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JANNIKA LASSUS

Modersmålsprovet i ljuset 
av kommunikationsbehoven 

i arbetslivet

Lärare i läroämnet modersmål och litteratur möter människor i en 
specifik tid av livet: ungdomstiden. De kunskaper som ungdomarna 
tar till sig i gymnasiet ska de bygga vidare på i fortsatta studier och 
i arbetslivet. Förhållandevis lite forskning finns om kommunika-
tion i arbetslivet. Därmed är det svårt i undervisningen att ta upp 
arbetslivsrelevanta frågor, för lärare på olika nivåer vet inte alltid 
vad de borde ta upp. I denna artikel redogör jag för de rapporterade 
kommunikationsbehoven i arbetslivet utifrån en enkät som gjorts 
inom forskningsprojektet FISKAR, Finlandssvenskars skrivande i 
arbetslivet. Jag relaterar enkätsvaren till Grunderna för gymnasiets 
läroplan (Utbildningsstyrelsen 2015) och föreskrifterna för provet 
i modersmålet (Studentexamensnämnden 2017a; 2018). Min för-
hoppning är att denna artikel kan tjäna både som inspiration för 
lärare och som underlag för en diskussion om innehållet i moders-
målsundervisningen.

Kommunikationsbehoven i arbetslivet varierar över tid. Forsk-
ning på området arbetslivskommunikation bedrivs bland annat inom 
språkämnena, till exempel inom ämnet svenska eller nordiska språk. 
Inom projektet FISKAR, är jag och min kollega Johanna Tanner 
(anställd vid Svenska handelshögskolan) intresserade av hur vuxna 
finlandssvenskar kommunicerar i arbetslivet. Vi utreder på vilka 



26 Jannika Lassus

språk finlandssvenskar kommunicerar och i vilka situationer de gör 
det: när talar och skriver de, för vilka syften och i vilka kommuni-
kationskanaler? Vi är också intresserade av vilka synpunkter vuxna 
finlandssvenskar i arbetsför ålder har på den undervisning de har 
fått i sitt modersmål svenska och i det andra inhemska språket finska 
(se Tanner & Lassus 2018; Lassus & Tanner 2019).

Utifrån resultaten av en enkätundersökning som gjorts inom det 
ovannämnda projektet FISKAR hösten 2017 redogör jag i denna arti-
kel för finlandssvenskars kommunikation i arbetslivet. Dessa resul-
tat kopplar jag till undervisningen i läroämnet modersmål och litte-
ratur. Syftet med denna artikel är att utreda förhållandet mellan de 
kommunikationssituationer som nämns i Grunderna för gymnasiets 
läroplan och de kommunikationssituationer som personer i arbets-
livet rapporterar att de möter. 

Syftet uppfylls genom att jag först redogör för ett urval svensk- 
och tvåspråkiga vuxnas syn på undervisningen i modersmålet och 
deras rapporterade kommunikation på svenska i arbetet, utifrån en 
enkät som gjordes hösten 2017. Frågor som jag ställer är: I vilka kom-
munikationssituationer används svenska av enkätrespondenterna i 
olika sektorer av arbetslivet? Vilka åsikter framför enkätresponden-
terna om modersmålsundervisningen i skola och högre utbildning? 
Vilka åsikter framför enkätrespondenterna om nyutexaminerades 
språk- och kommunikationsfärdigheter?

Därefter diskuterar jag enkätsvaren mot Grunderna för gymna-
siets läroplan för undervisningen i läroämnet modersmål och litte-
ratur, det vill säga modersmålsundervisningen. Metodiskt går jag 
till väga så att jag analyserar enkätrespondenternas erfarenheter av 
modersmålsundervisningen och arbetslivets kommunikations situa-
tioner samt deras synpunkter på nyutexaminerade som kommu-
nikatörer. Dessa teman kopplar jag sedan till den beredskap som 
modersmålsundervisningen ger enligt Grunderna för gymnasiets 
läroplan. Där det behövs redogör jag också för föreskrifterna för pro-
vet i modersmålet. Frågor som jag ställer är: Nämns arbetslivet och 
dess kommunikationssituationer i Grunderna för gymnasiets läro-
plan? Vilka av de kommunikationssituationer som enkätresponden-
terna nämner finns i Grunderna för gymnasiets läroplan? Jag diskute-
rar också läroplanen mot de åsikter om modersmålsundervisningen 
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och nyutexaminerades språk- och kommunikationsfärdigheter som 
enkätrespondenterna framförde.

Avgränsningarna för artikeln är att jag inte beaktar grundskolans 
läroplan, tidigare läroplaner för det finlandssvenska gymnasiet eller 
grundskolan och inte heller enskilda högskolors kurs- eller läro-
planer för språk- och kommunikationsundervisningen. Jag beak-
tar inte grundskolans läroplan eftersom ungdomarna i gymnasiets 
andra och tredje årskurs utvecklats och mognat en hel del sedan hög-
stadiets sista klass. Jag undersöker inte närmare undervisningen på 
hög skolor och universitet, men det skulle kunna vara relevant i ett 
annat sammanhang eftersom merparten av enkätrespondenterna 
(se närmare avsnitt 3.2) är högskoleutbildade. Den studiestig som 
behandlas här är den som går från gymnasiet till högskola/univer-
sitet. Andra utbildningar beaktas inte i denna artikel.

Modersmålsämnet betecknas som ”ett livskunskapsämne” som 
bygger ungdomarnas identitet (Utbildningsstyrelsen 2015: 42) men 
det är samtidigt också ett innehållsämne som kan leda till studier i 
språkvetenskap eller litteraturvetenskap. Dessutom är moders målet 
det primära tankespråket och därmed ett viktigt verktyg för alla mer 
krävande tankeprocesser, vare sig de tar sig uttryck i tal eller skrift. 
Utbildning är viktigt och har ett egenvärde, men ur samhällets syn-
vinkel är det ändå för fortsatta studier och för arbetslivet som vi 
utbildar våra ungdomar, så att de i vuxen ålder kan försörja sig och 
bidra till samhällsbygget. Det är en utmaning att i ett och samma 
läroämne, modersmål och litteratur, kombinera så olika element 
som att bygga identiteten, utveckla tankespråket, lära ut metoder 
för litterär analys och språklig analys, lära ut litteraturvetenskap och 
språkvetenskap samtidigt som gymnasiestuderande också ska lära 
sig använda sitt språk korrekt och ändamålsenligt i både tal och 
skrift (jfr Teleman 1991).

Artikeln inleds med en kort genomgång av tidigare forskning 
om gymnasiets skrivkultur och om vad forskningen visat när det 
gäller svenskspråkiga finländares kommunikation i arbetslivet och 
behovet av kunskaper i svenska i arbetslivet. Därefter presenteras 
materialet, dvs. enkäten och enkätrespondenterna. Resultatredo-
visningen inleds med att jag närmare ser på enkätrespondenternas 
språkanvändning, domäner och kommunikationssituationer där 
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svenska används. Resultatredovisningen fortsätter med enkätres-
pondenternas synpunkter på modersmålsundervisningen och på 
de nyutexaminerades kommunikationsfärdigheter. Sedan gör jag 
utifrån analys resultaten en granskning av Grunderna för gymnasiets 
läroplan och föreskrifterna för provet i modersmålet mot de texter 
och färdigheter som enkätrespondenterna nämner.

3.2 Forskningsöversikt 

Skolans skriftkultur kännetecknas av att studerande skriver texter 
på uppdrag av läraren varefter hen bedömer dem, en process som 
till exempel Kronholm-Cederberg (2009) har beskrivit. Att skri-
vandet i skolan är skrivande på uppdrag av läraren och primärt för 
att läsas och bedömas av läraren är något som flera forskare upp-
märksammat (Berge redan 1988; Teleman 1991). Skrivuppgifterna 
kan placeras i en verklighetstrogen kontext och utformas så att de 
förbereder studerande för det offentliga livet efter skolan. Det råder 
delade meningar om ett sådant förfarande. Dylika uppgifter kan 
enligt Evensen (2010: 19) uppfattas som omotiverande, medan till 
exempel Ivanič (2004: 236) för fram att det också i en lärande situa-
tion är möjligt att träna skrivande som social praktik, till exempel 
med verklighetstrogna simuleringar av olika slag. En av Parmenius 
Swärds (2008: 122–125) informanter såg uppgifter som var samhälle-
ligt relevanta som mer motiverande. Även i läroböcker behöver de 
mer samhälleligt relevanta, diskursiva skrivuppgifterna tas med i 
högre grad (Magnusson 2018). Forskningen pekar för närvarande 
på att det är viktigt att i skolkontexten öva på sådana kommunika-
tionssituationer som de studerande möter senare i livet, till exem-
pel inom studier och arbetsliv. Dylik träning är viktig trots att alla 
deltagare i en skrivsituation i skolkontext, också en sådan där lärare 
eller provkonstruktörer försöker skapa en autentisk skrivsituation, är 
medvetna om att det inte är en verklig situation utan en skol- eller 
provsituation (Svedner 2011: 148). I samband med studentprovet i 
modersmål och litteratur är det Studentexamensnämnden som ger 
skrivuppgiften som bedöms först av läraren och sedan av censorer 
(se kapitel 1 och t.ex. Stolt 2016). Det finländska gymnasiet är i hög 
grad styrt mot, och av, studentexamensproven. 
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I synnerhet före digitaliseringen av provet i modersmål och lit-
teratur (vilket skedde hösten 2018) var traditionen att ”skriva upp-
sats” stark i Finland, precis som i de andra nordiska länderna. Jag 
kommer inte att gå in på genren uppsats eller essä eller andra direkta 
genrefrågor utan hänvisar till genomgången i Kronholm-Cederbergs 
avhandling (2009: 56–60) samt Berge (1988) och konstaterandet att 
uppsatsen har haft sin plats i skolans skriftkultur. (För fler diskussio-
ner om essän som genre, se kapitel 6.) Språkligt och strukturellt är 
det inte lätt att karaktärisera varken en uppsats eller en essä. Student-
provs essän har också på ett positivt sätt beskrivits som en flexibel 
genre (Kauppinen & Makkonen-Craig 2011: 468) och som en genre 
som skribenterna känner till och kan använda för att skriva ett bra 
provsvar i essäprovet (Silén 2011). Det är dock värt att lyfta fram de 
studier om studentprovet som publicerats i verket Lukiolaisten äidin-
kieli (ung. Gymnasisters modersmål, red. Kauppinen et al. 2011) och 
den diskussion som förs i flera av artiklarna utifrån Ivaničs (2004) 
diskurskompetenser. 

