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Abstract  

One of the goals of the Swedish national curriculum is that students develop a communicative 

and social competence. According to the English B-level syllabus, the students should among 

other things develop their ability to adjust language use to the situation. The indefinite 

pronoun man is a frequent occurrence in the Swedish language. Translating this word requires 

an understanding of situation as well as register. The study examines how the students handle 

the translation of man and if they know when the situation requires formal or informal 

language. The result shows that they can handle the translation in most cases even though 

they have not been given much instruction on the problem. However, the choice of you as a 

correspondence to man is predominant, and since this choice signals informality 

communication might be affected. 

  

Keywords: communicative competence, language adjustment, the pronoun man, translation 

into English 
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Sammanfattning 

Ett av målen i skolans läroplan är att eleverna utvecklar en kommunikativ och social 

kompetens. Enligt kursplanen för engelska B kurs, skall eleverna bland annat ha utvecklat en 

förmåga att kunna anpassa språket beroende på den situation eleven befinner sig i. Det 

indefinita pronomenet man är vanligt förekommande i det svenska språket. Att översätta detta 

ord fordrar en förståelse av situation såväl som av register. Undersökningen går ut på att ta 

reda på hur eleverna hanterar översättningen av man och om de vet när situationen fordrar 

formellt eller informellt språk. Resultatet visar att de kan hantera översättningen i de flesta 

avseenden även om de inte fått mycket undervisning om problemet. Valet av you som 

motsvarighet till man är dock övervägande och eftersom detta val signalerar informalitet kan 

kommunikationen påverkas. 

 

�yckelord: kommunikativ kompetens, språkanpassning, pronomenet man, översättning till 

engelska 
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Förord 

För att på bästa sätt presentera temat för denna uppsats vill jag först ge en liten tillbakablick 

till år 1984, då jag åkte till USA för att jobba som au-pair efter avslutade gymnasiestudier. Jag 

upptäckte då att jag kände en osäkerhet över hur jag skulle översätta ett vanligt 

förekommande svenskt ord till engelska, nämligen det indefinita pronomenet man. Jag 

upplevde ofta att mina engelska översättningsval inte alltid överensstämde helt med det jag 

ville ha sagt.  Detta gällde i synnerhet när jag använde you, då det kändes som om jag riktade 

mig enbart till lyssnaren och inte som det var menat, en generell syftning. Allteftersom min 

engelska förbättrades minskade min osäkerhet över hur jag skulle översätta man, men 

intresset för problemet har alltid funnits kvar. Detta intresse har resulterat i en engelsk C-

uppsats som genom bland annat korpusanalys undersökte olika engelska motsvarigheter till 

man. Nu står detta examensarbete på tur för en fortsättande undersökning av samma problem, 

men denna gång utifrån ett elev- och läromedelsperspektiv. 
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1. Inledning 
I dagens samhälle exponeras våra ungdomar i stor omfattning för det engelska språkets 

inflytande genom till exempel film, musik samt det stora tv- och dataspelsutbud som 

mestadels är på engelska. Om detta inflytande är positivt eller negativt råder säkerligen delade 

meningar, men man kan nog vara tämligen överens om att det leder till att många ungdomar 

förbättrar sina engelska språkkunskaper. Flertalet utbildningar och arbeten förutsätter idag 

goda kunskaper i engelska och därför kan man se på detta inflytande som en bonus, vilket i 

kombination med skolans uppdrag att ge eleverna bra engelska språkkunskaper torde ge dem 

goda möjligheter till inlärning av språket. 

     Gymnasieskolans läroplan, Lpf 94, poängterar att ”Skolan skall utveckla elevernas 

kommunikativa och sociala kompetens […]” (Kap. 1 § 1.2). I kursplanerna för engelska A 

och B formuleras de mål och kriterier som eleven ska ha uppnått efter avslutad kurs. Vad 

gäller elevernas muntliga och skriftliga färdighet krävs bland annat att de på både A- och B-

nivå kan uttrycka sig med språklig anpassning, det vill säga att ha en förmåga att kunna 

anpassa språket efter situation (SKOLFS:2000:4).  

     Det svenska indefinita pronomenet man används frekvent i svenskan (Altenberg, 

2004/2005:8). I engelskan finns en motsvarighet till man i one och you, men även andra 

översättningsmöjligheter finns, vilka tas upp i kontrastiva grammatikböcker. Översättningen 

av vårt svenska man till engelska kan utgöra ett problem för svenska studenter vars målspråk 

är engelska om de inte känner till de olika engelska översättningsalternativ som finns. Dessa 

alternativ används dessutom olika beroende på den situation talaren befinner sig i, eller med 

andra ord, om det som skall uttryckas skall vara formellt respektive informellt.      

     Då både läroplan och kursplaner eftersträvar en kommunikativ kompetens i målspråket är 

det därför viktigt att som student få lära känna skillnaden mellan formalitet och informalitet.  

På så vis kan man undvika att formella och informella ”krockar” uppstår. Eftersom 

pronomenet man är ett såpass vanligt förekommande pronomen i svenskan, såväl i tal som i 

skrift, kan det därför skapa många tillfällen där sådana ”krockar” kan uppkomma. 

     Problemet med man är givetvis inte av avgörande betydelse för en kommunikativ 

kompetens, men kan ändå utgöra en viktig grammatisk del för att kunna uppnå en språklig 

helhet samt för att kunna klara av att anpassa språket beroende på situation. Kärnan i detta 

arbete kommer därför att vara en undersökning om hur elever på engelska B-nivå hanterar 

översättningen av man och om de fått någon undervisning om problemet.   
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur elever hanterar översättningen av det svenska 

pronomenet man till engelska. Frågeställningarna är följande: 

 

• Hur översätter eleverna man till engelska?  

• Kan de anpassa sina översättningsval efter situationen, med andra ord, har de känsla 

för formalitet/informalitet? 

• Har eleverna fått undervisning om problemet?  

• Vilken ledning ger engelska läromedel om problemet? 

 

2. Problemet man i grammatiken 
I denna del kommer de olika grammatiska definitioner och beskrivningar vad gäller 

pronomenet man att behandlas. Materialet kommer från den engelska C-uppsatsen ”A 

Translation Study of the Swedish Pronoun Man into English” (Otter, 2004), vilken först 

presenteras i korthet. Därefter följer uppsatsens teoretiska undersökning som med hjälp av 

grammatiska böcker förklarar man och dess engelska motsvarigheter ur både svenskt och 

engelskt perspektiv. Med begreppet ”engelsk” menas här böcker som är skrivna på engelska 

och som riktar sig antingen till personer med engelska som modersmål eller till personer som 

har engelska som målspråk. För att fördjupa dessa beskrivningar kommer de att kompletteras 

med ytterligare några grammatiska källor. Uppsatsens teoretiska ram utgör således ett viktigt 

material för detta arbete. 

2.1 Sammanfattning av “A Translation Study of the Swedish Pronoun 
Man into English” 

“A Translation Study of the Swedish Pronoun Man into English” (Otter, 2004) är en uppsats 

som undersöker på vilka varierande sätt man kan översättas till engelska. Den teoretiska delen 

av uppsatsen sker genom en studie av några utvalda grammatikböckers beskrivningar och 

rekommendationer om man. Den andra delen av uppsatsen är en undersökning om hur man 

översätts i realiteten. Detta sker med hjälp av en korpusanalys av svenska texter vilka är 

översatta till engelska och i vilka man förekommer. Vidare undersöks om de funna exemplen 

signalerar formalitet eller informalitet.      

     De grammatiska källorna anger sex stycken motsvarigheter till man: fyra med hjälp av 

pronomina one, you, we och they, den femte med substantivet people samt den sjätte genom 

en passiv konstruktion. När det gäller formalitet/informalitet signalerar, enligt 
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grammatikböckerna, one och passiva konstruktioner formalitet, medan you och they signalerar 

informalitet.       

     Den engelsk-svenska parallellkorpusen ESPC användes för insamling av data till 

undersökningen. Denna korpus är en tvåriktad översättningskorpus av engelska och svenska 

texter, vilket betyder att möjlighet ges att studera pronomenet och motsvarigheten från två 

håll; genom att söka på man i originaltexten presenteras alla träffar med man i exempel från 

korpusens texter. På så sätt blir det tydligt hur pronomenet blivit översatt till det andra språket 

och vice versa. Texterna ligger på en databas och kommer från både skönlitterära verk samt 

faktaböcker och består av 2.8 miljoner ord. (Altenberg, 2004/2005:97-98).  

     Metoden för dataundersökningen gick till genom en sökning på man i korpusen,1 vilket 

gav totalt 2 506 träffar. Därefter gjordes ett slumpmässigt urval av femtio av dessa träffar; 

tjugofem från skönlitterära texter och tjugofem från faktatexter. I vissa av dessa träffar 

förekom man flera gånger vilket hade till följd att antalet exempel ökade från femtio till 

sextiofem exempel. Detta kan ses som en liten indikation på hur vanligt förekommande man 

är i svenskan. 

     Resultatet av undersökningen visar att den vanligaste motsvarigheten till man i 

korpusexemplen var en passiv konstruktion (18/65). Därefter följer det som kallas ”andra 

formuleringar”, vilket till exempel kunde vara en ersättning av man med substantiv eller 

användande av infinitivsatser, perfekt particip, parafraser samt pronomenet I (15/65). Det 

tredje vanligaste översättningsalternativet var one (10/65) och you (10/65) och slutligen they 

(7/65) och we (5/65). Inga exempel med people hittades. Resultatet visar också att 

grammatikböckernas beskrivningar av motsvarigheternas signalering av 

formalitet/informalitet överensstämde till fullo. 

