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“Kan ni inte berätta för mig var jag ska börja, ers Majestät?”
fr̊agade han. “Börja fr̊an början,” sa kungen allvarligt, “fortsätt
sedan tills dess att du kommer fram till slutet. Där stannar du.”

Alice i underlandet,
Lewis Carroll
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Abstract

This thesis examines and measures differences in efficiency between L1-
and L2 language use for solving referential problems. Quantitative measures
used in the study were time and error frequency. Qualitative measures, such
as how the tasks and the participants own performance were experienced,
were measured by an post interview and two questionaires.

Two different tasks, a sorting task and a construction task, in which
each informant was given the role as a constructor or instructor, were used
for data gathering. A total of 20 dyads, divided in two language groups
(English and Swedish) participated in the study.

The results show large differences between the two language groups
in respect to time for solving the two tasks. For the construction task,
these were mainly due to different communication strategies used for error
handling. In the sorting task a clear learning effect can be observed for
the L2-groups which, in effect, makes the L2 users solve the sorting task
almost as fast as the L1 groups, after an initial learning period. However,
the informants in the L2 groups generally referred to the objects used in
this task by describing peripheral characteristics of these objects. They
also showed more signs of uncertainty and hesitation in the actual dialogue
situation. However, no differences in error frequency could be found between
the two language groups.

Differences in role-taking between the language groups were also made
apparent in the study. These differences became especially clear for the L2
groups in the construction task.

Keywords: referential communication tasks, advanced L2-language use,
communication strategies, attitudes towards L2-users, mediated com-
munication
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Kapitel 1

Introduktion

1.1 Förord

V̊ar värld blir allt mindre. Idag kan vi, med relativt liten ansträngning,
besöka andra världsdelar, ofta inom loppet av ett par timmar. Vi kan kom-
municera i real-, eller nära p̊a realtid med människor vi aldrig mött ansikte
mot ansikte med hjälp av telefon, epost eller videokonferenssystem. Alla
dessa nya tekniska landvinningar har kort och gott gett oss möjligheter
v̊ara förfädrar och mödrar inte kunnat föreställa sig, ens i sina vildaste
fantasier.

Alla dessa nya tekniska milstolpar är dock inte helt utan problem, n̊agot
som de flesta av oss är smärtsamt medvetna om. Telefonlinjer kan klippas
eller vara av s̊apass d̊alig kvalitet att det är sv̊art alternativt omöjligt att
höra vad som sägs i andra änden av luren, de ger oss ingen möjlighet att
se personen vi pratar med, epost saknar alla de tonala aspekter vi har
i talat spr̊ak vilket gör det sv̊art att avläsa en persons sinnestämmning
och s̊a vidare. Trots detta är dessa verktyg till stor hjälp för oss när vi vill
kommunicera med personer som befinner sig p̊a en annan plats än vi själva.

Denna krympande värld ställer allt högre krav p̊a kommunikativ för-
m̊aga för dem som vill ta en aktiv roll i ett allt mer internationaliserat
samhälle. Skälen till dessa ökade krav är givetvis rätt enkla: vi talar inte
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2 1.1. Förord

samma spr̊ak. Tills dess att forskning löst alla the problem som automatisk
översättning i realtid är behäftade med (som det verkar nu lär det ta en
stund) har vi f̊a andra möjligheter än att komma överens om vilket spr̊ak
vi ska använda oss av och lära oss det, efter bästa förmåga. Detta tillvä-
gag̊angssätt är givetvis inte helt utan åtskilliga fallgropar och problem. En
av de mer uppenbara problemen är spr̊akfärdighet: n̊agon som använder
ett andraspr̊ak kommer att ha mycket sv̊art att lära sig och använda detta
till samma grad som personens modersm̊al. Spr̊akkompetensen p̊a ett an-
draspr̊ak kommer med andra ord att med stor sannolikhet bli lägre än om
talarens moderm̊al används.

Inom spr̊akforskningen talar man ofta om den s̊a kallade“kritiska åldern”,
den ålder d̊a vi har som störst chans att lära oss ett främmande spr̊ak. Den-
na placeras fr̊an tidig till sen pubertet, det vill säga mellan 10 till 16 år
(Yule 1996). Om spr̊akinlärningen av ett främmande spr̊aket startar efter
denna åldersgräns kommer det nästan alltid att komma att betraktas som
ett andraspr̊ak för talaren.

Även om en talare lyckas tillägna sig kunskap om ett visst spr̊aks syntax
och semantik kommer denne alltid att ställas inför problemen hur och när
vissa termer och uttryck ska användas och när en form ska användas till
förmån för en annan. Eller, för att uttrycka det annorlunda, att besitta
spr̊akförm̊aga inom ett visst spr̊ak är mycket mer än att känna till dess
ord och kunna sätta ihop dessa ord till korrekta meningar. Spr̊aket är även
en social företeelse och denna kunskap är det som tydligast skiljer n̊agon
som har det som andraspr̊ak respektive modersm̊al. Mänskligt spr̊ak måste
därför även betraktas och studeras ur ett socialt perspektiv.

Med ett ökat samarbete genom handel och inom den akademiska världen
över lands- och spr̊akgränser har även kravet p̊a ett spr̊ak som kan först̊as
av alla blivit allt större, mycket större än det var för hundra eller femtio år
sedan. Detta är egentligen inget nytt problem, det har p̊a ett eller annat sätt
alltid existerat behovet av ett inter lingua som möjliggör kommunikation
över lands- och spr̊akgränser. Det som är nytt idag är till vilken grad denna
kommunikation sker d̊a den till relativt nyligen varit begränsad till en rela-
tivt liten grupp av människor inom vetenskap, diplomatin eller kyrkan. Idag
är kommunikation p̊a ett spr̊ak annat än v̊art modersm̊al n̊agot många av
oss kommer i kontakt med p̊a daglig basis i v̊art arbete eller studier, särskilt
som talare av ett mindre spr̊ak som svenska. Konsekvenserna av detta blir
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ofta högst pragmatiska: många svenskar lär sig ett eller flera främmande
spr̊ak för att aktivt kunna ta del i ett internationaliserat samhälle.

Historiskt sett har spr̊aken för kommunikation över lands- eller spr̊ak-
gränser (och d̊a som tidigare nämnts ofta av akademisk, politisk eller re-
ligiös karaktär) inkluderat latinet eller grekiskan men idag har engelska
till stor del tagit deras plats. Latin och grekiska lever dock kvar inom ett
antal vetenskapsomr̊aden som exempelvis medicin och biologi. Även fran-
ska och i synnerhet tyska har i Sverige en utbredd status som affärs- och
diplomatiskt spr̊ak för internationella kommunikationer.

Under de senare åren har det förts en stundom rätt högljudd debatt
i Sverige ang̊aende engelska som förstaspr̊ak för högre akademiska studi-
er p̊a universitetsniv̊a. Allt fler svenska företag att överg̊a till engelska som
gemensamt spr̊ak för internutbildning och kommunikation, även om de fles-
ta anställda har svenska som sitt moderm̊al.

Det är därför p̊a sin plats att fr̊aga sig om valet av ett annat spr̊ak än
talarnas modersm̊al för utbildning och kommunikation skapar kommunika-
tiva problem och, om s̊a är fallet, vilka typer av problem? Denna uppsats
och det forskningsarbete som den bygger p̊a är skriven och utfört med dessa
tankar i bakgrunden.

Men varför ställa fr̊agan överhuvudtaget? Är det inte s̊a att m̊anga av
oss klarar att kommunicera p̊a engelska rätt bra? Svenskar har generellt
ett gott rykte i den engelsktalande delen av världen när det gäller sin
spr̊akförm̊aga. Mycket av detta kan med säkerhet tillskrivas dels den sven-
ska engelskaundervisningen men även det faktum att svenskan är ett litet
spr̊ak, g̊angbart i huvudsak endast i tre sm̊a nordiska länder. Vi tvingas
därför ofta, b̊ade p̊a gott och p̊a ont, att lära oss andra spr̊ak. Även det
faktum att många av oss hör och läser engelska dagligen p̊a tv, i radio och
Internet p̊averkar otvivelaktigt v̊ar engelska spr̊akförm̊aga.

