nytt språk om hon eller han har en utvecklad begreppsvärld på modersmålet, anser jag vara 

fullt gångbar utifrån enkätresultaten. Modersmålets status tas också upp som en viktig aspekt 

när det kommer till en god andraspråksinlärning. Detta är teorier som vi får ta del av på 

grundutbildningen i svenska som andraspråk, idéer som är välspridda och accepterade (se 

bland annat J.Cummins, Gisela Håkansson, Inger Lindberg mfl.).  

 

Just denna indelning i ett yttre och ett inre, är en av aspekterna som möter kritik från den 
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andra sidan, där den benämns modersmålsideologin. Man menar att denna indelning i yttre 

och inre misstänkliggör invandraren som alltid får dras med föreställningen att han eller hon 

kanske inte är så duktig som det verkar. Det föreligger en stor risk att invandraren ser sig själv 

som en bristfällig språkvarelse genom detta resonemang, något som är kontraproduktivt för 

personen som alltså fastnar i ett slags halvspråkighetsfack (Stroud 2004:336). Det bör dock 

noteras att Hansegård inte säger att det är negativt med tvåspråkighet, utan att det ger ett 

”vidgat psykiskt synfält” (Hansegård 1968:80). Halvspråkighet gäller alltså inte invandrare 

som grupp, utan individer som har fått en bristfällig inlärning av andraspråket. 

 

Hansegård drog föreställningen om ett yttre och ett inre till sin spets i det att man inte kan 

känna känslor fullt ut om man saknar de språkliga begreppen för dessa (Hansegård 1968:58). 

Här har han kanske fått den skarpaste kritiken. En person som inte känner som vi tillhör de 

andra. En gräns upprättas mellan svensken och den andre, något som diskriminerar och 

stänger ute (Stroud 2004:330). På denna punkt kan jag självklart inte heller åberopa mina 

enkätresultat. Jag kan inte åberopa något annat än min subjektiva uppfattning om att jag i 

högsta grad ser mina elever som känslomänniskor med mängder av nyanser i sitt sätt att 

förmedla både personlighet och emotioner. Detta kan göras på många olika sätt som inte 

kräver en akademisk vokabulär. Det som dock kan vara en brist för eleven i detta avseende är 

inte de egna emotionerna, utan i sammanhang som exempelvis tillgodogörandet av 

skönlitteratur eller vid andra tillfällen då mer abstrakta begrepp framförs på andraspråket. Det 

är kanske på denna punkt som den rent språkliga aspekten och kritikernas mer sociologiska 

går mest isär: Elevernas ordförståelse kontra den språkliga status de besitter i egenskap av 

andraspråkselever. 

 

5.2 Diskriminering och rasism 

Föreställningen om emotionella brister till följd av halvspråkighet knyter an till kritikernas 

tankar om förekomsten av ett standardspråk som bygger på den övre medelklassens 

språkbruk. Det drar vidare tankarna till de postkoloniala strukturer som målas upp, där den 

etnocentriska språksynen gör att den som inte uttrycker sig som jag är lite sämre och 

dummare (Stroud & Wingstedt 1989:6-8). Här går kritikerna utanför den rent språkliga 

innebörden av halvspråkighet (ordförståelse) och lägger istället på psykologiska, sociologiska 

och historiska aspekter. På denna punkt kan man resonera om själva medelklassaspekten i det 

att skolväsendet i hög grad bygger på medelklassnormer och kunskapssyn. Grund- och 

gymnasieskolan bygger på att ge elever en bas inför kommande vägval. Den ska ge möjlighet 
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att gå vidare till högre utbildning där ett visst standardspråk utgör en självklarhet. Att dra 

detta till diskriminering och rasism menar jag är att bortse från praktiken och elevers rätt att 

vara en del av det samhälle de lever i. Det maktstrukturteoretiska perspektivet är emellertid 

intressant och viktigt ur andra synvinklar. Kolonialism, imperialism och europeisk 