Roz Ivanič (2004) för fram sex olika skrivdiskurser och kompeten-
ser som förknippas med skrivande och skrivundervisning. Dessa är 
färdighetsdiskursen som betonar till exempel rättskrivning; kreativi-
tetsdiskursen som betonar den egna rösten och det egna uttrycket; 
processdiskursen som betonar skrivandets olika steg från planering 
till produkt; genrediskursen som betonar form och struktur i texter 
som hör till samma genre; diskursen om sociala praktiker som beto-
nar det situationsbundna skrivandet och den sociopolitiska diskur-
sen som betonar ett kritiskt synsätt på kommunikation (de svenska 
begreppen enligt Magnusson 2018: 27).

Genrebegreppet är komplext (se Heikkinen & Voutilainen 2012) 
och kommer inte att diskuteras i större detalj i detta kapitel. Begrep-
pet genre kan inom olika traditioner bära olika betydelser (t.ex. Ledin 
& Selander 2003). I beskrivningen av läroämnet modersmål och lit-
teratur och lärokursen svenska och litteratur (Utbildningsstyrelsen 
2015: 41–48) har det traditionella, litterärt baserade genrebegreppet 
kompletterats med det systemiskt-funktionellt orienterade genre-
begreppet. I den systemisk-funktionella genretraditionen (utveck-
lad för skolelever med ett annat modersmål än engelska i lägre års-
kurser i engelskspråkiga skolor) ser man texter som ett resultat av 
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eller som en del av en kommunikationssituation (se t.ex. Reading to 
learn 2018). För skrivpedagogiska syften har texter (eller texttyper 
eller genrer) spjälkats ner i delar inom denna tradition. Dessa delar 
benämns enskilda textgenrer (eller textaktiviteter) och skulle kunna 
liknas vid framställningssätt. 

Holmberg (2006: 132) identifierar fem enkla textaktiviteter, näm-
ligen ”instruktion, ställningstagande, berättelse, beskrivning och för-
klaring”. På annat håll är till exempel berättelse, nyhet eller anvis-
ning exempel på textgenrer (se Utbildningsstyrelsen 2016). Dessa 
textaktiviteter eller textgenrer innehåller i sin tur typiska steg eller 
faser (Hedeboe & Polias 2008). De steg eller faser som bygger upp 
ett ställningstagande kan vara åsikt, skäl och slutkläm (Holmberg 
2006: 133) medan en berättelse till exempel kan bestå av en utgångs-
situation, komplikation, händelsekedja, upplösning och slutsituation 
(Yassin Falk 2017: 86–87). När det gäller avancerade genrer i arbets-
livet är det möjligt att det behövs ett annat slags textgenrer än de 
som vanligen förtecknas i genrepedagogiskt utbildningsmaterial. 
Textgenrerna och stegen i det koncisa kommunikativa meddelandet 
som kan förmedlas till exempel per e-post eller på en informerande 
webbsida finns inte beskrivna. I min genomgång av olika kommuni-
kationssituationer i arbetslivet tar jag inte ställning till genredefini-
tioner utan utgår från enkätrespondenternas uppfattningar av givna 
kommunikationssituationer bland svarsalternativen.

Inför läroplansreformen på 2010-talet i såväl grundskola som 
gymnasium diskuterades läs- och skrivkompetens utifrån vilka 
krav samhället ställer. De mångsidiga situerade läs- och skriv fär-
dig  heterna brukar föras in under begreppet multilitteracitet (se 
t.ex. Luukka 2013 och Utbildningsstyrelsen 2015). De multimodala 
 texterna och kommunikationskanalerna kräver ständig fortbildning 
i mediefostran och i hur medielandskapet utvecklas (Kallionpää 2014; 
2018). Samtidigt finns det en risk för förenklingar, till exempel då 
kommunikationskanaler som sms eller e-post karaktäriseras som 
personliga, informella, ostrukturerade och talspråkliga ( Svedner 
2011: 144). I dagens arbetsliv, eller vuxenlivet överlag, används både 
sms, kortmeddelanden och e-post för att förmedla ett flertal olika 
innehåll, och de kan till sin form vara mycket opersonliga och  
formella.
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En annan viktig aspekt är att arbetslivet i dag kräver mycket kom-
munikation i skrift, också i arbeten som traditionellt inte krävt det 
(se t.ex. Karlsson 2006; Johansson et al. 2011). Världen har föränd-
rats sedan Teleman år 1991 publicerade skriften Lära svenska där han 
skriver: ”Flertalet medborgare skriver aldrig annat än inköpslistor 
och privatbrev” (Teleman 1991: 15). Trots att språkanvändningen och 
skriftpraktikerna i arbetslivet har undersökts i förvånansvärt låg grad 
vet vi att redan ett aktivt deltagande i samhället i dag kräver mång-
sidiga läs- och skrivfärdigheter samt IT-färdigheter. Samhället är i 
hög grad skriftbaserat.

De texter och textproduktionsprocesser som under de senaste 
åren har undersökts närmare är de som finns i den offentliga sektorn. 
Forskningen i myndigheternas språkbruk har varit livlig på både fin-
ländskt (Heikkinen, Hiidenmaa & Tiililä 2010; Lassus 2010; Tiililä 
2007, 2011; Tolvanen 2016; Vik 2016) och svenskt håll (Gunnarsson 
1992; Nyström Höög, Söderlundh & Sörlin 2012), inte minst för att 
möta språkvårdens och klarspråksarbetets behov av forskningsbase-
rad kunskap. När det gäller texter, skrivande och språkanvändning i 
den privata sektorn har till exempel Sörlin (2000), Karlsson (2006) 
och Gunnarsson (2009) bidragit till att vi vet mer om skrivprocesser 
och skriftens roll i arbets- och affärslivet. Som forskningsmetoder 
har använts enkätstudier (t.ex. Josephson &  Jämtelid 2004; Breckle 
& Schlabach 2017) och kombinationer av enkäter och intervjuer 
(t.ex. Strömman 1995; Charles & Louhiala-Salminen 2007; Barner- 
Rasmussen 2011; 2017; Barner-Rasmussen & Lönnholm 2017). De 
sistnämnda har visat hur det finländska näringslivet behändigt 
svänger sig med flera språk. De visar att svenskan har en plats, i 
synnerhet i företag med kopplingar till Sverige. Finskan är viktig 
som landets största språk och engelskan tränger in i allt fler domäner.

Hur användbara skolkunskaperna är senare i livet har inte under-
sökts när det gäller modersmålsundervisningen på svenska i Finland. 
Samtidigt är kommunikation på modersmålet en av de nyckelkom-
petenser som nämns i Europaparlamentets och rådets rekommen-
dation om nyckelkompetenser för livslångt lärande (2006/962/EG). 
I rekommendationens punkt 1 ges målet att ungdomar efter grund-
utbildningen har utvecklat ”nyckelkompetenser till en nivå som 
utrustar dem för vuxenlivet, och vilka utgör en grund för vidareut-
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bildning och arbetslivet”. I punkt 3 ges målet att ”vuxna kan utveckla 
och uppdatera sina nyckelkompetenser genom hela livet”. Frågan är, 
har Finland uppfyllt dessa mål när det gäller modersmålsundervis-
ningen och kommunikationen på modersmålet? Den här artikeln 
kan inte besvara frågan, men kan peka på områden där det kan finnas 
diskrepanser som behöver undersökas närmare. Det säger sig självt 
att gymnasiets språk- och kommunikationsstudier inte kan ge alla 
de språk- och kommunikationsfärdigheter som en finländare behö-
ver: den fortsatta studiestigen och undervisningen på högskolor och 
universitet är viktiga platser för att befästa de färdigheter som behövs 
i arbetslivet. I gymnasiet läggs grunden för kommande studier, var-
för det kan ses som relevant att jämföra undervisningen i gymna-
siet och studentexamen med de rapporterade behoven i arbetslivet.

3.3 Enkätundersökningen

Enkätsvaren som denna artikel bygger på hämtas från en enkät riktad 
till finlandssvenskar i arbetslivet och som var öppen under en månad 
hösten 2017. Enkäten gjordes inom ramen för projektet  FISKAR, 
Finlandssvenskars skrivande i arbetslivet. Programmet webropol 
användes för att publicera enkäten. Länken till enkäten spreds genom 
Hankens alumnnätverk samt projektmedlemmarnas egna professio-
nella och privata nätverk, per e-post och sociala medier. (För en när-
mare beskrivning, se Tanner & Lassus 2018; Lassus & Tanner 2019.)

I enkäten efterfrågades information och åsikter om språkanvänd-
ning och kommunikation i arbetslivet, det vill säga inom den  sociala 
praktik som enkätrespondenten är en del av. Enkätsvaren gäller själv-
rapporterad språkanvändning i arbetslivet. Det är därmed inte säkert 
att svaren motsvarar den faktiska språkanvändningen. Antagandet 
är att enkätrespondenterna är språkintresserade och språkmedvetna 
personer, och att de förutom intresse även har haft tid att besvara 
enkäten. Enkätsvaren ger ett nedslag och en bild av hur en grupp 
finlandssvenskar resonerade kring sin språkanvändning i arbetslivet 
hösten 2017. (Resultat av enkäten har publicerats i Tanner & Lassus 
2018 och Lassus & Tanner 2019.) 

I enkäten efterfrågades bakgrundsvariabler utifrån vilka en av - 
gränsning av respondenterna kan göras. I studien för denna  artikel 
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har respondenterna avgränsats för det första enligt grundskoleutbild-
ningens språk, svenska, och för det andra enligt anställningsform i 
den offentliga, privata eller tredje sektorn. (I detta sammanhang är 
det viktigt att påpeka att man med ”grundskola” kan förstå all skol-
ut bild ning före universitetsnivån, vilket en del öppna kommenta-
rer i enkäten vittnar om.) När jag i artikeln talar om ”enkätrespon-
denterna” menar jag den grupp personer (n = 159) som besvarat 
enkäten och som har gått grundskolan på svenska och som arbetar 
inom antingen den offentliga sektorn, privata sektorn eller tredje  
sektorn. 