Allt detta sammantaget leder till att de flesta av oss inte har n̊agra
större problem att beställa mat p̊a en restaurang, fr̊aga efter vägen eller
kallprata om vädret p̊a engelska. Även om vi inte alltid finner rätt ord kan
vi alltid utnyttja v̊art kroppsspr̊ak eller mimik för att f̊a fram vad det är
vi vill ha sagt. Men vad händer om vi m̊aste föra ett affärssamtal över
telefon eller h̊alla ett föredrag om ett tekniskt specialomr̊ade p̊a engelska?
Vilka problem f̊ar vi när ska skriva ett formellt epostmeddelande till en
affärspartner (eller ett vanligt brev för den delen)? Helt plötsligt kan vi
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inte lita p̊a alla de verktyg som tidigare hjälpt oss ur situationer där orden
inte automatiskt kommit till oss. Vid dessa tillfällen begränsar v̊ar spr̊akliga
förmåga effektivt vad vi klarar av att förmedla. Om ämnet är oviktigt kan
vi helt enkelt välja att prata om n̊agot annat, men hur löser vi en situation
som m̊aste lösas, oavsett vilka problem som uppkommer?

1.2 Syfte

Huvudsyftet för denna studie är att studera dessa fr̊ageställningar: hur
klarar andraspr̊akstalare av att lösa problem som ställer stora krav p̊a de-
ras kommunikativa förm̊aga p̊a ett andraspr̊ak? Kommer de att ha sv̊arare
att lösa de uppgifter de utsätts för? Kommer uppgiften att ta längre tid
att lösa? Kommer de att göra fler fel än om de skulle utföra uppgiften
p̊a sitt modersm̊al? Hur kommer de att g̊a tillväga? I studien som ligger
bakom denna uppsats har vi valt att studera hur andraspr̊akstalare löser
uppgifter där de tvingas förmedla sm̊a referentiella skillnader. Den huvud-
sakliga analysen vilar p̊a kvantitativa data – de fr̊agor som ställs är med
andra ord s̊adana som “Kommer det ta längre för en andraspr̊akstalare
att slutföra en uppgift än om hon använt sitt modersm̊al?” och “Kommer
felfrekvensen hos en andraspr̊akstalare vara högre?”.

Trots att tonvikten ligger främst p̊a kvantitativa data beaktas även
kvalitativa data, till exempel hur uppgiften upplevs av talarna och hur en
talare upplever sin motpart. Det har visat sig att tidigare studier inom
omr̊adet främst har tittat p̊a hur uppgifterna lösts. Därför ser vi det som
intressant att studera detta med ett relativt “fyrkantigt” effektivitetsm̊att.

En annan tonvikt för denna studie är medierad spr̊akanvändning. Detta
har sin grund i kravet p̊a ekologisk validitet: en ökad andel av utbildning
och handel genomförs med hjälp av verktyg s̊asom videokonferenser, In-
ternet och epost som p̊a m̊anga sätt skiljer sig markant fr̊an ansikte-mot-
ansikteskommunikation (FtF).

Den tredje aspekten av detta forskningsarbete är att utröna hur ta-
lare bildar åsikter och idéer om den andre talaren i samband med L2-
kommunikation. Forskningsfr̊agorna är till stor del inspirerade av Nass &
Reeves (1996) arbete med sociala reaktioner vid datoranvändande.
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1.3 Kapitelöversikt

Denna uppsats är indelad i sex kapitel. En kort översikt över varje kapitel
följer här.

Kapitel 2 ger en teoretisk bakgrund till forskningsomr̊adet och forskn-
ingsfr̊agorna för studien som ligger bakom denna uppsats. Det beskriv-
er ocks̊a varför detta omr̊ade är av intresse att studera närmare.

Kapitel 3 ger metodbeskrivningar för huvudstudien.

Kapitel 4 presenterar och diskuterar resultaten fr̊an studien.

Kapitel 5 ger en sammanställning över hur studien kan utökas i framtiden
med omr̊aden som inte beaktats inom ramen för denna uppsats.

Kapitel 6 sammanfattar och knyter ihop rapporten och forskningsar-
betet.

Bilaga A inneh̊aller de tv̊a enkäter alla deltagare ombads fylla i efter det
att de deltagit i studien.

Bilaga B inneh̊aller de instruktioner försöksledaren gav till alla försöks-
deltagare.

Bilaga C sammanställer de bildset som användes i en av de tv̊a uppgifter
som användes i studien.

1.4 Omr̊aden som inte berörs av denna studie

D̊a forskningsarbetet som ligger bakom denna uppsats berör ett flertal oli-
ka stora forskningsomr̊aden inom lingvistik och socialpsykologi anser jag
det viktigt att inte endast beskriva vad studien försöker utröna, men även
vad den inte berör. Även om texten frekvent berör andraspr̊aksanvändning
ska den inte ses som ett försök att beskriva de problem som är aktuella
vid andraspr̊aksinlärning. Tonvikten ligger i stället p̊a hur andraspr̊aksan-
vändare kommunicerar. Med andra ord ska studien ses som ett försök att



6 1.5. Förkortningar

beskriva och öka medvetenheten för de problem vi möter när vi använder
ett andraspr̊ak i särskilt kommunikativt krävande situationer.

Inte heller ska studien ses som ett försök att förklara interkulturell kom-
munikation d̊a försökspersonerna nästan uteslutande har varit av svensk
bakgrund (se även avsnitt 3.1).

1.5 Förkortningar

Läsaren av denna uppsats kommer snabbt att märka en mängd återkom-
mande förkortningar. I tabell 1.1 ges en sammanställning över n̊agra av
de vanligast förekommande som används i texten. I huvudsak används de
engelska vedertagna förkortningarna och som regel förklaras dessa termer
och begrepp i samband med att de introduceras i texten för första g̊angen.
Läsaren kommer dock troligen att finna det bekvämt att känna till n̊agra
termer redan fr̊an början.

Tabell 1.1: Vanliga förkortningar i texten.

Förkortning Kort för

CS Kommunikationstrategier (eng. Communication

Strategies)
FtF Ansikte-mot-ansikteskommunikation (eng. Face-to-

face communication)
L1- Förstaspr̊ak (eng. First language). En L1-talare är

en infödd talare.
L2- Andraspr̊ak. (eng Second language). En L2-talare har

inte spr̊aket som sitt modersm̊al.
NS Talare med modersm̊al (eng. Native speaker).
NNS Talare med andraspr̊ak (eng. Non-native speaker).
SLA Andraspr̊aksinlärning (eng. Second Language Acqui-

sition)



Kapitel 2

Bakgrund och teoretiskt

ramverk

2.1 Introduktion

Forskning inom andraspr̊aksanvändning (även L2-spr̊ak fr̊an eng. Second

Language; jämför med L1-spr̊ak: First Language) har p̊a senare år blivit
mycket spridd. Tyvärr är de forskningsfr̊agor som tas upp i dessa studier
ofta starkt begränsade och därför blir deras praktiska användningsomr̊aden
relativt litet. Resultaten är i stor utsträckning av intresse i huvudsak för
lingvister inom omr̊adet och de som arbetar med spr̊akinlärning medan det i
ett bredare sammanhang är sv̊art att utnyttja resultatet fr̊an dessa studier.
Inom ramen för ett företags verksamhet har man exempelvis inte möjlighet
att studera hur arbetskollegor med skilda modersm̊al samtalar, d̊a det finns
en uppgift som ska lösas, s̊a effektivt och snabbt som möjligt. Tid jämställs
som bekant i m̊anga fall även med pengar. Trots att den forskning som
utförs är mycket intressant, hamnar den därför lätt i skymundan d̊a dessa
teorier och resultat inte alltid är möjliga att anpassa till ett arbetsliv med
stora krav p̊a effektivitet och kostnadskrav.

Genom att istället kontrollera tid och felfrekvenser, som inom före-
tagsvärlden redan är välkända begrepp, tror vi att det är lättare att även

7
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vinna gehör för mer generella idéer om andraspr̊akskommunikation. S̊adan
forskning är i tiden – i synnerhet d̊a vi g̊ar mot en alltmer internationalis-
erad privat sektor. I Sverige har exempelvis användningen av engelska som
ett generellt lingua franca inom större företag och koncerner blivit myck-
et vanligt p̊a senare år. Detta är givetvis inte utan konsekvenser, även om
detta sällan är n̊agot som tas upp till bredare och mer nyanserad diskussion.

Ett aktuellt, i en l̊ang rad av exempel visar hur högt uppsatta chefer
inom den privata sektorn känner sig hindrade av att inte kunna använda
det spr̊ak, i detta fall modersm̊alet svenska, som definierar deras yrkeskom-
petens. Haglund (2002) skriver i Spr̊akv̊ard 2/2002 om hur det inte hör
till ovanligheterna att dessa chefer upplever att “den engelska som fungerar
utmärkt i sociala sammanhang inte räcker till i professionella situationer”.
Detta kan givetvis f̊a l̊angtg̊aende konsekvenser för kvaliteten p̊a det arbete
som dessa chefer utför.