etnocentrism är i hög grad betydelsefulla för att förstå och rannsaka den egna inställningen till 

andra kulturer och folkgrupper. Kanske har jag emellertid inte kopplat dessa företeelser till 

just halvspråkighet. Hur lekmän slarvigt har använt begreppet ger Sven Öhman emellertid ett 

konkret exempel på då han redogör för hur en turkisk pojke blir stämplad som halvspråkig, 

hur förkrossad han ser ut då han hör de vuxnas dom (Öhman 1981:216-217). Här föreligger 

en enligt mig viktig poäng i användandet av halvspråkighet. På denna punkt kan jag inte 

använda mig av enkätresultaten, utan bara konstatera att det skulle ta emot att rakt ut säga till 

en person att den är halvspråkig.  

 

5.3 Moralpanik 

Striden om halvspråkighetsbegreppet kommer även till uttryck då det gäller det som 

Christopher Stroud kallar för moralpanikens område. Lärare målar enligt denna syn upp 

halvspråkighet som en hotbild, de menar att halvspråkigheten är anledningen till våld, 

kriminalitet, arbetslöshet och skolk (Stroud 2004:339). Jag kan inte heller använda mig av just 

enkätresultaten vad gäller denna punkt, men kanske mer varför enkätundersökningen 

överhuvudtaget blev till. Vidare menar Sven Öhman att andraspråkslärare motiverar sin 

existens genom användandet av halvspråkighet, att lärare är rädda att bli överflödiga om 

föreställningen om halvspråkighet inte skulle finnas kvar (Öhman 1981:223). Rimligare är då 

Tove Skutnabb-Kangas syn på en sådan lärare: ”Lärare tenderar att använda begreppet för att 

uttrycka oro för sina elever och en slags hjälplöshet då de inte vet hur de ska hjälpa dem 

(Skutnabb-Kangas 1981:258). Som Hansegård menar så är det inte elevernas fel att det går 

dåligt i skolan, utan att vi skolsystemet förutsätter att svenska är modersmålet (Hansegård 

1968:123). Kursmålen är mycket svåra att nå när vi inte lyckas ge eleverna den djupförståelse 

som krävs för att klara betygen.  

 

5.4 Halvspråkighet som ursäkt för samhälleligt misslyckande 

På en punkt är alla inblandade överens: Det finns problem för språkliga minoriteter i Sverige. 

Hansegård utgår från orättvisa samhälleliga strukturer som ger upphov till språkliga problem. 

Kritikerna utgår från orättvisa samhälleliga strukturer. Hansegård lägger en stor del av 

skulden på samhället som han menar utnyttjar sin makt för att marginalisera andra språk och 
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följaktligen utgår från en enspråkighetsnorm. Kritikerna gör detsamma, men väljer att inte 

kommentera de språkliga problem som detta medför. Bland annat finns tanken att 

halvspråkighetsbegreppet tjänar till att bortförklara verkliga anledningar till utanförskap, som 

majoritetsrasism och institutionell diskriminering (Stroud 2004:354). Även socioekonomiska 

och socialpsykologiska faktorer kan hamna i skymundan genom att vi tillskriver 

halvspråkighet betydelse (Stroud & Hyltenstam 1982:12-13). Vad gäller enkätundersökningen 

så kan man också konstatera att det finns ett problem. 53,9 % av målgruppens elever som har 

tillbringat hela sin skoltid i Sverige, saknar tillräckliga kunskaper i ordförståelse. Eleverna har 

spenderat skoltiden i segregerade skolor, något som jag inte kan belägga genom min enkät, 

men som är ett välkänt faktum för den som bor eller arbetar i regionen.  Självklart ligger 

skulden på det samhälleliga planet och de socioekonomiska faktorer som medför denna 

segregering. En följd av detta är dock att elevernas språkliga utveckling blir lidande, det visar 

enkätresultaten tydligt.  