De numeriska enkätsvaren analyseras kvantitativt medan de 
öppna frågorna analyseras främst kvalitativt, med enstaka siffer-
uppgifter som stöd för analysen. Endast frågan om modersmål var 
obligatorisk, de övriga frågorna var frivilliga och en del responden-
ter har lämnat frågor obesvarade. I den kvantitativa behandlingen 
av svaren relateras svarsalternativet mot antalet personer som har 
besvarat frågan.

3.3.1 Enkätrespondenterna

Av enkätrespondenterna vars språk i grundskoleutbildningen var 
svenska uppger 144 personer att de har svenska som modersmål, 
medan 15 personer väljer svarsalternativet att de har både svenska och 
finska som modersmål. De flesta av enkätrespondenterna, 52 procent, 
är i åldern 41–50 år, 23 procent är i åldern 51–60 år och 16 procent 
är i åldern 31–40 år. Endast 3 procent är 30 år eller yngre respektive 
61 år eller äldre. Eftersom merparten av enkätrespondenterna är 
31–60 år gäller synpunkterna på modersmålsundervisningen i sko-
lan undervisningen sådan den var för ett antal år sedan. Därför har 
jag också ställt en fråga om synpunkterna på de nyutexaminera-
des språk- och kommunikationsfärdigheter, för att se vilka styrkor 
och svagheter enkätrespondenterna ser hos dem som är unga i dag 
och som precis har tagit del av den modersmålsundervisning som 
skolan och den högre utbildningen ger. Av enkätrespondenterna är 
ca 70 procent kvinnor, 29 procent män och 1 procent vill inte ange 
kön. Av enkätrespondenterna är 37 procent av kvinnorna anställda 
i offentliga sektorn, 17 procent i privata sektorn och 15 procent i tredje 
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sektorn. Av enkätrespondenterna är 6 procent av männen anställda 
i offentliga sektorn, 22 procent i den privata och 2 procent i tredje 
sektorn. Variabeln kön används inte i genomgången av de rappor-
terade svaren.

Utbildningsnivån bland enkätrespondenterna är hög. Alla klas-
sificeringar är hämtade från Statistikcentralens klassificeringar. Av 
de som svarade på frågan (n = 158) har 61 procent en examen på 
högre högskolenivå, det vill säga magisterexamen, 14 procent har 
en examen på lägre högskolenivå, det vill säga kandidatexamen och 
9 procent har en examen på forskarutbildningsnivå, det vill säga 
licentiat- eller doktorsexamen. Det finns också respondenter med 
lägre examina: 6 procent har studentexamen eller yrkesexamen och 
7 procent har en annan examen på lägsta högre nivå. (3 % väljer att 
inte svara.) Som ovan nämns diskuteras inte andra studiestigar än 
den som leder från gymnasiet till högre utbildning.

Vid svarstidpunkten var 43 procent (n = 69) av enkätresponden-
terna anställda inom den offentliga sektorn, 39 procent (n = 63) 
inom den privata sektorn och 17 procent (n = 27) inom den tredje 
sektorn. Den offentliga sektorn definieras som statliga, kommunala 
och offentligrättsliga institutioner, den privata sektorn definieras 
som privata företag och vinstsökande organisationer och den tredje 
sektorn definieras som föreningar, stiftelser och icke-vinstsökande 
organisationer.

Enkätrespondenterna omfattar inte personer utan anställning och 
de representerar inte heller jordbrukare och arbetare. Enkät respon-
den terna hör främst till grupperna chefer och högre tjänstemän 
(29 %), specialister och experter (52 %), kontorspersonal (9 %) och 
service-, försäljnings- och omsorgspersonal (7 %) (n = 155). Det är 
med andra ord arbeten där skrivande och kommunikation kan antas 
vara viktiga. På påståendet ”Jag skriver mycket i mitt arbete” svarar 
27 procent av enkätrespondenterna (n=155) att de skriver i mycket 
hög grad, 41 procent att de skriver i hög grad, 29 procent skriver 
i någon mån och endast 1,3 procent svarar att de inte skriver alls.

För en bredare och mer generaliserbar bild av finlandssvenskars 
språkanvändning i arbetslivet och åsikter om modersmålsundervis-
ningen borde självfallet hela spektrumet av finlandssvenskar i olika 
arbeten och sociala positioner i samhället nås (se t.ex. Trost 2012). 
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I studien har jag gjort ett slags stickprov bland högre utbildade fin-
landssvenskar som skriver och kommunicerar i arbetslivet.

3.3.2 Språkanvändning i arbetet

I enkäten ställdes frågor om språkanvändningen på arbetsplatsen. 
Dessa berörde den interna språkanvändningen, det vill säga med 
andra anställda, och den externa språkanvändningen, det vill säga 
med kunder och intressenter. Dessutom ställdes en fråga om vilka 
språk som officiellt kan användas internt. Dessutom ställdes en fråga 
om vilka språk som officiellt kan användas internt. 

Språkanvändningen på arbetsplatsen varierar något mellan 
enkätrespondenterna i de olika sektorerna. I den offentliga sektorn 
är finska och svenska de vanligaste interna språken medan engelska 
används endast i ett fåtal organisationer där enkätrespondenterna 
arbetar. I den privata sektorn är finska, engelska och svenska i näs-
tan lika hög utsträckning interna språk på enkätrespondenternas 
arbetsplatser. Enkätrespondenterna i den tredje sektorn arbetar på 
arbetsplatser där svenska är vanligare än finska som internt språk. 

I tabell 3.1 presenteras i hur stor utsträckning svenska är ett av 
de officiella interna språken samt i hur stor utsträckning enkätres-
pondenterna rapporterar att de använder svenska dagligen internt 
med kolleger och externt med kunder och intressenter. Förutom 
den dagliga användningen används svenska också varje vecka och 
varje månad. 

Tabell 3.1. Användningen av svenska sektorvis 

% (Svar/antal svar i 
sektorn)

Den offentliga 
sektorn (t.ex. 
statliga, 
kommunala, 
offentligrättsliga 
institutioner)

Den privata 
sektorn (t.ex. 
privata företag 
och vinstsökande 
organisationer)

Den tredje 
sektorn (t.ex. 
föreningar, 
stiftelser, icke-
vinstsökande 
organisationer)

Som ett av organisa-
tionens interna språk 

70 % (48/69) 43 % (27/63) 74 % (20/27)

Daglig användning 
internt

81 % (55/68) 71 % (44/62) 92 % (23/25)

Daglig användning 
externt

68 % (44/65) 46 % (26/57) 81 % (21/26)
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Av siffrorna i tabell 3.1 framgår det att svenska används dagligen 
både internt och externt i alla sektorer. Den externa användningen 
uppvisar störst variation. De enkätrespondenter som arbetar i den 
tredje sektorn använder mest svenska överlag, även externt. Anta-
let respondenter i den sektorn är dock lågt. Det är obestridligt att 
enkätrespondenterna i hög utsträckning rapporterar att de använ-
der svenska internt dagligen i alla sektorer. 

För att utreda närmare vilka språk som används i arbetet lista-
des i enkäten olika kommunikationssituationer (eller genrer), både 
muntliga och skriftliga, där det efterfrågades vilka språk enkätres-
pondenterna har använt i de givna kommunikationssituationerna 
under den senaste månaden. I vissa fall är kommunikationssitua-
tionerna öppnare med flera möjliga innehåll, såsom e-post, medan 
andra situationer är mer styrda mot ett specifikt innehåll, såsom en 
verksamhetsplan. Kommunikationssituationerna är kursiverade i 
genomgången nedan.

I alla tre sektorerna är det i ”samtal med kolleger” och i ”e-post” 
som svenska används mest. Detta kan förklara varför svenska 
används så mycket internt: svenskspråkiga använder svenska med 
svenskspråkiga eller svenskkunniga kolleger. Andra kommunika-
tionssituationer där enkätrespondenterna rapporterar att de under 
den senaste månaden har använt svenska är: telefonsamtal, möten och 
korta skriftliga meddelanden (t.ex. whatsapp). Mer än 60 procent av 
enkätrespondenterna i alla sektorer rapporterar att de i dessa situa-
tioner har använt svenska under den senaste månaden. Det finns 
större variation mellan sektorerna för de andra kommunikations-
situationerna. Anställda i den offentliga sektorn och tredje sektorn 
skriver informerande texter och inlägg i sociala medier samt håller 
presentationer på svenska (mer än 50 % av enkätrespondenterna i 
den offentliga sektorn), medan dessa situationer är mindre vanliga 
för enkätrespondenterna i den privata sektorn.

Skrivsituationerna där de flesta enkätrespondenter skriver handlar 
i hög grad om korta texter i digitala kommunikationskanaler. Längre 
texter, såsom utredningar och rapporter, verksamhetsberättelser och 
-planer, artiklar eller kolumner, skrivs i mindre omfattning. Bland 
enkätrespondenterna skrivs denna typ av texter på svenska främst 
i den offentliga sektorn och tredje sektorn, ungefär 20–30 procent 
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av enkätrespondenterna uppger att de under den senaste månaden 
har skrivit sådana texter på svenska. Längre säljande eller externt 
riktade texter såsom reklamtexter, ansökningar, offerter, pressmedde-
landen och produktbeskrivningar skrivs också i lägre grad på svenska, 
speciellt i den offentliga sektorn. Dessa texter är något vanligare på 
svenska i den privata sektorn och tredje sektorn.

I arbete på chefsnivå och expertnivå behövs inte endast munt-
liga och skriftliga produktiva färdigheter. Det är minst lika viktigt 
att kunna ta del av information, det vill säga läsa och lyssna. I enkä-
ten ställdes (tyvärr) inte frågor om kommunikationssituationer där 
enkätrespondenterna har lyssnat på presentationer eller dylikt. Där-
emot ställdes frågor om läsning på olika språk under den senaste 
månaden. Av de fria kommentarerna framgår att några responden-
ter inte uppfattade att det fanns två olika frågor, av vilka den ena 
berörde vad enkätrespondenterna skrivit och den andra vad de läst. 
Detta bör beaktas då svaren betraktas. 