Ett annat exempel berör hur engelska används inom den akademiska
världen. I en studie utförd av Gunnarsson & Öhman (1997) om hur engelska
och andra främmande spr̊ak används p̊a Uppsala universitet för undervis-
ning och publikationer, visar resultaten p̊a att i takt med ökad akademisk
niv̊a s̊a ökar även användandet av engelska. Studien visar även att det var
ovanligt att n̊agon form av extern spr̊akgranskning utnyttjades för korrek-
turläsning, n̊agot som f̊ar konsekvens b̊ade för den spr̊akliga s̊aväl som den
vetenskapliga niv̊an p̊a forskningsrapporter och artiklar. Spr̊aket som an-
vänts bestämmer som bekant även hur ett forskningsresultat kommer att
uppfattas. Studier har även visat att svenskar som skriver för akademin
p̊a engelska i stor utsträckning naturligt väljer att skriva p̊a ett “svenskt”
sätt, snarare än att anamma ett mer anglosaxiskt spr̊ak- och argumenta-
tionsbruk. Detta f̊ar i sin tur konsekvenser p̊a hur de uppfattas av sina
internationella forskningskollegor.

Ett tredje fall där engelska utnyttjas frekvent är inom undervisning p̊a
högre niv̊a och d̊a ofta inom ramen för akademisk s̊adan. I Sverige förs det
för näravarande en ibland hetsig debatt om detta och de effekter ett dylikt
spr̊akval f̊ar för kvalitén p̊a undervisningen. Vi anser det därför vara viktigt
att ta upp dessa fr̊agor för en bredare diskussion.

Samtidigt som utnyttjandet av ett L2-spr̊ak ofta skapar kommunikati-
va problem är det även i m̊anga fall även nödvändigt att ha denna extra
kommunikationsmöjlighet. Norbrink (2001) menar till exempel att det i
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princip inte är möjligt att att undvika andraspr̊aksanvändning som sit-
uationen idag ser ut i många svenska företag. Engelskan har för m̊anga
blivit det kommunikationsspr̊ak p̊a vilket mycket av det dagliga arbetslivet
vilar. Norbrink p̊apekar att det är stor skillnad mellan näringslivets “civili-
sationsmönster”gentemot kommunala arbetsplatser. I det senare fallet kan
man tala “svenska med 90% av sina arbetskamrater, besökare och kunder
och brev, rapporter, avtalsförslag, pressmeddelanden, lunchmatsedlar, be-
fattningsbeskrivningar eller födelsedagshyllningar behöver sällan översättas
till andra spr̊ak” (Norbrink 2001). S̊a är inte fallet inom näringslivet.

Kommunikation och ett alltför okritiskt användande av ett andraspr̊ak
inom beslutsfattande och problemlösning är med andra ord l̊angt ifr̊an
oproblematiskt och n̊agot som i förlängningen kan f̊a l̊angtg̊aende kon-
sekvenser. Vi vill med denna studie därför utröna om och vilka skillnader
som föreligger mellan L1- och L2-spr̊ak för problemlösning. Det är även
v̊ar förhoppning att denna studie kan öka medvetenheten och tydliggöra
problematiken när engelska används som ett andraspr̊ak.

2.2 Tidigare forskning inom L2-användning

Tidigare forskning som genomförts inom det L2-spr̊aksanvändning kan i
stort delas in i tre huvudkategorier: andraspr̊ak i inlärningsituationer, an-
draspr̊ak för referentiell kommunikation och kommunikationsstrategier hos
andraspr̊aksanvändare. Inte sällan har dessa omr̊aden även kombinerats
(exempelvis referentiell kommunikation p̊a ett andraspr̊ak). Generellt för
den forskning som genomförts är att den l̊anat metoder fr̊an mer generella
studier inom interpersonell kommunikation.

Denna forskning har visat p̊a ett flertal intressanta resultat, men enligt
ett flertal är det fokus som använts i många fall alltför begränsat. Susan
Fussel, Human-Computer Interaction Institute p̊a Carnegie Mellon Univer-
sity, är en av de som kritiserat L2-forskningen och menar att tidigare studier
lider av ett flertal uppenbara och allvarliga brister för att de ska kunna ses
som användbara i ett mer allmänt perspektiv. Fussel sammmanställer sin
huvudsakliga kritik i fem punkter1 och menar att tidigare studier:

1I huvudsak enligt http://www.andrew.cmu.edu/user/sfussell/Perspective-
Taking.html (Hämtad 8:e april 2004).
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• Nästan uteslutande inriktat sig p̊a referentiella talakter.

• Varit begränsade till tv̊apartssamtal.

• I liten m̊an studerat mediets betydelse för perspektivtagning vilket
lett till att ytterst begränsad kunskap finns om detta omr̊ade.

• Har tenderat att fokusera p̊a konversationerna som s̊adana utan att
beakta den vidare sociala kontext där de infaller.

• Har fokuserat sig p̊a andraspr̊aksinlärning till skillnad fr̊an andraspr̊ak-

sanvändning.

Detta är brister som andraspr̊aksforskningen delar med mer allmän
forskning om interpersonell kommunikation. Det är därför p̊a sin plats att
utveckla framtida studier till att även beröra de bredare omr̊aden som
Fussel beskriver i ovantst̊aende fem punkter.

2.2.1 Referentiell kommunikation

Referentiell kommunikation har definierats av Glucksberg, Krauss &ˆMHig-
gins (1975) som “situationer i vilket det är deltagarnas uppgift att kon-
struera ett meddelande som möjliggör för n̊agon annan att först̊a vad detta
meddelande refererar till”2.

Denna benämnande kommunikation, är numera ett klassiskt forskning-
somr̊ade inom lingvistiken. Det är idag drygt trettiofem år sedan Krauss och
Glucksberg genomförde sina studier p̊a barn i förskole̊aldern (Glucksberg,
Krauss &ˆMWeisberg 1966, Glucksberg & Krauss 1967) men metoderna
som utvecklades är fortfarande ett vanligt förekommande verktyg inom
kommunikationsforskning, i synnerhet för studier av andraspr̊aksanvänd-
ning.

Det ursprungliga syftet med dessa studier var dock att studera hur den
referentiella kommunikationsförm̊agan utvecklas hos barn i samspel med en
annan talare och berörde allts̊a inte L2-forskning per se. De resultat som

2Författarens översättning. I original lyder Krauss och Glucksbergs definition “Ref-
erential communication [. . . ] takes place in situations in which the participant’s task is
to contruct a message that enables someone else to know what that message refers to”.
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framkom visar p̊a att sm̊a barn (33-49 m̊anader) inte ännu har utvecklat
förm̊agan att beskriva referenter p̊a ett s̊adant sätt att en annan deltagare
kunde först̊a vad som avs̊ags och att de inte heller har förm̊agan att anpassa
sina beskrivningar till mottagaren p̊a det sätt äldre barn och vuxna har.

Efter Krauss och Glucksbergs inledande arbete har metoderna för att
studera referentiell kommunikation utvecklats ytterligare. Sølvberg & Blakar
(1980) använder sig till exempel av en kartorienteringsuppgift och dyader
för att studera skillnader i kommunikationseffektivitet hos par med och
utan schizophrena barn. I denna uppgift är det en persons uppgift att efter
en stiliserad karta av ett vägnät guida den andra efter en förutbestämd
rutt. För att ytterligare komplicera uppgiften skiljer sig de b̊ada kartorna
åt. Rutten är lagd s̊a att paren m̊aste passera problemomr̊adet där kartorna
skiljer sig åt.

Sammantaget förekommer det allts̊a idag en stor mängd varianter p̊a
uppgifter för studiet av referentiell kommunikation. Dessa kan dock delas
in i de huvudsakliga omr̊aden (Yule 1997) som finns sammanställda i tabell
2.1.
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Tabell 2.1: Referentiella kommunikationsuppgifter som har använts inom kommunikationsforskn-
ing.

Uppgiftstyp Beskrivning Material

Ord och begrepp Beskriva ord och begrepp för en
åhörare.

Ordlistor

“Simon sais” Beskriva en geometrisk figur s̊a en
åhörare kan rita den.

Teckningar, ge-
ometriska figurer

“Spot the difference” Beskriva skillnader mellan tv̊a till
synes identiska bilder s̊a en åhörare
kan identifiera dessa.

Bildpar

Narrativer Redogöra för en berät-
telse/händelseförlopp.