 

5.5 Kan enkätresultaten motivera användandet av halvspråkighetsbegreppet? 

Elever med bristande ordförståelse som leder till svårigheter i skolarbetet uppfattar ofta 

svenskan som det språk de är bäst på. Halvspråkighetsbegreppet har legat nära till hands att 

använda i många fall. I arbetet med denna uppsats har bilden klarnat och det är nu tydligt att 

halvspråkighet inte har kommit att handla om enbart språklig kompetens. På många punkter 

sammanfaller Hansegårds teorier med annan andraspråksforskning som används på 

akademisk nivå, trots det har en mängd ideologiska tolkningar medfört att begreppet har fått 

en bredare innebörd än jag hade förväntat mig. På många punkter kan man säga att begreppets 

ursprungsdefinition som Hansegård står för å ena sidan, inte har så mycket att göra med 

kritikernas definitioner å den andra.  Enkätresultaten ger ett tydligt svar på att det finns en 

halvspråkighet, men hela Hansegårds definition går inte att motivera. Att halvspråkighet 

skulle medföra brister i personligheten och emotionerna känns nämligen främmande och 

kritiken på denna punkt är väl berättigad då ett sådant påstående inte verkar vara riktigt 

mätbart.  

 

Jag anser alltså att min hypotes stöder delar av halvspråkighetsbegreppet, de delar som talar 

om brister i den språkliga kompetensen. Efter att ha tagit del av begreppets övriga aspekter så 

tror jag att det är relevant att skala av exempelvis uppfattningen om personliga och 

emotionella brister som en följd av språkbrist Om vi avgränsar betydelsen så innebär detta i 

längden att vi kanske behöver en ny terminologi.   
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6 Avslutande diskussion 

Min undersökning har visat att mindre än hälften av eleverna i målgruppen behärskar den 

ordkännedom som krävs för en lyckad skolgång. De hinder de stöter på i en lärobokstext 

skymmer sikten för det stoff som ska hämtas in. Eleverna med svenska som modersmål har, 

trots att de inte är storkonsumenter av skönlitteratur, ett stort försprång framför 

andraspråkseleverna. De slipper i högre grad att ta sig förbi språkliga barriärer och kan lägga 

fokus på innehållet direkt. Jag menar att det finns fog för att se en problematik i 

skolsituationen för målgruppseleverna. Problematiken möter på många punkter Hansegårds 

definition av halvspråkighetsbegreppet vilket jag redogör för i avsnitt 5. 

 

De maktstrukturella teorierna som kommer till uttryck i kritikernas definition av vad 

halvspråkighetsbegreppet för med sig känns ofta som om de tillhör en annan diskurs. 

Samhälleliga, diskriminerande, socioekonomiska och socialpsykologiska faktorer skulle 

kunna diskuteras för sig, och inte behöva luta sig mot halvspråkighetsbegreppet. Striden om 

halvspråkigheten är väldigt intressant i det att många av de inblandade debattörerna verkar 

tala om olika saker. När jag läste Nils Erik Hansegårds bok blev jag uppriktigt förvånad över 

hur han har kommit att få sådan massiv kritik.  Halvspråkigheten har kritiserats för att vara ett 

begrepp som ger oss utlopp för vår inneboende rasism och vara ett verktyg för oss och dem- 

tänkande. Jag hittar inga sådana tendenser i Hansegårds text. Begreppet är ju självklart 

förminskande till sin natur, eftersom det pekar på ett negativt tillstånd. Det finns en stor 

elevgrupp som visar stora brister i sin språkliga kompetens, och detta är negativt. Mest 

negativt är det för eleverna själva som inte klarar av kursplanernas mål. I skolan arbetar man 

emellertid inte med att betona för eleverna hur dåliga de är, utan modern pedagogik är 

framåtsyftande och ska stärka elevens tilltro till sig själv och på så sätt stimulera lärandet. Vi 

behöver emellertid ord som beskriver situationer och som hjälper oss att utveckla 

pedagogiken i skolan. Att bemöta språkliga problem med att ”det är samhällets och 

diskrimineringens fel” räcker inte. Ett åtskiljande av orsak och verkan är nödvändig. Vidare så 

har det gått flera decennier sedan både Hansegård och kritikerna formulerade sina teorier. 

