




Samtal mellan två studenter i mikrobiologi:

– Vad heter functional genomics på svenska?
– Funktionsgenomik
– Hmm ... Låter konstigt ... OK då.
– Vad heter alignment?
– ???
– Kan man skriva jämförelse? Nej det blir ju inte 

riktigt … äsch jag måste skriva på engelska, det går ju inte 
annars.

Exempel från boken ”Ju : ifrågasatta självklarheter om svenskan, 
engelskan och alla andra språk”, 
skriven av Olle Josephson, 2004.



Tom Pettersson uppmuntrar sina studenter att undvika blandspråk: 
sydänfilmi är EKG inte hjärtfilm. 





Den blomstertid nu kommer



Now the time of blossoming arrives



Jytky tuli
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Syökää kanaa



Diskussion

1. Fundera individuellt på en positiv händelse, ca 5 minuter.

Tänk på en situation där du eller en kollega lyckades bra. Det kan vara ett längre projekt eller en liten händelse. Exemplet får
gärna beskriva en flerspråkig situation, men behöver inte göra det. Tanken är att vi funderar hur exemplet kan utvecklas så att 
den även främja den flerspråkiga kommunikationen i våra organisationer.  
Exempel: En webbartikel som väckte positiva reaktioner? En särskilt uppskattad tweet eller fb-postning? Ett lyckat 
evenemang? Välskrivna och klara instruktioner åt medarbetare? Situation då ni nådde ut till en ny målgrupp?
Hur gick det till? Skriv gärna ner stödanteckningar.

2. Berätta för varandra i grupp, 10 minuter
Berätta de goda historierna för varandra. Beskriv vad som gjordes. Var konkret – vad var det som hände egentligen?
Vad var det som gjorde att resultatet blev så bra? Vad var det som sas? Gjordes? Hur fungerade flerspråkigheten? Berätta 
detaljerat för varandra. Ställ frågor så att din samtalspartner berättar detaljerat.

3. Hela gruppen: Vi lyfter fram några exempel och försöker hitta framgångsfaktorer tillsammans
Finns det gemensamma nämnare för de positiva exemplen? Vad gjorde dem lyckade? Om exemplet förverkligades på bara ett 
språk: hurdana rutiner kunde vi utveckla för att få med även andra språk. Vad skulle er organisation behöva?



1. Fundera individuellt på en positiv händelse, 5 minuter

Tänk på en situation där du eller en kollega lyckades bra. Det kan vara ett längre projekt eller en liten händelse. Exemplet får
gärna beskriva en flerspråkig kommunikation, men behöver inte göra det. Tanken är att vi funderar hur exemplet kan utvecklas 
så att den även främja den flerspråkiga kommunikationen i våra organisationer.  
Exempel: En webbartikel som väckte positiva reaktioner? En särskilt uppskattad tweet eller fb-postning? Ett lyckat 
evenemang? Välskrivna och klara instruktioner åt medarbetare? Situation då ni nådde ut till en ny målgrupp?
Hur gick det till? Skriv gärna ner stödanteckningar.

2. Berätta för varandra, 5 minuter
Berätta de goda historierna för varandra. Beskriv vad som gjordes. Var konkret – vad var det som hände egentligen?
Vad var det som gjorde att resultatet blev så bra? Vad var det som sas? Gjordes? Berätta detaljerat för varandra. Ställ frågor så 
att din samtalspartner berättar detaljerat.

3. Hitta framgångsfaktorerna tillsammans i gruppen, 10 minuter
Utforska gruppens exempel. Finns det gemensamma nämnare för de positiva exemplen? Skriv ner. Om exemplet 
förverkligades på bara ett språk – diskutera hurdana rutiner vi kunde utveckla för att få med även andra språk.

4. Avslutning med exempel för hela gruppen
Vilka var framgångsfaktorerna? Hur kunde vi upprepa exemplen på flera språk? 