Film med
tillhörande
bildbeskrivningar.

Kartor/vägbeskrivningar Ge beskrivningar av vägval/guida
en åhörare en viss väg.

Kartor, flödessche-
man

Konstruktionsuppgifter Instruera åhörare att bygga en
konstruktion utifr̊an given förla-
ga/ritning; (Chapanis 1975).

Byggsatser, rit-
ningar

Sorteringsuppgifter Sortera bilder p̊a vardagsförem̊al i
en given ordning.

Abstrakta figurer,
vardagsförem̊al
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Dessa olika typer av uppgifter har snabbt vunnit popularitet inom L2-
forskningen d̊a de tillhandah̊aller ett verktyg där man relativt enkelt kan
studera skillnader i spr̊akanvändning gentemot L1-talare. D̊a domänen, ref-
erentiella talakter, kan göras relativt begränsad, har andra aspekter som
exempelvis socialt samspel mellan talarna ofta förbisetts. Spr̊akanvändnin-
gen blir med andra ord isolerad och beskrivs i stor utsträckning utifr̊an
vilka talakter som använts.

2.2.2 Flerpartssamtal

Tills relativt nyligen har L2-forskningen mer eller mindre uteslutande varit
förbeh̊allen kommunikation mellan ensamma talare och en tänkt L1-talare.
I n̊agra enstaka fall har man även studerat kommunikation i dyader. Enligt
Fussel är därför lite känt och skrivet gällande ett andraspr̊aks funktion som
kommunikationsmedel i större grupper av talare.

Poulisse & Bongaerts (1989) har exempelvis utnyttjat sig av ensamma
L2-talare för sin studie av hur personer med holländska som modersm̊al
presterar p̊a engelska. I den aktuella studien delades informanterna in i
tre grupper, allt efter hur länge de hade studerat engelska. Deras inbördes
spr̊akförm̊aga klassades i tre grupper: l̊ag, mellan och hög engelsk spr̊ak-
lig kompetens. L2-talare ombads sedan att p̊a engelska förklara abstrakta
streckfigurer p̊a ett s̊adant sätt att en tänkt L1-talare skulle ha möjlighet
att särskilja dem bland en mängd andra liknande figurer. Innan engelska
användes för uppgiften hade informanterna redan beskrivit figurerna tv̊a
g̊anger p̊a holländska för att inga problem skulle r̊ada gällande hur dessa
skulle refereras till.

Resultaten visar p̊a att grupperna slutförde uppgiften klart l̊angsam-
mare när engelska användes och att det finns en klar preferens för holis-
tiska förklaringsmodeller oavsett vilket spr̊ak som används för att beskriva
bilderna. Störst skillnad i tid g̊ar att hitta i gruppen med l̊ag engelskspr̊aklig
kompetens.

I studien säger Poulisse och Bongaerts dock ingenting om hur kommu-
nikationen mellan tv̊a L2-talare g̊ar till, n̊agot som f̊ar anses som viktigt
att studera, d̊a detta är ett fall som inträffar ofta inom exempelvis af-
färsvärlden.
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2.2.3 Medium och dess p̊averkan p̊a kommunikationen

Forskning inom medierad kommunikation har i huvudsak varit inriktad p̊a
vilka skillnader som föreligger mellan olika typer av medier och hur detta
i s̊a fall p̊averkar kommunikationen mellan tv̊a eller flera talare. Exempel
p̊a jämförelser som gjorts är hur FtF (ansikte-mot-ansikteskommunikation)
skiljer sig mot kommunikation genom ett textmedium med direkt återkop-
pling (se exempelvis Chapanis 1975). Dessa studier har visat att delta-
gare i en textbaserad kommunikation lägger mer tid p̊a en uppgifts lösande
snarare än social interaktion.

Ett av grundantagandena för forskningsomr̊adet, som länge har tagits
för givet utan att bli ifr̊agasatt närmare, har varit att FtF utgör den proto-
typiska och ursprungliga kommunikationsformen och därför är det som bör
efterliknas i andra implementationer. Detta har lett till att andra former
av medium har kommit att bli betraktade som “hjälpliga” lösningar, vilka
inte kan ses som annat än bleka avbilder av FtF-kommunikation (Holland
& Stornetta 1992).

Holland och Stornetta är starkt kritiska till detta tankesätt d̊a de menar
att det begränsar framtida implementationer av alternativa kommunika-
tionsmedium. De menar även att de olika implementationerna skall anpas-
sas efter det valda mediets styrkor och svagheter. Trots att Holland och
Stornetta presenterar en skiss till hur en s̊adan implementation skulle kun-
na se ut s̊a lyckas de tyvärr inte övertyga läsaren.

Inom L2-forskningen har vi inte kommit över n̊agra liknande studier,
detta trots att en stor del av L2-kommunikation idag sker genom andra
medium än FtF (exempelvis E-mail, telefon och olika typer av videokon-
ferenssystem). Det är därför hög tid att studera om och i s̊a fall även hur
valet av medium p̊averkar kommunikationen p̊a ett andraspr̊ak. Även om
det föreligger n̊agra skillnader mellan medierad kommunikation p̊a ett L1-
och L2-spr̊ak är ett omr̊ade som bör studeras närmare.

2.2.4 L2-spr̊ak i vidare sociala kontexter

I huvudsak har de studier som genomförts inom andraspr̊aksanvändning
varit inriktade p̊a hur L2-användare klarat av att lösa problem av strikt
referentiell karaktär. N̊agra försök till att beskriva andraspr̊ak i en vidare
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social kontext har dock gjorts, men dessa är försvinnande f̊a. Ett försök till
att utöka forskningsomr̊adet har gjorts i den studie av Wongsawang (2001)
där talare av thai ombads beskriva ett antal kulturella begrepp inom den
thailändska och buddhistiska kulturen p̊a engelska.

Även i detta fall användes dock en tänkt L1-talare som mottagare var-
för resultaten av “den vidare sociala karaktären” hos denna studie kan ifr̊a-
gasättas. I huvudsak är Wongsawangs arbete därför främst att betrakta
som ytterligare en i raden av referentiella kommunikationsstudier av L2-
spr̊ak, detta trots att en annan form av referenter (kulturella begrepp) än
vad som klassiskt har setts som brukligt har valts.

Om den rena andraspr̊akforskningen är sparsmakad gällande kommu-
nikation i vidare sociala kontexter s̊a finns det betydligt mer att hämta inom
forskningen av sociala reaktioner p̊a datoranvändande. Ett av grundanta-
gandena som Nass & Reeves (1996) gör i sin book“The media equation” är
att människor behandlar datorer, television och liknande media p̊a samma
sätt som de behandlar riktiga människor och platser – i stort tillskriver
vi dem samma egenskaper och personligheter. D̊a en stor del av praktisk
andraspr̊aksanvändning just sker genom dessa nya medium är detta ett
tankesätt som till större grad bör inlemmas i annan andraspr̊aksforskning.

Ett annat exempel, denna g̊ang med tonvikt p̊a hur attityder mot L2-
användare kan ha betydelse för kommunikationen görs i Dahlbäck, Swamy,
Nass, Arvidsson & Sk̊ageby (2001) som redogör för ett antal intressanta
aspekter gällande preferens hos amerikaner och svenskar av accentval hos
datorgenererat tal.

Resultaten av studien pekar p̊a att den amerikanska gruppen klart före-
drog det uttal de var vana vid, det vill säga den amerikanska engelskan.
Svenskarna, å andra sidan, föredrog inte, som man kunnat förvänta sig, den
dialekt som kan sägas vara“korrekt”(det amerikanska uttalet), utan den en-
gelska som hade ett svenskt intonationsmönster och uttal (eng. similarity-

attraction). Gemensamt för de b̊ada spr̊akgrupperna var att informanterna
fann intervjuaren som talade med deltagarnas egna accent kopplades sam-
man med mer socialt rika attribut och upplevdes mer social (se även Nass
& Lee (2000) för en bredare diskussion av similarity-attractioneffekter).

D̊a det visat sig att sm̊a aspekter som accent kan ha betydelse för hur
en talare uppfattas pekar denna studie otvivelaktigt p̊a ett flertal fr̊agor
gällande kvalitativa aspekter av L2-användning:
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• Hur upplever tv̊a L2-talare varandra?

• Skiljer sig dessa upplevelser mot om det varit möjligt att använda
parternas modersm̊al för kommunikationen?

• P̊averkar valet av medium dessa upplevelser och i s̊a fall till vilken
grad?

