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Exemplets makt
Studenter samtalar om språkpolicy och 
språkliga praktiker vid universitetet

Jan Lindström

1 Universitet och språkpolicyforskning

Vid universitet bedrivs vetenskaplig forskning om olika förete-
elser i världen, men också universiteten själva och deras verksam-
het kan framstå som relevanta forskningsobjekt, t.ex. i peda-
gogiskt avseende. Internationaliseringen i den akademiska 
världen har aktualiserat språkfrågor som rönt sociolingvistiskt 
intresse sedan början av 2000-talet. I Sverige har man bl.a. under-
sökt möjligheterna med parallellspråkighet (Airey & Linder 2010), 
dvs. domänspecifik två- eller flerspråkighet, och inter nationali-
seringens konsekvenser i olika utbildningsmiljöer (Söderlundh 
2010). Vid Roskilde universitet har man grundat ett särskilt forsk-
ningscenter för kulturella och språkliga praktiker vid inter-
nationella universitet (CALPIU)1, se t.ex. Haberland m.fl. (2008). 
Engelskans frammarsch och de nationella språkens status i ut-
vecklingen har varit av särskilt intresse för många studier som 
rört universitetens språkpolicyer och språkliga praktiker (se t.ex. 
bidragen i Hultgren m.fl. 2014). Dessa teman sysselsatte även 
språk- och policyforskare i det EU-finansierade projektet Språkets 
dynamik och hanteringen av mångfald (DYLAN, 2007–2011), där 
flerspråkighetens villkor undersöktes i företag, EU-institutioner 

1) http://calpiu.dk
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och inom den högre utbildningen.2 I detta projekt medverkade ett 
forskarlag från Helsingfors universitet med ambitionen att under-
söka språkpolicyer och deras utfall vid det egna universitetet samt 
vid ett antal andra nordiska högskolor (se Moring m.fl. 2013). 
Den här artikeln bygger på material som samlades in inom ramen 
för projektet.

Intresset för universitetsspråkpolicy må vara rätt nytt bland 
forskare, men universiteten har de facto alltid varit miljöer där 
flerspråkighet och språkval haft speciell symbolisk och praktisk 
betydelse. På medeltiden dominerade latinet som vetenskapens 
och den akademiska undervisningens universalspråk. De natio-
nella språken började få fotfäste vid universiteten när de under 
1800- och 1900-talet ansågs som ett led i nationsbygget (liksom 
även de nationella universiteten), bara för att från andra hälften 
av 1900-talet få börja ge vika för engelskan som sedan dess tjänat 
som vetenskapens lingua franca (se Mortensen & Haberland 
2012). I Finland förekom nästan enbart latin och svenska inom 
det akademiska fram till början av 1900-talet. De första magister-
avhandlingarna på finska utkom 1832 och den första finsk-
språkiga doktorsavhandlingen 1858 (Hakulinen m.fl. 2009: 26). 
Numera delar universitetslagen (11§) upp de finländska uni-
versiteten i en- och tvåspråkiga kategorier. Undervisnings- och 
examens språken vid Helsingfors universitet och Konstuniversitetet 
är finska och svenska liksom vid Tekniska och Konstindustriella 
högskolorna inom Aalto-universitetet. Enspråkigt svenska är Åbo 
Akademi och Svenska handelshögskolan samt Svenska social- och 
kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Vid de övriga 
universiteten är undervisnings- och examensspråket finska. 
I samma paragraf konstateras dock att universiteten kan besluta 
att också andra språk än finska och svenska används som under-
visnings- och examensspråk och i studieprestationerna. Faktum 
är att engelskan spelar en stor roll i många utbildningsområden 
speciellt på magister- och doktorsnivå.

I Helsingforsdelen av projektet DYLAN fokuserade man 
språkpolicyerna och språkpraktikerna just vid Helsingfors uni-
versitet, eftersom det verkar få handskas med ett komplex av 
konkurrerande språkliga krav och verkligheter. Som konstaterats 
ovan har universitetet en officiell tvåspråkig status, men många 

2) http://dylan-project.org
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av dess miljöer är helt finska, samtidigt som det också inrymmer 
utpräglat svenska miljöer. Gemensamt för alla miljöer är dess-
utom ett ökat tryck att använda engelska såväl i undervisning som 
i administration. I en sådan situation kan man anta att det nume-
rära minoritetsspråket, som i många av universitetets miljöer är 
svenska, är särskilt utsatt. Visserligen tryggas tvåspråkigheten och 
svenskans ställning av ett flertal officiella dokument och inte 
minst av universitetets egna språkprinciper (Moring m.fl. 2013), 
som nyligen reviderats och kanske t.o.m. skärpts (HUSP). Men 
i den del av materialet som informerade projektet om erfaren-
heter från universitetets gräsrotsnivå (fokusgruppssamtal med 
studenter och personal) uttrycktes oro över svenskans fortsatta 
närvaro vid universitetet: den kanske har blivit ”det tredje 
språket” (efter finskan och engelskan) eller bara glöms bort 
i olika sammanhang (Lindström 2012).