Det enkätrespondenterna i alla sektorer vanligen läser på svenska 
är e-postmeddelanden, korta meddelanden såsom whatsapp och 
inlägg i sociala medier. Skillnaden mellan enkätrespondenter som 
är anställda i olika sektorer är stor. När det gäller e-postmeddelanden 
på svenska har mellan 82 och 91 procent av enkätrespondenterna 
läst sådana under den senaste månaden. Därefter blir skillnaderna 
större, så att den mindre gruppen enkätrespondenter anställda i den 
tredje sektorn avviker från enkätrespondenterna i den offentliga eller 
privata sektorn. Mer än 50 procent av enkätrespondenterna i den 
tredje sektorn rapporterar att de under den senaste månaden har 
läst på svenska reklamtexter, pressmeddelanden, informerande texter, 
enkäter och undersökningar, utredningar och rapporter, verksamhets-
berättelser och -planer samt artiklar eller kolumner. 

I den offentliga och privata sektorn är andelarna lägre och de 
varierar stort. Att läsa formellare texter såsom kontrakt, genmälen och 
svar på reklamationer, är ungefär lika vanligt i de två sektorerna. De 
procentuella andelarna varierar mellan 10 och 20 procent. Längre 
texter som läses på svenska är till exempel utredningar eller rappor-
ter (över 30 % i båda sektorerna), informerande texter (över 60 % i 
den offentliga sektorn, närmare 40 % i den privata sektorn), artik-
lar eller kolumner (kring 40 % i båda sektorerna, något högre i den 
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offentliga sektorn än den privata), produktbeskrivningar (vanligare i 
den privata sektorn, 27 %), verksamhetsberättelser och  -planer (29 % 
i den offentliga sektorn, 20 % i den privata sektorn) samt pressmed-
delanden (33 % i den offentliga sektorn, 12 % i den privata sektorn). 
Enkätrespondenter som är anställda i den privata sektorn rappor-
terar överlag i lägre grad om läsning på olika språk, och de använ-
der i hög grad finska mer än svenska och i vissa fall engelska mer än 
finska. Till exempel kontrakt och andra juridiska dokument, produkt-
beskrivningar samt utredningar och rapporter läser enkät respon den-
terna i den privata sektorn mest på engelska, vilket vittnar om den 
internationella affärsvärlden.

Ovan redogörs för hur enkätrespondenterna besvarar frågor om 
språkanvändning och kommunikationssituationer (genrer) i arbets-
livet som kan ses som en social praktik. Dessa enkätfrågor har berört 
genrediskursen och diskursen om sociala praktiker. Nedan fort sätter 
genomgången av enkätsvaren med synpunkter på den moders-
målsundervisning som enkätrespondenterna deltagit i.

3.3.3 Synpunkter på modersmålsundervisningen

Enkätrespondenterna har deltagit i modersmålsundervisning i 
grundskola, gymnasium och högre utbildning. I enkäten ställdes 
en fråga om gymnasiebetyg eller studentbetyg i modersmålet. Sva-
ren är självrapporterade, de har inte granskats mot något officiellt 
register. Betygen som angetts i de öppna svaren har omvandlats till 
en sifferskala så att betyget laudatur eller bokstaven L omvandlats 
till betyget 10, eximia eller E till betyget 9, magna eller M till bety-
get 8 osv. En del respondenter har endast skrivit in sifferbetyget på 
avgångsbetyget, inte bokstavsbetyget på studentbetyget. När de äldre 
enkätrespondenterna tog studenten gavs inte betyget eximia (bety-
get infördes 1996, se t.ex. Nyström 2004). 

Modersmålsbetyget på enkätrespondenternas studentbetyg är 
rätt högt. Medeltalet bland enkätrespondenterna som är anställda i 
den offentliga sektorn är 9,25, för enkätrespondenterna anställda i 
den privata sektorn är medeltalet 8,55 och för enkätrespondenterna 
anställda i den tredje sektorn är medeltalet 8,92. Det goda moders-
målsbetyget bör beaktas när de övriga enkätresultaten analyseras. 
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Är det så att alla svenskspråkiga använder sitt modersmål i arbets-
livet, eller är det endast svenskspråkiga med goda modersmålskun-
skaper som använder svenska? Bland enkätrespondenterna fanns 
också personer med de lägre betygen, det är inte alls så att alla har 
fått de högsta betygen. Det är möjligt att de som besvarat enkäten 
är de som använder olika språk i ett flertal kommunikationssitua-
tioner just för att de är goda kommunikatörer.

I tabell 3.2 redovisas svaren på frågan om undervisningen i 
modersmålet i grundskolan och gymnasiet/yrkesskolan har gett 
enkätrespondenterna de färdigheter som de behöver. Mest nöjda med 
modersmålsundervisningen är enkätrespondenterna i den tredje 
sektorn, mest missnöjda är de anställda i den privata sektorn. I alla 
sektorer svarar ändå 60 procent eller fler att modersmålsundervis-
ningen i hög grad eller mycket hög grad har gett dem de färdigheter 
som de behöver. Ingen svarar att modersmålsundervisningen inte 
alls har gett de färdigheter som behövs. Den modersmålsundervis-
ning som avses här är den som gavs före eller några år efter år 2000, 
eftersom merparten av enkätrespondenterna var äldre än 31 år och 
enkäten utfördes år 2017.

Tabell 3.2. Undervisningen i modersmålet i grundskolan och gymnasiet/yrkes-
skolan

Undervisningen i moders-
målet har gett de färdig-
heter som jag behöver nu, 
procent sektorvis

Den offentliga 
sektorn (t.ex. 
statliga, 
kommunala, 
offentligrättsliga 
institutioner) 
(N = 67)

Den privata 
sektorn 
(t.ex. privata 
företag och 
vinstsökande 
organisationer) 
(N = 62)

Den tredje 
sektorn (t.ex. 
föreningar, 
stiftelser, icke-
vinstsökande 
organisationer) 
(N = 27)

I mycket hög grad 34,3 29,0 44,4

I hög grad 41,8 41,9 40,7

I någon mån 23,9 27,4 14,8

Inte alls/fick inte under-
visning

0,0 0,0/1,6 0,0

I tabell 3.3 presenteras svaren på frågan om undervisningen i moders-
målet efter grundskolan och gymnasiet, dvs. på yrkeshögskolan, hög-
skolan eller universitetet. Här anser färre enkätrespondenter att de 
fått de färdigheter som behövs. De respondenter som är anställda 
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i den offentliga sektorn är rätt nöjda, med mer än 50 procent som 
anser att undervisningen har gett de färdigheter som behövs i hög 
grad eller i mycket hög grad. Motsvarande tal ligger på något över 
40 procent för anställda i den privata sektorn och tredje sektorn. 

Det är värt att notera att en märkbar andel av enkätresponden-
terna rapporterar att de inte fick någon modersmålsundervisning. 
Av de totalt 156 personer som besvarade frågan svarar 23 personer, 
eller ca 15 procent, att de inte har fått någon modersmålsundervis-
ning efter skoltiden. Det är fler än de som anser att modersmåls-
under vis ningen inte alls har gett sådana färdigheter som de behöver. 
Men bland de enkätrespondenter som arbetar i den privata sektorn 
anser närmare 13 procent att de inte har fått de färdigheter som de 
behöver i arbetslivet i den modersmålsundervisning de har fått efter 
gymnasiet. Det finns skäl att påpeka att de enkätrespondenter som 
arbetar i den privata sektorn har heterogen utbildningsbakgrund. 
Det är inte såsom man kanske spontant tänker att de anställda i 
den privata sektorn har en utbildning inom handel; ca 44 procent 
av enkätrespondenterna som arbetar i privata sektorn är handels-
utbildade, de övriga har en annan utbildning.

Tabell 3.3. Undervisningen i modersmålet på yrkeshögskola/högskola/universitet

Undervisningen i moders-
målet har gett de färdig-
heter som jag behöver nu, 
procent sektorvis

Den offentliga 
sektorn (t.ex. 
statliga, 
kommunala, 
offentligrättsliga 
institutioner) 
(N = 68)

Den privata 
sektorn 
(t.ex. privata 
företag och 
vinstsökande 
organisationer) 
(N = 62)

Den tredje 
sektorn (t.ex. 
föreningar, 
stiftelser, icke-
vinstsökande 
organisationer) 
(N = 26)

I mycket hög grad 23,5 11,3 23,1

I hög grad 35,3 32,3 19,2

I någon mån 23,5 25,8 34,6

Inte alls 4,4 12,9 3,8

Fick inte undervisning i 
dessa språk

13,2 14,5 19,2

Jag vill inte svara 0,0 3,2 0,0

Enkätrespondenterna fick möjlighet att i ett öppet svar besvara 
frågan: ”Vad önskar du att du hade lärt dig när det gäller svenska 
 språket?” Många respondenter är mycket nöjda och säger att de inte 
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har några önskemål och att de är mycket nöjda med modersmåls-
lärarna de hade i gymnasiet. Enstaka uttrycker sitt missnöje. De 
önskemål eller förslag som framförs har jag kategoriserat och grup-
perat i önskemål som gäller muntlig kommunikation (16 förslag), 
skriftlig kommunikation (22 förslag), språkriktighet (16 förslag) samt 
ordförråd och terminologi (10 förslag). Den sistnämnda kategorin 
går in i de övriga, liksom de önskemål om metoder som framträder 
inne i de andra svaren.

Mer specifikt handlar enkätrespondenternas önskemål i fråga om 
muntlig kommunikation om att hålla presentationer, också friare 
och mer spontana presentationer. De önskar att de hade lärt sig mer 
om retorik, argumentation och debatter. De nämner också andra 
aspekter på kommunikation, till exempel interkulturell och non-
verbal kommunikation.

När det gäller skriftlig kommunikation önskar enkätresponden-
terna att de hade lärt sig att skriva mer varierat och i flera olika genrer, 
bland annat nämns journalistiska, vetenskapliga och säljande texter. 
Bättre färdigheter i textanalys nämns också, liksom mera övning i 
skrivandets hantverk överlag. Dessa önskemål gäller främst genre-
diskursen och processdiskursen.