2.2.5 Andraspr̊akskommunikation – inlärning?

L2-forskningen kännetecknas av ett flertal forskningsfr̊agor och metod-
val. Ett av de främsta och mest tongivande fr̊agorna är inriktningen p̊a
att beskriva de problem som uppst̊ar vid själva inlärningen av ett an-
draspr̊ak. Andraspr̊akstalare har generellt sett behandlats som“ofullständi-
ga” L1-talare och har allts̊a inte sett som st̊aende för sig själva (Firth &
Wagner 1997). Gemensamt är att man nästan uteslutande har utg̊att fr̊an
en klassrumssituation och allts̊a inte studerat hur L2-spr̊ak används utanför
denna av avancerade talare (exempelvis i en yrkessituation).

Detta bör ses i skarp kontrast till hur L2-spr̊ak används i praktiken
ute i den privata sektorn. SLA-forskningen (eng. Second Language Aquisi-

tion) har stundom mottagit kraftig kritik för detta ställningstagande som
setts som ett alltför begränsat fokus av forskningsfr̊agorna. De tv̊a främs-
ta kritikerna av SLA-paradigmet är Alan Firth och Johannes Wagner som
i en serie uppmärksammade artiklar kritiserat SLAs st̊andpunkt för an-
draspr̊aksanvändning (med början i Wagner (1996)).

SLA-forskningen brister enligt Firth och Wagner p̊a tre huvudsakliga
omr̊aden och behöver därför utökas p̊a följande punkter (Firth & Wagner
1997):

1. a significantly enhanced awareness of the contextual and interactional
dimensions of language use.

2. an increased emic (i.e. participant-relevant) sensitivity towards fun-
damental concepts.

3. the broadening of the traditional SLA data base.
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Som synes sammanfaller även Firth och Wagners kritik i många aspek-
ter med den som sammanställts av Fussel. Deras artiklar har dock i sin
tur mottagit kritik fr̊an SLA-förespr̊akarna d̊a de menar att de missförst̊att
det grundläggande syftet med forskningsomr̊adet. I en l̊ang rad artiklar
som svar p̊a Firth och Wagners kritik har dessa försvarat de metodologiska
st̊andpunkterna som görs inom SLA-omr̊adet (exempelvis Hall (1997), Lid-
dycoat (1997), Long (1997), Poulisee (1997) och Rampton (1997)). Den
fullständiga diskussionen är alltför l̊ang för att redogöra för i detta avsnitt
och lämnas därför till den intresserade. Kasper (1997) menar exempelvis
att SLAs huvudsakliga syfte just är inlärningsaspekter av ett andraspr̊ak
d̊a det är detta omr̊ade som kan skapa störst först̊aelse för andraspr̊aksan-
vändning. “A stands for acquisition” som Kasper själv uttrycker det.

Detta försvar räcker dock inte änd̊a fram d̊a de punkter Wagner och
Firth kritiserar hos SLA-forskningen är s̊apass intressanta att de inte g̊ar att
förbise. Även om SLA-anhängarna anser att det är inlärningsprocesserna av
andraspr̊ak som är intressanta förekommer det i själva verket ett otal andra
situationer där andraspr̊ak används av en eller flera talare och där ingen
“direkt” spr̊akinlärning förekommer (till exempel i affärssamtal). Det f̊ar
med andra ord ses som rimligt och viktigt att även studera dessa situationer
varför Firth och Wagners kritik fortfarande f̊ar anses gälla.

2.3 En prototypisk dialog?

Även om vi kommunicerar med varandra är det mänskliga samtalet säl-
lan, om ens n̊agonsin, liktydigt med handling med ett klart och entydigt
syfte. Vi väljer dagligen, medvetet eller omedvetet, att i samtalssituationer
utelämna viktig information, ändra p̊a sanningsvärden och p̊a andra sätt
variera v̊art spr̊ak, allt beroende p̊a vad som bäst lämpar sig i den aktuella
situationen. När vi samtalar med n̊agon baserar vi oss b̊ade p̊a tidigare er-
farenheter, sociala normer och schematan samtidigt som vi hela tiden vägar
v̊ara yttranden mot v̊ara egna intressen.
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2.3.1 Grices maximer

Den tvetydighet som är allmänt förekommande i det mänskliga samtalet
är ett problem för lingvistiken som historiskt sett har utg̊att fr̊an H.P.
Grices’ “samarbetsprincip” för sina studier (eng. the Cooperation principle;
se exempelvis Grice (1975)). De maximer Grice ställer upp, i senare verk
refererade till som eng. Gricean maxims, menar att det huvudsakliga syftet
med v̊ar kommunikation är att förmedla information och att det därför
är alla deltagande parters skyldighet att medverka till att denna kommu-
nikation blir s̊a givande som möjligt. Grice sammanfattar den mänskliga
kommunikationen i totalt fyra maxim3:

• Kvantitetsmaximet:

1. Gör ditt bidrag till konversationen s̊a informativt som det är
nödvändigt.

2. Gör inte ditt bidrag till konversationen mer informativt än nöd-
vändigt.

• Kvalitetsmaximet:

1. Yttra inte s̊adant som du tror dig veta är falskt.

2. Yttra dig inte om s̊adant för vilket du saknar tillräckliga bevis.

• Relevansmaximet:

1. Var relevant (det vill säga, säg saker som är relaterade till det
aktuella ämnet för konversationen).

• Sättsmaximet:

1. Undvik onödigt komplicerade uttryck.

2. Undvik tvetydighet.

3. Var kortfattad (undvik onödigt tal).

4. Var ordningssam i ditt tal.

3I översättning av författaren.
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Inte helt förv̊anande har Grice mottagit kraftig kritik mot sina antagan-
den fr̊an många h̊all, d̊a de inte är sv̊ara att motbevisa. Beakta till exempel
det faktum hur vi, ofta fullt medvetet, väljer att undanh̊alla relevant infor-
mation för v̊ara samtalspartner. Maximen har med andra ord ofta tolkats
som rent preskriptiva. Enligt Grice s̊a har det dock aldrig varit maximens
syfte. Istället ska de ses i ljuset av att människor i allmänhet utg̊ar fr̊an att
maximen gäller d̊a de tolkar en talares yttranden.

Ett annat sätt att beskriva en“prototypisk”samtalssituation är i termer
av dess deltagare och samtalssituationen i stort. Det är mot denna bakgrund
som lejonparten av tidigare forskning gällande interpersonell kommunika-
tion har utförts. I mångt och mycket överinstämmer denna även med den
dialogsituation som Grice med flera målar upp i sin forskning. En sam-
manställning av dialogsituation g̊ar därför att göra i dessa tre punkter:

1. De b̊ada samtalparterna befinner sig p̊a samma fysiska plats och tid
(i samma rum, ansikte mot ansikte).

2. De har en gemensam överenskommelse om samtalets syfte och in-
neh̊all eller försöker komma överens om detta.

3. De försöker komma överens/n̊a konsensus (samtalet har inte karak-
tären av en förhandling).

Detta val av samtalssituation kan sägas stämma för en del dialogsitua-
tioner, men l̊angt ifr̊an alla. Detta leder till fr̊agor om ovanst̊aende punkter
i själva verket säger n̊agonting om verkliga situationer och talare utanför
en experimentsituation. Inte sällan är det s̊a att vi för en diskussion utan
att ha en gemensam och grundläggande bas att bygga dialogen p̊a. Vi kan
även ha diametralt skilda åsikter om samtalets syfte. Detta blir ofta extra
tydligt inom den sektorer där en stor del av verksamheten innebär förhan-
dlingssituationer, som till exempel näringsliv och kommunal verksamhet.
För att ytterligare komplicera situationen sker denna kommunikation idag
ofta över andra medier än FtF. Även tidsaspekten har idag blivit allt vik-
tigare i och med alternativa kommunikationssätt. Telefon och epost f̊ar här
ses som tv̊a av de viktigare av en l̊ang rad av metoder för att föra ett samtal
och diskussion över avst̊and.
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2.3.2 Spr̊akets olika roller

Ett annan sätt att se p̊a det mänskliga spr̊aket är i termer av dess funk-
tion. Brown och Yule använder begreppen“transactional”respektive“inter-
actional” för att beskriva spr̊akets tv̊a huvudsakliga funktioner. Transak-
tionellt spr̊ak, menar Brown och Yule, används för att förmedla inneh̊all
medan interaktionellt spr̊ak utnyttjas för att upprätth̊alla sociala förh̊al-
landen och för att uttrycka personliga attityder.