Situationen ser annorlunda ut i dag vad gäller både skola, segregation och demografi. 

Debatten om bristande språklig kompetens behöver måhända aktualiseras så att vi får nya 

verktyg att jobba med. Det vore önskvärt att detta görs inte bara bland grundskole- och 

gymnasielärare, utan även på akademisk nivå inom språkvetenskapen. Hittills har jag inte 

inom ramen för universitetsstudierna tagit del av någon forskning som handlar om 
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målgruppen i min undersökning. De texter som kanske berör denna grupp har mest handlat 

om ”blattesvenska” och ”kodväxling” – att brytning eller ungdomsspråk inte innebär att man 

har brister i svenska. Jag anser att denna grupp ungdomar och deras framtid är värd mer än så. 

 

Det finns också en inställning i modern forskning om tvåspråkighet, att denna inte bör 

beskrivas som ett problem utan som en tillgång. I många fall är det givetvis så också. Men om 

vi nu ska tala om medelklassnorm, så är ligger det nära tillhands att tänka sig att det är just 

medelklassbarn som får det tillräckliga stöd som behövs för en ”lyckad” tvåspråkighet. Det 

går inte riktigt att jämföra barn från ”bilingual schools” med barn från de segregerade 

områdena i storstäder. De har helt olika förutsättningar. Klassperspektivet gör att det blir 

väldigt svårt att generalisera i forskningen om tvåspråkighet.  

 

Kanske är det så att just ordet halvspråkighet är förbrukat. Men detta betyder inte att 

företeelsen inte existerar. En ny terminologi skulle kunna användas, men innebörden skulle 

vara den samma i mångt och mycket.  
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Appendix 1 

Hej! Jag heter Elvira Tunek Öhman och jag arbetar med en undersökning som handlar om ordförståelse. Jag 

är jättetacksam om du vill hjälpa mig genom att svara på denna enkät. Undersökningen är helt anonym.  

Vilket alternativ beskriver bäst ordets betydelse? Ringa in rätt alternativ! 

1. Acceptera 

a. Att man tycker att något är ok. 

b. Att man tycker att något är 

jättebra. 

c. Att hålla med om något. 

d. Att hålla med lite om något. 

 

2. Argument 

a. Att man har sagt sin åsikt. 

b. Något man blir varm av. 

c. Arga ord. 

d. Att man har sagt något man inte 

menar. 

 

3. Konstatera 

a. Tycka något. 

b. Säga att det säkert är så. 

c. Att veta mycket om konst. 

d. Att vara osäker på något. 

 

4. Uppmuntra 

a. Skoja, fjanta sig. 

b. Stressa, jäkta. 

c. Trösta, peppa. 

d. Bli vänner igen efter att ha 

bråkat. 

 

5. Baktanke 

a. Hemlig orsak till det man gör 

b. Dåliga minnen från förr 

c. Man är sugen på bullar och kakor 

d. Tänka illa om någon 

 

6. Inaktuell 

a. Modern, helt ny 

b. Gammal, gäller inte längre 

c. Osmart, dum 

d. Slarvig, klantig 

 

 

 

 

 

7. Illegal 

a. Ett verktyg av metall 

b. Noga med att följa lagar och 

regler 

c. Att sitta i fängelse 

d. Olaglig 

 

8. Generad 

a. Illa omtyckt 

b. Omtyckt 

c. Blyg, att skämmas 

d. Utmattad 

 

9. Debutera 

a. Visa något man gjort för första 

gången 

b. Skriva en populär bok 

c. Göra något man är van vid 

d. Göra något man är bra på 

 

10. Realistisk 

a. billig 

b. obehaglig 

c. overklig 

d. verklig 

 

11. Avvakta 

a. Bryta sönder något 

b. Sluta sitt arbete 

c. Vänta 

d. Skynda sig 

 