I denna artikel vill jag ytterligare fördjupa mig i personliga 
erfarenheter av språkliga policyer och praktiker vid Helsingfors 
universitet. Det gör jag genom en fallstudie av ett fokusgrupps-
samtal, där fyra svenskspråkiga studenter får komma till tals. 
Perspektivet är således den språkliga minoritetens och tar fasta 
på svenskans ställning och användning vid universitetet.

2 Material, frågeställningar och metod

Samtalet jag använder i min fallstudie är från hösten 2007 då 
även fem andra fokusgruppssamtal med olika deltagarkonstella-
tioner spelades in för projektet DYLAN (Lindström 2012; Lind-
ström & Saari 2010). I det analyserade samtalet deltar en modera-
tor och fyra studenter som är registrerade som svenskspråkiga vid 
Helsingfors universitet. Studenterna kommer från olika fakulteter: 
humanistiska (Heidi), juridiska (Julia), matematisk-naturveten-
skapliga (Nina) och statsvetenskapliga (Siri); deltagarnas namn 
är pseudonymer. Inspelningen, som har transkriberats av Sofie 
Henricson, finns på video och tar 68 minuter. Transkriptions-
symbolerna redovisas i slutet av artikeln.

Moderatorns uppgift var att styra in samtalet på språkfrågor 
men att låta deltagarna själva utveckla ämnen när de tog sådana 
initiativ. Basen för diskussionen utgjordes av ett frågebatteri som 
innehöll ämnen som kurser, kurslitteratur och tentor på olika 
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språk, institutioners språkliga praktiker, universitetets webbsidor 
och studenternas allmänna erfarenheter av universitetet som 
språkmiljö. Syftet med frågorna var att uppmuntra studenterna 
till att ventilera egna erfarenheter av den språkliga verkligheten, 
och det gjorde de också, utgående från den kurslitteratur de 
behövt söka fram, de tentor de skrivit och de institutioner där 
de studerat. I dessa redogörelser återkommer ett diskursivt inslag 
som jag vill fokusera närmare på: användningen av exempel på 
företeelser man varit med om eller hört om.

Man kan tänka sig att exemplifiering generellt tjänar syftet 
att konkretisera någon aspekt på det man redogör för. Men min 
avsikt är att undersöka exemplifiering i ett mer systematiskt 
samtals analytiskt perspektiv: vad gör det sagda i interaktionen 
just på det ställe där talaren använder uttrycksresursen i fråga? 
Analysen följer med andra ord upp det sekventiella förloppet: 
vad föregås och efterföljs exemplifiering av? (För metodiken, se 
Norrby 2014; Silverman 1998).

I slutet av artikeln görs en kort utvärdering av den inter-
aktionella analysen ur policyanalysens synvinkel: vilka slags 
erfaren heter förmedlas i de studerade sekvenserna och är de 
i samklang med universitetets officiella språkpolicy? Som Schiff-
man (1996: 17–18) påpekar finns det vanligen vid sidan av en 
officiell policy en dold, inofficiell policy som i vardags praktiker 
utformas och efterföljs av medlemmarna i samhället och 
institutioner. Inte sällan förekommer det spänning mellan den 
officiella och inofficiella policyn.

3 Excerptsamlingen och  
den diskursiva praktiken

Samtalet som undersöks här innehåller 16 fall där deltagarna 
intro ducerar ett exempel i den pågående diskussionen, markerade 
med det fokuserande satsadverbialet till exempel. Sex av fallen 
produceras i moderatorns frågor, tio av studenterna i påstående 
satser. I utdrag (1) ser vi hur moderatorn först använder ett 
exempel när hon formulerar en fråga till studenterna; Heidi som 
svarar på frågan använder i sin tur exemplifiering i sitt svar. Sam-
talet har här handlat om språket som studenterna använder i tent-
svar och om de får frågorna på svenska.
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(1) FG:1. Att klara universitetet som enspråkigt svensk.