Givet denna indelning delar Brown och Yule in spr̊ak “which is used
to convey factual or propositional information as primarily transactional
language” (Brown & Yule 1983). Det förutsätts att genom att använda i
huvudsak interaktionellt spr̊ak har talaren (eller författaren) som främsta
syfte att etablera eller underh̊alla sociala relationer; spr̊aket i en s̊adan
situation är med andra i huvudsak “relationsorienterat”.

Brown och Yule p̊apekar dock att indelningen i transaktionellt och in-
teraktionellt spr̊ak är en “analytiskt bekvämlighet” och att “it would be
unlikely that, on any occasion, a natural language utterance would be used
to fulfill only one function, to the total exclusion of the other” (Brown &
Yule 1983). I själva verket ska de b̊ada sätten att utnyttja spr̊aket alltid
ses som sammanvävda b̊ade i talad och skriven kommunikation.

2.3.3 Förslag till alternativa samtalssituationer

Ett alternativ till den “prototypiska dialogsituationen” är att en efter en
variera n̊agon av de de olika aspekter som ing̊ar i den och studera hur det-
ta p̊averkar kommunikationen mellan deltagarna. Istället för att l̊ata delta-
garna i kommunikationen sitta ansikte mot ansikte kan ett annat medium
väljas för interaktionen. Ett alternativ till att utnyttja referentiella prob-
lemlösningsuppgifter kan vara förhandlingsituationer eller en uppgift där
deltagarna har olika m̊al. Istället för en i huvudsak transaktionell kommu-
nikation kan uppgiften sträva mot interaktionell dito och s̊a vidare.

Ett exempel p̊a s̊adana uppgifter är de som används av Adriansson &
Hjelmquist (1999). Denna studie utnyttjar sig av tv̊a uppgifter: ett “socialt
dilemma”-problem, där en deltagare kan välja att samarbeta eller motarbe-
ta de övriga i gruppen och en mordg̊ata, där alla deltagare har tillg̊ang till
unik information som krävs för att g̊atan skall kunna lösas. I denna studie
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görs även en jämförelse mellan hur olika medier p̊averkar kommunikationen.

2.4 Kommunikationsstrategier

En huvuddel av de studier som utförts inom ramen för andraspr̊aksan-
vändning har fokuserat sig p̊a hur talare löser kommunikativa problem när
den normala kommunikationen fallerar. Dessa alternativa lösningar p̊a ett
kommunikativt referentiellt problem är vad spr̊akforskarna benämner som
kommunikationsstrategier (i fortsättningen förkortat CS efter eng. Com-

munication Strategies). Det bör tilläggas att dessa strategier inte är förbe-
h̊allna L2-talare, utan är n̊agot som används av alla talare.

Det finns ett flertal definitioner p̊a vad som utgör en kommunikativ
strategi och i tidiga arbeten p̊a omr̊adet definieras CS som:

• . . . used by an individual to overcome the crisis which occurs when
language structures are inadequate to convey the individual’s thought
(Tarone 1977).

• . . . potentially conscious plans for solving what to an individual presents
itself as a problem in reaching a particular communicative goal (Faerch
& Kasper 1983).

• . . . strategies which a language user employs in order to achieve his
intended meaning on becoming aware of problems arising during the
planning phase of an utterance due to his own linguistic shortcomings
(Poulisse, Bongaert &ˆMKellerman 1984).

Dessa begrepp har enligt Poulisse, mer gemensamt än deras definition
av kommunikationsstrategier som n̊agot som till sin natur beskriver en
inneboende problematik. De visar även att dessa definitioner ser “. . . CS
as mental plans implemented by the second language learner in response to
an internal signal of an imminent problem, a form of self-help that did not
have to engage the interlocutor’s support for resolution” (Poulisse 1997).

När en talare inte hittar rätt ord för att beskriva objektet “kopp” kan
hon till exempel beskriva denna p̊a ett flertal alternativa sätt. Att exem-
pelvis beskriva koppen i termer av funktion (“den man dricker ur”), ut-
seende (“rund sk̊al med handtag i sidan”) eller rent utav genom att ersätta
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det aktuella objektet med ett annat ord ur samma eller näraliggande ob-
jektklass (“glas”) kan alla vara fullgoda sätt att beskriva objektet.

Givetvis behöver inte enda anledningen till varför en talare utnyttjar
en kommunikationsstrategi vara att man inte hittar ordet för ett ting eller
begrepp, det kan lika gärna vara motparten som inte först̊ar eller känner
till innebörden av ett ord varför en alternativ förklaring är p̊a sin plats.

CS är ett stort och mångfasetterat forskningsomr̊ade och en uttöm-
mande diskussion av ämnet är därför tyvärr utanför ramen för denna
uppsats. För den intresserade ges en grundlig genomg̊ang av begreppet
i Poulisse (1997).

2.4.1 Tidigare forskning inom CS

Den främsta metoden för att studera kommunikativa strategier har i hu-
vudsak best̊att av olika varianter av Krauss och Gluckbergs referentiella
kommunikationsuppgift som tidigare beskrivits.

Tidigare forskning har visat att det finns en klara likheter i hur första
och andraspr̊aksanvändare löser referentiella problem. En studie utförd av
Poulisse & Bongaerts (1989) har visat att L1- liksom L2-användare före-
drar holistiska beskrivningsmodeller (helhetsbeskrivningar; till skillnad fr̊an
delbeskrivningar) framför analytiska och att beskrivningarna tog längre tid
p̊a engelska. Det nämns dock inte om det även finns en skillnad i hur väl
uppgifterna löstes av de olika grupperna. Inte heller berörs dialogsituatio-
nen närmare d̊a det i denna studie har varit en L2-talare som beskrivit
objekt s̊a att en tänkt L1-talare ska först̊a vilket objekt som avses.

2.5 Övergripande forskningsfr̊agor

Som visats ovan, har forskningsarbetet i huvudsak inriktats p̊a vilka kom-
munikativa problem som uppst̊ar d̊a ett andraspr̊ak används för en referen-
tiell kommunikationsuppgift och vilka kommunikationsstrategier en spr̊akan-
vändare utnyttjar för att lösa dessa problem. I denna studie vill vi i stället
utröna om det föreligger n̊agra effektivitetsskillnader i en kommunikativt
krävande dialogsituation. I följande avsnitt presenteras de övergripande
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forskningfr̊agorna samt den studie som genomförts givet den bakgrund som
tidigare presenterats.

2.5.1 Studieupplägg

Den naturliga följden av att studera effektivitetsskillnader av andraspr̊ak-
sanvändning är att aspekter som hur l̊ang tid det tar att lösa en kom-
munikativt komplicerad uppgift samt om felfrekvensen blir högre än om
uppgiften skulle ha utförts p̊a deltagarnas modersm̊al blir viktiga.

Förutom dessa rent kvantitativa mätpunkter vill vi även studera huru-
vida en andraspr̊akstalare i en dyad och den kommunikativa situationen
upplevs annorlunda än de skulle ha gjort om kommunikationen skett p̊a ett
förstaspr̊ak, detta baserat p̊a de idéer som lagts fram i 2.2.4.

Vidare vill vi även studera avancerade spr̊akanvändare med hög spr̊aklig
förm̊aga inom ett L2-spr̊ak. Vi vill även studera hur dessa klarar av att lösa
uppgiften i par.

För att åstadkomma detta har den genomförda studien baserats p̊a
en väldokumenterad och vältestad metod för datainsamling som i stort
baserats p̊a de tidigare referentiella kommunikationsuppgifter som använts
inom forskningsomr̊adet. De uppgifter som används i studien beskrivs i sin
helhet i 3.2. De forskningsfr̊agor som är tongivande för studien kan med
andra ord sammanställas i följande punkter:

• Avancerad referentiell problemlösning i dyader p̊a L1- respektive L2-
spr̊ak.

• Kompetenta L2-användare (till skillnad fr̊an en inlärningsituation).

• Effektivitetsm̊att till skillnad fr̊an CS.

• Kvalitativa aspekter av uppgiften och motparten.

Denna försöksuppställning ger upphov till ett antal huvudsakliga fr̊agor
för studien:

• Fr̊aga 1 Kommer en dyad med andraspr̊aksanvändare att prestera
annorlunda i avseende p̊a tid och felfrekvens än motsvarande L1-
grupp?
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• Fr̊aga 2 Kommmer en L2-grupp att uppleva uppgiften och sin mot-
part i dialogsituationen annorlunda än motsvarande L1-grupp?

• Fr̊aga 3 Hur kommer L2-användare att skatta sin egen spr̊akförm̊aga
för avancerade kommunikationsuppgifter?

