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Under senare år har vi kunnat se hur avancerade storskaliga korpuslingvistiska och 
språkteknologiska metoder har gjort sitt inträde i engelsk litteraturvetenskap, lanserade med 
buller och bång av den amerikanske litteraturvetaren Franco Moretti och hans kollegor vid 
Stanford Literary Lab, under rubriker som ”fjärrläsning” (Moretti 2013) och ”makroanalys” 
(Jockers 2013). Dessa ansatser som bygger på att man idag med kraftfulla datorer och 
avancerad mjukvara kan bearbeta enorma mängder digital text har hävdats ge en ny 
dimension åt litteraturvetenskapen, framför allt genom att de släpper ut forskarna ur den 
ankdamm som upprepade närstudier av ett litet antal kanoniska verk innebär och ut på ”the 
Sea of the Great Unread” (Tangherlini & Leonard 2013). Man ser därmed nya fenomen som 
omdefinierar själva föremålet för forskningen – litteraturen – och man ökar objektiviteten i 
själva forskningsmetoden.

En sak som slår mig då och då är att man sällan stöter på motsvarande metoddiskussion inom 
lingvistiken, åtminstone inte inom de delar av den som jag känner bäst. Kanske har det något 
med saken att göra att lingvister har arbetat med korpusar betydligt längre än litteraturvetare 
och precis som den apokryfiska grodan i det kokande vattnet märker man inte att något har 
förändrats på ett avgörande sätt i datatillgången – både i mängd och i vad man kan göra med 
sina data. Ytterst handlar det kanske även här om vad man som språkforskare uppfattar som 
sitt studieobjekt: Vad är ”språkbruk”? Vilken är ”språkkunskapens” ontologiska status? Det är
metodfrågor som är besläktade med t.ex. frågan om påhittade exempels status i 
språkundervisningen (Cook 2001) eller vilket värde man ska tillskriva omdömen om språkliga
uttryck som primärdata för språkforskningen (Schütze 2016 [1996]).  

Den kategori forskare som idag på allvar tar sig an dessa metodfrågor verkar återfinnas inom 
språkteknologi snarare än språkvetenskap (t.ex. Abney 2011), men de angriper oftast frågorna
ur ingenjörens snarare än språkforskarens perspektiv, många gånger utan djupare – eller ens 
några alls – insikter i språkforskning. Är detta ett problem och i så fall för vem?
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