01 M: alltså tro: ni att en enspråkit svensk sku klara (0,2)

02 klara #av# (0,9) ºuniversitete härº

→	 >#ellä ti exe[mpel# å tenta<

04 H:              [vi har såna

05 (0,3)

06 M: a[:

07 H:  [vi- vi har på hissan nog (0,5)

08 nu kommer de ju allti ibland från (0,4)

09 från dedär mera svenska områden i Finland å

10 (0,2)

11 M: mh

12 (0,2)

→		H:	 å	dedär	(0,3)	å	vi	har	också	ti	exempel	haft	såna

14 som kommer från Norge #ellä-#

15 ellä nån annanstans ifrån (0,6) å då e de (0,4)

16 de e no ganska svårt

17 (0,4)

18 M: ºmhº

I moderatorns fråga fungerar exemplet på rad 3 som ett specifi-
cerande tillägg som syftar till att göra frågan lättare att besvara. 
Efter att samtalet handlat om vad studenterna gör med sina tentor 
och svar introducerar frågan på rad 1–2 en ny, allmännare aspekt 
på problematiken. För att göra detta ämnesmässiga hopp mindre 
tvärt signalerar moderatorn i sitt tillägg att frågan (exempelvis) 
kan behandlas utifrån den aktuella tematiken, dvs. tentpraktiker-
na. Exempeltillägget initieras med eller som markerar en alterna-
tiv formulering, en typ av reparation av det som just sagts.

Studenten väntar dock inte ut tillägget utan börjar svara 
på frågan i överlapp med tillägget på rad 4. Hon rapporterar att 
det i hennes ämne ibland funnits icke-finskkunniga studenter från 
andra delar av landet. På rad 13 fortsätter hon med ett ytterligare 
exempel på kategorin icke-finskkunniga, dvs. personer från 
ut landet. Exemplet förstärker talarens resonemang och gör det 
mer specifikt: när hon säger att hon har erfarenhet av icke-finsk-
kunniga studenter i sitt ämne begränsas inte erfarenheten 
till en grupp (studenter från Svenskfinland) utan hon kan också 
nämna studenter från utlandet, och dessutom kan hon specificera 
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att de (som hon själv möjligen träffat) bland annat kommit från 
Norge. Med detta tillägg blir hennes slutliga evaluering på rad 16 
även legitimare: för utlänningar som antagligen inte alls kan 
finska kan det vara ganska svårt att studera i ämnet, medan 
studenter från mera svenska områden i Finland kanske ändå har 
några slags kunskaper i finska och därför är de språkliga svårig-
heterna mer relativa.

Det är alltså fall av den typen vi sett i utdrag (1) som jag 
analyserar nedan. Jag lägger tyngdpunkten på exempel som pro-
ducerats av studenterna eftersom policyfrågorna som diskuteras 
utgår från deras erfarenheter.

4 Exemplens roll i interaktionen

Wirdenäs (2002: 139) påpekar att exemplifiering är en argumen-
tationsteknik som används i syfte att föra fram adekvata bevis, 
och i kraft av sådana är exempel svåra att invända mot. Exempel 
kan ha med talarens egna erfarenheter att göra eller hänvisa till 
en auktoritet som sagt något som stöder talarens argumentering. 
Med exempel hänvisar talaren således inte bara till sin epistemis-
ka (kunskapsbaserad) tillgång till någon fråga utan signalerar 
också sitt epistemiska företräde, dvs. expertis i frågan (se Stivers 
m.fl. 2011: 9). Min analys är dock mer begränsad än till exempel 
Wirdenäs i och med att jag koncentrerar mig bara på exem-
plifieringar där talaren inleder med den explicita markören till 
exempel. Exempel kan förstås introduceras utan sådana markörer, 
men de innehåller dock ofta någon hänvisning till vems erfaren-
het det är fråga om, vem som är källan och när något har hänt. På 
basis av samtalskontexten har jag indelat exemplen i materialet 
i fyra funktionella kategorier: specificerande exempel, jämförande 
exempel, bekräftande exempel och hypotetiska exempel.

4.1 Specificerande exempel

I utdrag (1) såg vi hur moderatorn använde exemplifiering som 
ett specificerande tillägg som syftade till att underlätta svarandet 
på frågan. Samma mönster återfinns i de fem övriga fall där 
moderatorn för in exempel i samtalet: de förtydligar frågan och 
erbjuder en utgångspunkt för hur studenterna kan greppa frågan. 
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Behovet av sådana specificeringar kan vara reellt, vilket vi kan se 
i utdrag (2) där en av studenterna, Nina på rad 4, efterlyser ett 
förtydligande till frågan moderatorn ställt. Diskussionen har 
handlat om vilka språkversioner av universitetets intranät- och 
webbsidor studenterna använder.

(2) FG:01. Flerspråkiga versioner.

01	M:	 m	(0,5)	tycker	ni	att	de	behövs	så	här	flerspråkiga	

02 versioner.

03 (0,9)

→		N:	 av	vadå.