     Slutsatserna som dras i ”A Translation Study of the Swedish Pronoun Man into English” 

(Otter, 2004) är att you och one kan ses som de mest direkta översättningsalternativen till 

man. They och passiva konstruktioner kan i likhet med de förra ses som varandras 

likvärdigheter. They är då den informella varianten. We är varken formellt eller informellt 

utan har en vid mening och även om det refererar till folk i allmänhet har det ändå ofta en 

specifik betydelse.  

     Dessa slutsatser är i enlighet med de grammatikböcker som ingår i studien. Det mest 

anmärkningsvärda med undersökningen är dock att ”andra formuleringar” som inte omnämns 

                                                 
1 För en mer specifik beskrivning av hur en sökning sker i korpusen, se                           
http://www.hf.uio.no/ilos/OMC/UsingTCE.htm 
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som en motsvarighet till man i grammatikböckerna visar sig vara ett vanligt förekommande 

översättningsalternativ.  

2.1.1 Beskrivningar av man i svenska grammatikböcker 

Allra först en förklaring av det indefinita pronomenet man och hur det används ur ett svenskt 

perspektiv:  

     Svenska Akademiens Språklära (Hultman, 2003) definierar man som ett generaliserande 

pronomen, vilket har animat betydelse och syftar på personer. Talaren kan vara inkluderad, 

som i: ”Men hur duktig man än är på engelska kan man aldrig mäta sig med en infödd 

engelsman”, och syftar på ”oss icke-engelsmän”. I exemplet ”I det här fallet var det så 

uppenbart vad som skett att man agerade omedelbart” är talaren däremot inte inkluderad, utan 

här åsyftas de sociala myndigheterna (s. 121). Kontexten visar alltså om talaren är inkluderad 

eller ej.  

      usvensk grammatik (Jörgensen, Svensson, 1986) förklarar att man kan användas som ett 

personligt pronomen med betydelsen jag, som i exemplet: ”Man har väl varit med förr” (s. 

26). 

     Vidare säger Svenska Akademiens Grammatik (Teleman m fl, 2000) att användandet av 

man i vissa situationer kan vara ett sätt att uttrycka sig mer finkänsligt: ”Hur känner man sig 

nu efter en förlust mot ett så okänt lag som Fagerhults AIK? [man = du, ni]” (s.395).                     

     Man kan också syfta på flera personer och fungerar då på samma sätt som ett substantiv 

med kollektivbetydelse: ”Inom regeringen är man oroade över utvecklingen” (Jörgensen, 

Svensson, 1986: 27).  

     Svenska Akademiens Språklära rekommenderar att man skall användas med eftertanke 

eftersom alltför många syftningar med pronomenet gör att texten blir vag och 

informationsfattig (s.122): 

 

Ekenskolan i Kållered har i många år dragits med miljöproblem. Vid flera 
tillfällen har man sanerat skolan […] Skolan är byggd på kärrmark och man 
har använt flytspackel och annat saneringsmaterial som bidragit till att 
utveckla dessa problem […] Man kan fråga sig om inte Ekenskolan är ett 
koncentrat av alltför många problem av olika slag under ett och samma tak. 
(s.122) 

 

     En slutsats som kan dras av beskrivningarna ovan är att man används frekvent i svenskan 

och att det dessutom kan användas på flera olika sätt.  



10 
 

2.1.2 Beskrivningar av man och dess motsvarigheter i kontrastiva 
grammatikböcker 

De svensk-engelska kontrastiva grammatikböckerna: Parallellgrammatik för svenska och 

engelska (Román, 2001), Svensk-engelsk transformationsgrammatik (Ellegård, 1969), 

Bonniers engelska grammatik (Gustafsson, 1999), Engelsk universitetsgrammatik (Svartvik, 

Sager, 2002) samt A University Grammar of English with a Swedish Perspective (Estling 

Vannestål, 2007) ger alla samma motsvarigheter till man även om de förklarar det på olika 

sätt. Även Basic Swedish Grammar (Beite, 1972), vilken vänder sig till engelsktalande som 

vill lära sig svenska och alltså är en kontrastiv grammatikbok ur ett motsatt perspektiv, säger 

samma sak.  Dock används enbart Engelsk universitetsgrammatik och A University Grammar 

of English with a Swedish Perspective som källor i denna del då de olika motsvarigheterna 

presenteras: 

 

1. One – Användandet av one är begränsat, eftersom ett uttalande med one också 

måste inkludera talaren: ”One cannot always look after one’s interests”. Det har en 

genitivform, one’s, som i ovan exempel, och även en reflexiv form, oneself 

(Svartvik, Sager, 2002:259-260). One används generellt och är den mest formella 

motsvarigheten till man (Estling Vannestål, 2007:327,329). 

2. You – Används då talaren vänder sig till en verklig eller tänkt åhörare, läsare eller 

publik och ibland kan även talaren vara inkluderad: ”If you want to know the truth 

about Hitler, you should read this book.” You kan också användas i informellt 

språk då lyssnaren/läsaren inte kan ta del: ”In the 1930s you got a strong reaction 

against Fascism in the East End” (Svartvik, Sager: 2002:190). You är till skillnad 

mot one en mindre formell variant och används ofta för att ge råd eller 

instruktioner: ”Although liver contains a lot of iron, you should avoid eating it 

while you’re pregnant” (Estling Vannestål, 2007:329). 

3. We – Till skillnad mot användandet av one, är we mer vanligt i informellt språk. 

Dock gäller samma regel att talaren måste vara inkluderad i uttalandet: ”In Sweden 

we look upon the crayfish season as one of the highlights of the year” (Svartvik,  

Sager: 2002:191). 

4. They/people – Används då talaren beskriver förhållanden på annan ort eller i 

gångna tider och i vilka talaren inte haft möjlighet att kunna ta del i: ”They 

(People) paid much less income tax in those days” (Svartvik, Sager: 2002:191). 

They/people kan också referera till en grupp av människor såsom någons grannar, 
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myndigheter och så vidare. När they används kan talaren alltså inte vara 

inkluderad: ”In Ghana they have legislated that every development project must 

have a communication component in it (Estling Vannestål, 2007:330).  

5. Passiva konstruktioner – När they skulle kunna vara ett alternativ, men en mer 

formell stil passar bättre i kontexten kan en passiv konstruktion användas: 

”Hardy’s Jude the Obscure was once looked upon as immoral.” ’Man ansåg en 

gång i tiden…’” (Svartvik, Sager: 2002:191). Vidare är det vanligt med en passiv 

konstruktion i till exempel vetenskapliga och officiella framställningar, då det är 

onödigt eller omöjligt att precisera vem som utför handlingen: ”The question was 

discussed at a staff meeting last week.” Slutligen motsvaras ofta en engelsk passiv 

sats utan agent av en svensk aktiv sats med man som subjekt: ”He was expected to 

do it.” ’Man väntade sig att han skulle göra det.’” (Svartvik, Sager: 2002:81). 

 

     Ingen av de ovan nämnda källorna har gett andra översättningsförslag av man och därför 

kan slutsatsen dras att denna lista av motsvarigheter är det allmänt vedertagna sättet på vilket 

man ska översättas till engelska.  

2.1.3 Fördjupning av motsvarigheternas beskrivningar 

Genom en studie av den engelsk-engelska grammatikboken A Comprehensive Grammar of 

the English Language (Quirk m fl, 1985) samt de engelska lingvistiska böckerna The 

Language of Politics (Beard, 2000) och The Grammar Book (Celce-Murcia, Freeman-Larsen) 

kan motsvarigheterna ovan också ses ur ett engelskt perspektiv. De engelska källorna ger i 

likhet med de svensk-engelska grammatikböckerna rekommendationer om hur pronomina och 

den passiva konstruktionen skall användas. De rekommendationer som tas upp i denna del är 

de som kan bistå med en fördjupande förklaring om användandet av motsvarigheterna. Denna 

del kan därför ses som ett komplement till föregående del (2.1.2):   

 

1. One – Det generella one förekommer huvudsakligen i singular och refererar till 

”folk i allmänhet”, oftast med särskild referens till talaren. Det är vanligt att one 

ersätts av you i talspråk (Quirk m fl, 1985:387). One används fortfarande av den 

engelska kungliga familjen och ibland av andra inom höga ämbeten. Att använda one 

istället för I kan ha en mycket distanserande effekt. Därför är det inte längre populärt 

bland politiker att använda denna strategi i politiska tal, eftersom det högst sannolikt 

skulle förmedla en känsla av distans istället för en familjär känsla (Beard, 2000:44).  
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2. You – Även om you används generellt och som en informell variant av one, som i: 

”You/One can always tell what she’s thinking”, kan det ibland ändå behålla lite av sin 

specifika betydelse som andra personens pronomen: ”This wine makes you drowsy, 

doesn’t it?” (Quirk m fl, 1985:354). 

3. We – Liksom you kan we behålla lite av sin betydelse som personligt pronomen. We 

har däremot den vidaste betydelsen av de plurala pronomina som kan användas 

generellt, då det kan inkludera referens såväl till talaren, lyssnaren som till ett ”tredje 

sällskap”. När we används fullständigt generellt kan en mening där we fungerar som 

subjekt bytas ut mot en passiv konstruktion: ”We now know that the earth is round = 

It is now known that the earth is round” (Quirk m fl, 1985:354). Till skillnad mot 

användandet av one i politiska tal kan användandet av we däremot vara en positiv 

strategi, som kan förmedla en känsla av ett delat kollektivt ansvar (Beard, 2000:45). 

4. They – Även they kan behålla lite av sin betydelse som personligt pronomen såsom 

you och we. I motsättning till sistnämnda pronomen utesluter det referens till både 

talare och lyssnare, då det används generellt: ”They don’t make decent furniture 

nowadays” (Quirk m fl, 1985:354). Användandet av they kan också vara ett sätt att 

undvika en formell passiv konstruktion: ”They forecast a snowy winter this year/A 

snowy winter was forecast this year” (Celce-Murcia, Larsen-Freeman, 1999:354). 