Till kategorin språkriktighet har förts enkätrespondenternas 
önske mål om mera undervisning i grammatik (sju stycken har 
explicit nämnt grammatik), språkvård, språksäkerhet, språkrik-
tighet, översättning och hur man kan undvika finlandismer. Vad 
enkätrespondenterna menar med ”grammatik”, alltså vilken bety-
delse de knyter an till ordet, går inte att säga med säkerhet. Enligt 
Svensk ordbok betyder grammatik ”(formell) beskrivning av hur kor-
rekta ordformer, fraser och meningar bildas i ett språk”, därmed är 
ett rimligt antagande att enkätrespondenterna förknippar gramma-
tik med språklig korrekthet, språkriktighet. Denna kategori berör 
främst färdighetsdiskursen.

Det framförs också önskemål om ett större ordförråd och mera 
fackterminologi samt enhetlighet med svenskan i Sverige. Önske-
målen kan ses som uppfattade brister i de egna färdigheterna när 
det gäller både skriftlig och muntlig kommunikation, språkriktighet, 
ordförråd och terminologi. Enkätrespondenternas svar kan tolkas 
som kritisk språkmedvetenhet. Med andra ord kan de föras till den 
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sociopolitiska diskursen, men de har också en koppling till färdig-
hetsdiskursen och diskursen om sociala praktiker.

I fråga om önskemål avseende metoder finns önskemål om 
smågruppsarbete, mera respons och mera läsning. Lärarens roll beto-
nas också. Flera respondenter konstaterar att de på egen hand läser 
för att öka sitt ordförråd och stärka sin svenska, det vill säga de har 
hittat sin egen metod för att bevara och berika sitt språk. 

Det finns vissa skillnader mellan enkätrespondenterna i de olika 
sektorerna även när det gäller önskemålen om innehållet i moders-
målsundervisningen. Det är betydligt fler enkätrespondenter från 
den offentliga sektorn som har besvarat frågan än de två andra sek-
torerna, således finns det också betydligt fler och varierande syn-
punkter bland dem som arbetar i den offentliga sektorn. Behovet av 
mera muntliga kunskaper förs fram av enkätrespondenterna i den 
offentliga och privata sektorn, men inte av enkätrespondenterna i 
den tredje sektorn. Önskemålet om mera grammatik kommer främst 
från den privata sektorn, liksom behovet av ett starkare ordförråd 
och kunskaper om fackterminologi. Önskemålen om mer detalje-
rade kunskaper om kommunikation, t.ex. interkulturell kommuni-
kation, kommer också från respondenter i den privata sektorn. De 
skrivdiskurser som synpunkterna berör är färdighetsdiskursen, pro-
cessdiskursen, genrediskursen, diskursen om sociala praktiker och 
den sociopolitiska diskursen. Den skrivdiskurs som inte direkt går 
att knyta till synpunkterna är kreativitetsdiskursen. Enkätrespon-
denternas synpunkter på individens förmåga att uttrycka sig ända-
målsenligt kan kortfattat sägas beröra språkriktighet, terminologi 
och ett språkbruk som är gångbart även i Sverige.

3.3.4 Synpunkter på de nyutexaminerades färdigheter

Enkätrespondenterna uppfattar, som ovan redogjorts, vissa brister i 
sina egna färdigheter, sådant de inte kan eller kunde då de kom in i 
arbetslivet. I enkäten ombads enkätrespondenterna också besvara en 
öppen fråga som gällde de nyutexaminerades styrkor och svagheter: 
”När du ser de nyutexaminerade på din arbetsplats, vilka språk- 
och kommunikationsfärdigheter är de bra på och vilka behöver de 
utveckla?” Svaren på denna öppna fråga ordnades sektorvis, och i 
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positiva och negativa kommentarer. Därefter grupperades svaren 
i kategorierna muntlig kommunikation, skriftlig kommunikation, 
språkriktighet och allmänna kommunikationsfärdigheter. En del av 
kommentarerna i kategorierna språkriktighet och allmänna kom-
munikationsfärdigheter liknar varandra, det finns ingen skarp gräns 
mellan dem utan de går in i varandra.

När det gäller muntlig kommunikation nämner flera enkätres-
pondenter att detta är de nyutexaminerades starkaste område. De 
rapporteras vara modiga och gärna stå inför publik och hålla pre-
sentationer. Vissa allmänna kommunikationsfärdigheter kan dock 
påverka den muntliga kommunikationen så att den (också) behöver 
utvecklas och förbättras, till exempel mot en mer språkriktig munt-
lig svenska. De allmänna kommunikationsfärdigheterna redogörs 
för längre fram i artikeln.

I fråga om den skriftliga kommunikationen nämner flera enkät-
respondenter att de nyutexaminerade är duktiga på kortare texter, 
digitala medier och ledig framställning i skrift. Områden som borde 
förbättras när det gäller den skriftliga kommunikationen är kunska-
per om vissa specifika kommunikationssituationer (i den offent-
liga sektorn nämns nyhetstexter och vetenskapliga texter, i den pri-
vata sektorn formella brev, e-post och andra arbetslivstexter, i den 
tredje sektorn nämns referensteknik) och skrivandet av längre tex-
ter. Genre diskursen kommer starkt in liksom diskursen om sociala 
praktiker. Många av enkätrespondenterna skriver att den skriftliga 
kommunikationen överlag är dålig och behöver utvecklas. Samtidigt 
nämns sådant som har att göra med språkriktighet och allmänna 
kommunikationsfärdigheter. Många betonar också stilen, att den är 
talspråklig eller onödigt formell, och att handstilen är dålig.

De kommentarer som gäller språkriktighet, det vill säga färdig-
hetsdiskursen, är negativa och gäller sådant som de nyutexamine-
rade enligt enkätrespondenterna behöver utveckla. Här nämns bris-
tande grammatikkunskaper, särskrivning, oförmåga att kontrollera 
texter och se språkfel, felstavningar med mera. Dessutom nämns 
meningsstrukturen, ordföljden, påverkan från andra språk, finlan-
dismer och en allmän brist på korrekthet i detaljerna, och även fel-
aktiga ordbetydelser, torftigt ordförråd och brister i idiomanvänd-
ningen. De brister som upplevs i de språkliga detaljerna kan kopplas 
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till iakttagelserna och kommentarerna om de allmänna kommuni-
kationsfärdigheterna.

I kategorin med kommentarer om de allmänna kommunikations-
färdigheterna ingår ett flertal teman. Flera enkätrespondenter tar 
upp engelskan och konstaterar att de nyutexaminerade har mycket 
goda kunskaper i engelska och att de inte är rädda för att använda 
språket. Överlag anses de nyutexaminerade ha gott självförtroende 
och är goda och vana kommunikatörer, speciellt i sociala medier. 
De är engagerade då ärendet intresserar dem, och bäst är de med 
sina jämnåriga. 

Bland de negativa kommentarerna som grupperats i kategorin 
allmänna kommunikationsfärdigheter nämns baksidan av de goda 
kunskaperna i engelska: de nyutexaminerade påverkas starkt av 
engel skan. De anses också ha rätt dåliga kunskaper i finska. Enkät-
res pondenterna anser att de nyutexaminerade saknar ett vuxet språk-
bruk, att de är slarviga, ovana vid att hitta rätt stilnivå och har ett 
fattigt ordförråd och ett enkelt språk. Vidare skriver enkätrespon-
denterna att de nyutexaminerade inte alltid förstår vikten av korrekt 
information och kommunikation. De anses inte ta ansvar för kor-
rektheten och det uppstår missförstånd. Budskapet kan vara oklart 
eller för mångordigt, riktat till fel målgrupp eller på fel sätt till en viss 
åldersgrupp. Många enkätrespondenter tar även upp läsning och läs-
förståelse. De menar att de nyutexaminerade har blivit sämre på att 
läsa och förstå längre texter och hitta den relevanta informationen 
i en text. Dessa negativa kommentarer berör färdighetsdiskursen, 
processdiskursen och diskursen om sociala praktiker, men speglar 
också att enkätrespondenterna är mer erfarna och har en stark socio-
politisk diskurs då de redan blivit en del av den sociala praktiken.

Tyvärr går det inte att fråga enkätrespondenterna: Vad menar 
du, på vilket sätt? Den bild som tecknas av de nyutexaminerades 
kommunikationsfärdigheter är att de unga i dag är kommunikativa, 
sociala och pratglada, men att de kan ta genvägar och försnabba och 
förenkla så att det uppstår kommunikationsproblem eller rent av 
felaktigheter. Utifrån dessa enkätsvar torde det stå klart att ett kor-
rekt språkbruk, i såväl tal som skrift, är minst lika viktigt som god 
presen tations för måga. Goda kunskaper i engelska är bra, men dess-
utom behövs en rik och korrekt svenska. Vi behöver dock komma 
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ihåg att enkätrespondenterna själva högst antagligen är rätt bra på 
svenska och kommunikation, eftersom de har haft ett bra betyg i 
modersmålet, och därmed lägger de ribban på en rätt hög nivå. 
Enkätrespondenterna skriver mycket i sitt arbete och de behärskar 
ett flertal olika genrer i både tal och skrift, det vill säga de är goda 
kommunikatörer med lång arbetserfarenhet. Dessutom har de valt 
att besvara en enkät som berör språkanvändning och kommuni-
kation i arbetslivet, det vill säga de har ett visst intresse för ämnet. 
I följande avsnitt jämförs enkätrespondenternas svar med läropla-
nen och provföreskrifterna.

3.4 Jämförelse med läroplanen för gymnasiet (2015) och 
provföreskrifterna

Grunderna för gymnasiets läroplan presenterar de färdigheter och 
kompetenser som gymnasieundervisningen ska ge. Förutom en all-
män presentation av gymnasiets mål och enskilda läroämnens mål 
finns ett kapitel med gemensamma temaområden. Dessa ska ingå 
i läroplansgrunderna. Varför jag nämner temaområdena är att ett 
av dem bär rubriken ”Aktivt medborgarskap, entreprenörskap och 
arbetsliv” (Utbildningsstyrelsen 2015: 36). Detta temaområde öpp-
nar dörren för arbetslivsrelevant innehåll även i läroämnet moders-
mål och litteratur. 