05 (0,3)

→		M:	 nå	av	just	webbsidor	till	exempel.	

07 S: de få ju (0,4) ska vi säja unis imidsh ((dvs. image))

08 (0,4)

09 M: mm

10 S: handla: de ju om >de handla: ju om< att att

11 hu dom vill se ut utåt å nu e de ju allti en .hh

12	 ren	de	att	de	ser	ju	(0,2)	mycke	positivare	ut	(0,2)

13	 om	dä	finns	den	hä	svenskan.

14 >de att de står ändå ti pappers< de e ett tvåspråkit

15	 eller	flerspråkit	.hh	nuförtiden	universitet?	(0,7)

16	 så	att	då	borde	de	vara	en	självklarhet	att	de	finns

17 nån form av (0,9) ”en sån hän liten introsida”

18 (0,3)

19 J: °exakt°

20 S: på de sätte. 

21 M: mm

Moderatorns fråga spinner vidare på temat men det blir implicit 
vad hon syftar på med de flerspråkiga versionerna. Efter en paus 
initierar Nina på rad 4 en reparation med det specificerande 
initiativet av vadå, dvs. prepositionen av projicerar en fortsättning 
av typen ’versioner av ngt’. På rad 6 kompletterar M frågan med 
en matchande fortsättning av just webbsidor och avrundar den 
med till exempel, dvs. den föregående diskussionen av webbsidors 
språk kan vara ett sätt att ta fasta på frågan. Siri börjar sedan ut-
veckla ett svar utgående från webbsidetemat.

I den användning av exemplifiering i frågor som vi sett i (1) 
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och (2) är syftet att säkra eller återställa intersubjektiviteten, den 
ömsesidiga förståelsen i interaktionen. Exemplifiering lyfter fram 
en företeelse som mottagarna kan tänkas kunna identifiera och 
erbjuder dem en möjlig utgångspunkt för ett svar.

4.2 Jämförande exempel

Studenterna använder exempel i sina redogörelser bland annat för 
att belysa resonemanget med ett konkret fall från sin upplevelse-
värld. Exemplet kan då tjäna en komparativ funktion, såsom i ut-
drag (3) där Siri redogör för möjligheterna att använda svenska 
i det ämne hon studerar.

(3) FG:01. Att få göra saker på svenska.

01	S:	 ((…))	de	finns	hemst	få	(0,6)	svenskpråkiga	(0,2)	där

02 (0,3)

03 M: jå:

04 S: men att inställningen e jättepo[sitiv 

05 J:                                [((harklar sig))

06 S: å dom ser de som en (0,5) de här e jä- (0,2)

07	 de	ha	variera	hemst	mycke	per	institution	(0,2)

08	 a[tt	va	ja	ha	förstått=	

09 M:  [ja

→		S:	 =så	e	de	(0,3)	mycke	svårare	till	exempel

11 på nationalekonomiska 

12 (0,2)

13 M: mhm

14 (0,5)

15 S: att (0,5) att liksom (0,4) att få nånting (0,2)

16	 att	få	göra	saker	på	svenska	

17 M: jå:

18 (0,2)

19 S: medan sen attityden där på min institution e liksom

20	 just	att	de	e	en	självklarhet	att	håll	dina	föredrag

21 på svenska å ja menar .hh alla som läser historia

22 ska kunna svenska

23 (0,6)

24 M: ja
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Siri beskriver den språkligt öppna inställningen i sitt läroämne 
trots att ganska få i personalen är svenskspråkiga. På rad 7 inleder 
hon ett komparativt och relativiserande segment. Hon konstaterar 
att inställningarna och praktikerna varierar per institution och 
nämner på rad 10 en institution som i jämförelse med hennes 
bereder mindre möjligheter till att använda svenska. Efter denna 
parentetiska jämförelse återgår hon på rad 19 till att beskriva 
språkpraktikerna i det egna ämnet. Det komparativa och kon-
trastiva exemplet blir således en fond mot vilken det egna ämnets 
praktiker framstår som progressiva men också som inte så själv-
klara.

Exemplet i (3) ger prov på den variation som finns i de 
språkliga praktikerna samtidigt som exemplet avviker från de 
rådande principerna i talarens läroämne. En liknande användning, 
men med än mer fokus på ett avvikande fall, görs med exem-
plifieringen i utdrag (4). Det är Heidi som redogör för sina språk-
val på kurser och tentor.

(4) FG:01. Att öva sin finska.

