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Gröna%gården!och!Häxeskogen.!

Onomastikon!och!namnbildning!ur!ett!andraspråksperspektiv!
%

Av%Maria%Löfdahl%&%Sofia%Tingsell%
(
(
(
(
(

Sedan!1970Ktalet!har!det!i!Sverige!bedrivits!forskning!om!svenska!som!andraK
språk! (för! en! översikt! se! t.ex.! Hyltenstam! &! Lindberg! 2001,! Abrahamsson!
2009),!dvs.!om!den!svenska!som!talas!av!individer!med!ett!annat!modersmål!
än! svenska,! oavsett! om! de! är! födda! i! Sverige! eller! inte.! Flera! aspekter! av!
denna! flerspråkighet! har! undersökts:! undervisningens! villkor,! andraspråksK
talarens!relation!till!det!omgivande!samhället!och!kulturen!m.m.!Framförallt!
har! fokus! i! flerspråkighetsforskningen! legat!på! studiet! av! språklig! struktur:!
hur! organiseras! t.ex.! en! inlärares! grammatik! i! förhållande! till! det!
grammatiska!systemet!hos!en!modersmålstalare?!

Ett!område!som!undersökts!relativt! lite! i! förhållande!till! flerspråkighet!
är! namnbildning.! Det! är! föga! undersökt! hur! den! flerspråkiga! individens!
namnbildning!organiseras!och!går! till! i!den!mångkulturella!och! flerspråkiga!
miljö! dagens!mångfaldssamhälle! utgör.! De! nordiska! studier! som! behandlar!
namn! i! relation! till! flerspråkighet! har! i! stor! utsträckning! behandlat! namn! i!
minoritetsspråksområden,! dvs.! under! språkliga! förhållanden! och! i! miljöer!
som!inte!är!helt! jämförbara!med!den!språkliga!miljö!namngivare!och!namnK
brukare!i!dagens!urbana!multikulturella!samhälle!lever!i.1!I!denna!artikel!vill!
vi! undersöka! hur! barn! i! flerspråkiga! miljöer! bildar! egna! ortnamn.! Som! en!
jämförelse! undersöker! vi! också! ortnamn! bildade! av! barn! i! ett! i! huvudsak!
enspråkigt! svenskt! område! för! att! se! om! det! finns! en! skillnad! i! hur! flerK
språkiga!och!enspråkiga!barn!bildar!egna!ortnamn.!Ett!delsyfte!är!att!genom!
att! sammanföra! två! forskningsparadigm,! andraspråksforskning! och! namnK
forskning,! försöka! kasta! nytt! ljus! över! hur! onomastikonet! (om! termen!
onomastikon!se!nedan)!är!beskaffat.! I!det!följande!kommer!ortnamn!bildade!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!
1!Om! val! av! förnamn! i! flerspråkiga! familjer! i! mångkulturella! miljöer! se! Aldrin! 2009! och!
Christiernin!Lara!2011.!
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av! flerK!och!enspråkiga!barn!att! redovisas!och!analyseras!samt!relateras! till!
teorier!inom!andraspråksforskningen.!

!

Onomastikon!
En!central! fråga!i!denna!studie!är!hur!begreppssystemet!i!onomastikonet!är!
organiserat! i! relation! till! språket! i! stort! hos! flerspråkiga! talare! och! namnK
givare.!Termen!onomastikon! bör! sättas! i! relation! till! termen!mentalt%lexikon!
som!sedan!länge!använts!inom!språkvetenskapen!(se!t.ex.!Aitchison!1987).!I!
det! mentala! lexikonet! finns! språkliga! enheter! på! olika! nivåer! lagrade.! Det!
finns! åtskilliga! teorier! om! hur! dessa! språkliga! enheter! förhåller! sig! till!
varandra!och!en!tanke!som!lanserats!är!att!orden!ligger!samlade!i!semantiska!
domäner! med! olika! relationer! både! inom! en! domän! och! mellan! olika!
domäner.!(Om!detta!se!vidare!Aitchison!a.a.)!Som!en!del!av,!eller!i!relation!till,!
det! mentala! lexikonet! innehåller! onomastikonet! såväl! färdigbildade! namn!
(redo! att! kopiera)! och! namnelement! som! en! idé! om! hur! namn! bör! bildas!
utifrån!kännedom!om!redan!existerande!namn.!Onomastikonet!aktiveras!när!
vi! kommer! i! kontakt! med! namn! och! hjälper! namnbrukaren! att! förstå! och!
känna!igen!namn.!Mellan!lexikonet!och!onomastikonet!sker!en!interaktion.!På!
samma!sätt!som!ett! i! lexikonet!existerande!appellativ!utgör!bas!för!ett!antal!
namn!kan!namnbrukares!och!namnbildares!uppfattning!av!ett!ords!innebörd!
definieras! inte!bara!utifrån! lexikonet!utan!även!utifrån!de!namn!som!finns! i!
det! individuella! onomastikonet.! (Om! onomastikonet! se! Andersson! 1996,!
Bakken!1994!och!Nyström!1995,!1996.)!!

Det!i!detta!sammanhang!mest!intressanta!med!onomastikonet!är!tanken!
att! namn! kan! bildas! via! interna! mönster! och! analogier.! För! den! enskilda!
namnbildaren! utgör! redan! existerande! och! kända! namn! mönster! vid! nyK
produktion.! För! sådan! nyproduktion! används! här! termen! egenskapat%
onomastikon!och!avser!i!det!följande!det!förråd!av!namn!informanterna!själva!
bildat!och!använder.!

Diskussionen! kring! onomastikonet! har! i! stor! utsträckning! kommit! att!
röra! sig! på! lexikal! nivå! (se! t.ex.! Nyström! 1996)! men! det! är! viktigt! att! i!
diskussionen!även! inkludera! formella!namnbildningsmönster,!dvs.!den!uppK
fattning! den! enskilda! namnbrukaren! och! namnbildaren! har! om! namns!
formella!struktur!och!om!de!möjliga!bildningssätt!som!står!till!buds.!Eftersom!
det!finns!en!interaktion!mellan!onomastikonet!och!lexikonet!är!det!intressant!
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att! ställa! sig! frågan! om! det! finns! likheter! mellan! lexikon! och! onomastikon!
också!vad!gäller!inlärarstrukturer!för!andraspråkstalare.!!

!
%Andraspråksforskning%

I! den! här! artikeln! har! vi! använt! oss! av! två! av! andraspråksforskningens!
områden.! Först! presenteras! Cummins! (1981a)! begrepp!BICS! och! CALP! och!
därefter!något!om!inlärning!av!lexikon!i!andraspråkssammanhang.!