I lärokursen svenska och litteratur ingår sex obligatoriska kurser 
(MO1–MO6) och tre nationella fördjupade kurser (MO7–MO9). 
Dessutom kan det finnas lokala fördjupade kurser. Här görs inte 
en närmare genomgång av allt det mångsidiga innehåll som ingår i 
lärokursen svenska och litteratur, den oinsatta kan läsa publikatio-
nen till exempel på nätet (speciellt sidorna 41–48). I stället gör jag 
nu en läsning av beskrivningen av lärokursen svenska och litteratur 
och jämför, drar paralleller mellan och pekar på diskrepanser mellan 
enkätrespondenternas svar och Grunderna för gymnasiets läroplan 
samt föreskrifterna för provet i modersmålet (Studentexamensnämn-
den 2017a och 2018). Fokus ligger på de kommunikationssituationer 
som merparten av enkätrespondenterna deltar i och de kategorier 
som identifierades i analysen av de öppna svaren om kommunika-
tionsbehov och vad de nyutexaminerade kan eller saknar. 
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I Grunderna för gymnasiets läroplan nämns ordet arbetsliv på 
ett flertal ställen (109 förekomster i dokumentet på 285 sidor). När 
det gäller arbetslivets texter och andra kommunikationssituationer 
i lärokursen svenska och litteratur är situationen en annan. I stället 
för att gå igenom varje kurs och dess innehåll, tar jag nedan fasta 
på de texter, kommunikationssituationer och synpunkter som fram-
förts av enkätrespondenterna och ser på om detta innehåll på något 
sätt tange ras i beskrivningen av lärokursen svenska och litteratur. 
Alla sidnummer inom parentes i följande avsnitt avser Grunderna 
för gymnasiets läroplan (Utbildningsstyrelsen 2015) om inget annat 
nämns.

I beskrivningen av lärokursen svenska och litteratur talas i allmän-
het om att studerande ska få fördjupade ”kommunikativa färdigheter 
och läs- och skrivkompetens” (s. 42) samt att de ska ”kunna uttrycka 
sig mångsidigt och kommunicera målinriktat och ändamåls enligt” 
(s. 42). De ges färdigheter i att ”analysera och bedöma olika kom-
munikationssituationer och -relationer utgående från kontexten” 
och lär sig ”behärska normerna för standardspråket” (s. 42). Alla 
dessa kompetenser och färdigheter är arbetslivsrelevanta, trots att 
det inte står så explicit i beskrivningen och trots att de är väldigt all-
männa beskrivningar. 

3.4.1 Skriftlig kommunikation

Enkätrespondenterna rapporterade att följande skriftliga kommuni-
kationssituationer i arbetslivet var vanliga på svenska: skriva och läsa 
e-post, skriva och läsa korta skriftliga meddelanden, skriva informe-
rande texter, skriva och läsa inlägg i sociala medier. I mindre grad 
förekommande, men dock förekommande, var att skriva och läsa 
längre texter såsom utredningar och rapporter, verksamhetsberättel-
ser och -planer, artiklar eller kolumner, reklamtexter, ansökningar, 
pressmeddelanden och produktbeskrivningar. Dessutom läser och 
skriver man i olika hög grad formellare texter såsom offerter, kon-
trakt, genmälen och svar på reklamationer. 

Enkätrespondenterna önskar att de hade lärt sig mera om skrift-
lig kommunikation, speciellt skriva mer varierade genrer och kunna 
analysera texter bättre. De framför också önskemål om bättre kun-
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skaper i språkvård och språkriktighet, att de hade fått med sig ett 
större ordförråd och fackterminologi och att de varit mer säkra i sitt 
språkbruk. Önskemålen tangerar främst färdighetsdiskursen, genre-
diskursen och diskursen om sociala praktiker. En del av önskemå-
len ska så klart riktas till den eftergymnasiala utbildningen, speciellt 
gäller detta fackterminologin.

De skriftliga kommunikationssituationer som enkätresponden-
terna efterlyser nämns också i viss mån i beskrivningen av lärokur-
sen svenska och litteratur. Det finns förutom i den allmänna beskriv-
ningen av lärokursen flera moment i de enskilda kursbeskrivningarna 
där texter i olika kontexter skrivs och analyseras, till exempel i kursen 
MO1 ”En värld av texter”. I flera beskrivningar nämns även språkrik-
tighet och grammatik. På de obligatoriska kurserna borde alltså en 
del av enkätrespondenternas önskemål om vad de gärna hade lärt 
sig uppfyllas. 

När det gäller de nyutexaminerades skriftliga kunskaper konsta-
terar enkätrespondenterna att de är bra på kortare texter och på att 
skriva ledigt. Däremot efterlyser enkätrespondenterna bättre kun-
skaper om olika texter, genrer och bättre stilistisk och kommunika-
tiv situations- och mottagaranpassning av texterna. De har samma 
önskemål på sina egna kunskaper, eftersom de önskar att de kunde 
skriva mer varierade genrer. Texter som nämns av enkätresponden-
terna är journalistiska texter, vetenskapliga texter och säljande tex-
ter. Dessa texter nämns inte explicit i beskrivningen av lärokursen 
svenska och litteratur. I beskrivningen av kurs MO4 ”Text och påver-
kan” nämns reklamtexter (s. 45), men det finns ett flertal andra tex-
ter som skulle kunna betecknas som säljande. ”Medietexer” nämns 
bland annat på kurs MO8 ”Fördjupad skrivkompetens”, som är en 
nationell fördjupad kurs. 

De vanligaste skriftliga kommunikationssituationerna som enkät-
respondenterna rapporterar om, det vill säga e-post, korta skriftliga 
meddelanden och informerande texter, nämns inte som sådana i 
beskrivningarna. På kurs MO6 ”Berättelser i samtiden” nämns ”dialo-
gisk kommunikation och kommunikationsetik, t.ex. i sociala medier” 
(s. 46). Detta kan omfatta också e-post och korta skriftliga meddelan-
den. Enkätrespondenterna rapporterar att de läser och skriver inlägg 
i sociala medier, så denna punkt under kursen om berättelser i sam-
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tiden har en stark arbetslivsrelevans. När det gäller enkätresponden-
ternas synpunkter på de nyutexaminerades färdigheter konstaterar 
de att de unga är bra på att skriva kortare texter och kommunicera i 
digitala medier. Här finns det en överensstämmelse mellan beskriv-
ningen av lärokursen och det enkätrespondenterna ser.

De texter som enkätrespondenterna rapporterar som frekventa 
på svenska i arbetsvardagen, men i lägre grad än de kommunice-
rande texterna, är längre texter, till exempel utredningar och rap-
porter, verksamhetsberättelser och -planer, artiklar eller kolumner, 
reklamtexter, ansökningar, pressmeddelanden och produktbeskriv-
ningar, offerter, kontrakt, genmälen och svar på reklamationer. Av 
dessa nämns reklamtexter i beskrivningen av kursen MO4 ”Text och 
påverkan”. Artiklar, kolumner och pressmeddelanden kan föras till 
medietexter eller påverkande texter som nämns delvis under kur-
sen MO4 ”Text och påverkan” och under de nationella fördjupade 
kurserna MO8 ”Fördjupad skrivkompetens” och MO9 ”Fördjupad 
läskompetens”. På så sätt kan konstateras att det enkätresponden-
terna önskar att de hade fått lära sig i viss mån uppfylls i läro planen, 
i och med att medietexter och påverkande texter nämns som över-
gripande kategorier.

I Föreskrifter för provet i modersmålet (Studentexamensnämnden 
2017a) öppnas en möjlighet för ”att skriva en text i en viss genre” 
(ibid.: 3) i provet i textkompetens. I bedömningskriterierna nämns 
till exempel ”typiska genredrag” (ibid. s. 4) och ”utmärkt behärsk-
ning av genren” (ibid.: 5) under bedömningsmomentet ”disposition”. 
Detta moment betonas dock inte lika starkt som andra bedömnings-
moment. I provet i textkompetens är kontakten med uppgiften och 
helhetsbilden av läsförmågan de moment som betonas mest (ibid.: 
3). Intressant nog nämns ”textgenre” och ”genre” i bedömningskri-
terierna för essäprovet. Under momentet ”kontakt med uppgiften” 
konstateras till exempel för betyget ”mycket god” att essäprovsvaret 
motsvarar ”de krav som textgenren ställer” (ibid.: 10). Även under 
momentet ”disposition” nämns genre och textgenre. (Här vill jag 
påminna om resonemanget om ”uppsats” och andra genrer i skol-
världen i avsnitt 3.2 ovan.)

I Föreskrifter för det digitala provet i modersmålet (Studentexa-
mensnämnden 2018) står det att målet med provet i skrivkompetens 
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är att ”skriva en text som är diskuterande, öppnar perspektiv eller tar 
ställning” (ibid.: 8). I föreskrifterna nämns explicit att provets tema 
kan ha en koppling till gymnasiets gemensamma temaom råden, av 
vilka ett kallas ”Aktivt medborgarskap, entreprenörskap och arbets-
liv”. I bedömningen betonas bland annat textens struktur och språk 
och stil (ibid.: 8). I bedömningskriterierna för provet i skrivkom-
petens står inget om genre eller textgenre. I stället ska texten för 
betyget ”mycket god” till exempel ha ”en fungerande struktur” och 
utgöra ”en klar helhet” med fungerande ordningsföljd och styckes-
indelning (ibid. s. 10).

När det gäller att skriva längre texter anser en del av enkät respon-
denterna att de nyutexaminerade inte skriver så bra, det vill säga 
man ger anmärkningar som berör struktur och språkriktighet. Det 
gäller i stort sett alla typer av längre och mer formella texter. Språk-
riktig heten, bristerna i allt från meningsstruktur till ordval, nämns 
av flera av enkätrespondenterna som något som de nyutexamine-
rade behöver utveckla. Språkriktigheten behandlas i avsnitt 3.4.3

3.4.2 Muntlig kommunikation

I enkäten fokuserades främst de skriftliga kommunikationssitua-
tionerna, men ett antal muntliga kommunikationssituationer gavs 
som svarsalternativ. Enkätrespondenterna rapporterar att de kom-
municerar muntligt på svenska i samtal med kolleger samt att de 
håller muntliga presentationer. De önskar att de hade lärt sig mera 
om muntlig kommunikation. Mer specifikt nämner de att hålla pre-
sentationer, debattera och argumentera, förstå interkulturell och 
nonverbal kommunikation och vara mer säkra på sig själva och sin 
språkanvändning.