01 H: å ja ha läst mera europeisk å å tysk historia

02	 å	latinamerikansk	å	sådär?	å	då	ha	de	vari	(0,7)

03 på engelska ellä på tyska¿ (0,3) .hh å sen ha ja

04 tenta allti (0,4) på svenska, (0,4) m:en att (1,1)

→	 att	sen	i-	i	nån	såndän	till	exempel	(0,4)	konsthistoria

06 nä ja hade (0,8) läste grundstudierna där så

07	 då	[valde	ja	å	skriva=

08 M:    [mhm

09	H:	 =int	tenta	men	att	göra	uppgifter	ofta	på	finska

10	 för	att	(0,3)	öva	(0,2)	min	finska.

11 (0,3)

12 M: aha: ju[st de så du ville liksom 

13 H:        [men att

14 H: jå:

15 M: jå:

16 H: men att de e enda gången annars ha ja allti

17 (0,3)

18 H: mm

19 S: så projekt[mässit (0,2) lite 

20	H:	 										[tenta	på	(.)	svenska=

21	H:	 =jå	
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Eftersom Heidis kurslitteratur är på andra språk än finska har det 
varit okomplicerat att tenta på svenska, vilket hon uppger att hon 
alltid gör. På rad 5 nämner hon konsthistoria som är ett ämne där 
hon trots sin huvudprincip dock valt att göra uppgifter på finska. 
Detta jämförande exempel illustrerar en avvikelse från Heidis 
normala praktik, men även denna avvikelse framställs som meto-
disk: hon vill utnyttja tillfällen att öva sin finska där de uppstår 
på ett naturligt sätt. Efter denna exempelparentes sker det en 
återgång till konstaterandet av den normala praktiken (rad 16): 
att Heidi alltid tentar på svenska.

Både i (3) och (4) kan vi se ett kontrastivt sekventiellt möns-
ter: praktiker som favoriserar svenskan jämförs med praktiker där 
svenska inte favoriseras. I (3) skapas samtidigt en kontrast mellan 
personlig erfarenhet på den egna institutionen och praxis på 
andra institutioner. Mönstret med dessa dialogiska drag kan be-
lysas enligt följande trestegsmall:

●● Drag 1. Huvudpoäng som är för svenskan:
  3: inställningen e jättepositiv
  4: å sen ha ja tenta allti på svenska

●● Drag 2. Exempel på något som inte är för svenskan:
  3: så e de mycke svårare till exempel på nationalekonomiska
  4: i nån såndän till exempel konsthistoria, nä ja läste grundstudierna 

där så då valde ja å skriva, int tenta, men att göra uppgifter ofta på 
finska

●● Drag 3. Återgång till huvudpoängen:
  3: medan sen attityden där på min institution e liksom just att de e en 

4: självklarhet, att håll dina föredrag på svenska
  men att de e enda gången, annars ha ja allti tenta på svenska

Härmed har exemplifiering ett slags koncessiv, och i helheten 
parentetisk diskursfunktion (jfr Lindström & Londen 2013).

4.3 Bekräftande exempel

I vissa fall används ett exempel som en typ av tilläggsbevis i den 
pågående redogörelsen. Exemplet pekar då åt samma håll som 
huvudargumenteringen, till skillnad från fallen i (3) och (4) där 
exemplen fungerade som kontrastiva jämförelser. I utdrag (1) såg 
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vi ett fall där studenter från Norge presenterades som ett ytter-
ligare exempel på grupper som kan ha svårigheter i en finsk-
dominerad miljö. En annan liknande användning återfinns i ut-
drag (5) där exemplet hänvisar till ett adekvat konkret fall. 
Diskussionen handlar även här om huruvida man kan använda 
svenska i tentsvar och om det är en principsak eller en praktisk 
sak att använda svenska.

(5) FG:01. Man kan ju luras.

01	M:	 alltså	e	de	en	principsa:	sak	eller	e	de	också	alltså

02 en praktisk #fråga just#

03 J: (#de e#) 

04	J:	 de	e	nog	också	en	praktisk	fråga	[att	å-=	

05	?:	 																																	[m

06	J:	 =om	ja	nu	(0,8)	m	hh	nå	man	kan	ju	luras	(0,3)

→	 ja	ha	no:	skrivi	liksom	tenter	#i#	(0,6)	till	exempel

08 i nåt ämne på svenska #var ja vet att professorn int

09	 kan	ett	dugg	svenska#	ba:	däfför	för	att	ja	sku	komma

10 *igenom* *.h[h va

11 M:             [jå: 

12	J:	 om	ja	sku	skriva	på	finska	så	sku	de	hä:	liksom	me

13 .hh hh svårare .hh att komma igenom men de dä:

14 M: *jå .hh*

Julia svarar på rad 4 att det också är en praktisk fråga att man 
använder svenska, dvs. man kan uttrycka sig mer nyanserat på sitt 
modersmål. På rad 6 övergår hon till en annan aspekt på frågan, 
signalerad med partikeln nå: man kan försöka luras genom att 
skriva tentsvar på svenska i förhoppningen om att man då blir 
lättare godkänd. Till resonemanget fogas ett parentetiskt exempel 
på ett ämne med en icke-svenskkunnig professor. Detta blir då ett 
konkret exempel på en speciell situation där den beskrivna strate-
giska praktiken att använda svenska i tentsvar också kan före-
komma.