5. People – People är inte omnämnt i källorna som ett alternativ att använda då en 

generell syftning är önskad.  

6. Passiva konstruktioner – Se we vid ett fullständigt generellt användande. 

2.1.4 Slutledning om de olika beskrivningarna 

Efter denna genomgång av motsvarigheternas beskrivningar ur såväl ett svenskt som ett 

engelskt perspektiv skulle det kunna konstateras att det kräver en viss kunskap om hur man på 

bästa sätt skall översättas till engelska. Många aspekter skall tas hänsyn till och 

översättningsvalet skall även passa till den situation i vilken talaren befinner sig. Eftersom 

man dessutom förekommer så frekvent i svenskan kan detta således vara ett problem som ofta 

dyker upp. 

2.2 Tidigare forskning 

Bengt Altenberg (2004/2005) tar upp problemet man i sin studie, ”The Generic Person in 

English and Swedish, A Contrastive Study of One and Man”, och gör där, som titeln lyder, i 

huvudsak en jämförelse mellan användandet av man i svenskan och one i engelskan. Vidare 

diskuterar Pia Norell (1995, 1997) problemet i de två artiklarna, ”Answers To That Question 



13 
 

Were Now Being Sought”; English Translations of the Swedish Indefinite Pronoun Man in 

Fiction and Non-fiction Texts och ”A Question of (In)definiteness. A Look at the Swedish 

Pronoun Man in English Translations.” Både Altenberg och Norell baserar sina 

undersökningar på engelska översättningar av svensk skönlitteratur och faktatexter. Dessa 

undersökningar är ur ett grammatiskt perspektiv och trots noggrann efterforskning har jag 

dock inte kunnat finna något material som undersöker problemet man ur ett didaktiskt 

perspektiv.   

 

3. Metod 
Min studie bygger på analys av insamlat material i form av ett test som även inkluderar en 

enkätfråga samt en undersökning av engelska läromedels behandling av problemet man.  

3.1 Testet 

3.1.1 Urval 

Undersökningen om hur elever översätter man till engelska är utförd på en gymnasieskola i en 

stad i Västsverige. Skolan har cirka 1 400 elever och kan erbjuda de flesta nationella program 

samt det individuella programmet. 

     Målet var att utföra denna undersökning i tre klasser som befinner sig på engelska B-nivå. 

Detta skulle ge ett dataunderlag som i storlek var passande för denna uppsats. Av de tre 

medverkande klasserna deltog två klasser inom Samhällsprogrammet och en inom det 

Datatekniska programmet. Den totala summan av deltagande elever var 53 stycken. Valet av 

klasser eller program har inte varit ett avsiktligt val, utan slumpen och tiden då 

undersökningen utfördes avgjorde att just dessa klasser blev undersökta.  

3.1.2 Datainsamlingsmetod 

Undersökningen är gjord med hjälp av ett test i två delar (se bilaga 1). En sökning på man i 

korpusen, ESPC,2 gav totalt 2 506 träffar i de skönlitterära verken och faktaböckerna. Av 

dessa korpusexempel har material till testets båda delar valts ut:  

 

Del 1 

Den första delen bestod av tolv stycken öppna översättningsuppgifter. Meningarna 

från korpusen innehåller alla ordet man och har noggrant valts ut för att vara 

                                                 
2 Se 2.1 samt för en mer specifik beskrivning av hur en sökning sker i korpusen, se 
http://www.hf.uio.no/ilos/OMC/UsingTCE.htm 
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formulerade på ett sådant sätt att de inspirerade eleverna till att använda flera olika 

motsvarigheter. Det är viktigt att tillägga här att dessa meningsexempel alltså inte 

används som ett ”facit” över vad som kan anses vara felaktiga eller riktiga svar, utan 

de har fungerat som ett hjälpmedel för att kunna skapa meningar som uppfyller syftet 

av undersökningen.  

     För att resultatet av testet skulle bli så bra som möjligt var det viktigt att meningen 

bestod av tämligen lätta ord för att inte ge eleverna något problem. Fokus skulle ligga 

på översättningen av man, vilket i sig kunde vara en svårighet. Därför förekommer 

inte alltid korpusens meningsexempel i sin originalversion, utan har i vissa fall 

manipulerats för att förenkla språket eller förkorta meningen. Dock ändras aldrig man. 

Eleverna fick dessutom extra hjälp genom att några engelska ord och uttryck ges inom 

parantes. När undersökningen var genomförd kunde en matris över elevernas alla 

översättningsalternativ och i vilka frågor de förekommer slutligen skapas (se bilaga 2). 

 

1. Del 2 

Den andra delen bestod av tio uppgifter med svarsalternativ, vilka undersökte om 

eleverna känner av formalitet/informalitet. Här visades korpusexemplet med man i en 

större kontext och presenterades på svenska. Källan till texten angavs för att eleverna 

skulle kunna bilda sig en uppfattning om vilken stil som kunde förväntas; formell eller 

informell. Därefter gavs två olika engelska översättningsalternativ till den aktuella 

meningen; ett formellt med hjälp av one eller passiva konstruktioner och ett informellt 

med hjälp av you eller they. Båda alternativ är således grammatiskt korrekta, men det 

ena alternativet är det som är det mest lämpliga för situationen. Här används alltså 

korpusexemplen som en rekommendation för ett lämpligt svar.   

     Av de tio uppgifterna uppfyller dock i efterhand endast sju av dem den funktion 

som var tänkt vad gäller formalitet/informalitet. Därför utgår uppgifterna 2, 5 och 8.  

     Slutligen fanns även en ja/nej enkätfråga angående om de fått någon undervisning 

om problemet med man eller inte. Om de svarat ja på frågan gavs här möjlighet till en 

utveckling av svaret. 

3.1.3 Procedur 

I god tid tog jag kontakt med två engelsklärare på den aktuella skolan och informerade dem 

om min undersökning och målet med den. Jag presenterade testet så att de kunde se hur det 

var upplagt och bad om att få utföra testet i tre klasser. De gav sitt fulla tillstånd till detta och 
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vi planerade in när det bäst skulle passa. Väl på plats i klasserna informerades först eleverna 

muntligt om att undersökningen gjordes för mitt examensarbete och att det handlade om en 

grammatisk struktur. Att det var översättningen av man som undersöktes avslöjades inte, 

eftersom ett sådant avslöjande med största sannolikhet hade fått dem att fundera över 

problemet. Tanken var att de skulle lösa översättningen så spontant som möjligt. Allteftersom 

de arbetade med testet antog jag att de i sinom tid ändå skulle förstå vad det var för 

grammatisk struktur som undersöktes. Jag poängterade även att testet var helt frivilligt och 

om det var någon som inte ville delta kunde de läsa i engelska tidningar under tiden. Jag 

började med att dela ut del 1 av testet och bad dem läsa första sidan, där de än en gång 

informerades om frivillighet och anonymitet och så vidare. När del 1 var klar samlades de in 

och därefter delades del 2 ut. Eleverna fick sitta isär som vid ett prov för att minimera att de 

kunde tjuvkika eller diskutera med varandra. Hela undersökningen tog ca 45 minuter i varje 

klass och alla närvarande elever i klasserna valde att delta, vilket gav en summa av 53 

informanter. 

3.1.4 Databearbetning och reliabilitet 

Genom att utforma en matris för respektive testdel har jag kunnat skapa en tydlig översikt 

över de olika alternativ som framkommit och valts. Ingen hänsyn har tagits vid till exempel 

felstavning i del 1 med de öppna svaren. Huvudsaken är att de där har lyckats ge ett svar som 

visar deras val av motsvarighet.  

     Bortfallet av svar som inte går att använda för undersökningen är relativt litet; fem stycken 

obesvarade meningar i del 1, inget bortfall alls i del 2 och heller inget i enkätfrågan. Vidare är 

alla svar relevanta för undersökningen förutom uppgifterna 2, 5 och 8 i del 2. För sistnämnda 

del betyder detta att sju svar ger ett något ojämnt resultat då you och one testas i fyra 

uppgifter, medan they och passiva konstruktioner testas i tre uppgifter. Dock kan resultaten 

jämföras med varandra och ändå visa tendenser. 

     Trots att försiktighetsåtgärder iakttogs vad gäller minimeringen av att elever tagit hjälp av 

varandra, kan det inte garanteras att något sådant inte försiggick.  

      Det bör även tas i beaktning att meningarna i del 1 av testet inte presenteras i en kontext. 

Detta faktum kan därför ha betydelse för elevernas översättning beroende på hur eleverna 

individuellt skapar en kontext för några av dessa meningar, vilka kan bli betraktade ur olika 

perspektiv. Vid analysen av meningarna måste därför hänsyn till detta tas.  

     Vidare kan det vara av betydelse att uppmärksamma; att om undersökningen hade 

genomförts med andra elever på samma skola eller med elever på en annan skola, om testet 



16 
 

hade varit annorlunda konstruerat eller om andra läromedel hade undersökts, finns en 

möjlighet att andra resultat hade framkommit. Studien gör därför enbart en kvantitativ ansats 

med att undersöka hur elever på den undersökta skolan och de valda läromedlen hanterar 

problemet man.  

3.2 Läromedelsundersökningen 

Målet med denna läromedelsundersökning var att analysera om och hur engelska läromedel 

tar upp problemet man. För att utföra undersökningen samlade jag in läromedelsböcker på A- 

och B nivå från den engelska institutionen på den aktuella skolan. Vissa av dessa böcker är de 

som används mest just nu, men också böcker av äldre modell är med i undersökningen. Denna 

insamling var inte tillräckligt stor enligt min mening utan utökades med ytterligare några 

böcker från engelska institutionen på Karlstads universitet.  