I!studien!deltar!såväl!modersmålstalande!(L1Ktalande)!som!flerspråkiga,!
andraspråkstalande! (L2Ktalande)2,! barn.! Redan! på! 1970Ktalet! (SkutnabbK
Kangas! &! Toukomaa! 1976)! har! andraspråksforskningen! uppmärksammats,!
efter! att! lärare! och! andra! som! arbetat! med! flerspråkiga! barn! också! gjort!
liknande! iakttagelser,! att! barn! som! har! ett! annat! modersmål! än! (i! det! här!
fallet)! svenska! kan! klara! av! att! kommunicera! kring! vardagliga,! situationsK
bundna!teman!på!i!princip!samma!villkor!som!modersmålstalande!barn,!men!
att!de!flerspråkiga!barnen!kommer!till!korta!i!de!språkliga!sammanhang!som!
är!relevanta!i!utbildningen.!I!SkutnabbKKangas!&!Toukomaas!studie!framkom!
att! de! flerspråkiga! barnen! inte! presterade! på! nivå! med! sina! modersmålsK
talande!kamrater!i!skolsammanhang.!Detta!ledde!till!tanken!om!att!det!språk!
som!används!i!skolan!ställer!andra!krav!på!barnen!än!det!språk!de!använder!i!
andra! sammanhang,! och! att! skolsituationer! och! andra! situationer! som! är!
knutna! till! sådan! verksamhet! faktiskt! innebär! språkliga! svårigheter! för! de!
flerspråkiga! barnen,! trots! att! de! är! mycket! kommunikativa! i! vardagliga!
kontexter.! I! detta! sammanhang! lanserades! termer! som! ”ytflyt”! (SkutnabbK
Kangas! 1986! s.! 61),! som! implicerar! att! en! person! kan! låta! som! om! den!
behärskar!ett!språk!flytande!även!om!språkkunskaperna!är!grunda!och!vissa!
delar!av!språket!(främst!vokabulär)!är!mindre!utvecklade.!!

Cummins! (1981a)! fångar!detta! förhållande! i!begreppsparen!BICS! (Basic!
Interpersonal!Communicative!Skills)!och!CALP!(Cognitive!Academic!Language!
Proficiency).!De!två!begreppen!placeras! in!på!två!axlar.!Den!ena!axeln! löper!
från! situationsberoende! språkanvändning! till! situationsKoberoende! språkK
användning.!Den! andra! axeln! löper! från! låg! kognitiv! svårighetsgrad! till! hög!
kognitiv! svårighetsgrad.! BICSKkompetensen! ligger! då! närmare! situationsK
beroende! än! situationsoberoende! språkanvändning! på! den! ena! axeln! och!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!
2!Vi! kommer! att! omväxlande! använda! termerna! L2Mtalare,! flerspråkiga% talare! och! andraM
språkstalare! för! att! beteckna! individer! som! har! ett! annat!modersmål! än,! i! det! här! fallet,!
svenska.!Det!innebär!inte!att!de!individer!som!omnämns!som!modersmålstalare!inte!också!
kan! vara! flerspråkiga.! De! kan! ha! fler! än! ett! modersmål! och! de! kan! vara! talare! av! ett!
andraspråk!och/eller!främmande!språk!annat!än!svenska.!
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närmare! låg! kognitiv! svårighetsgrad! än! hög! kognitiv! svårighetsgrad!på! den!
andra.! CALPKkompetensen! ligger! på! samma! sätt! närmare! situationsK
oberoende! språkanvändning! och! hög! kognitiv! svårighetsgrad.! Det! är! alltså!
CALPKkompetens! som! behövs! för! abstrakta! resonemang,! för! begreppsK
bildning!och!många!liknande!uppgifter!som!är!typiska!för!skolaktiviteter.!!

Cummins!begrepp!fick!tidigt!kritik!från!flera!håll.!De!kritiserades!bl.a.!för!
att! utgå! från! en! testbaserad!kunskapssyn! (Edelsky!m.fl.! 1983).! Ett! problem!
med!Cummins!begreppspar!har!också!varit!att!det!i!mycket!liten!utsträckning!
har!kunnat!operationaliseras!–!eller!åtminstone!att!det!i!mycket!liten!omfattK
ning!har!operationaliserats!(Magnusson!2009).!Senare!har!dock!forskning!om!
framför!allt! lexikon!och! lexikontillägnan!kunnat!stödja!Cummins!distinktion!
(se!t.ex.!Biber!1986).!

Inom!didaktisk! forskning!om! språkutvecklande! lärande!på! andraspråk!
har! också! systemiskKfunktionell! lingvistik! (SFL;! Halliday! 2004)! och! den!
därmed! besläktade! genrepedagogiken! (Gibbons! 1991,! 2002)! visat! hur! just!
skolrelaterat!ordförråd!hos!flerspråkiga!(och!enspråkiga)!barn!kan!byggas!ut!
med!hjälp!av!en!strategi!som!tar!avstamp!i!det!situationsbundna!och!vardagsK
nära! med! personliga! referenser! för! att! sedan! abstraheras! i! allt! större! utK
sträckning.!Här!står!ofta!begreppsbildningen!i!centrum!–!centralt!för!lärande!
i!skolsammanhang!är!att!man!kan!identifiera!företeelser!och!namnge!dessa.!

I! den! här! artikeln! undersöker! vi! om! de! förutsättningar! som! gäller! för!
flerspråkiga!barns!utbyggnad!av!lexikon!(och!i!viss!mån!också!grammatik!och!
semantik)!också!är!relevanta! för!namngivningsprocesser.!Vi!undersöker!om!
L2Ktalarnas!onomastikon!ser!annorlunda!ut!än!L1Ktalarnas!och!vidare!om!det!
är! fruktbart! att! använda! BICSK! och! CALPKbegreppen! för! att! beskriva! föreK
teelser!relaterade!till!onomastikonet.!

Relevant!för!frågorna!om!enspråkigas!och!flerspråkigas!onomastikon!är!
vidare! andraspråksforskning! som! rör! lexikal! inlärning! av! flerordsuttryck.!
Många!av!de!egenskapade!namn!som!vi!diskuterar!i!det!följande!(se!avsnittet!
Namnen% i% undersökningen! nedan)! är! flerledade.! Lexikontillägnan! ser! något!
olika! ut! hos! L1Ktalare! och! L2Ktalare! (Nation! 2001).! Typiskt! för! L2Ktalarna!
anses! vara! att! de! lär! sig! färre! ordförbindelser! än! modersmålstalare! i! förK
hållande!till!varje! inlärd!lexikal!enhet.!Orsakerna!till!detta!är! flera.!En!är!att!
ordförbindelser!förekommer!mera!sällan!än!de!enstaka!orden!och!därför!inte!
uppträder!lika!ofta!i!det!språk!inlärarna!möter!(s.k.!språklig!input).!En!annan!
orsak!är!att!man!i!många!fall!förmår!förstå!och!avkoda!en!ordförbindelse!utan!
att!känna!till!att!det!är!ett!slags!konventionaliserad!ordförbindelse,!och!därK
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för!uppmärksammas!inte!ordförbindelser!av!inlärare!i!lika!hög!grad!som!nya!
lexikala! enheter! som! de! inte! alls! förstår! (Henriksen! 2010).! Paradoxalt! nog!
leder! denna! mer! begränsade! syntagmatiska! kännedom! om! lexikonets!
kombinationsmöjligheter! till! två!motsatta!möjliga! resultat.! Ekberg! (2001! s.!
272)! visar! hur! enspråkiga! barn! i! större! utsträckning! än! flerspråkiga! barn! i!
den! flerspråkiga! Malmöförorten! Rosengård! har! tillgång! till! det! hon!
kallar!”’färdiga!val’!av!lingvistiska!strukturer”.!Det!innebär!att!de!flerspråkiga!
barnen! måste! förlita! sig! mer! på! produktiva! språkregler! än! de! enspråkiga!
barnen,! vilket! i! sin! tur! leder! till! större! variation! i! de! flerspråkiga! barnens!
språkliga! produktion.! Det! resulterar! i! att! de! låter! mindre! idiomatiska! än!
modersmålstalande!barn.!Ett!visst!mått!av!stereotypi!är!enligt!Ekberg!typiskt!
för! modersmålstalare.! Men! stereotypi! kan! också! vara! typiskt! för! andraK
språkstalare.! Hasselgren! (1994)! introducerar! termen! collocational% teddyM
bears! för!den! tendens!andraspråkstalare!har!att!överanvända!vissa!kollokat!
(dvs.! en! del! av! en! kollokation,! vanligen! en! attributiv! bestämning)! framför!
andra!till!buds!stående!möjligheter.!Denna!preferens!för!vissa!kollokat!leder!
också!den!till!stereotypi!som!då!förekommer!hos!L2Ktalare!snarare!än!hos!L1K
talare.! I! avsnittet! Diskussion! nedan! försöker! vi! relatera! företeelser! i! flerK
språkigas!onomastikon!till!dessa!iakttagelser!av!stereotypi!i!lexikon.!