I utdrag (6) för talaren ett resonemang som etiketteras som 
ett exempel retrospektivt, dvs. när resonemanget är klart (rad 16). 
Moderatorn har frågat om studenterna i fokusgruppen söker 
information på universitetets webbtjänster på finska eller svenska. 
Siri svarar här genom att peka på olika allmänna problem för-
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knippade med att hålla den svenska informationen på det då-
varande intranätet Alma uppdaterad.

(6) FG:01. Man går miste om så mycket.

01 S: .hh så går man helt enkelt miste om en massa information

02 att de liksom fattas länkar vidare å sån hänt att .hh

03 (0,7) att (0,4) å de e ju ett ställe som uppdateras

04	 hela	tiden	de	handlar	om	så	jättemycke	information

05	 att	de	finns	helt	enkelt	int	resurser	å	int	(0,2)	int

06	 inga	fa-	sorts	resurser	att	översätta	(0,2)	allting

07 .hh så de e ju nog ja ha aldri (0,4) ja ha nog (0,6)

08	 int	mera	än	en	gång	ellä:	två	gånger	högst	använt	Alma

09 på svenska

10 (0,4)

11 M: jå[:

12 S:   [ja ha helt enkelt (0,3) man går miste om (0,2)

13	 om	så	mycke	

14 (0,7)

15 M: ja: (0,3) ja:

→		S:	 till	exempel

17 (0,5)

18 M: jå:

19 (0,2)

20	J:	 å	de	e	så	mycke	lättare	att	använda	fin[ska=

21 S:                                       [((hostar))

22	J:	 =fö	de	(0,2)	de	liksom	kommer	automatist	upp	(0,2)

23 å den e där .hh

24 M: mm

Siris svar inleds med ett allmänt perspektiv: folk använder inte 
intranätet på svenska därför att den svenska informationen inte är 
uppdaterad. Sedan visar hon förståelse för varför det kan vara 
svårt att få svenska uppdateringar till stånd. I slutet av resone-
manget, på rad 7, byter Siri till ett personligt perspektiv: hon har 
nästan inte alls använt intranätet på svenska därför att man i så 
fall går miste om så mycket information – dvs. av samma orsaker 
som många andra (jfr början av svaret). Det uppstår en paus efter 
Siris svar: ingen av de andra studenterna tar ordet, och modera-
torn kvitterar korthugget med ja på rad 15. Här på rad 16 pro-
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ducerar Siri till exempel som ett turtillägg som förlänger hennes 
tur och skapar en ny chans för turbyte som sedan utnyttjas av 
Julia på rad 20 (jfr Eriksson 2001).

Genom turtillägget pekar Siri på att det hon just sagt är ett 
exempel på de konsekvenser som uppdateringsproblemen med 
intranätet aktualiserat. Samtidigt kan det finnas andra exempel 
som de andra deltagarna kan vilja anföra. Turtillägget syftar så-
ledes till att släta över ett lokalt problem i turtagningen: att 
(retro spektivt) rama in det nyss slutförda bidraget som ett exem-
pel bjuder in potentiella andra exempel.

4.4 Hypotetiska exempel

Exemplen ovan har hänvisat till situationer och händelser som 
talarna själva upplevt och som på det sättet varit konkreta och 
verkliga. Ibland presenteras dock exempel som illustrerar ett 
hypo tetiskt, tänkbart fall vars syfte är att underlätta förståelsen 
av ett resonemang. Bruket är på så sätt besläktat med exem-
plifiering i samband med intervjufrågor som genom ett exempel 
görs lättare att förstå och besvara.

En typ av hypotetiskt exempel används i utdrag (7). Exem-
plet hänvisar inte till talarnas egen erfarenhet eller något verkligt 
fall de hört om utan plockas fram som ett tänkbart fall. Diskus-
sionen handlar om språkkvoter till vissa utbildningar, till exempel 
till den medicinska. Nina har just ifrågasatt vad det medicinska 
inträdesförhöret mäter som respons till Julia som uttryckt förstå-
else för att finskspråkiga kan bli sura om man i ett och samma 
prov blir antagen med lägre poäng i den svenska intagningen.

(7) FG:01. Lägre poäng i samma prov.