     De flesta av de undersökta böckerna är kombinerade text- och arbetsböcker eller så kallade 

all-in-one böcker. Några av böckerna är speciellt anpassade för att användas på praktiska 

program, medan flertalet används på teoretiska program. I denna undersökning läggs dock 

ingen vikt vid detta, eftersom fokus läggs på huruvida böckerna tar upp problemet eller inte. 

Även några grammatiska häften som används som komplement till vanliga läromedelsböcker 

ingår i materialet för undersökningen. Den totala summan av undersökta läromedel är 20.   

Varje läromedel är sedan noggrant genomläst för att se om problemet tas upp och en 

förteckning över allt material skapades (se bilaga 3). 

 

4. Resultat och analys 
I denna del kommer resultaten för testet, enkätfrågan och läromedelsundersökningen att 

redovisas. I tillägg till dessa redovisningar kommer resultaten för testet och 

läromedelsundersökningen att analyseras med hjälp av de grammatiska källor som utgör den 

teoretiska delen av uppsatsen.  

4.1 Hur översätter eleverna man till engelska? 

För att besvara denna fråga användes del 1 av testet, vilket genomfördes av 53 elever. Tolv 

stycken översättningsmeningar skulle ha gett en total summa av 636 svar, men då det var ett 

bortfall av fem stycken obesvarade meningar blir den totala summan istället 631. Av dessa 

svar framkom elva stycken översättningsalternativ till man.  Ett antal representativa meningar 

som visar hur eleverna har hanterat översättningen kommer därefter att analyseras med hjälp 

av de grammatiska böckerna. Grammatiska fel eller stavfel är inte rättade under 
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genomgången, utan meningarna presenteras som de är skrivna. I tabell 4.1 a presenteras de 

sammanlagda resultaten av de översättningsalternativ som eleverna har använt sig av (se även 

matris i bilaga 2): 

 

Tabell 4.1 a Resultat av elevers översättningsalternativ till man 

 
Översättningsalternativ Antal        

You 371 

They   89 

We   49 

I   48 

Parafraser    30 

Passiva konstruktioner   25 

One   11 

People     5 

Anyone      1 

Everyone     1 

It     1 

 Total summa: 631 

 

4.1.1 Analys av resultaten 

Alla tolv meningar kommer här att analyseras i kronologisk ordning. Inledningsvis 

presenteras en liten tabell över de översättningsalternativ som har använts för varje mening. 

Kommentarer ges om de olika översättningsalternativen i de fall det är av relevans för 

undersökningen.   

4.1.1.1 Mening 1. Får man ta en bulle? 

 
You   4 

We   2 

I 43 

Parafraser   4 
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Det vanligaste översättningsalternativet i denna mening är som synes, I. Att översätta denna 

mening med första person singular fungerar alldeles utmärkt, även om detta pronomen inte 

nämns som en motsvarighet till man i de grammatiska källorna. Däremot påpekas i en av de 

svenska grammatikböckerna att man också kan användas som ett personligt pronomen med 

betydelsen jag (Jörgensen, Svensson, 1986:26). Man fungerar helt enkelt inte som ett 

generellt pronomen i detta fall och det har de flesta elever uppfattat. Den engelska 

översättningen med I blir sålunda mer direkt, men den skulle nog ändå inte uppfattas som 

oartig av en infödd engelskspråkig, även om ett tillägg av ”please” antagligen skulle 

uppskattas. Alla översatta meningar med I var fullt acceptabla och några olika varianter 

framkom, som exempelvis: 

 

(1) 

“Can I/May I take a bun?” 

(2) 

“Am I allowed to take a bun?”” 

(3) 

“Is it OK if I take a bun?” 

 

Exempel (1) och (3) signalerar artighet, även om (1) möjligen har en högre formell stil och (3) 

lite mer av ett vardagligt talspråk. Exempel (2) är däremot nästintill på gränsen till 

underdånighet även om det fungerar som översättning. Å andra sidan är ju inte kontexten 

given och situationen skulle kunna vara sådan att detta sätt att uttrycka sig kan vara passande.  

     I de fyra fall då you används i denna mening fungerar det inte som en bra motsvarighet. 

Här visas tydligt att dessa elever inte riktigt har förstått att you inte alltid fungerar som 

generellt pronomen. Istället är detta ett bra exempel då you tar sin specifika betydelse som 

andra personens pronomen och har ingen generell betydelse alls (Quirk m fl, 1985:354). 

Exempel (4) visar detta: 

 

(4) 

”Can you get a bun?” 

 

Denna översättning skulle högst sannolikt uppfattas märklig av en infödd engelskspråkig 

person och han/hon skulle undra vem talaren syftar på. Lika underlig blir då exempel (5), 

vilken ger en känsla av befallning: 
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(5) 

”You got to take a bun.” 

 

You kan alltså felanvändas.  

     Även we kan låta som ett dåligt val i detta fall, men om situationen är sådan att det är en 

person som talar å en eller flera personers vägnar kan det gå, eftersom man kan syfta på flera 

personer och fungerar då på samma sätt som ett substantiv med kollektivbetydelse (Jörgensen, 

Svensson, 1986:27): 

 

(6) 

”Can we have a bun?” 

       

4.1.1.2 Mening 2. Man blir stark av spenat. 
 

You 52 

We   1 

 

I denna mening förekom enbart you och we som översättningsalternativ. Till skillnad mot den 

förra meningen är man här generellt syftande. Detta har alla elever uppfattat. De har också 

förstått att de måste välja en motsvarighet till man som inkluderar talaren, vilket både you och 

we gör. Bland meningarna med you förekommer flera varianter. Den vanligaste är som i 

exempel (7), vilken grammatiskt inte är korrekt, medan (8) utgör en mycket lyckad 

översättning: 

 

(7) 

“You get/become strong of spinach.” 

(8) 

“Spinach will make/makes you strong.” 

 

Den enda gång som we används som översättningsalternativ här används den på samma 

felaktiga sätt som i exempel (7). Sammantaget kan därför sägas om denna mening att eleverna 

begriper det generella, men många saknar kunskap för att kunna producera en helt korrekt 

översättning. 
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4.1.1.3 Mening 3. Jag är så mycket svensk man kan bli. 

 

You 39 

I   4 

Parafraser   6 

One   2 

Anyone   1 

It   1 

 

You ger i de fall det används i denna mening en bra översättning, exempelvis: 

 

(10) 

“You can’t be more of a swede than I am.” 

(11) 

“I’m as Swedish as you can get/be/become.” 

 

One fungerar också som motsvarighet i de två fall det förekommer här, eftersom denna 

mening inkluderar talaren och one bör användas i sådana fall (Svartvik, Sager, 2002:259-260). 

Det är också värt att notera att detta pronomen i åtta fall av elva i testet användes av samma 

person.     

     I den här meningen dyker ett översättningsalternativ upp som enbart förekommer denna 

gång i testet och det är anyone: 

 

(12) 

”I am as much swedish as anyone can be.” 

 

Här tar anyone mera formen av “vem som helst” eller “vilken som helst” (Svartvik, Sager, 

2002:241), men ger en passande översättning. 

     Några av de parafraser som framkommer i denna mening är tveksamma såtillvida att de är 

så pass grammatiskt inkorrekta att de inte är något en infödd engelskspråkig skulle säga, som 

exempelvis i (13) och (14): 

 

(13) 

“I’m so much Swedish as possible.”  
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(14) 

“I’m so mutch Swedish as possibly” 

      

     Däremot visar nästa exempel en mycket fri och humoristisk parafrasering. Den svenska 

meningen har inte heller en formell ton, men den engelska översättningen är om möjligt ännu 

mer informell och skulle kunna vara något man säger med glimten i ögat i en talsituation 

ansikte mot ansikte: 

 

(15) 

“Im swedish from the bottom to the top.” 

 

     Ytterligare ett översättningsalternativ som enbart förekommer en gång i testet var it, vilket 

användes i denna mening: 

 

(16) 

“I’m so much Swedish it can be.”  

 

Detta exempel ger dock ingen korrekt översättning och möjligen kan det vara så att eleven har 

försökt skapa en parafras i vilken it ingår, såsom ”I’m as Swedish as it’s possible to be”, men 

har inte haft kunskapen för att kunna klara av det.  

  

4.1.1.4 Mening 4. När det är krig måste man hjälpa varandra. 

 

You 41 

We   8 

Parafraser   1 

One   1 

People   1 

Everyone   1 

 

Med mening 4 har eleverna lyckats mycket bra, eftersom alla valda översättningsalternativ 

skapar goda översättningar. Man har här en helt generell betydelse och inkluderar talaren. Den 

vanligaste översättningen är dock olika varianter av:  
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(17) 

”When it’s war you/we have to help each other,” 

      

     Everyone som bara används en enda gång i testet förekommer just i denna mening. 

Betydelsen av everyone är i detta fall alla (Svartvik & Sager, 2002:248), vilket fungerar bra 

här:  

 

(18) 

”When it’s war everyone must help each other.” 

 

Även parafrasen är lyckad och ger en riktigt bra översättning: 

 

(19) 

”When it’s war it’s necesary to help each other.” 

      

Den gång people används här ger det en korrekt översättning: 

 

(20) 

”When it’s war people need to help each other.” 

 

Enligt grammatikböckerna kan people vara utbytbart mot they och detta pronomen får inte 

inkludera talaren (Estling Vannestål, 2007:330) Anledningen till att people fungerar i denna 

mening i vilken talaren är inkluderad är att det i detta fall fungerar som det substantiv det är 

och inte som ett alternativ till they. 