!

Metod!och!material!
Materialet! består! av! intervjuer! med! totalt! 31! barn! i! åldrarna! 8–12! år.! Av!
dessa! bor! 22! barn! i! stadsdelen! Angered! i! nordöstra! Göteborg.! Sex! av!
intervjuerna!med!Angeredsbarnen!genomfördes!våren!2008.!Den! inledande!
kontakten! med! de! intervjuade! barnen! togs! på! kulturskolan! Blå! Stället! i!
Angered! i! samband! med! ett! projekt! vars! syfte! var! att! ge! barnen! lokalK
kännedom! och! förankring! i! närmiljön.! Till! samtliga! av! de! genomförda!
intervjuerna! fick!barnen!anmäla!sig! frivilligt!och! föräldrarna! informerades! i!
förväg! om! syfte! och! tillvägagångssätt! vid! intervjuerna.! Vidare! samlades!
skriftliga! tillstånd! från! föräldrarna! in.! Dessa! etiska! ramar! tillämpades! vid!
samtliga! intervjutillfällen.!Vid!dessa! sex! första! tillfällen! intervjuades!barnen!
enskilt!och!en!fritidsledare!som!inte!deltog!i!samtalet!närvarade!för!att!skapa!
en! trygg! intervjusituation.! Inför! samtalet! hade! barnen! fått! engångskameror!
för!att! fotografera!platser! som!betydde!mycket! för!dem.!Dessa! foton! låg! till!
grund! för! samtalet! som! handlade! om! vilka! platser! barnen! brukade! leka! på!
och! hur! de! benämnde! dessa! platser.! Under! våren! 2009! genomfördes! ytterK
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ligare!intervjuer.!Två!av!de!barn!som!tidigare!deltagit!i!samtalen!intervjuades!
igen!och!materialet!kompletterades!med! intervjuer!av!ytterligare! fyra!barn.!
Dessa!senare!intervjuer!genomfördes!på!två!olika!grundskolor!i!området.!Vid!
detta! tillfälle! var! tillvägagångssättet! något! annorlunda.! För! att! göra! det!
möjligt! att! studera! barnens! språk! i! en! situation! som! ligger! så! nära! en!
autentisk!kamratsituation!som!möjligt!intervjuades!barnen!parvis!där!läraren!
valt! ut! paren! utifrån! hur! barnen! umgås.! För! att! undersöka! barnens! namnK
kunnande! och! få! kännedom! om! vilka! namn! barnen! aktivt! använder! fördes!
samtal! om!var!barnen! själva! och!deras! kamrater! bor,! var! skolan!och! andra!
viktiga!platser!ligger!och!var!barnen!brukar!leka.!Barnen!ombads!berätta!vad!
de!brukade!kalla!dessa!platser!och!tillfrågades!vilket!språk!de!använde!när!de!
bildade!dessa!namn.!Samtalen!utgick! från!kartor.!För!att!studera!vilka! fjärrK
namn! barnen! kände! till! och! använde! fördes! samtalet! över! på! vad! barnen!
gjorde!när!de!åkte!in!till!centrala!Göteborg.!Samtalet!kom!att!handla!om!vilka!
platser! i!centrala!Göteborg!barnen!kände!till!och!vilka!namn!de!använde!på!
dessa! platser.! Generellt! hade! samtalen! en! öppen! struktur! där! intervjuarna!
deltog! relativt! lite! och! de! barn! som! intervjuades! i! par! snarare! diskuterade!
med! varandra! än!med! intervjuaren.! Under! hösten! 2011! intervjuades! ytterK
ligare! 12! barn! och! dessa! samtal! fördes! på! en! tredje! grundskola! i! området.!
Den!metod!som!användes!var!närmast!identisk!med!den!vid!intervjuerna!från!
år!2009! för!att! få!ett! jämförbart!material.!Ett! tillägg!gjordes!dock!vid!dessa!
senare! intervjuer;! barnen! diskuterade! vid! några! tillfällen! smeknamn! på!
vänner!eller!syskon!med!varandra.!

Samtliga!intervjuer!genomfördes!på!svenska.!De!flesta!av!de!intervjuade!
barnen! är! flerspråkiga.! Endast! två! av! informanterna! från! Angered! kommer!
från!enspråkigt!svenska!familjer.!De!övriga!barnen!har!en!eller!två!föräldrar!
med!annat!modersmål!än!svenska!och!det!råder!stor!variation!i!vilket!språk!
som!talas!i!hemmet.!Förutom!svenska!talar!informanterna!bosniska,!spanska,!
kurdiska,! arabiska,! persiska,! kinesiska! och! somali.! Det! stora! flertalet! av!
barnen! är! födda! i! Sverige! och! några! kom! i! ung! ålder.! De! flesta! av! barnen!
började!tala!svenska!senast!i!förskolan,!men!oftast!betydligt!tidigare.!

Angered!kännetecknas!av!språklig!och!kulturell!variation!och!mångfald.!
I!stadsdelsnämndsområdet!Gunnared!(där!Angered!ingår)!har!drygt!67!%!av!
invånarna!utländsk!bakgrund!(Göteborgs!stad!2011).!Hur!många!språk!som!
talas! i! området! är! omöjligt! att! säga,! men! skolorna! i! Gunnared! erbjuder!
modersmålsundervisning! på! över! 20! språk! (Göteborgs! stad! 2011).! Den!
språkliga! mångfalden! gör! att! det! för! barnen! blir! naturligt! att! använda!
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svenska! som! ett! slags! lingua! franca! inom! kamratgruppen! eftersom! de! inte!
umgås! i! språkliga! enklaver.! Eftersom! de! svensktalande! barnen! i! Angered!
utgör!en!så!liten!andel!av!materialet!och!av!namnbrukarkretsarna!kommer!vi!
att! kalla! informantgruppen! från! Angered! ”flerspråkig”! (se! vidare! avsnittet!
Diskussion!nedan).!