2.5.2 Metodologiska fr̊ageställningar och val

Det tillvägag̊angssätt som valts har lett till ett antal olika metodologiska
problem. D̊a tonvikten i tidigare L2-forskning i huvudsak har inriktat sig
p̊a SLA och CS har det varit sv̊art att hitta liknande studier att bygga
vidare p̊a. Hade möjlighet funnits i form av tid och andra resurser hade
det naturliga valet varit att studera en situation i arbetslivet som innebär
kommunikation p̊a andraspr̊ak. Detta i sin tur skapar dock helt andra krav
p̊a hur ett s̊adant material skall analyseras.

I den genomförda studien har engelska genomg̊aende använts som L2-
spr̊ak. Detta har flera skäl. Den främsta anledningen till detta val var att
enkelt hitta nog m̊anga informanter som besitter tillräcklig spr̊aklig kom-
petens. Vidare ans̊ags det viktigt att de skulle ha n̊agon form av praktisk
erfarenhet av att använda spr̊aket, exempelvis för studier eller p̊a andra
sätt. Detta f̊ar ses som mindre sannolikt, om ett annat spr̊ak som till ex-
empel franska eller tyska valts för studien. Även analyskravet skulle gjorts
sv̊arare om ett annat spr̊ak än engelska valts, d̊a detta inneburit krav p̊a
extern spr̊akgranskning för det efterföljande analysarbetet.

2.5.3 Pilotstudier

Som en förberedelse till det skarpa försöket genomfördes ett antal pilot-
studier. Syftet med dessa var att testa och utvärdera tänkbara uppgifters
lämplighet för den planerade huvudstudien. I stor utsträckning bestod dessa
av olika varianter p̊a referentiella kommunikationsuppgifter som tidigare
använts i andra studier.

Bland annat utnyttjades den kartuppgift som Sølvberg & Blakar (1980)
använder i sin studie av kommunikationseffektivitet hos dyader med schizofre-
na barn för en av förstudierna.
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I uppgiften skall den ena av försöksdeltagarna instruera den andre att
“g̊a” en förbestämd väg genom en stiliserad karta i form av ett rutnät. Kar-
torna de b̊ade försöksdeltagarna har till sitt förfogande är inte identiska och
s̊aledes uppst̊ar det oundvikligen problem p̊a väg mot uppgiftens lösning,
d̊a den tänkta rutten g̊ar genom ett omr̊ade där det för en av deltagarna
saknas vägar.

I förstudien användes fyra dyader. I alla dyader utnyttjades engelska
för uppgifterna. Innan det riktiga försöket genomfördes fick de även utföra
en initial testomg̊ang för att först̊a hur uppgiften skulle genomföras.

Denna pilotstudie ledde till att ett antal viktiga problem kom fram i
dagen. I v̊art fall bestod huvudproblemet i att hitta en uppgift som ställde
tillräckligt höga krav p̊a informanternas kommunikativa förmåga inom ett
andraspr̊ak samt deras förmåga att referera till ting och begrepp p̊a de-
taljniv̊a. Det var med andra ord viktigt att de problem som kunde uppst̊a
inte enbart skulle röra sig om en brist p̊a ett lämpligt vokabulär. I detta fall
visade sig uppgiften vara alldeles för lätt för deltagarna och vi tvingades
därför överge tankarna p̊a att använda den för huvudstudien i ett relativt
tidigt skede.

Till en början var det v̊ar avsikt att hitta en uppgift som efterliknade en
förhandlingssituation men bristen p̊a en vältestad metod som samtidigt kan
analyseras med kvantitativa medel tvingade oss att överge även detta sp̊ar.
Vi valde därför slutligen istället en uppgift som inkluderade b̊ade kraven
p̊a spr̊aklig komplexitet och möjlighet till enkel kvantitativ analys. Denna
beskrivs i nästa kapitel.
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Kapitel 3

Metod

3.1 Deltagare

Totalt deltog 40 personer uppdelade p̊a 20 dyader i studien. Av dessa var
21 män och 19 kvinnor mellan 19 och 41 år med en medel̊alder p̊a 23 år (SD
3,71). Sammansättningen av dyaderna var b̊ade sam- och flerkönad. Alla
informanter som deltog i studien var studerande vid Linköpings universitet,
antingen vid ett utbildningsprogram eller en frist̊aende kurs.

Huvuddelen av deltagarna i studien var av svenskt ursprung och har
svenska som sitt moderm̊al. Tv̊a av deltagarna hade tyskt ursprung, en
danskt och en av spanskt ursprung. Alla deltagare sade sig dock använda
svenska som sitt enda eller delade modersm̊al. Alla informanter har deltagit
i svensk eller motsvarande grundskole- och gymnasieutbildning och har där-
för en längre tids engelskaundervisning bakom sig. Engelska har även varit
det första främmande spr̊ak de studerat. I de flesta fall har informanterna
mellan 7-9 års undervisning med uppskattningsvis 2-3 lektioner i veckan
bakom sig. Därför f̊ar de anses vara relativt kompetenta L2-användare.

Förutom detta framkom det att ett antal av informanterna även hade
studerat p̊a en gymnasieutbildning med inriktning mot engelska. I m̊anga
fall har detta inneburit en ökad andel klassrumsundervisning p̊a engelska
gentemot en vanlig gymnasieutbildning. D̊a det senare i den avslutande in-

27
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tervjun visade sig att andelen undervisning som gavs p̊a engelska skiljde sig
betydligt mellan olika skolor och utbildningar är det sv̊art att avgöra vilket
betydelse detta kan ha haft för studien och deltagarnas engelska spr̊akför-
måga. Deltagarna var även väl bekanta med att läsa engelsk text d̊a mer-
parten av den kurslitteratur som användes i deras respektive utbildningar
var engelskspr̊akig.

3.2 Uppgifter och genomförande

Den försöksuppställning som använts i denna studie best̊ar av tv̊a deluppgifter.
Den förenande faktorn för dessa är att deltagarna ska samarbeta för att
s̊a snabbt som möjligt lösa ett problem av referentiell karaktär. Den ena
uppgiften som använts är en sorteringsuppgift (fr̊an och med nu refererad
till som sorteringsuppgiften) där det är en deltagares uppgift att instruera
den andre till att sortera ett antal bilder efter en redan förutbestämd ord-
ning. I den andra uppgiften ombeds informanterna att samarbeta för att
reproducera en konstruktion med träblock och n̊agra glaskulor fr̊an en giv-
en förlaga (i fortsättningen benämnd konstruktionsuppgiften). Konstruk-
tionsuppgiften har tidigare använts i studier av Hirsch (1997) och Plejert
(1998).

Under de b̊ada deluppgifterna har försökspersonerna varit åtskilda av
en ogenomskinlig skärm som hindrat dem fr̊an att se varandra. Deltagarna
tvingades med andra ord anpassa sina instruktioner och fr̊agor till denna
situation och kunde s̊aledes inte förlita sig p̊a visuella tecken som han-
drörelser och ansiktsuttryck.

Deltagarnas olika roller i de b̊ada uppgifterna bestämdes genom lot-
tning. Den deltagare som valdes till instruktör fick i uppgift att guida den
andre (konstruktören) genom de b̊ada uppgifterna. De roller deltagarna
blev tilldelade gällde med andra ord genom de b̊ada delförsöken.

Hela försökssessionen videofilmades och ljudet spelades in med en rundup-
ptagande mikrofon som placerats mellan de b̊ada försöksdeltagarna. Kam-
eran slogs p̊a en stund innan försöken började för att försökspersonerna
skulle f̊a tid och chans att vänja sig vid tanken att bli filmade. Försök-
sledaren var placerad vid ena kortändan av det bord försöksdeltagarna satt
vid. Den försöksuppställning som användes kan ses i sin helhet i figur 3.1.
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Figur 3.1: Den uppställning som användes för försöket. P̊a bilden syns
den skärm som skiljer försöksdeltagarna åt. Instruktören sitter i detta fall
till höger i bilden.
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Innan varje deluppgift började blev informanterna tilldelade och ombed-
da att läsa instruktionerna för denna tillsammans med försöksledaren (för
att se instruktionerna i sin helhet, se bilaga B). Efter den första deluppgiftens
slutförande gick försöksledaren in och gav instruktionerna till nästa deluppgift.
Försöksdeltagarna uppmuntrades till att ställa fr̊agor om de kände att n̊a-
gonting gällande de enskilda uppgifternas utförande var oklart. Det poängter-
ades även att uppgifterna gjordes p̊a tid.