Enkätrespondenterna konstaterar om de nyutexaminerade att de 
är goda kommunikatörer, med goda kunskaper i synnerhet i munt-
lig kommunikation och i att hålla presentationer. Grunden till dessa 
kunskaper har lagts i gymnasiet. 

I beskrivningen av lärokursen svenska och litteratur finns en del 
av det som önskas av enkätrespondenterna när det gäller muntlig 
kommunikation. Den muntliga kommunikationen nämns i någon 
form vid så gott som varje kursbeskrivning och dessutom finns det 
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en nationell fördjupad kurs MO7 ”Fördjupad muntlig kommuni-
kation”. Den tar upp bland annat förhandlingar, möten, debatter, 
muntliga anföranden osv. I den kursen tas även kulturella särdrag 
och nonverbal kommunikation upp, något som enkätresponden-
terna efterlyste. Dessa behandlas också på kurs MO2 ”Språk, kultur 
och identitet”. Språklig påverkan och argumentation nämns explicit i 
kurs MO4 ”Text och påverkan” men även i kurs MO7. Den som väl-
jer den fördjupade kursen får det som enkätrespondenterna önskar 
att de hade fått lära sig om muntlig kommunikation. I denna kurs-
beskrivning nämns också ”arbetslivet” explicit (s. 46). 

3.4.3 Språkriktighet och grammatik

Oberoende av i vilken kommunikationssituation en person skriver 
eller talar i arbetslivet så är kraven på språket, orden och de gram-
matiska reglerna desamma. Språkriktigheten, grammatiken och den 
rätta stilen betonas av enkätrespondenterna, både när det gäller det 
de önskar att de hade lärt sig och när det gäller bristerna de ser hos 
de nyutexaminerade. Gällande de nyutexaminerade påtalas påver-
kan av främst engelska, ett språk de unga kan bra men som påverkar 
deras svenska. Exakt hur svenskan påverkas går inte att säga utifrån 
denna enkät. Enkätrespondenterna nämner felaktiga ordbetydelser, 
prepositioner och idiom. 

Ett av målen med hela lärokursen i svenska och litteratur är att 
”behärska normerna för standardspråket, inse att språket varierar 
inom olika fack- och vetenskapsområden och förstå betydelsen av 
språkvård både ur ett samhälleligt perspektiv och för sitt eget språk-
bruk” (s. 42). Ett korrekt språkbruk, i betydelsen ett som följer nor-
merna för standardspråket, betonas av enkätrespondenterna både 
för sin egen del och när de tänker på de nyutexaminerade. I de 
enskilda kursbeskrivningarna står det dock inte att skrivandet eller 
talet ska vara normenligt. Däremot nämns normer på olika sätt. 
Detta kan ha att göra med att normbrott ses som en del av den lokala 
nivån av en text, och att skriv- och språkundervisningen i dag beto-
nar den globala nivån och den kommunikativa kompetensen i en 
funktionell helhetsbedömning (se Kronholm-Cederberg 2009: 205; 
 Makkonen-Craig 2011). 
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På kurs MO2 ”Språk, kultur och identitet” ska studerande ”kunna 
tillämpa grammatikaliska begrepp vid textanalys” samt kunna analy-
sera ”text-, sats- och ordstrukturer” (s. 44). Dessutom ingår ”finslip-
ning” av en text. På kurs MO5 ”Text och kontext” ingår att ”utveckla 
och bredda sina uttryckssätt i tal och skrift” (s. 46) vilket kan kopp-
las till enkätrespondenternas önskemål om ett större ordförråd. Som 
ett centralt innehåll på kurs MO6 ”Berättelser i samtiden”, nämns 
”språkvård i samband med textproduktion” (s. 46). På den nationella 
kursen i fördjupad skrivkompetens, MO8, ska studerande kunna 
analysera sina egna texter ”ur ett språkriktighetsperspektiv” (s. 47). 

I Föreskrifter för provet i modersmålet är språk ett bedömnings-
moment i provet i textkomptens (Studentexamensnämnden 2017a). 
För de högsta poängen ska svaret följa ”normerna för allmänspråket 
i skrift” eller så ska språket vara ”utmärkt” och ”klanderfritt allmän-
språk” (ibid.: 5). Också i essäprovet är ”språk och stil” ett bedöm-
ningsmoment. För betyget ”mycket god” tillåts ”lindrigare språkfel” 
och även för betyget ”utmärkt” tillåts ”enstaka lapsusar” (ibid.: 10). 
Eftersom inga hjälpmedel tillåts i provsituationen är detta den enda 
möjligheten: få skriver helt felfritt. I essäprovet nämns också ordval, 
stil, satsstruktur och meningsbyggnad explicit under bedömnings-
momentet ”språk och stil”.

I Föreskrifter för det digitala provet i modersmålet bedöms fram-
ställningssätt i provet i läskompetens (Studentexamensnämnden 
2018: 6–7). I bedömningskriterierna står det inget om språknor-
mer, utan kraven på framställningssättet är att svaret ska gå att för-
stå och att det har en tydlig disposition. Språkfel i svaret ska heller 
inte markeras av läraren. För provet i skrivkompetens finns det ett 
bedömningsmoment med rubriken ”Språk och stil” (ibid.: 10–12). 
Formuleringarna påminner om det tidigare essäprovets formule-
ringar. För betyget ”mycket god” tillåts ”lindriga språkfel” trots att 
”[n]ormerna för standardsvenska behärskas” (ibid.: 10) Dessutom 
nämns satsstruktur, meningsbyggnad, ordförråd eller ordval och stil 
under bedömningsmomentet (ibid.: 10–11).

Frågor om språkriktighet och grammatik ska ingå i ett flertal 
kurser. Med andra ord ska studerande på kurserna känna till språk-
liga normer, men de förväntas inte explicit behärska dem förrän i 
studentexamensprovet. Eftersom språkriktigheten upplevs vara en 
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svaghet hos såväl nyutexaminerade som enkätrespondenterna själva, 
finns här en diskrepans mellan förväntningarna på moders måls-
under vis ningen och beskrivningen av den i Grunderna för gymna-
siets läroplan (2015). Samtidigt kan språkriktighet vara ett område 
där bristerna märks först i verkliga kommunikationssituationer.

3.4.4 Kommunikationssituationer

I enkäten efterfrågades vissa texter och andra kommunikations situa-
tioner (genrer) genom att dessa gavs som svarsalternativ. I kursbe-
skrivningarna inom lärokursen svenska och litteratur nämns inte 
brukstexter eller sakprosagenrer explicit. I kursbeskrivningarna 
nämns vanligen inte var eller hur texterna ska användas, det vill 
säga kommunikationssituationerna och kommunikationskanalerna 
slås inte fast. I de fall då en text nämns vet jag som läsare inte alltid 
om studerande bara ska kunna läsa och tolka eller analysera dem, 
eller om de också ska kunna skriva dem. Skönlitterära texter som 
nämns i Grunderna för gymnasiets läroplan är bland annat ”romaner 
och noveller” (s. 43), ”epik, drama och lyrik” (s. 45) och ”myter, sagor 
eller klassiker” (s. 46). När det gäller textgenrer nämns ”berättande, 
beskrivande, instruerande, ställningstagande och reflekterande tex-
ter” samt ”referat” (s. 43), ”ställningstagande och argumenterande 
texter” och ”reklamtexter” (s. 45) samt ”nutida textgenrer”, ”multimo-
dala textgenrer”, ”medietexter” (s. 46). Det som de studerande speci-
fikt ska skriva (eller presentera) på kurs MO5 ”Text och kontext” är 
”till exempel ett debattinlägg, en essä eller en dramaframställning”. 
(Jfr Kauppinen 2011 och Lehti-Eklund 2011 om uppgiftsformule-
ringar i modersmålsproven 2005–2007 samt de genrer som nämns 
explicit i uppgiftsformuleringarna i essäprovet.)

Att inte skriva ut kommunikationssituationer, genrer eller textgen-
rer är ett mynt med två sidor. Den ena sidan av myntet är att lärarna 
och skolorna får friare händer att genomföra den typ av undervis-
ning som de finner vara värdefull. Den andra sidan av myntet är 
att utbildningsväsendet kanske gör gymnasiestuderande en björn-
tjänst då de inte får sådana färdigheter som behövs utanför skolans 
väggar. Till exempel nämns inte ordet ”arbetsansökan” en enda gång i 
hela Grunderna för gymnasiets läroplan, medan ”ansökan” nämns till 
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exempel inom ramen för studiehandledning och avser ansökan till 
fortsatta studier. Inom ramen för undervisningen i B1-finska skrivs 
”enkla ansökningar” (s. 95). Att göra upp en arbetsansökan, eller 
annan ansökan, kan föras till de texter eller kommunikationssitua-
tioner som gymnasiets lärokurs i svenska och litteratur skulle kunna 
ta upp. En annan kommunikationssituation skulle kunna vara att 
skriva en reklamation eller på annat sätt sakligt klaga över en upp-
levd oförrätt i olika kommunikationskanaler; både e-post och  sociala 
medier skulle kunna ingå.

Ingen av kursbeskrivningarna inom ramen för modersmåls under-
visningen nämner explicit att studerande under kursens gång ska 
bekanta sig med arbetslivsrelevanta texter, varken så att de förut-
sätts läsa, analysera, tolka eller skriva dem. En medveten lärare ser 
naturligtvis till att texter och situationer från alla samhällssektorer 
ingår i modersmålskurserna, men det är inget explicit krav i grun-
derna för gymnasiets läroplan och kan däremot utelämnas av mer 
skönlitterärt orienterade modersmålslärare. De studerande som går 
vidare till högskolor och universitet får, i bästa fall, en eller två kur-
ser i muntlig respektive skriftlig färdighet. Ofta är kurserna foku-
serade på vetenskapligt skrivande och andra akademiska kommu-
nikationssituationer för att högskolestuderande ska få stöd för att 
skriva sin kandidatavhandling på svenska. Dessa kurser är viktiga, 
men vem ansvarar för att lära ut kommunikationssituationer som 
är relevanta för arbetslivet? 