      

4.1.1.5 Mening 5. Man hade funnit pojken död i skogen. 

 

You   1 

They 34 

We   1 

Passiva konstr. 16 

 

Av alla passiva konstruktioner som framkommit i testet återfinns sexton stycken av dem i 

denna mening och de skapar en mycket bra översättning: 
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(21) 

”The boy was found/had been found dead in the woods.” 

 

Lika lyckade är de meningar där eleverna har använt they: 

 

(22) 

”They had found the boy dead in the forest.” 

 

Med valet av en passiv konstruktion och they bevisar dessa elever att de har lyckats känna att 

man i detta fall inte kan inkludera talaren, utan syftar på en helt annan grupp människor. 

Därför blir det då helt fel i de två fall då you och we används, vilka inkluderar talaren: 

 

(23) 

”We had found the boy dead in the wood.” 

(24) 

“You found the boy dead in the wood.” 

 

Lyssnaren skulle utan tvivel undra vem som åsyftas i dessa meningskonstruktioner.  

 

4.1.1.6 Mening 6. Som man gjorde förr i tiden. 

 

You 23 

They 16 

We   8 

Parafraser   2 

One   2 

Passiv konstr.   1 

 

You fungerar som motsvarighet till man i denna mening, eftersom det i informellt språk kan 

användas då talaren beskriver något som han/hon själv inte har haft möjlighet att kunna ta del 

i. (Svartvik, Sager, 2002:329). They är ett helt korrekt översättningsalternativ i denna mening 

och skall användas just i de fall då det är en omöjlighet att talaren har kunnat delta (Svartvik, 

Sager, 2002:191). Således har majoriteten av eleverna valt fungerande översättningsalternativ, 

eftersom de har använt you och they: 
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(25) 

”As you did in the old days.” 

(26) 

“Like they did in the old days.” 

 

Däremot fungerar inte one i de två fall det har använts, eftersom det bör inkludera talaren 

(Svartvik, Sager:259-260). Samma sak gäller we, som inte heller fungerar som en god 

motsvarighet.  

     Den enda passiva konstruktionen som förekom ger dock en helt korrekt översättning: 

 

(27) 

”As was done in the old days.” 

  

4.1.1.7 Mening 7. Man kan inte le utan tänder. 

 

You 51 

We   1 

One   1 

 

De tre översättningsalternativ som eleverna har valt att använda i denna mening är alla 

passande som motsvarigheter till man. Till skillnad mot förra meningen fungerar här one, då 

denna mening inkluderar talaren. De olika översättningarna lyder som till exempel: 

 

(28) 

”You/One/We can’t smile without (any) teeth.” 

 

4.1.1.8 Mening 8. I Vilda västern tog man lagen i egna händer. 

  

You 31 

They 14 

We   1 

Parafraser   2 

Passiva konstr.   2 

One   1 

People   2 
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För att översätta denna mening har eleverna som synes använt sig av sju olika 

översättningsalternativ. Man är här generellt, men kan inte inkludera vare sig talare eller 

lyssnare, eftersom det är något som har hänt i en svunnen tid. De motsvarigheter som fungerar 

som lämpliga motsvarigheter är därför you, they, och people. Majoriteten av eleverna har 

översatt meningen med hjälp av något av dessa pronomen och har på så sätt lyckats 

åstadkomma en tillfredsställande översättning: 

 

(29) 

“In the Wild West you/they/people took the law in their own hands.” 

    

   De två passiva konstruktionerna som förekom är också fullt acceptabla: 

 

(30) 

“In the Wild West the law was taken in own hands.”  

 

We och one fungerar däremot inte som goda motsvarigheter här, eftersom de måste inkludera 

talaren och det är ju omöjligt i detta fall.   

  

4.1.1.9 Mening 9. Kan man undvika problem? 

 

You 29 

We   8 

I   1 

Parafraser 11 

Passiva konstr.   1 

One   2 

 

Denna mening uttrycker en generell betydelse av man och inkluderar talaren, därför fungerar 

alla översättningsalternativ här. De flesta elever har använt sig av you och we, vilka ger 

lyckade översättningar: 

 

(31) 

Can you/we avoid problems? 
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     Här har också de flesta parafraserna framkommit i testet. Den vanligaste parafrasen av 

dessa är: 

 

(32) 

”Is it possible to avoid problems?” 

 

En variant av den är: 

 

(33) 

”Is there a way to avoid problems?” 

 

Båda exempel är korrekta och ger mycket bra översättningar. Eleverna har alltså använt sig av 

stående uttryck för att skapa denna fråga.  

 

4.1.1.10 Mening 10. Man vet att zigenarnas ursprungsland är Indien. 

 

You 16 

They   8 

We 17 

Parafraser   3 

Passiva konstr.   6 

One   1 

People   1 

 

Denna mening har en generell innebörd, men kan beroende på vilken kontext eleven 

föreställer sig att denna mening befinner sig i, inkludera talaren som i exempel (34) eller inte 

göra det som i exempel (35). Därför blir alla översättningsalternativ med pronomen 

acceptabla som motsvarigheter till man, men tendensen visar att de flesta elever vill inkludera 

talaren eftersom dessa alternativ sammanlagt är de mest använda: 

 

(34) 

“You/One/We know that the gypsies’ country of origin is India.”  

(35) 

“They/People know that the gypsies’ country of origin is India.” 
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Elevernas parafraser har måhända ett lite inkorrekt ordval, men de är ändå ett gott försök, som 

i dessa exempel: 

 

(36) 

”Knowledge shows that the gypsies’ country of origin is India.” 

(37) 

“Studys har reashured that the gypsies country of origin is India.” 

 

De passiva konstruktionerna är däremot snygga översättningar: 

 

(38) 

”It is well known/known that the gypsies’ country of origin is India.” 

 

4.1.1.11Mening 11. I Värmland kokar man kaffet. 

 

You 32 

They 17 

We   1 

One   1 

People   1 

 

Denna mening är precis som den förra en mening som kan tolkas lite olika beroende på vilket 

sammanhang eleven skapar. Eftersom så är fallet är även dessa alternativ passande som 

motsvarigheter till man. Här blir också tydligt att eleverna väljer att inkludera talaren eftersom 

majoriteten av dem har använt sig av you: 

 

(39) 

”In Värmland you boil the coffee.” 

 

4.1.1.12Mening 12.  Man kan inte lära något om man inte vill! 

 

You 52 

We   1 
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Den sista meningen är en typisk generell mening som inkluderar talaren. Detta har alla elever 

klarat av genom deras val av you och we, som exempelvis: 

 

(40) 

You/We can’t learn anything if you/we don’t want to.” 

4.1.2 Slutsatser om de olika översättningsalternativen 

Några slutsatser som kan dras av denna genomgång är att you med stor majoritet var det 

vanligaste översättningsalternativet bland eleverna. Det fungerar också i de allra flesta fall 

som en bra motsvarighet till man. Likväl finns det tillfällen då you felanvändes och således 

var ett dåligt alternativ. Exempel på detta framkom i meningarna 1 och 5, i vilka man inte 

hade en generell innebörd eller där talaren inte kunde inkluderas.   

     Elevernas övriga användande av de pronomina som framkom i testet visar att de behärskar 

they/people, we och I på ett bra sätt. They och people används rätt alla gånger de förekommer 

och skapar bra översättningar. I användandet av we visar det sig däremot att det felanvänds 

två gånger. Dessa båda fall förekommer i mening 5 och 8, i vilka talaren inte kan inkluderas i 

yttrandet. Nästa pronomen är I, som fungerar i alla fall då det förekommer. Det är dock främst 

i mening 1, som detta pronomen påträffas och det ger där en mycket bra översättning, där 

eleverna visar att de har uppfattat att man egentligen inte är ett generellt pronomen i just 

denna mening. Vad beträffar one visar det sig att det sammanlagt är endast fyra elever som 

har använt detta pronomen, eftersom det framkom i testet att en och samma elev hade använt 

denna motsvarighet åtta gånger. One verkar därför vara en tämligen okänd motsvarighet till 

man. Användningen av one blir också fel i meningarna 6 och 8 på grund av att dessa 

meningar inte kan inkludera talaren. Vidare, de två gånger som everyone och anyone 

förekommer fungerar dessa pronomina som lyckade motsvarigheter. Detta gäller däremot inte 

it, vilket i likhet med de två föregående enbart förekommer en gång i testet.  

     De passiva konstruktionerna är inte bland de mest använda översättningsalternativen, men 

i de fall de förekommer ger de mycket bra översättningar. De flesta passiva konstruktioner 

förekommer i mening 5, där även they var ett vanligt alternativ. Detta bevisar att eleverna har 

känt av att man där inte kunde inkludera talaren utan att en utomstående grupp av människor 

åsyftades.  

     De parafraser som framträder i testet skapar i de flesta fall bra översättningar. I dessa 

använde sig eleverna både av stående uttryck, vilket mening 9 gav många exempel på, samt 
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fantasi för att skapa bra översättningar. I några fall har de parafraserade meningarna dock haft 

ett inkorrekt ordval vilket medförde att betydelsen av meningen ändrades.  

     Avslutningsvis kan sägas att elevernas val av motsvarighet till man i de tolv meningarna 

övervägande gav lyckade översättningar. I de fall där meningarna, som exempelvis i nummer 

10 och 11, kunde tolkas ur ett perspektiv där talaren kunde vara inkluderad eller inte, visar 

tendensen på att majoriteten av eleverna hellre väljer en motsvarighet som inkluderar talaren, 

det vill säga you, one och we. Meningarna 6 och 8, vilka syftar på något som har hänt i 

svunnen tid och i vilka talaren därför inte har haft möjlighet att ta del i, visar resultatet på en 

tendens att majoriteten av eleverna gärna vill använda sig av you framför they. Detta är 

givetvis inte felaktigt, men ger alltid ett informellt språk.  