01	N:	 ((…))	alltså	dom	sku	ju	kunna	(0,2)	också	ti	medicinen

02 ha: intervjuer eller ett muntlit prov

03 (0,2)

04 J: jo: jo:

05 H: jå men de e ju mera frågan om de att sen dom (0,5)

→	 tiexempel	nån	(0,2)	finskspråki	sökande	som	(0,6)	

07	 föll	just	över	gränsen	(0,5)	å	å	sen	upplever	de	förstås

08 som orättvist att nån svenskspråki kom in me (0,5)

09	 ännu	lägre=
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10 (0,4)

11 N: mh

12	H:	 =poäng	(1,0)	då	(0,2)	i	samma	prov	

13 (0,2)

14 J: mh

15	H:	 att	de	e	de	som	blir	(0,6)	#ö-#	(0,7)	blir	då	sådär

16	 lite	(0,2)	förstås	(0,3)	lämnar	(0,2)	#um-m#	(0,2)

17	 gör	att	de	känns	lite	dumt	

18 (0,6)

19 J: m

På denna punkt i interaktionen har ett visst missförstånd upp-
stått: Julia har problematiserat rättvisan i vissa fall när det gäller 
svenskspråkig intagning, medan Nina problematiserar själva 
inträdes förhöret. Julias kvittering jo: jo: på rad 4 är ett tecken på 
att hon förstått vad Nina avser men att det inte har direkt med 
saken att göra. Här ingriper Heidi och försöker förklara vad Julia 
menat. Hon inleder med en formulering som gör en återgång till 
det hon uppfattat som poängen i det som sagts tidigare: jå men de 
e ju mera frågan om de att. Så hänvisar hon till ett tänkbart 
exempel fall där en person i den finskspråkiga intagningen inte 
får studieplats samtidigt som en person i den svenskspråkiga in-
tagningen blivit godkänd med färre poäng. Exemplifiering an-
vänds härmed som ett medel för förklaring och konkretisering.  
I den lokala samtalskontexten tjänar exemplifieringen syftet att 
återställa intersubjektiviteten mellan talarna, dvs. att 
reparera en missförståndsepisod.

5 Policyfrågor vid exemplifiering

Analysen av exemplifiering visar att studenterna är kapabla att 
sätta fingret på relevanta språkpolicyfrågor i sin högskolemiljö: 
de kan jämföra mellan allmänna praktiker och deras lokalt för-
ankrade konsekvenser samt peka på spänningar mellan officiella 
principer och gräsrotspraktiker. Det som presenteras som verkliga 
exempel är intressant för en utvärdering av förekommande språk-
liga principer och praktiker, eftersom exemplen tar upp något 
som varit viktigt och konkret för talaren själv. Vilka frågor belyses 
då med exemplen?
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Det visar sig att merparten av exemplen handlar om språkval 
vid tentor och kursrelaterade uppgifter, vilket väl kan anses vara 
väntat då detta område ligger i kärnan av studierna. Att använda 
svenska i tentsvar är både en principsak och en praktisk sak för 
deltagarna: det är en rättighet som man gärna utnyttjar, men sam-
tidigt är det ett reellt behov eftersom man kan uttrycka nyanser 
bättre på sitt modersmål. Med exempel hänvisas till undantag 
från huvudregeln. I (4) poängteras vikten av att öva sin finska 
i lämpliga kurssammanhang, för chansen finns ju vid ett två-
språkigt universitet. I (5) kommer det fram att svenska kanske 
ibland kan användas opportunistiskt om tentatorn inte behärskar 
språket så bra. Den förra praktiken framstår som ett harmoniskt 
exempel på hur organisationens tvåspråkighet kan tas till vara i 
en individuell språklig praktik. Den senare praktiken kan snarast 
räknas som en av tvåspråkighetens icke-avsedda kon sekvenser 
(jfr Moring m.fl. 2013).

I utdrag (3) kommer det fram att man i vissa ämnen kan ha 
en uppmuntrande flerspråkig verksamhetskultur trots att perso-
nalen för det mesta är finskspråkig. Med hjälp av självupplevda 
exempel hänvisar talaren dock till den stora variationen på uni-
versitetet: det beror på ämnet och institutionen om man har möj-
lighet att använda svenska på kurserna. Som Lindström & Sylvin 
(2014) påpekar är det avgörande för möjligheten att använda 
svenska hur många svenskkunniga lärare ett ämne har, men 
ämnets natur spelar också roll. Om det ingår i ämnets uppgifter 
att utbilda svenskkunniga magistrar är satsningarna på att be-
främja svenskan större. Att klara sig enbart på svenska vid 
Helsing fors universitet bedöms av deltagarna i fokusgruppen som 
ganska svårt. Men studenterna nämner också exempel, som inte 
anförts i denna artikel, på inriktningar där man kan fungera bara 
på svenska, såsom historia, nordisk litteratur och nordiska språk. 
Det finns med andra ord enheter och öar vid universitetet som 
är officiellt svenska och de möjliggör en studiegång på svenska i 
praktiken.