Vi! har! vidare,! för! att! få! en! kontrollgrupp,! under! hösten! 2010! gjort!
intervjuer! med! ytterligare! nio! barn! som! samtliga! kommer! från! enspråkigt!
svenska!familjer.!!Dessa!barn!går!på!en!montessoriskola!i!Örgryte,!en!stadsdel!
i!Göteborg,!och!de! flesta!av!barnen!bor! relativt!nära! skolan.!Örgryte!har!en!
annan! socioekonomisk! struktur! än! Angered.! Örgryte! är! synnerligen! välK
mående,! andelen!utomlands! födda! är! låg,! inkomstK! och!utbildningsnivåerna!
är! genomsnittliga! eller! över! genomsnittet! och! arbetslösheten! och! andelen!
försörjningsstöd! är! lägre! än! genomsnittet! för! Göteborg! (Göteborgs! stad!
2011).!Även!Örgrytebarnen! intervjuades!parvis! (utom!vid! ett! samtal! då! tre!
barn! intervjuades! samtidigt)! utifrån! hur! de! brukade! leka.! Samma! frågor!
ställdes! som! till!barnen! i!Angered!och!även!dessa! samtal!utgick! från!kartor!
där! barnen! sinsemellan! diskuterade! olika! platser! och! sina! egna! namn! på!
dessa!platser.!!

!

Namnen!i!undersökningen!
I!det!här!avsnittet!går!vi!inledningsvis!igenom!vilka!(typer!av)!platser!barnen!
namngivit.! Därefter! redovisas! samtliga! namn! som! barnen! använde! under!
intervjuerna;! först! redovisas!de! (huvudsakligen)! flerspråkiga!barnens!egenK
skapade!namn!och!därefter! de! enspråkigas.!Avsnittet! avslutas!med! ett! kort!
avsnitt! om! vad! som! genom! intervjuerna! framkommit! om! de! egenskapade!
namnens!stabilitet!över!tid.!

%

Vilka%platser%namnges?%

Genomgång! av! materialet! visar! tydligt! att! barnen! i! de! olika! stadsdelarna!
åtminstone! delvis! namngivit! olika! typer! av! lokaliteter.! Örgrytebarnen! har!
framförallt!givit!namn!till!platser!inom!skolans!område.!I!några!fall!är!det!lekK
platser!som!namngivits!och!i!ett!par!fall!är!det!anlagda!parker!eller!delar!av!
en!sådan!park.!I!något!fall!har!en!trädgård!fått!ett!inofficiellt!namn.!!

Barnen!i!Angered!rör!sig!i!huvudsak!i!den!miljö!som!utgörs!av!bostadsK
gator!med!tillhörande!gårdar,!torg!och!närliggande!lekplatser.!I!de!stora,!närK
liggande!skogsområdena!vistas!de!inte!ensamma.!Leken!förläggs!istället!föreK
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trädesvis!till!stadsmiljön,!på!de!gårdar!och!lekplatser!som!finns!i!anslutning!
till!bostadshusen.!Det!är!framförallt!här!man!finner!barnens!egna,!inofficiella!
ortnamn.!!

Man! kan! genom! att! studera! vilka! platser! som! namngivits! skönja! ett!
mönster!i!hur!de!olika!informantgrupperna!rör!sig!och!se!att!barnen!i!de!olika!
stadsdelarna! åtminstone! delvis! ägnar! sin! fritid! åt! olika! saker.! AngeredsK
barnen!tycks!i!hög!grad!tillbringa!sin!lediga!tid!i!det!omedelbara!närområdet!
medan! Örgrytebarnen! ägnar! en! stor! del! av! sin! fritid! med! ordnade! fritidsK
aktiviteter! förlagda! till! platser! som! inte! ligger! i! närområdet! och! dit! de! i!
många!fall!körs!i!bil!av!sina!föräldrar.!Det!förefaller!som!om!det!framförallt!är!
inom!skolans!område!Örgrytebarnen!rör!sig!fritt!och!det!är!där!den!fria!leken!
förekommer.!Det!är!i!anslutning!till!dessa!lekar!barnen!i!stor!utsträckning!har!
namngivit!platser.!Noteras!bör!att!barnen!i!Angered!uttrycker!en!mycket!mer!
positiv!inställning!till!det!egna!området!och!tycks!vara!förankrade!i!närmiljön!
i!högre!grad!än!vad!barnen!i!Örgryte!är.!!

!
Angeredsbarnens%namn%

De!namn!som!bildats!av!de!i!de!flesta!fall!flerspråkiga!Angeredsbarnen!utgörs!
till! stor! del! av! beskrivande! namn,! som! anger! hur! det! ser! ut! på! platser! där!
barnen!brukar! leka:!Röda%gården,!Gula%gården,!Vita%gården,!Blåa%gården!och!
Gröna%gården!beskriver!färgen!på!de!omgivande!husen.!Här!bör!påpekas!att!
det! finns! två!gårdar!(som!båda!är!omgivna!av!rödorangea! tegelhus)!som!av!
barnen! kallas! Röda% gården.! Som! svar! på! frågan! om! det! inte! lätt! uppstod!
missförstånd!svarade!barnen!att!det!sällan!gjorde!det.!”Då!säger!vi!NN:s!gård!
istället”,! uppgav! en! informant.!Röda%rutschelkanan! fungerar! på! samma! sätt.!
Bland!namnen!på!gårdar! finns!även! jämförelsenamn!där!bokstävernas! form!
har! inspirerat! namngivarna.! UMgården! är! formad! som! ett! U,! HMgården! har!
form!liknande!bokstaven!H!och! IMgården!är! lång!och!smal.!Den! lekplats!som!
av! barnen! kallas!McDonaldsMgrejerna! har! fastgjutna! lekställningar! som! till!
form!och!färg!för!tankarna!till!snabbmatskedjans!logotyp.!

Angeredsbarnen!använder!också!namn!av!lite!annan!morfologisk!karakK
tär.!Lillskogen!betecknar!en!liten!skogsdunge.!Här!överges!det!annars!vanliga!
bildningsmönstret! med! ett! adjektiviskt! attribut! följt! av! ett! substantiviskt!
huvudord!(se!ovan)!till!förmån!för!en!sammansättning,!där!förleden!utgörs!av!
en! kortform.! En! liten! närbutik! kallas! Araben! av! barnen,! därför! att! inneK
havaren!kommer!från!ett!arabisktalande!land.!Här!är!det!närmast!frågan!om!
en!metonymi.!!
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Vidare! använder! Angeredsbarnen! ofta! ellipser! av! officiella! namn.! De!
närliggande! gatorna! Kaprisgatan,! Mejramgatan,! Paprikagatan,! RosmarinM
gatan! och! Vaniljgatan! omtalas! genomgående! som! Kapris,!Mejram,! Paprika,!
Rosmarin! och! Vanilj.! De! använder! även! kortformer! när! de! talar! om! närK
liggande! skolor:! Gunnaredsskolan,! Vättleskolan,! Gårdstensskolan! och!RanneM
bergsskolan!kallas!av!barnen!Gunnared,!Vättle,!Gårdsten!och!Rannebergen.!

!
Örgrytebarnens%namn%

I!många!fall!anger!Örgrytebarnens!namn!vad!som!finns!på!platsen.!En!del!av!
skolgården! kallas! för! Hängträdet! eftersom! där! står! ett! träd! vars! grenar!
hänger!ned!mot!marken,!ett!bergigt!parti!inom!skolområdet!kallas!Berget!och!
en! relativt! liten! lekplats! kallas! rätt! och! slätt! Lilla% lekplatsen.! Namnet!KingM
planen!betecknar!en!på!skolgården!uppmålad!spelplan! tänkt! för! spelet!king!
och!en!liten!skog!kallas!för!Dungen.!!