12. Sällsynt 

a. Ovanlig 

b. Osynlig 

c. Fantasifull 

d. Mycket gammal 
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13. Debatt 

a. Diskussion, samtal 

b. Tjafs, bråk 

c. När bara en pratar 

d. Plats för blommor 

 

14. Flockas 

a. Samla upp saker från marken 

b. Samla frukt och bär från buskar 

c. Samla ihop sig i en grupp 

d. Samla saker som hobby 

 

 

15. Mullra 

a. Ljud från vatten 

b. Ljud från vissa djur 

c. Ljud från exempelvis en 

skolkorridor. 

d. Ljud från himlen när det åskar 

 

16. Donera 

a. Ge bort något 

b. Föra över pengar  

c. Ta ett lån 

d. Spara mycket pengar  

 

17. Konsumera 

a. Köpa något på internet 

b. Köpa och använda något 

c. Köpa något för egna pengar 

d. Köpa något för lånade pengar 

 

18. Pulsa 

a. Gå genom vatten 

b. Gå på hårt underlag 

c. Gå väldigt snabbt 

d. Gå genom snö 

 

 

19. Klirra 

a. Ljud från naturen 

b. Ljud från en restaurang 

c. Ljud från dansgolvet 

d. Ljud när man kliar sig 

 

 

 

 

 

 

20. Kommentar 

a. Något man säger 

b. Något man bråkar om 

c. Något man viskar  

d. Något man gärna vill men inte 

vågar säga 

 

21. Kompetent 

a. När man är ordentlig 

b. När man är rik 

c. När man är kunnig 

d. När man är försiktig 

 

22. Förmögen 

a. Rik 

b. Duktig 

c. Skötsam 

d. Hemlighetsfull 

 

23. Ständigt 

a. Alltid 

b. Ofta 

c. Arbetsamt 

d. Stående
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Vilken/vilka grundskola har du gått på?__________________________________________ 

 

Vilka språk talar du? _________________________________________________________ 

 

Vilket språk talar du mest hemma? _____________________________________________ 

 

Vilket språk tycker du själv att du är bäst på?______________________________________ 

 

Var är du född?  _____________________________________________ 

 

Om du är född i något annat land:                           

 Hur gammal var du när du kom till Sverige?_______________________________________ 

 
 

 

Hur ofta läser du böcker? 

o Aldrig 

o ca en bok/år 

o ca två böcker/år 

o ca en bok/månad eller mer 

            

              Om du läser – var läser du någonstans?  

o Hemma 

o Bussen 

o Skolan 

o Annat ställe: ______________ 

  

             Hur ofta läser du dagstidningar, exempelvis Metro? 

o Aldrig 

o ca två gånger/år 

o ca en gång/månad  

o varje dag 

 

             Om du läser – var läser du någonstans?  

o Hemma 

o Bussen 

o Skolan 

o Annat ställe:_______________ 

 

 



 

     Appendix 2 

1. Acceptera Målgrupp   % SPR % Kontrollgrupp   % 

a. Att man tycker att något 
är ok. 

42,4 58,1 73,3 

b. Att man tycker att något 
är jättebra. 

15,2 9,7 3,3 

c. Att hålla med om något. 30,3 32,3 
 

16,7 

d. Att hålla med lite om 
något. 

12,1 0,0 6,7 

 

2. Argument Målgrupp % SPR % Kontrollgrupp % 

a. Att man har sagt sin 
åsikt. 

78,8 83,9 96,7 

b. Något man blir varm av. 
 

3,0 0,0 0,0 

c. Arga ord. 
 

9,1 6,5 0,0 

d. Att man har sagt något 
man inte menar. 

9,1 9,7 3,3 

 

3. Konstatera Målgrupp % SPR % Kontrollgrupp % 

a. Tycka något. 
 

24,2 29,0 10,0 

b. Säga att det säkert är så. 
 