4.2 Kan de anpassa sina översättningsval efter situation, med andra 
ord, har de känsla för formalitet/informalitet? 

Del 2 av testet användes för att undersöka denna fråga och även här deltog alla 53 elever. You 

och one undersöks i fyra uppgifter och they och passiva konstruktioner i tre. I tabell 4.2 a kan 

resultaten för dessa svar utläsas: 

 
Tabell 4.2 a Resultat av elevers formella/informella svarsalternativ 
 
 

Uppgift Svarsalternativ. 
 
 
Lämpligt svar 

You One They Passiva  
konstruktioner 

Totalt  
antal svar 

Resultat av 
informalitet/ 
formalitet 

1 You   35    18     53 Informalitet 

3 Passiv konstruktion         7   46   53 Formalitet 

4 You   44      9     53 Informalitet 

6 One   32    21     53 Informalitet 

7 They       17   36   53 Formalitet 

9 One   30    23     53 Informalitet 

10 Passiv konstruktion       21   32   53 Formalitet 

 

4.2.1 Analys av resultaten 

Resultaten för varje uppgift kommer i denna del att analyseras i kronologisk ordning. 
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4.2.1.1 Uppgift 1 

 
Texten är tagen ur Ronja Rövardotter av Astrid Lindgren och bör vara en text de flesta elever 

känner till. Drygt hälften av eleverna har valt you (35/53) som också är det alternativ som 

används i boken. Eftersom det är en barnbok är språket informellt och det har alltså de flesta 

elever uppfattat, ändå är det relativt många (18/53) som tyckte att one var det bästa 

alternativet.  

 

4.2.1.2 Uppgift 3 

 
Den här texten har en formell stil och är präglad av en typisk faktainformation. Detta har 

majoriteten av eleverna (46/53) uppfattat, eftersom de har valt den passiva konstruktionen.  

 

4.2.1.3 Uppgift 4 

 
Texten till denna uppgift kommer från en skönlitterär bok och har en informell ton. Även i 

denna uppgift har majoriteten av eleverna (44/53) haft den riktiga känslan då de valde you 

som det mest lämpliga alternativet.  

 

4.2.1.4 Uppgift 6 
  

Ett politiskt tal, i detta fall en EU debatt, har i allmänhet en formell stil. Att one skulle vara att 

föredra i denna uppgift har nästan en tredjedel av eleverna (21/53) förstått. De flesta elever 

vill dock hellre använda sig av you (32/53) och uppfattar uppenbarligen inte situationen som 

formell.  

  

4.2.1.5 Uppgift 7 
  
Textavsnittet för denna uppgift kommer från en skönlitterär bok och they är det 

originalalternativ som används i detta exempel. Här har emellertid den största andelen elever 

(36/53) valt en formell passiv konstruktion som alternativ i en informell text.  

 

4.2.1.6 Uppgift 9 

  
Texten för denna uppgift kommer från Arbetsmiljölagen. Ordvalet och stilen i detta exempel 

signalerar på ett tydligt sätt formalitet. Likväl har drygt hälften av eleverna (30/53) valt you 

som alternativ. Detta tyder på att de inte har uppfattat det formella i situationen. 
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4.2.1.7 Uppgift 10 

 
Den sista uppgiften är hämtad ur en faktatext med formell stil. Mer än hälften av eleverna 

(32/53) har också uppfattat det på detta sätt, då de valt den passiva konstruktionen före they. 

4.2.2 Slutsatser om de formella/informella svarsalternativen 

De slutsatser som kan dras av dessa analyser är att i de fall you var det alternativ som skulle 

vara mest lämpligt för situationen har majoriteten av eleverna lyckats med detta i uppgift 4, 

men sämre i uppgift 1. Detta kan tyckas lite märkligt eftersom uppgift 1 kommer från Ronja 

Rövardotter och av alla texter som används för del 2 av testet, kan nog sägas att det är just den 

som håller den mest informella stilen.  

     Vad gäller de fall då den passiva konstruktionen var mest lämplig visar resultaten att 

eleverna klarar av detta tämligen bra, i synnerhet i uppgift 3. Förklaringen till detta kan 

möjligen vara att både uppgift 3 och 10 har en passiv konstruktion som kan sägas vara stående 

uttryck; ”it has been estimated” och ”it was emphasized” och att eleverna har lärt sig att dessa 

uttryck oftast används i en formell situation. 

     I uppgifterna 6 och 9 var one den motsvarighet som hade använts i korpusen. I bägge fall 

har fler elever hellre valt you, även om båda uppgifter signalerade en hög formell stil. Detta 

tyder på att de flesta eleverna inte uppfattar situationen alls som formell eller att de inte 

känner till på vilket sätt one bör användas. 

     Intressant är att i uppgift 7, i vilken they hade använts i korpusen, föredrog majoriteten av 

eleverna en formell passiv konstruktion istället. Här kan man undra varför eleverna valt 

formalitet i en ganska typisk informell text. Anledningen till detta skulle kunna vara att den 

passiva konstruktionen ännu en gång bestod av ett stående uttryck; ”so it was said” och att det 

är något de känner igen. Detta motsäger i så fall den slutsats som drogs beträffande 

uppgifterna 3 och 10 som sade att eleverna känner igen uttrycket och identifierar det med en 

formell situation. Istället kanske den slutsatsen bör dras att den passiva konstruktionen i form 

av ett stående uttryck är något de känner igen och vet fungerar, men om det är en formell eller 

informell situation är ovidkommande.   

     Sammantaget visar tendenserna på att eleverna oftast är säkra i de fall då you och en passiv 

konstruktion var de mest lämpliga alternativen. Däremot att one signalerar formalitet tycks 

inte vara självklart bland de flesta elever, heller inte att they kan fungera som den passiva 

konstruktionens informella variant. De känner sålunda av formalitet/informalitet, men inte i 

alla situationer och inte med alla alternativ.  
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4.3 Har eleverna fått undervisning om problemet? 

En enkätfråga om eleverna fått någon undervisning om hur man kan översättas ställdes med 

hjälp av en ja/nej ruta. Om de svarade ja på denna fråga fanns möjlighet att förklara på vilket 

sätt de fått information om problemet, exempelvis genom lärobok eller lärare. Alla 53 elever 

besvarade frågan, men två elever valde att göra en egen svarsruta, vilken i tabellen kallas 

”andra svar”. Även dessa två räknas med som svar, eftersom de är relevanta för 

undersökningen. Vidare har också några elever som svarat nej på frågan valt att skriva något 

på de rader som var ämnade för utveckling av ett positivt svar. Samma sak gäller även dessa 

svar; de är av relevans och tas alltså med i undersökningen. Nedan presenteras resultaten i 

tabell 4.3 a: 

 

Tabell 4.3 a Resultat av enkätfrågan 

 

Svarsalternativ Antal svar 

Ja 18 

Nej 33 

Andra svar   2 

 Total 

summa: 53 

 

4.3.1 Analys av resultaten 

Som tabellen ovan visar har majoriteten av eleverna svarat nej på frågan om de har fått någon 

undervisning om problemet. De flesta elever som har svarat ja förklarar dock oftast att det är 

en lärare som har talat om hur man skall översättas. Några av dessa elever fyller då i med att 

det har varit korta genomgångar och att de inte riktigt kommer ihåg vad läraren sade. En del 

elever svarar också att de har fått informationen via böcker, men specificerar inte vilka slags 

böcker. En elev påpekar att han/hon skulle vilja ha mer undervisning om problemet och att 

den undervisning de har fått inte har varit tillräckligt. Vidare framkommer ett annat svar, 

vilket är att några menar att de har lärt sig från engelsk musik, film och tv och att de går på 

känsla när de skall översätta.  
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4.3.2 Slutsatser om enkätfrågan 

Efter att ha analyserat resultaten av enkätfrågan står det klart att majoriteten av de undersökta 

eleverna aldrig anser sig ha fått någon undervisning om hur man skall översättas. Även om ett 

flertal elever av dem som svarat ja på frågan påstår att de har fått information via lärare eller 

böcker, signalerar de flesta av dessa svar ändå en osäkerhet vad gäller deras kunskap specifikt 

om detta problem. De vet att de har hört om det, men har inte kunnat ta till sig informationen. 

Dessutom svarar också flera elever att de har förstått hur de ska översätta man genom att ha 

hört hur det används i engelsk musik, film och tv. Dessa elever har sålunda varit receptiva för 

den exponering av det engelska inflytande som råder i dagens samhälle och fått en 

autodidaktisk inlärning vad gäller hanteringen av problemet.  

4.4 Vilken ledning ger engelska läromedel om problemet? 

En genomgång av de engelska läromedlen visade att endast tre stycken läroböcker av de 

undersökta 20 stycken tar upp problemet man (se även bilaga 3). Dessa böcker är Blueprint B 

version 2.0 (Lundfall m fl, 2008),  ew Horizons 1 och  ew Horizons 2 (Chamberlin m fl, 

1996): 

4.4.1 Blueprint B version 2.0  

Denna all-in-one lärobok för engelska B ägnar ett uppslag av bokens grammatikdel om 

problemet och kallar det English equivalents of the Swedish indefinite pronoun ’man’. Först 

ges en grammatisk genomgång och därefter följer tio översättningsmeningar som alla 

innehåller pronomenet (Lundfall m fl, 2008:284). 

     I den grammatiska genomgången ges inledningsvis en beskrivning av hur man används i 

svenskan. I boken förklaras sedan att det finns flera engelska motsvarigheter till detta 

pronomen och att dessa motsvarigheter är: one, you, they, people och passiva konstruktioner.  