Namnet!Pepparkaksbageriet! används! av!barnen!om!ett! kvarter! i! vilket!
ett! mycket! känt! pepparkaksbageri! ligger.! Namnet! Kioskgubben! används! av!
några!barn!för!att!beteckna!Delsjöns!badplats!(där!det!finns!en!kiosk!med!en!
snäll!manlig! innehavare).! Informanterna!använder!namnet!Gaffelkonst! (som!
är! namnet! på! en! cateringbutik)! för! att! beteckna! hela! det! köpcentrum! som!
officiellt!bär!namnet!Bö%Centrum!där!butiken!Gaffelkonst!ligger.!!

I!en!del!fall!åsyftar!namnet!en!enstaka!händelse.!Fågelgraven!betecknar!
en!del!av!skolgården!och!namnet!syftar!på!att!barnen!en!gång!begravt!en!död!
fågel! här.!Häxeskogen! betecknar! en! park! där! en! informant! en! gång! sett! en!
person! utklädd! till! häxa.! Dödsfällan! är! en! trädgård! genom! vilken! barnen!
ibland! sneddar! när! de! går! till! den! lokal! där! de! har! idrottsundervisning.!
Trädgården! har! fått! namn! efter! att! ägarna! ropat! åt! barnen! på! ett! sätt! som!
skrämt!dem.!

I!flera!fall!anspelar!namnen!på!barnens!fantasilekar.!Exempel!på!detta!är!
Vaniljkorpen! som!är!en!koja!under!en!av! informanternas!säng!(informanten!
uppger!att!kojan!fick!sitt!namn!för!att!hon!gillar!vaniljgodis!och!för!att!korp!är!
hennes!favoritfågel).!Den%kungliga%graven! (eller!Kungagraven,!som!en!annan!
informant! säger)! betecknar! en! del! av! skolgården! och! namnet! syftar! på! en!
spökhistoria! som! en! lärare! berättat.! Namnet! Vintergatan! används! om! ett!
hålrum!i!ett!rododendronbuskage!i!en!park.!I!detta!sista!fall!har!namngivarna!
inspirerats!av!den!populära!TVKserien!Vintergatan.!Andra!namn!som!åsyftar!
interna!lekar!är!Hemliga%klubben!eller!Sopklubben;!båda!namnen!används!om!
ett!hörn!invid!skolans!soprum.!!
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Glada%parken! har! enligt! informanterna! fått! sitt! namn! för! att! ”det! finns!
många! glada! barn! där”.! Kyrkofällan! betecknar! en! liten! dunge! vid! Örgryte!
gamla! kyrka! och! informanten! kallar! platsen! så! eftersom! hon! upplever! det!
kusligt!att!gå!förbi!där.!

I! fallet! Elefantparken! är! namngivningsgrunden,! enligt! informanterna,!
okänd.!Där!finns!enligt!barnen!inget!som!idag!liknar!en!elefant.!

I!något!fall!uttrycker!namnet!en!ordlek.!En!informant!uppger!att!hon!anK
vänder! namnet! Liselund! för! nöjesparken! Liseberg.! Namnet! är! en! kontamiK
nation!av!Liseberg!och!Gröna%Lund,!den!kända!nöjesparken!i!Stockholm,!och!
informanten!uppger!att!hon!kallar!Liseberg!så!eftersom!”det!låter!coolt”.!

I! ett! fall! förekommer!en!ellips.! Informanterna!kallar!den!byggnad! som!
högstadieeleverna!har!sina!lektioner!i!samt!området!kring!denna!byggnad!för!
Hög,!vilket!är!en!ellips!av!Högstadiet.!

!
Namnstabilitet%över%tid%

Eftersom!de!modersmålstalande!Örgrytebarnen!endast!spelats!in!vid!ett!enda!
tillfälle! är! det! svårt! att! uttala! sig! om! hur! stabilt! deras! egenskapade! namnK
förråd! är.! Namnen! Hög! och! Den% kungliga% graven! har! enligt! barnen! dock!
använts! över! en! längre! tidsperiod!och! av! en! relativt! stor!namnbrukarkrets.!
Även!Elefantparken!kan!vara!ett!nedärvt!namn.!Åtskilliga!av!Örgrytebarnens!
namn! tycks! vara! mer! tillfälliga! bildningar! som! används! av! en! relativt!
begränsad!namnbrukarkrets.!

De! i! huvudsak! flerspråkiga! Angeredsbarnens! namn! (såsom! t.ex.! Röda%
gården,!Gröna%gården,!Kapris! och!Paprika)! används! av! större! namnbrukarK
kretsar.! I! stort! sett! alla! de! barn! vi! intervjuat! kände! till! och! använde! dessa!
namn.!Namnen!har!åtminstone!varit!levande!över!en!tidsperiod!på!ca!fyra!år!
(se! avsnittet! Metod% och% material).! Det! ur! vårt! perspektiv! väsentliga! är!
emellertid! inte! hur! stabila! namnen! är! i! ett! tidsperspektiv;! det! är! själva!
namnbildningarna!och!namnbildarnas!förmåga!att!bilda!namn!som!är!i!fokus!
för!vår!undersökning.!!

!

Formell!namnbildning!och!semantik!
I! det! följande! anlägger! vi! två! analysperspektiv! på! de! ovan! presenterade!
namnen:! ett! som! rör! de! formella! bildningsmönstren! och! ett! som! rör! den!
semantik!som!barnens!egenskapade!namn!hämtas!från.!

!
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Angeredsbarnens%namnbildning%och%namnens%semantiska%innehåll%

Av! materialet! framgår! att! det! finns! vissa! skillnader! mellan! de! båda! barnK
gruppernas! egenskapade! onomastikon.! Generellt! kan! sägas! att! de! flerK
språkiga! barnen! bildar! egna! namn! enligt! ett! relativt! stereotypt! mönster.!
Många! namn! är! tvåledade.! I! dessa! innehåller! huvudlederna! ofta! artefaktK
betecknande! appellativ! såsom! gården! och! rutschelkanan.! BestämningsK
lederna!innehåller! i!hög!utsträckning!adjektiv!som!på!ett!konkret!sätt!anger!
hur! det! ser! ut! på! platsen.! I! flera! fall! anges! de! omgivande! husens! eller! den!
betecknade! artefaktens! färg! (t.ex.! Gröna% gården,! Röda% rutschelkanan).! I!
namnet!Lillskogen!uttrycks!storlek.!Vidare!innehåller!de!flerspråkiga!barnens!
namn!ett!större!inslag!av!jämförelsenamn,!t.ex.!UM,!IM!och!HMgården!och!även!
lekplatsen!McDonaldsMgrejerna.!Man!kan!alltså!se!ett!återkommande!mönster!
i! namnbildningen.! Av! ovanstående! framgår! också! att! många! av! AngeredsK
barnens!namn!utgörs! av! ellipser! av!officiella!namn! (Rosmarin! av!RosmarinM
gatan,!Gunnared!av!Gunnaredsskolan!m.fl.).!Att!använda!sådana!kortformer!av!
officiella!namn!tycks!emellertid!generellt!vara!vanligt!när!barn!och!ungdomar!
bildar! inofficiella! namn! (se! t.ex.! Löfdahl! 2012),! och! är! inte! utmärkande! för!
just!flerspråkiga!barn.!Namngivarna!har!i!namngivningsprocessen!tagit!fasta!
på! fungerande! mönster! och! sedan! använt! sig! av! vissa! principer! både! vad!
gäller! morfologi! och! semantik,! vilket! syns! i! det! stora! inslaget! av! mönsterK
namngivning!och!i!de!olika!”namnkluster”!materialet!innehåller.!På!liknande!
sätt!har!de!flerspråkiga!barnen!i!sitt!onomastikon!kännedom!om!namn!som!
bildas!genom!ellips!och!tagit!fasta!på!även!denna!namnbildningsprincip.!