Den i offentligheten ibland omdebatterade språkkvoteringen, 
dvs. särskild intagning av svenskkunniga till vissa strategiska 
utbildningar som medicin och juridik, berördes också i samtalet. 
Här tog studenterna upp problemet med jämlik behandling. 
I exempel (7) presenterade en av studenterna en tänkt situation 
där en sökande i den svenska intagningen får studieplats med ett 
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lägre poängtal än en sökande som inte blivit antagen i den finska 
intagningen. Exemplet hänvisade härmed till problematiska 
följder av en officiell policy när det gäller enskilda individer.  
Ett annat exempel, inte anfört här, användes som stöd för språk-
kvoterna: det är rimligt och angeläget att det ska finnas vård-
personal som kan svenska, inte minst i äldreomsorgen. Exemplet 
presenterades som oemotsägligt, något som man kan godta obero-
ende av vilken språkgrupp man tillhör. I sista hand ansåg del-
tagarna alltså policyn vara i samklang med verklighetens krav.

En annan komplicerad fråga som berördes var universitetets 
interna och externa kommunikation, dvs. utdrag (6) som 
handlade om de personliga språkpreferenserna vid informations-
sökning på universitetets intranät. Av resursorsaker, bl.a. behovet 
av översättning, är informationen på svenska mindre fyllig och 
sämre uppdaterad. De svenskspråkiga är sålunda också benägna 
att använda den finska versionen av intranätet för att inte gå 
minste om viktig information. Det kanske är en realitet att man 
i nättjänster av detta slag får gå enligt det språks villkor som så 
att säga är det omarkerade i organisationen (se Cots m.fl. 2012 för 
default language). Det här verkar vara utgångspunkten för Helsing-
fors universitets nya intranät Flamma, som i informationen på 
svenska utgår från att det i första hand är centralförvaltningens 
dokument liksom generella dokument om studier och personal-
frågor som ska ha svenska översättningar. Vad andra dokument, 
som inte publiceras på svenska, gäller så rekommenderas det att 
de ändå ska ha en svensk sammanfattning. Detta är ett exempel 
på hur den officiella policyn anpassat sig till en inofficiell policy 
som man praktiserat på gräsrotsnivå.

6 Avslutning

Den här studien av hur svenskspråkiga studenter diskuterar språk-
policy och språkliga praktiker vid Helsingfors universitet bygger 
på ett begränsat material och ett specifikt samtalsfenomen, exem-
plifiering i argumenteringen. Den har dock kunnat visa att man 
med ett samtalsanalytiskt närstudium – som är en nödvändigt 
kvalitativ metod – kan få inblickar i gräsrotserfarenheter som är 
relevanta för utvärdering av språkliga policyer och praktiker och 
deras konsekvenser. Exemplifiering utgör i argumentationens väv 
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små utvikningar som kan peka på goda och mindre goda prak-
tiker, normer och undantag från dem samt kontraster mellan det 
allmänna och det specifika.

Exemplen har i allmänhet en intersubjektivitetsfrämjande 
diskursfunktion. De lyfter fram företeelser som deltagarna kan 
identifiera så att de bättre kan förstå ett resonemang och delta  
i utvecklingen av det. I vissa fall används exempel just som repa-
ration av missförstånd. Men exemplen visar också förståelse av 
den omgivande verkligheten, konkreta och framträdande aspekter 
på den. Det som exemplen i materialet speciellt tar fasta på är 
tvåspråkigheten som en utmaning men också som en möjlighet  
i den typ av verksamhetsmiljö som Helsingfors universitet är.

transkrIptIonssyMBoLer

 (.) mikropaus
 (0,5) paus uttryckt i sekunder
 [ början av övelappande tal
 > < snabbare än omgivande tal
 ° ° tystare än omgivande tal
 # # knarr
 * * skratt i rösten
 ” ” förställd röst
 : förlängt ljud
 _ betonad stavelse
 - avbrott
	 = yttranden hakas på varandra/yttrandet fortsätter 

på en annan rad
 (  ) osäker transkription
	 ?  osäker talaridentitet
 ((  )) transkriberarens kommentar
 ((…)) utelämat tal
 . fallande ton
	 ? stigande ton
 ¿ lätt stigande ton
 .hh inandning
 hh utandning
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