36,4 35,5 90,0 

c. Att veta mycket om 
konst. 

30,3 12,9 0,0 

d. Att vara osäker på 
något. 

9,1 22,6 0,0 

 

4. Uppmuntra Målgrupp % SPR % Kontrollgrupp % 

a. Skoja, fjanta sig. 
 

27,3 25,8 10,0 

b. Stressa, jäkta. 
 

9,1 9,7 0,0 

c. Trösta, peppa. 
 

54,6 51,6 90,0 

d. Bli vänner igen efter att 
ha bråkat. 

9,1 12,9 0,0 

 

5. Baktanke Målgrupp % SPR % Kontrollgrupp % 

a. Hemlig orsak till det 
man gör 

24,2 45,2 86,7 

b. Dåliga minnen från förr 
 

54,6 29,0 6,7 

c. Man är sugen på bullar 
och kakor 

6,1 6,5 0,0 

d. Tänka illa om någon 
 

15,2 19,4 6,7 

 

6. Inaktuell Målgrupp % SPR % Kontrollgrupp % 

a. Modern, helt ny 
 

18,2 22,6 13,3 

b. Gammal, gäller inte 
längre 

57,6 51,6 73,3 

c. Osmart, dum 
 

9,1 12,9 6,7 

d. Slarvig, klantig 
 

15,2 12,9 6,7 

 



 

7. Illegal Målgrupp % SPR % Kontrollgrupp % 

a. Ett verktyg av metall 
 

12,1 16,1 0,0 

b. Noga med att följa lagar 
och regler 

24,2 22,6 10,0 

c. Att sitta i fängelse 
 

3,0 6,5 3,3 

d. Olaglig 
 

60,6 54,8 86,7 

 

8. Generad Målgrupp % SPR % Kontrollgrupp % 

a. Illa omtyckt 
 

0,0 16,1 0,0 

b. Omtyckt 
 

27,3 38,7 3,3 

c. Blyg, att skämmas 
 

66,7 25,8 96,7 

d. Utmattad 
 

6,1 19,4 0,0 

 

9. Debutera Målgrupp % SPR % Kontrollgrupp % 

a. Visa något man gjort för 
första gången 

27,3 41,9 66,7 

b. Skriva en populär bok 
 

21,2 16,1 0,0 

c. Göra något man är van 
vid 

15,2 19,4 13,3 

d. Göra något man är bra 
på 

36,4 22,6 20,0 

 

10. Realistisk Målgrupp % SPR % Kontrollgrupp % 

a. Billig 
 

9,1 29,0 3,3 

b. Obehaglig 
 

27,3 12,9 0,0 

c. Overklig 
 

12,1 22,6 10,0 

d. Verklig 
 

51,5 35,5 86,7 

 

11. Avvakta Målgrupp % SPR % Kontrollgrupp % 

a. Bryta sönder något 
 

9,1 12,9 0,0 

b. Sluta sitt arbete 
 

21,2 22,6 3,3 

c. Vänta 
 

63,6 45,2 96,7 

d. Skynda sig 
 

6,1 19,4 0,0 

 

12. Sällsynt Målgrupp % SPR % Kontrollgrupp % 

a. Ovanlig 
 

27,3 9,7 93,3 

b. Osynlig 
 

36,4 58,1 0,0 

c. Fantasifull 
 

21,2 25,8 3,3 

d. Mycket gammal 
 

15,2 6,5 3,3 

 

 

 



 

13. Debatt Målgrupp % SPR % Kontrollgrupp % 

a. Diskussion, samtal 
 

72,7 67,7 96,7 

b. Tjafs, bråk 
 

15,2 16,1 0,0 

c. När bara en pratar 
 

6,1 9,7 3,3 

d. Plats för blommor 
 

6,1 6,5 0,0 

 

14. Flockas Målgrupp %  SPR % Kontrollgrupp % 

a. Samla upp saker från 
marken 

33,3 29,0 3,3 

b. Samla frukt och bär från 
buskar 

6,1 19,4 3,3 

c. Samla ihop sig i en 
grupp 

57,6 45,2 90,0 

d. Samla saker som hobby 
 

6,1 3,2 3,3 

 

15. Mullra Målgrupp % SPR % Kontrollgrupp % 

a. Ljud från vatten 
 

9,1 38,7 0,0 

b. Ljud från vissa djur 
 

36,4 25,8 6,7 

c. Ljud från exempelvis en 
skolkorridor. 