I! följande! stycke! analyseras! de! modersmålstalande! barnens! namnK
bildning.! I! jämförelse!med! de!modersmålstalande! barnen! i! Örgryte! hämtas!
bestämningslederna!ur!ett!mindre!antal!semantiska!domäner.!

!
Örgrytebarnens%namnbildning%och%namnens%semantiska%innehåll%

De!modersmålstalande! barnens! egenskapade! namnförråd! är!mer! komplext!
och! namnen! är! inte! bildade! enligt! ett! fullt! så! strikt! mönster! som! de! flerK
språkiga! barnens! namn.! Huvuddelen! av! dessa! namn! innehåller! ibland!
etablerade,! ibland! (i! samband!med! lek)! tillfälligt! bildade! lexikala! sammanK
sättningar! (om! svårigheten! att! bedöma! om! ett! namn! utgörs! av! en! primär!
namnbildning!eller!en!namnbildning!som!går!tillbaka!på!ett!ad!hocKappellativ!
se!Andersson!1996! s.! 25! f.).! Exempel!på!detta! är!Dödsfällan! som! innehåller!
den!(relativt)!etablerade!sammansättningen!dödsfälla!medan!namnen!KioskM
gubben! och!Kyrkofällan! innehåller! i! samband!med! fantasilekar! e.d.! tillfälligt!
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bildade! sammansättningar.! De! modersmålstalande! barnens! lexikon! tycks!
alltså! innehålla! ett! större! mått! av! både! etablerade! och! mer! tillfälliga!
appellativa!bildningar,!som!kan!användas!vid!bildandet!av!egna!namn,!än!vad!
de!flerspråkiga!barnens!gör.!De!modersmålstalande!barnens!namn!innehåller!
inte! artefaktbetecknande! huvudleder! i! sådan! utsträckning! som! de! flerK
språkiga!barnens!namn!gör.!Noteras!bör!att!tre!av!barnen!från!det!enspråkiga!
området! använder! fogemorfem! vid! bildandet! av! namn! (Häxeskogen,!KyrkoM
fällan,! Kungagraven)! vilket! är! en! språklig! resurs! som! inte! utnyttjas! av! de!
intervjuade! flerspråkiga! barnen.! Fogemorfem! förekommer! naturligtvis! i!
namn!i!olika!delar!av!landet!men!generellt!kan!sägas!att!de!är!vanliga!i!västK
svenska!ortnamn!(se!t.ex.!Ortnamnen!i!Göteborgs!och!Bohus!län).!De!modersK
målstalande! barnen! är! uppvuxna! och! har! fått! sin! språkliga! input! i! en! västK
svensk! språkmiljö.! De! har! namn! bildade! på! detta! sätt! i! sitt! onomastikon.!
Detta! medför! troligen! att! fogemorfem! är! ett! för! dem! naturligt! redskap! i!
namnbildningssammanhang.! Namn! skapade! till! fantasilekar! saknas! hos! de!
flerspråkiga!barnen,!något!som!annars!är!vanligt!när!barn!är!namngivare!(se!
Huldén!1976!och!Tikka!2009!s.!73!ff.).!

I! några! fall! uttrycker! de!modersmålstalande! barnens! namn!metonymi,!
t.ex.! Pepparkaksbageriet! och! Kioskgubben.! När! informanterna! använder!
butiksnamnet!Gaffelkonst! för! att!beteckna!hela!det!köpcentrum!där!butiken!
Gaffelkonst!ligger!är!det!närmast!att!betrakta!som!pars!pro!toto.!Möjligen!kan!
de! flerspråkiga! barnens! namn! på! närbutiken! Araben! i! området! Lövgärdet!
föras! till! denna! kategori.! Kontaminationen! Liselund! uttrycker! en! ordlek! på!
ganska!avancerad!nivå.!

Vidare!uttrycker!Örgrytebarnens!namn!fler!referenser!till!olika!typer!av!
gemenskaper! än! vad! Angeredsbarnens! gör.! Exempel! ser! vi,! som! tidigare!
nämnts,! i! namnet! Vintergatan! som! uttrycker! en! populärkulturell! referens.!
Historiska! referenser! eller! kanske! snarare! referenser! till! ett! gemensamt!
kulturarv!i!form!av!gemensamma!sagor!kan!skönjas!i!Kungagraven!och!HäxeM
skogen.! Referenser! till! ett! gemensamt! förflutet,! där!man! upplevt! något! tillK
sammans! och! delar! en! gemensam! historia,! uttrycks! i! namnen! Fågelgraven!
och!Dödsfällan.!!

Diskussion!
I!det!följande!diskuterar!vi!först!barnens!egenskapade!namn!utifrån!BICS!och!
CALP.!Därefter! resonerar!vi!kring! flerordsenheter! i!de! flerspråkigas! lexikon!
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och! onomastikon.! Vi! berör! avslutningsvis! också!några! av! de! andra! faktorer!
som!kan!ha!betydelse!för!barnens!användning!av!egenskapade!namn.!!

%
BICS%och%CALP%i%namnbildningsprocessen%%

Av! materialet! och! analysen! ovan! framgår! att! Örgrytebarnen! har! en! större!
repertoar! vad! gäller! formella! namnbildningsmönster.! Detsamma! gäller! för!
det! semantiska! innehållet! i! barnens! egenskapade! onomastikon;! kontrollK
gruppen!har!en!större!semantisk!spännvidd! i! sin! repertoar!än!vad!barnen! i!
det! flerspråkiga! området! har.! Det! semantiska! innehållet! i! de! modersmålsK
talande! barnens! egenskapade! onomastikon! uppvisar! betydligt! större!
variation!jämfört!med!de!flerspråkiga.!

Den!här!skillnaden!mellan!de!flerspråkiga!och!de!enspråkiga!barnen!kan!
knytas!till!mer!generella!språkliga!förmågor.!Det!skulle!innebära!att!inte!bara!
lexikonet! och! till! viss! del! grammatiken! påverkas! av! den! skillnad! som!
begreppsparen! BICS! och! CALP! illustrerar,! utan! att! även! onomastikonet! gör!
det.!Men!finns!det!då!något!i!de!flerspråkiga!barnens!namnbildning!som!kan!
knytas!till!de!förutsättningar!som!råder!för!att!BICSKorienterat!språkbruk!ska!
vara!mer!adekvat,!dvs.!konkreta!språkliga!situationer,!och!finns!det!något!i!de!
enspråkiga!barnens!namnbildning!som!är!mer!förenligt!med!det!vi!förväntar!
oss! av! situationer! som! ställer! krav! på! CALPKbaserat! språkbruk,! som! t.ex.!
abstrakta!resonemang?!Vi!menar!att!det!är!just!dessa!faktorer!som!spelar!in!i!
barnens! namnbildning! och! som! utgör! den! avgörande! skillnad! vi! noterar!
mellan! egenskapade! namnbildningar! hos! de! enspråkiga! respektive! de! flerK
språkiga!barnen.!!