     Beskrivningarna av dessa motsvarigheter är i enlighet med de grammatiska källor som 

använts för denna undersökning, förutom att we inte finns med som en motsvarighet. För 

övrigt är förklaringarna enkla att förstå och tillsammans med de tio översättningsmeningarna 

blir det en bra genomgång av hur man skall hanteras. 

4.4.2 New Horizons 1 

 ew Horizons 1 är ett läromedel för engelska A och består av en textbok och en arbetsbok. 

Vid ett tillfälle i arbetsboken tas problemet man upp. Den ger en kort förklaring om att you 

och they är indefinita pronomen när de används generellt och att den svenska motsvarigheten 

då vanligtvis är man (Chamberlin m fl, 1996).  
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    Genom att därefter hänvisa till några meningar i textboken där you och they används, ges 

kontexten i ett större sammanhang och det blir på så sätt lättare att förstå förklaringen. Här 

påpekas även att people kan används istället för they. Efter den korta genomgången följer fem 

stycken översättningsmeningar.  

     Även om det är en mycket kort förklaring, som heller inte inbegriper mer än tre olika 

motsvarigheter till man, ger det ändå en god förklaring i och med att förklaringarna ges i 

kombination med kontexten där motsvarigheterna förekommer samt att det ges 

översättningsmeningar.   

4.4.3 New Horizons 2 

Som synes av titeln är detta samma läromedel som ovan men för engelska B. Även här tas 

problemet upp i arbetsboken, fast denna gång lite mer utförligt. I den grammatiska 

förklaringen som inleder det korta avsnittet talas om alla motsvarigheter som även de 

grammatiska källorna beskriver, det vill säga one, you, we, they, people och passiva 

konstruktioner (Chamberlin m fl, 1996).  

    Det ges också två exempel från textboken i vilka one och you förekommer. Fem stycken 

översättningsmeningar avslutar avsnittet samt en fråga om varför one används i det ena givna 

exemplet och you i det andra. 

     Beskrivningen i  ew Horizons 2 ger en tydligare och mer ingående bild av hur problemet 

man skall hanteras än den som fanns i  ew Horizons 1. Tanken med denna strategi är 

troligtvis att den första bokens förklaring skall vara ett litet inledande smakprov på problemet 

för att sedan återkomma i den fortsättande boken och där ge en mer utförlig och 

kompletterande beskrivning.        

4.4.4 Slutsatser om läromedlen 

Att det enbart är tre läromedel av tjugo som tar upp problemet man tyder på att detta inte 

verkar vara något som anses ha en stor betydelse för elevernas inlärning av det engelska 

språket. De tre läromedel som tar upp problemet gör det dock på ett bra och tydligt sätt. 

Blueprint B version 2.0 och  ew Horizon 2 som båda är avsedda för elever på B-nivån ger en 

grundlig genomgång på det sätt som de grammatiska källorna föreslår att en översättning av 

man skall göras. Blueprint nämner emellertid inte we som en motsvarighet, vilket hade varit 

önskvärt för en helt komplett beskrivning.  
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5. Diskussion  
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur elever på engelska B-kurs hanterar översättningen 

av man till engelska. Den utförda undersökningen visar att eleverna klarar detta i de flesta 

avseenden.   

     I del 1 av testet använder de totalt elva stycken översättningsalternativ, vilka visar sig 

fungera som bra motsvarigheter till man i så gott som alla meningar. Det som däremot kan 

konstateras är att eleverna har en mycket stor tilltro till you, eftersom de använder det så 

frekvent. Detta pronomen fungerar oftast som en bra motsvarighet i testet på grund av att det 

är en motsvarighet som har ett brett användningsområde. Det ger dock lite variation i språket 

och eleverna bör ändå få klarhet i att det finns tillfällen då ett annat alternativ kan vara att 

föredra även om you inte är felaktigt. They eller people kan till exempel vara bättre 

motsvarigheter i en mening då talaren inte kan vara inkluderad på grund av att det är en 

praktisk omöjlighet, eller i de fall då man refererar till en grupp av människor där talaren själv 

inte är med. Valet av you som motsvarighet i en sådan mening ger alltid ett informellt språk. 

Några av eleverna klarar dock av att göra korrekta passiva konstruktioner och parafraser och 

visar därmed att de kan variera sina översättningsalternativ utöver de vanligaste pronomina. 

Anledningen till att så få elever väljer one som motsvarighet skulle kunna vara en osäkerhet i 

hur det skall användas eller att de helt enkelt inte tänker på det som ett alternativ.  

     Del 2 av testet visar att sistnämnda motsvarighet emellertid måste vara något eleverna 

känner till, eftersom många har valt detta som det mest lämpliga alternativet av två 

grammatiskt korrekta. Då eleverna får välja mellan det formella one eller det informella you 

väljs dock you båda gånger till förmån för one. De verkar heller inte känna att one signalerar 

formalitet, även om kontexten i uppgifterna visade på en formell stil. Eleverna föredrar 

således informalitet i detta fall. De föredrar däremot inte informalitet i de uppgifter där de 

kunde välja mellan en formell passiv konstruktion eller en informell med they. Då detta 

testades i tre uppgifter valde eleverna alla tre gånger en passiv konstruktion, även i den 

uppgift då they var det mest lämpliga alternativet. En möjlig orsak till detta kan vara att de 

identifierar den passiva konstruktionen som ett stående uttryck som de vet fungerar. Om det är 

i en formell eller informell situation är då oväsentligt.  

     Svaret på enkätfrågan visar att majoriteten av eleverna menar att de aldrig har fått någon 

undervisning om hur de skall översätta man till engelska. Det framträder också en viss 

osäkerhet bland de elever som svarat ja på frågan, eftersom många av dem menar att de inte 

har kunnat ta till sig den information som de har fått om problemet. Det intressanta som 
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framkommer bland svaren är emellertid att några elever påstår att de har lärt sig hanteringen 

av man från musik, film och tv.  

     Undersökningen av de engelska läromedlen visar att få läroböcker tar upp problemet man. 

Varför det är så kan diskuteras.  Möjligen anses inte detta som ett problem eller anses det vara 

så självklart att det inte ens behövs tas upp. Problemets komplexitet bör dock inte 

underskattas. Den teoretiska undersökningen gör klart att det kan vara tämligen komplicerat 

att översätta man och samtidigt väga in vilken stil, formell eller informell, som passar för 

situationen, så att den mest lämpliga motsvarigheten kan väljas. Man används så frekvent i 

svenskan och således är detta något som ofta kommer att dyka upp. Det kan därför inte vara 

till nackdel att engelska läromedel presenterar problemet, så att eleverna får en grammatisk 

förklaring om hur man bör översättas.  

     Även om det slutliga resultatet av denna undersökning bevisar att eleverna kan hantera 

problemet i de flesta avseenden finns det ändå de elever som inte klarar av det till fullo. 

Tendenser visar också på en överanvändning av you och om denna motsvarighet används i 

alla situationer kan detta skapa en ”informell krock” i en text eller i ett samtal då formalitet 

förväntas. Eleverna bör därför utöka sin kunskap om hur man kan översättas så att de kan 

variera sina val beroende på vilka situationer som uppträder. Att kunna anpassa språket efter 

situation är också något som de förväntas kunna klara av enligt kursplanen för engelska B 

(SKOLFS:2000:4). Problemet man är som tidigare nämnts enbart en liten del för att uppnå en 

språklig helhet, men inte desto mindre bör eleverna av nämnd anledning undervisas i hur de 

skall översätta man och även vilka motsvarigheter som passar bäst för situationen. Den 

undervisningen kräver större fokus på autentisk engelska i och utanför klassrummet. 
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Bilaga 1 
 

Testet, del 1 och del 2 

 

Jag skulle uppskatta mycket om du kan tänka dig att göra ett test i engelska. Detta test är 

frivilligt och kommer att användas som ett viktigt material i en undersökning som jag gör 

för mitt avslutande examensarbete på den kompletterande lärarutbildningen i Karlstad. 

Om du väljer att delta är du garanterat anonym och dina svar är inte betygsgrundande.  

     Testet består av två delar: I den första delen skall du själv översätta meningar från 

svenska till engelska. Del två, däremot, består av en svensk text som kommer från olika 

böcker, både skönlitteratur och faktaböcker. Här får du först läsa den svenska texten för 

att sedan försöka välja vilket engelskt översättningsalternativ du tycker passar bäst för 

sammanhanget.  

  

Tack på förhand! /Harriet Otter 
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Del 1 Översätt till engelska 

1. Får man ta en bulle (bun)? 

________________________________________________________________________ 

2. Man blir stark av spenat (spinach). 

________________________________________________________________________ 

3. Jag är så mycket svensk man kan bli. 

________________________________________________________________________ 

4. När det är krig måste man hjälpa varandra. 

________________________________________________________________________ 

5. Man hade funnit pojken död i skogen. 

________________________________________________________________________ 

6. Som man gjorde förr i tiden (in the old days). 

________________________________________________________________________ 

7. Man kan inte le utan tänder. 

___________________________________________________________________ 

8. I Vilda västern (the Wild west) tog man lagen i egna händer. 

________________________________________________________________________ 

9. Kan man undvika (avoid) problem? 

________________________________________________________________________ 

10. Man vet att zigenarnas ursprungsland (the gypsies' country of origin) är Indien. 

________________________________________________________________________ 

11. I Värmland kokar man kaffet. 

________________________________________________________________________ 

12. Man kan inte lära något om man inte vill! 

________________________________________________________________________ 
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Del 2  

Läs först hela texten och försök förstå sammanhanget. Två engelska översättningar av 
meningen i fetstil ges längre ned. Gör ett kryss i rutan för det alternativ du tycker passar bäst. 