3.5 Avslutning

Denna artikel innehåller resultat av finlandssvenska enkätrespon-
denters svar på frågor om språk- och kommunikationssituationer i 
arbetslivet som relateras till modersmålsundervisningen i svenska. 
Enkät respon denter nas erfarenheter kopplas till läroämnet moders-
mål och litteratur samt lärokursen svenska och litteratur såsom 
de presenteras i Grunderna för gymnasiets läroplan (Utbildnings-
styrel sen 2015) samt till provföreskrifterna för provet i moders målet 
(Student examensnämnden 2017a och 2018). Den sociala praktiken 
i skolan med klassrum, lärare och prov jämförs med den sociala 
praktiken i arbetslivet.
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Tidigare i artikeln har jag redogjort för de kommunikations situa-
tioner där enkätrespondenterna använder svenska i sitt arbete. De 
vanligaste är samtal med kolleger, att skriva och läsa e-post, att skriva 
och läsa korta skriftliga meddelanden, att skriva informerande texter, 
att skriva och läsa inlägg i sociala medier och att hålla muntliga pre-
sentationer. Att läsa och skriva längre texter på svenska förekommer 
också, men i lägre grad, och genrerna varierar mellan de olika sek-
torerna. Fler skriver kortare texter, färre arbetar med längre texter. 

Enkätrespondenterna ombads framföra sina åsikter om moders-
målsundervisningen i skola och högre utbildning. De är i stort sett 
nöjda med modersmålsundervisningen i grundskolan och gymna-
siet. De önskar att de hade lärt sig att skriva bättre, mer språkrik-
tigt och i mer varierande genrer. De önskar också att de hade fått 
bättre färdigheter för muntlig kommunikation. Ansvaret för en del 
av önske målen de framför kan förmedlas vidare till följande stadium, 
yrkeshögskolornas, högskolornas och universitetens modersmåls-
kurser. En del av enkätrespondenterna har inte fått någon undervis-
ning i sitt modersmål svenska efter gymnasiet, och andra anser att 
de inte kan vara helt nöjda med de färdigheter som de har fått: de 
motsvarar inte kraven i dagens arbetsliv och respondenterna efter-
lyser i synnerhet ett större ordförråd och bättre fackterminologi på 
svenska. Några enkätrespondenter fortsätter att utveckla sitt eget 
språk och ordförråd genom att läsa. 

I fråga om de nyutexaminerades språk- och kommunikationsfär-
digheter framför enkätrespondenterna såväl styrkor som svagheter 
som de ser hos de nyutexaminerade. Som styrkor nämns muntliga 
kommunikationsfärdigheter och goda kunskaper i engelska. Andra 
styrkor är förmågan att skriva kortare texter, ledigt och i digitala 
kanaler. Områden där det finns brister är enligt enkätrespondenterna 
bland annat påverkan från engelska och andra språk, språkriktig-
heten, grammatikkunskaperna, färdigheterna i att skriva specifika 
texter, ordförrådet samt val av stilnivå. Eventuellt kunde allt detta 
kallas för slarvigt språkbruk.

Ett flertal av enkätrespondenternas synpunkter kan föras till de 
skrivdiskurser (Ivanič 2004) som betonar färdighet, process, genre 
och sociala praktiker. Den skrivdiskurs som betonas minst är krea-
tivitetsdiskursen. Detta resultat motsvarar den kritik som har fram-
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förts mot skrivuppgifter i skolan som ofta betonar det kreativa och 
de studerandes egna åsikter i stället för mer diskursiva, det vill säga 
utredande och argumenterande, sakprosaframställningar.

En sista fråga som utreds i föreliggande kapitel är den om förhål-
landet mellan enkätrespondenternas erfarenheter och Grunderna 
för gymnasiets läroplan samt provföreskrifterna för provet i moders-
målet (Studentexamensnämnden 2017a och 2018). De goda munt-
liga kommunikationsfärdigheterna, som enkätrespondenterna ansåg 
att nyutexaminerade har, stöds av lärokursen svenska och litteratur, 
i synnerhet av den nationella fördjupade kursen i muntlig kom-
munikation. I beskrivningen av lärokursen svenska och litteratur 
finns också ett flertal moment som borde ge stöd för kännedom 
om svenskans normer som är centrala när det gäller mer språkrik-
tigt språkbruk, något som enkätrespondenterna efterlyste. Det som 
däremot är oklart utifrån beskrivningen är i hur hög grad normerna 
behöver behärskas, det vill säga vad som är ett tillräckligt språkrik-
tigt språkbruk i tal och skrift.

Enkätrespondenterna efterlyser både för sin egen del och för de 
nyutexaminerades del en mer mångsidig kunskap om olika skrivs-
ituationer, och de nämner ett antal icke-skönlitterära situationer 
eller texter de önskar att de själva eller de nyutexaminerade behärs-
kade bättre. Ett fåtal icke-skönlitterära skrivsituationer, till exempel 
reklamtexter och medietexter, nämns i beskrivningen av lärokur-
sen, men för det mesta nämns inga konkreta arbetslivsrelevanta 
skriv situa tioner i kursbeskrivningarna. När det gäller önskemålet 
om bättre kunskaper i att skriva för arbetslivet och arbetsuppgif-
ten relevanta texter med rätt stil och tonfall finns det inte mycket i 
beskrivningen av lärokursen som möter behovet. Samtidigt finns det 
i beskrivningarna utrymme för läraren att ge gymnasiestuderande 
uppgifter med samhällelig relevans och autenticitet till exempel när 
det gäller att skriva e-post eller inlägg i sociala medier och använda 
ett språk som är mer offentligt gångbart.

I stort sett kan den tidigare modersmålsundervisningen inte 
klandras. Många enkätrespondenter är nöjda, och de brister som 
de uppfattar att de har kan också föras till att samhället i dag är mer 
komplext, liksom dess olika skrivsituationer och kommunikations-
kanaler. Enkätrespondenterna ser också styrkor hos de nyutexami-
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nerade, såsom goda muntliga kommunikationsfärdigheter. De som 
arbetar med kommande grunder för läroplaner och som utarbetar 
kursbeskrivningar behöver ändå förstå att den skrivundervisning 
och kommunikationsundervisning som ges i gymnasiet för många 
är den bästa och enda undervisningen som de får på sitt modersmål 
svenska under sin livstid. Denna undervisning behöver därför ta in 
mer arbetslivsrelevanta texter och kommunikationssituationer. En 
ökad betoning på genrediskursen och diskursen om sociala praktiker 
får ändå inte leda till en förminskad betoning på färdighetsdiskursen 
och processdiskursen. Normenligt språkbruk är fortfarande viktigt.

Eftersom kurserna är få och tiden knapp skulle samarbete över 
ämnesgränserna kunna vara en lösning, så att studerande läser kom-
plexa texter i ett ämne (till exempel samhällslära, hälsokunskap eller 
geografi), analyserar dessa texters uppbyggnad, språk och funktion 
med språkliga verktyg och sedan skriver och talar i olika (simule-
rade eller autentiska) kommunikationssituationer med anknytning 
till ämnet. Det går att utarbeta e-post och andra meddelanden, infor-
merande texter, reportage, kolumner, reklamationer eller klagomål, 
offerter, ansökningar och längre utredande rapporter om de flesta 
ämnen och i ett flertal tänkta kommunikationskanaler och för olika 
mottagargrupper. En del av dessa texter kan användas i autentiska 
situationer och på så sätt uppmuntra till samhälleligt engagemang.

Den typ av skrivövningar som ovan föreslagits används i viss 
mån vid en del högskolor som i sina examensfordringar skrivit in 
ett högre antal studiepoäng i språk och kommunikation (till exem-
pel Svenska handelshögskolan). Det är dock inte alls alla högskolor 
och universitet som erbjuder denna typ av obligatorisk kommuni-
kationsundervisning på modersmålet. På många håll är det endast 
vetenskapligt skrivande och vetenskapliga kommunikationssituatio-
ner som övas med de studerande. Det åligger ämnesinstitutionerna 
vid högskolorna och universiteten att säkerställa att studerande får 
ämnesterminologin och branschspråket på de nationella språken 
och på främmande språk såsom engelska. 

Jag anser inte att högskolorna ska minska på stödet för vetenskap-
ligt skrivande och för kurser som bidrar till studieframgång. Om fler 
studiepoäng inte kan avsättas för språk- och kommunikationsstudier, 
skulle en del av högskolornas arbetslivsorienterande studier kunna 
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ägnas åt att skriva språkriktiga och väl kommunicerande texter för 
olika arbetslivsrelevanta kommunikationssituationer och i aktuella 
kommunikationskanaler. Självfallet behöver modersmålslärare vara 
inkopplade på kurserna. För dem som redan är verksamma i arbets-
livet behövs fortbildning. Den kan vara i form av öppet digitalt mate-
rial för självstudier eller språklig handledning i kursform. 

För att kunna ta in mer arbetslivsrelevanta texter i gymnasiet 
och i den högre utbildningen behövs, för det första, mera forskning 
om kommunikationssituationer i autentiska situationer i arbetslivet, 
såväl i den offentliga sektorn och privata sektorn som i den tredje 
sektorn. För att forskning ska vara möjlig behövs finansiering, int-
resserade forskare och öppenhet på företag och andra organisatio-
ner för denna typ av forskning, där textanalys av autentiska texter 
är nödvändig. För det andra behövs en satsning på arbetslivsrele-
vant skrivande i gymnasiet. När det gäller muntliga kommunika-
tionsfärdigheter ser enkätrespondenterna resultatet av satsningen på 
undervisning av muntliga färdigheter. Högskolestuderande och nyut-
examinerade har bra muntliga kommunikationsfärdigheter. Samma 
satsning behöver göras på den icke-skönlitterära, situationsbaserade 
och mottagaranpassade skrivundervisningen.