24,2 6,5 0,0 

d. Ljud från himlen när det 
åskar 

30,3 29,0 90,0 

 

16. Donera Målgrupp % SPR % Kontrollgrupp % 

a. Ge bort något 
 

57,6 58,1 96,7 

b. Föra över pengar  
 

12,1 6,5 3,3 

c. Ta ett lån 
 

30,3 12,9 0,0 

d. Spara mycket pengar  
 

0,0 22,6 0,0 

 

17. Konsumera Målgrupp % SPR % Kontrollgrupp % 

a. Köpa något på internet 
 

21,2 51,6 16,7 

b. Köpa och använda 
något 

33,3 25,8 60,0 

c. Köpa något för egna 
pengar 

18,2 19,4 20,0 

d. Köpa något för lånade 
pengar 

27,3 3,2 3,3 

 

18. Pulsa Målgrupp % SPR % Kontrollgrupp % 

a. Gå genom vatten 
 

6,1 16,1 6,7 

b. Gå på hårt underlag 
 

18,2 22,6 10,0 

c. Gå väldigt snabbt 
 

54,6 38,7 53,3 

d. Gå genom snö 
 

21,2 19,4 30,0 

 

 

 

 



 

 

 

19. Klirra Målgrupp % SPR %  Kontrollgrupp % 

a. Ljud från naturen 
 

33,3 38,7 23,3 

b. Ljud från en restaurang 
 

15,2 3,2 53,3 

c. Ljud från dansgolvet 
 

9,1 9,7 13,3 

d. Ljud när man kliar sig 
 

42,4 48,4 10,0 

 

20. Kommentar Målgrupp % SPR % Kontrollgrupp % 

a. Något man säger 
 

75,8 87,1 100,0 

b. Något man bråkar om 
 

6,1 0,0 0,0 

c. Något man viskar  
 

0,0 0,0 0,0 

d. Något man gärna vill 
men inte vågar säga 

18,2 12,9 0,0 

 

21. Kompetent Målgrupp % SPR % Kontrollgrupp % 

a. När man är ordentlig 
 

21,2 54,8 20,0 

b. När man är rik 
 

6,1 9,7 3,3 

c. När man är kunnig 
 

36,4 22,6 70,0 

d. När man är försiktig 
 

36,4 12,9 6,7 

 

22. Förmögen Målgrupp % SPR % Kontrollgrupp % 

a. Rik 
 

39,4 16,1 93,3 

b. Duktig 
 

21,2 35,5 3,3 

c. Skötsam 
 

39,4 19,4 3,3 

d. Hemlighetsfull 
 

0,0 29,0 0,0 

 

23. Ständigt Målgrupp % SPR % Kontrollgrupp % 

a. Alltid 
 

33,3 25,8 60,0 

b. Ofta 
 

33,3 6,5 36,7 

c. Arbetsamt 
 

15,2 29,0 0,0 

d. Stående 
 

18,2 38,7 3,3 

 

 

     Summa totalt, andel rätt: 

Målgrupp 
% 

SPR % Kontrollgrupp % 

 
46,1 
 

 
41,8 

 
81,6 



 

 

 

Tabell 24 

Hur ofta läser du böcker? Målgrupp % SPR % Kontrollgrupp % 

Aldrig 

 

15,2 6,5 23,3 

Ca en bok/år 

 

27,3 16,1 36,7 

Ca två böcker/år 

 

24,2 35,5 23,3 

Ca en bok/månad eller mer 

 

33,3 41,9 16,7 

 

 

 