De!enspråkiga!barnens!egenbildade!namn!är!ofta!hämtade!från!gemenK
samma! fantasikontexter.! Dessa! fantasilekar! är! naturligtvis! delvis! mycket!
situationsbundna,! men! ställer! också! krav! på! olika! typer! av! gemensamma!
referenser.!Ett!namn!som!Häxeskogen! syftar!på!en!gemensam!sagoskatt!och!
på!delad!kunskap!om!att!häxor! i! sagor!uppehåller! sig!och!bor! i! skogar.!Det!
område!som!betecknas!skulle!i!andra!sammanhang!knappast!kallas!skog,!utan!
är!ett!slags!liten!dunge!i!stadsbebyggelsen!så!även!valet!av!efterled!är!säkert!
präglat!av!denna!litterära!föreställning!om!lämpliga!uppehållsorter!för!häxor.!
En! sådan! namnbildning! ställer! krav! på! abstrakta! associationer! –! även! om!
barnet! hänvisar! till! en! faktisk! ”häxa”! som!befunnit! sig! på!platsen! vid!något!
tillfälle.!Namnet!Kungagraven!som!namn!på!en!del!av!skolgården!ställer!även!
det! krav! på! förmåga! till! abstraktion! och! till! möjligheten! att! aktualisera!
gemensam!historisk!kunskap,!och!dessutom!tillämpa!den!på!ett!rimligt!sätt!i!
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en! situation! utanför! den! vanliga! referensramen! för! historieämnet.! Denna!
senare!process!bör!ställa!höga!krav!på!kognitiva!och!språkliga!förmågor.!Just!
dessa! förutsättningar,! abstrakta! situationer! och! mer! krävande! kognitiva!
processer!är!också!det!som!utmärker!CALPKkompetensen.!

De! flerspråkiga!barnens!namn!är!av!annan!karaktär.!De!är,! som!vi!sett!
ovan,!tvåledade!och!bildas!av!ett!substantiv!med!ett!framförställt!adjektiviskt!
attribut.!Såväl!förleder!som!efterleder!är!konkret!beskrivande!och!i!hög!grad!
kontextbundna! (jfr! Gröna% gården,! Röda% rutschelkanan)! såväl! som!mönsterK
bundna.!Som!tidigare!nämnts!tycker!barnen!att!det!inte!spelar!någon!roll!att!
två! gårdar! (Röda% gården)! bär! samma! namn.! Då! använder! man! istället,! om!
otydlighet! uppstår,! en! förtydligande! omskrivning.! Namnbildningar! av! detta!
slag!ställer! inga!större!krav!på!gemensamma!referenser!utöver! just!de!geoK
grafiska!referenser!som!åsyftas.!De!kräver!inte!att!barnen!har!någon!gemenK
sam! lekerfarenhet,! och! inte!heller! gemensamma!referensramar!kring! sagor,!
historia! eller! andra! mer! akademiska! ämnen.! Namnen! har! tydlig! deiktisk!
förankring! och! pekar! på! en! i! kontexten3!närvarande! företeelse:! färg! eller!
form.!Detta!kräver!ett!BICSKrelaterat!språkbruk,!men!inte!ett!CALPKrelaterat.!
Emellertid! ser! vi! också! hos! de! flerspråkiga! barnen! exempel! på! något! mer!
avancerade! namngivningsprocesser,! liknande! dem! de! enspråkiga! barnen!
uppvisar,! även! om! referensramarna! hos! de! flerspråkiga! barnen! delvis! är!
andra.!De!gula!och!röda!lekställningarna!vid!Angereds!centrum!refererar!de!
flerspråkiga!barnen!till!som!McDonaldsMgrejorna.!Förleden!ställer!visserligen!
inte! samma! krav! på! abstraktion! som! referenser! till! gemensamma! litterära!
eller! historiska! företeelser! gör,! men! visar! ändå! att! barnen! associerar! och!
relaterar!till!gemensamma!kunskaper.!Det!är!dock!rimligt!att!påstå!att!dessa!
associationer! är! mer! konkret! kontextanknutna! än! referenser! till! historia,!
eftersom! en! McDonaldsKrestaurang! ligger! precis! i! närområdet.! EfterK
leden! Kgrejorna! har! också! betydligt! mycket! större! betydelseomfång! än!
efterleder! som! Mskogen! och! Mgraven! som! vi! ser! i! de! enspråkiga! barnens!
produktion.!!

I! det! här! resonemanget! har! vi! hänfört! skillnaderna!mellan! enspråkiga!
och! flerspråkiga!barns! egenskapade!namn! till! skillnader! i! språkliga!kompeK
tenser,!så!som!de!fångas!av!begreppsparet!BICS!och!CALP.!Noteras!bör!dock!
att!BICS!och!CALP!inte!är!avsedda!att!tillämpas!på!grupper!av!språkbrukare!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!
3 !Ibland! har! kommunikativa,! paralingvistiska! aspekter! av! språket,! ögonkontakt! o.s.v.!
betonats!som!centrala!för!kontextbundet!stöd.!Här!menar!vi!med!Cummins!1981b!att!även!
den!fysiska!omgivningen!med!artefakter!(i!det!här! fallet!hus!och!gårdar)!kan!utgöra!detta!
kontextuella!stöd.!
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utan!på!enskilda! individers! språkliga! repertoar.!Vi! förutsätter!alltså! inte!att!
alla!enspråkiga!barn!har!en!viss!typ!av!språklig!kompetens!och!inte!heller!att!
alla!flerspråkiga!barn!har!det.!Istället!menar!vi!att!namngivningen!är!präglad!
av!att!många!av!barnen!i!de!två!grupperna!uppvisar!ett!visst!register!och!att!
detta!avspeglas!i!de!egenskapade!ortnamn!som!de!båda!grupperna!använder.!
Vi! har! inte! mätt! ordförrådets! storlek! hos! barnen,! undersökt! skolframgång!
eller! liknande! för! att! försöka! fastslå! eventuella! språkliga! skillnader! i! stort!
mellan! grupperna.! Däremot! har! vi! under! intervjuerna! konstaterat! att! det!
finns! stora! skillnader! i! vad! de! enspråkiga! och! de! flerspråkiga! barnen! utK
trycker! i! samtal! med! oss.! Dessa! skillnader! kan! vara! språkliga! men! de! kan!
också!bero!på!andra!faktorer,!såsom!skolornas!olika!pedagogiska!profiler.!