 
 
1. "Här! Om ni vill se det vackraste barn som nånsin har fötts i en rövarborg!" 

Dottern låg där på hans arm och tittade upp mot honom med vakna ögon. 
"Den ungen vet och förstår redan lite av varje, det ser man", sa Mattis. 
"Vad ska hon heta", undrade Skalle-Per. 
"Ronja", sa Lovis. 
"Som jag ju redan för länge sen har bestämt." (Ronja Rövardotter av Astrid Lindgren) 
 
 
�"That child understands just about everything already — one can see that," said 
Matt. 
 
�"That child understands just about everything already — you can see that," said 
Matt. 
 

 
 
2. Plötsligt reste han sig hastigt upp. Jag trodde han var på väg att lämna mig, men han 

ställde sig vid fönstergluggen med ryggen åt mig. Han la armarna i kors och hela 
kroppen spändes som en fjäder. 
— Man måste vara stark, Shaw! 
Stark och målmedveten. På oss européer ligger ett stort ansvar. Han talade länge och 
högtidligt om viljans härdning och svaghetens förbannelser. Det var inget märkvärdigt 
han sa, bara sådant som alla överhetspersoner brukar säga. (Valarna i Tanganjika av 

Lennart Hagerfors)  
 
  
�"We have to be strong, Shaw! 
 
�"You have to be strong, Shaw! 
 

 
 

3. Luftvägsinfektioner bland barn är ett globalt hälsoproblem. Man har uppskattat att 
cirka 4 milj. barn i världen under 4 år årligen dör av infektioner i luftvägarna 
och av dessa barn finns 98-99 % i u-länderna. (Hälsoundersökningar av 
förskolebarn av Christer Petersson) 

 

 
�It has been estimated that about four million children in the world under the age of 
4 die each year from respiratory tract infections; 98-99% of these children are in 
developing countries. 
 



42 
 

�They have estimated that about four million children in the world under the age of 
4 die each year from respiratory tract infections; 98-99% of these children are in 
developing countries. 
 

4. Ned med kungen! Tjosan! Henry vände sig till fastern: 
— Säja vad man vill om Franklin, men han har haft en klart föryngrande 
inverkan på Igor. 
— Jo, det är lite svårt att tro att den ynglingen är över hundra år, sa fastern och 
nackade sin upprökta Coraçao Negro mot vagnshjulet. 
— Där uppe bor dom, sa doktor Pretorius och pekade.( Frankensteins faster – igen av 
Allan Rune Pettersson) 

 

  
�'Say what one likes about Franklin, but he has obviously had a rejuvenating effect 
on Igor.' 
 
�'Say what you like about Franklin, but he has obviously had a rejuvenating effect on 
Igor.' 
 

 
5. Herr ordförande! 

Den fria rörligheten inom unionen är för medborgarna kanske det mest konkreta 
uttrycket av Europasamarbetet. Man skall kunna välja att bo och arbeta i olika 
länder samt välja i vilket land man vill bosätta sig på längre eller kortare tid. I 
folkomröstningen om svenskt EU-medlemskap var just fri rörlighet ett av de 
avgörande argumenten för medlemskap. Många gränspendlare har dock fortfarande 
problem med att få ut pensioner och tilläggspensioner samt problem när de vill skriva 
sig i andra länder. Den fria rörligheten är på väg att förverkligas, men vissa regeringar 
bromsar. (EU debatt) 

 
 

�People can live and work in different countries and decide in which country they 
want to live, in the long or short term. 
 
�We can live and work in different countries and decide in which country we want to 
live, in the long or short term. 
 
 
 

6. De utmaningar som EU står inför är spännande och historiska. De borde inspirera oss 
alla att kavla upp skjortärmarna. Vi kan skapa något unikt: ett demokratiskt, 
konkurrenskraftigt och fredligt samarbete över hela kontinenten. Men i stället för att 
väcka hopp och entusiasm tycks denna utveckling snarare väcka ångest hos 
regeringarna. Man kan fråga sig var det politiska ledarskapet och visionerna 
finns. Mänskliga rättigheter, rasism, främlingsfientlighet och antisemitism. Herr 
talman! Det har nu gått 50 år sedan vi antog den allmänna förklaringen om mänskliga 
rättigheter. (EU debatt) 
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�You might well ask what has become of political leadership and vision. 
  
�One might well ask what has become of political leadership and vision. 

 
7. Jag förbarmade mej över honom, det är rätt. Där har ni inte misstagit er, ni alla som 

förebrår mej, men det är ju olidligt att ni skall inbilla er att jag vill ställa upp som 
något slags ersättare för den kvinna som han sammanbor med... och har avlat barnet 
med. Var det inte hon — den långa bleka tyllklädda som födde Jesusbarnet — åh, 
förlåt det har jag alltid trott. Man har sagt det. Vi har inte med barnen att göra. Det är 
barnsköterskans område. (Flickan och dockskåpet av Maud Reuterswärd)  

 
�They said so. 
 
�So it was said. 
 

 
 

8. Herr talman, herr rådsordförande och herr kommissionär! Det portugisiska 
ordförandeskapet har onekligen en hel del att göra under våren, inte minst vad gäller 
arbetet med regeringskonferensen och utvidgningen. Det kan inte ha undgått er att 
detta parlament vill se en utvidgad agenda med avsevärda institutionella reformer till 
fromma för ett mer effektivt och demokratiskt EU. Om detta kan man tala länge och 
mycket. (EU debatt) 
 
�You can talk a great deal and at length about this. 
 
�We can talk a great deal and at length about this. 
 
 
 

9. Av forskarna/forskargrupperna efterfrågades en redovisning av de yrken som är 
särskilt belastade av en viss typ av skada samt en diskussion om tänkbara förklaringar 
till det redovisade resultatet. Så långt som möjligt skulle redovisningen baseras på 
information som redan fanns tillgänglig i offentliga svenska databaser eller i 
befolkningsrepresentativa forskningsregister eller på material, som kunde tas fram 
speciellt för kartläggningen med rimlig arbetsinsats och på kort tid. I den mån ingen 
sådan information fanns att tillgå begärde gruppen en redovisning av kunskapsläget 
utifrån litteratursammanställningar. Hur kan man jämföra olika typer av problem? 
(Arbetsmiljölagen) 
 
 
�How can one compare different types of health problem? 
 
�How can you compare different types of health problem? 
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10. I en offentlig utredning från början av 80-talet (SOU 1981:25) som åberopade flera 
internationella och inhemska studier, bland annat Strangert, tog man visserligen 
allvarligt på de ökade hälsorisker som fanns rapporterade, men menade samtidigt att 
hälsorisken bara gällde små barn i ett begränsat antal fall. I stort såg man småbarnens 
infektionsbenägenhet mera som ett praktiskt än som ett medicinskt problem. Man 
betonade, i konsekvens med denna hållning, vikten av att daghemmen tillämpade 
liberala regler, när det gällde att ta emot lindrigt sjuka barn, eftersom det ur 
smittosynpunkt inte kunde anses befogat att avstänga dem. (Hälsoundersökningar 
av förskolebarn av Christer Petersson) 

 

 
�In line with this attitude, they emphasized that the day-care centres should apply 
liberal rules in the matter of receiving children with mild illness, since there was no 
justification from excluding them because of the risk of contagion. 
 
�In line with this attitude, it was emphasized that the day-care centres should apply 
liberal rules in the matter of receiving children with mild illness, since there was no 
justification from excluding them because of the risk of contagion. 
 
 

 
 
Som du kanske har förstått vid detta laget handlar denna undersökning om hur vårt svenska 
pronomen man översätts till engelska.  
     Har du fått någon undervisning om hur du skall översätta man till engelska? 
 

□ Nej, aldrig 
 

□ Ja.  
 
(Om du svarar ja på denna fråga, vill du då vara så vänlig att skriva om du fått denna 
information via en bok, en lärare eller på något annat sätt). 
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! /Harriet Otter 
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Bilaga 2 

 
Testdel 1. Matris över översättningsresultaten 
 
 

Mening 
 

Översättningsalt. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Summa: 

You 4 52 39 41 1 23 51 31 29 16 32 52 371 

They - - - - 34 16 - 14 - 8 17 -   89 

We 2 1 - 8 1 8 1 1 8 17 1 1   49 

I 43 - 4 - - - - - 1 - - -   48 

Parafraser 4 - 6 1 - 2 - 2 11 3 - -   29 

Passiva konstruktioner - - - - 16 1 - 2 1 6 - -   26 

One - - 2 1 - 2 1 1 2 1 1 -   11 

People - - - 1 - - - 2 - 1 1 -     5 

Anyone - - 1 - - - - - - - - -     1 

Everyone - - - 1 - - - - - - - -     1 

It - - 1 - - - - - - - - -     1 

Antal svar 53 53 53 53 52 52 53 53 52 52 52 53 Total summa: 631 
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Bilaga 3 

 
Förteckning över undersökta läromedel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Engelska läroböcker Genomgång av problemet man  

Beeline A  Nej 

Blueprint A version 2.0 Nej 

Blueprint B version 2.0 
 

Ja  

Bok- och webb A  
 

Nej 

Impact 1 Nej 

Impact 2 Nej 

New Horizons Mainbook 1 
New Horizons Workbook 1 

Ja 

New Horizons Mainbook 2 
New Horizons Workbook 2 

Ja 

Progress Gold A Nej 

Progress Gold B Nej 

Short Cuts A  Nej 

Short Cuts B  Nej 

Solid Ground A Nej  

Solid Ground B Nej  

Streams 1 Mainbook  
Streams 1 Workbook 

Nej 

Streams 2 Coursebook Nej 

Toolbox A Nej 

Basic Grammar Check Nej 

Grammar Check Nej 

Advanced Grammar Check Nej 