!
Flerordsenheter%och%stereotypi%

Diskussionen! om! BICS! och! CALP! fokuserar! i! första! hand! på! barnens!
semantiska! repertoar! vid! namngivning.! Som! framgått! av! ovanstående! finns!
det! emellertid! också! tydliga! skillnader! mellan! de! enspråkiga! och! de! flerK
språkiga!barnens!formella!repertoar,!i!det!att!de!flerspråkiga!barnens!namn!i!
högre!grad!är!bildade!enligt!ett!speciellt!mönster:!ett!sammansatt!namn!där!
bestämningsleden! innehåller! ett! färgadjektiv! och! huvudleden! innehåller! ett!
artefaktbetecknande! appellativ.! Detta! formella! mönster! kan! diskuteras! i!
termer! av! stereotypi! och! idiomacitet.! Enligt! Hasselgren! (se! avsnittet! om!
Andraspråksinlärning!ovan)!är!stereotypi! i!bemärkelsen!upprepning!av!känt!
mönster!(till!skillnad!från!reproduktion!av!specifikt!uttryck,!jfr!Ekberg!ovan)!
utmärkande! för! andraspråkstalares! produktion! snarare! än! ett! uttryck! för!
idiomacitet.! Även! för! denna! iakttagelse! gäller! dock! de! antaganden! vi! redoK
gjort!för!ovan,!dvs.!att!vi!förutsätter!att!inte!alla!barn!i!Angered!delar!samma!
språkliga! kompetens,! utan! snarare! att! namngivningen! inom! gruppen! som!
helhet!präglas!av!att!många!av!barnen!är! flerspråkiga!och! föredrar!ett!känt!
mönster!vid!namngivning.!
%
Andra%faktorer%av%betydelse%för%barnens%namnbildning%

Naturligtvis!ligger!andra!faktorer!än!flerspråkigheten!bakom!de!skillnader!vi!
noterat!mellan! de! olika! barngruppernas! egenskapade! onomastikon.! Sådana!
skillnader! kan! sannolikt! även! föras! tillbaka! på! mer! demografiska! faktorer.!
Barnen!i!de!flerspråkiga!områdena!uppger!att!de!har!ett!stort!kontaktnät!och!
de! rör! sig! framför!allt! i!närområdet,! vilket! framgår!av!deras!berättelser!om!
lekar! och! plikter! av! olika! slag! i! vardagen.! De! flerspråkiga! barnen! ingår! i!
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större! namnbrukarkretsar! än! de! enspråkiga! barnen,! vilket! sannolikt! påK
verkar! de! egenskapade! namnens! karaktär.! Barnen! i! det! mer! enspråkiga!
området!leker!i!mindre!grupper!och!de!förlägger!inte!sina!lekar!till!en!gemenK
sam! scen! i! närområdet! såsom!många! av! de! flerspråkiga! barnen! gör.! Dessa!
mindre! namnbrukarkretsar! bidrar! sannolikt! till! att! dessa! barns! inofficiella!
namn!i!högre!grad!ger!uttryck!för!gemensamma!referenser!och!förefaller!mer!
interna!till!sitt!semantiska!innehåll.!En!annan,!delvis!besläktad!delförklaring!
till!olikheterna!i!barnens!olika!onomastiska!system!kan!relateras!till!barnens!
olika! rörelsemönster.! De! flerspråkiga! barnens! lokalkännedom! är! betydligt!
bättre! än! de! enspråkiga! barnens.! Det! skulle! kunna! leda! till! att! de! skapar!
namn!av!mer!beskrivande!karaktär,!eftersom!de!har!större!områden!att!finna!
beteckningar!till.!Deras!tydliga! förankring! i!hemmiljön!gör!det!också!rimligK
are!att!hänvisa!till!gemensamma!geografiska!referenser!som!t.ex.!McDonalds.!
De!enspråkiga!barnen!bor!inte!alla!i!området!runt!den!skola!där!de!går,!och!
delar! därför! inte! på! samma! sätt! en! gemensam! hembygd.! De! gemensamma!
platser! som!ska!namnges!präglas! i! hög!grad!av! skolaktiviteter,! som! t.ex.! en!
historia! om! en! kungagrav! som! en! lärare! berättat! för! barngruppen.! För! de!
flerspråkiga! barnen! präglar! den! lokala! omgivningen! såväl! skoldagen! som!
fritiden.!

Tidigare! forskning! (se! t.ex.! Ainiala! 2010)! har! visat! att!människor!med!
andra! modersmål! än! majoritetsspråket! ibland! ger! platser! namn! på! sina!
modersmål.! Varken! de! enspråkigt! svenska! eller! de! flerspråkiga! barnen! har!
bildat! några! inofficiella! namn! på! andra! språk! än! svenska.! Sannolikt! bidrar!
hos!de!flerspråkiga!barnen!det!faktum!att!namnbrukarkretsarna!är!stora!till!
att! namnen! blir! svenska.! Barnen! har! många! olika! modersmål! och! verkar! i!
liten!utsträckning!umgås!i!språkliga!enklaver.!Det!gör!att!svenska!blir!deras!
lingua!franca!och!därmed!också!det!språk!som!används!för!att!bilda!namn.!I!
de! fall! där! andra! språk! än! majoritetsspråket! i! området! använts! i! namnK
bildningen!har!det!just!rört!sig!om!språkliga!enklaver!av!olika!slag!såsom!den!
somaliska!gruppen!i!Helsingfors!(se!Ainiala!a.a.).!!

!

Slutsatser!
Materialet!i!den!här!artikeln!visar!att!det!finns!en!tydlig!skillnad!mellan!hur!
flerspråkiga! och! enspråkiga! informanter! i! Göteborgsområdet! bildar! inK
officiella!ortnamn.!Skillnaderna!syns!såväl! i!hur!namnen!bildas!morfologiskt!
som!i!det!semantiska!innehåll!namnen!har.!Dessa!skillnader!kan!bero!på!flera!
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faktorer.!Till!viss!del!kan!de!relateras!till!faktorer!som!den!fysiska!miljön,!till!
lekvanor!och! till! delvis!olika! sociokulturella!kontexter.!Vi!har!emellertid! till!
stor!del!velat!förklara!olikheterna!som!ett!utslag!av!att!de!flerspråkiga!barnen!
i!mindre!utsträckning!än!de!enspråkiga!har!tillgång!till!ett!CALPKregister,!dvs.!
de!språkliga!redskap!som!krävs!för!ickeKkontextbunden!kommunikation!med!
högre! kognitiva! krav,! som! namngivning! och! annan! begreppsbildning! är!
exempel! på.! Teorin! om! BICS! och! CALP! är! således! relevant! för! att! förklara!
också! fenomen! knutna! till! onomastikon,! vilket! inte! är! så! förvånande,! om!
onomastikon!ses!som!delvis!knutet!till!det!mentala!lexikonet.!

!
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Summary!
MARIA!LÖFDAHL!&!SOFIA!TINGSELL:!!
Gröna%gården!(The!green!yard)!and!Häxeskogen%(The!witches’!woods).!The!
onomasticon!and!name!formation!from!a!secondKlanguage!perspective!

!
This! study! concerns! unofficial! names! created! and! used! by! children! in! Angered,! a!
suburb! of! Gothenburg;! it! draws! on! data! from! interviews! with! 31! children.! The!
suburb!Angered! is! characterized!by! linguistic! and! cultural! diversity.! The!Angered!
children! have! multicultural! backgrounds! and! most! of! them! are! multilingual.! For!
comparison,! a! small! group! of! monolingual! Swedish! children! has! also! been! interK
viewed.! The! results! show! that! the! unofficial! names! created! by! the! multilingual!
group! consist! largely!of! ellipses,! correlation!names!and!purely!descriptive!names.!
Furthermore,! the! multilingual! group! of! children! are! less! likely! to! produce!
semantically! and! morphologically! complex! names.! Thus,! this! study! raises! the!
question!of!whether! the!children's! linguistic!backgrounds!are!reflected! in! the!way!
they!name!places!in!their!environment.!This!is!analyzed!by!means!of!the!linguistic!
tools! BICS! (Basic! Interpersonal! Communicative! Skills)! and! CALP! (Cognitive!
Academic! Language! Proficiency)! along!with! some! other! linguistic! concepts! taken!
from!the!research!paradigm!of!second!language!acquisition.!!
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