Vid slutet av varje försökssession fick de b̊ada försöksdeltagarna genomg̊a
en gemensam kortare intervju p̊a n̊agra minuter. De fick även enskilt fylla
i tv̊a enkäter (se bilaga A) där de ombads att skatta sin egen spr̊akförm̊aga
samt beskriva hur de upplevde uppgifterna och uppgiftssituationen i stort.
De skulle även skatta hur de upplevde den andra informanten i en av dessa
enkäter. Slutligen tackades deltagarna och mottog varsin biocheck för sin
medverkan. Totalt tog de b̊ada delförsöken, den efterföljande intervjun följt
av de b̊ada enkäterna mellan fyrtiofem minuter till en timme för de olika
grupperna. Själva datainsamlingen p̊agick under en fyraveckorsperid.

I följande avsnitt beskrivs sorteringsuppgiften och konstruktionsuppgiften
tillsammans med de olika beroendevariabler som använts.

3.2.1 Sorteringsuppgiften

I sorteringsuppgiften har det varit instruktörens uppgift att med hjälp av
konstruktören arrangera set med bilder p̊a vardagsobjekt i en given ordning.
Varje enskilt set har inneh̊allit sex bilder och totalt var det sex set som
skulle sorteras korrekt. Instruktörens bilder var utlagda framför denne i en
sedan tidigare förutbestämd ordning medan konstruktörens bilder var lagda
i kuvert för var och en av de sex uppgifterna. Det klargjordes i ett tidigt
skede att det var viktigt att uppgifterna löstes korrekt och att oklarheter
skulle redas upp, även om detta innebar att det tog extra tid att slutföra
uppgiften.

De bilder som använts i uppgiften var hämtade fr̊an ett antal olika
vardagliga domäner som köksredskap, snickarverktyg och kontorsredskap.
Objekten är särskilt utvalda för att vara välkända men änd̊a inte tillhöra
de centrala och arketypiska objekten i varje domän. De utvalda objek-
ten var allts̊a inte “basic level nouns” enligt Som exempel faller objekten
“kniv” och “gaffel” bort fr̊an domänen köksredskap d̊a de f̊ar ses tillhöra
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arketyperna för köksredskap. I n̊agra set är alla bilder hämtade fr̊an sam-
ma domän medan andra bildset blandar till utseendet liknande objekt fr̊an
olika domäner. Gemensamt för bildseten är att objekten ofta p̊aminner om
varandra i avseende p̊a form, färg och i vissa fall även användningsomr̊ade
och funktion. Ett av de bildset som användes för de olika deluppgifterna
kan ses i figur 3.2.

Figur 3.2: Ett de totalt sex bildset som användes för sorteringsuppgiften.
Resterande bildset kan ses i appendix C.

Innan informanterna började med de sex sorteringsuppgifterna genom-
förde de även tv̊a testomg̊angar av samma uppgiftstyp. Detta gjorde för att
säkerställa att de först̊att hur uppgifterna skulle genomföras. Om de hade
n̊agra fr̊agor under dessa uppgifter fick de svar p̊a dessa av försöksledaren.
Under de skarpa försöken gavs ingen s̊adan hjälp om det inte var absolut
nödvändigt för slutförandet av uppgifterna.

Bildseten för de tv̊a inledande testomg̊angarna var sammanställda fr̊an
andra domäner än de som senare användes i uppgiften och av ökande
sv̊arighetsgrad, vilket försöksdeltagarna informerades om. Den tid det tog
för informanterna att slutföra varje delomg̊ang noterades tillsammans med
anteckningar om vilka problem informanterna stötte p̊a och som kunde vara
intressant för fortsatt analys. Det senare gjordes i huvudsak som en tidsbe-
sparande åtgärd för att minimera behovet av en tidskrävande transkription
av dialogerna.

3.2.2 Konstruktionsuppgiften

Konstruktionsuppgiftens syfte har varit att utforska hur tv̊a talare klarar av
att lösa en uppgift med inbyggda fel de inte sedan tidigare gjorts medvetna
om. De b̊ada informanterna gavs i denna uppgift varsitt set med klossar
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best̊aende av åtta träblock av olika storlek och form och n̊agra glaskulor.
För instruktörens del var blocken redan sammansatta till den konstruktion
som visas i figur 3.3.

Instruktören ombads i denna uppgift att s̊a snabbt som möjligt och utan
att n̊agra fel uppkom guida konstruktören att bygga en identisk kopia av
den klosskonstruktion hon hade framför sig. Ingen av deltagarna gjordes
medvetna om det faktum att de b̊ada uppsättningarna klossar de hade till
sitt förfogande inte var identiska. I själva verket skiljde sig en av konstruk-
törens mindre block fr̊an instruktörens i och med att det hade ett extra
h̊al (utmärkt i figur 3.3). Det är med andra ord omöjligt att lösa uppgiften
perfekt och deltagarna m̊aste istället komma överens om en kompromiss-
lösning. Anledningen till denna uppställning var att göra uppgiften sv̊arare
och utforska hur deltagarna löste uppgiften när eller om denna skillnad up-
ptäckes. Uppgiften är med andra ord en kombination av tv̊a olika moment:
själva konstruktionsmomentet och att deltagarna har olika information (i
likhet med den kartuppgift som användes i pilotstudien)

I alla fall utom ett upptäckte deltagarna att blocken de använde inte var
identiska. I n̊agra fall fr̊agade de d̊a försöksledaren hur de skulle fortsätta
och fick svaret att lösa uppgiften s̊a bra som det var möjligt med det givna
materialet. Om tvekan uppstod poängterades det att en glaskula skulle
kunna rulla genom hela konstruktionen. I m̊anga fall behövdes inte denna
extra instruktion utan deltagarna tog för givet att detta var rätt sätt att
lösa uppgiften p̊a. Det finns ingenting i det inspelade materialet som tyder
p̊a att deltagarna trodde att felet var en felaktighet i experimentdesignen
och därför kunde anses vara ett misstag fr̊an försöksledarens sida.

Liksom i fallet med sorteringsuppgiften mättes den tid det tog för
försöksdeltagarna att lösa uppgiften samt om denna lösts korrekt eller inte.

3.2.3 Gruppbortfall

Ursprungligen var tjugo försökssessioner planerade med totalt fem sessioner
i varje delgrupp, men ytterligare fyra sessioner behövde genomföras p̊a
grund av skäl som inte kunde förutses i planeringsstadiet av studien. I
tre av dessa berodde bortfallet p̊a att grupperna inte stämde in p̊a de
spr̊akliga kriterier som satts upp för studien. För att informanterna skulle
anses lämpliga för studien fick de inte:
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Figur 3.3: Konstruktionsuppgiften med den färdiga konstruktionen och de
b̊ada klossuppsättningarna som användes i studien.
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• Bott (genom jobb eller studier) under längre tid i ett land där engelska
räknas som ett huvudspr̊ak.

• Ha ett annat modersm̊al än svenska eller klassa svenska som sitt an-
draspr̊ak.

• Genomg̊att en längre tids utbildning p̊a engelska.

• Använt engelska p̊a daglig basis under längre tid.

I ett av de totalt tre fall som bortföll p̊a grund av spr̊akliga kriterier
talade b̊ada informanterna i dyaden engelska hemma med sin respektive
partner p̊a daglig basis. I de tv̊a kvarvarande dyaderna hade en eller b̊ada
av deltagarna genomg̊att en längre tids gymnasieutbildning p̊a engelska.

En extra session genomfördes även i den svenska spr̊akgruppen. När
denna grupp studerades närmare visade det sig att b̊ada försöksdeltagarna
hade stora sv̊arigheter med att lösa konstruktionsuppgiften. Det tog grup-
pen nästan 19 minuter att slutföra denna, vilket är drygt tio minuter mer

(mer än tv̊a standardavvikelser) än n̊agon av de andra dyaderna i de b̊ada
svenska spr̊akgrupperna. Vid en noggrannare analys av sessionen visade
det sig att riktningar skapade stora problem för informanterna, trots att
försöket utfördes p̊a svenska. Det är därför rimligt att anta att spatial ref-
erens utgjorde huvudproblemet för detta pars kommunikativa förmåga och
allts̊a inte spr̊aket per se. S̊aledes har denna dyads resultat inte använts i
den slutgiltiga statistiska analysen, trots att gruppen till slut lyckades lösa
uppgiften korrekt.

Totalt sett har allts̊a fyra dyader uteslutits fr̊an den statistiska analysen.
Detta innebär dock inte, å andra sidan, att dessa dyaders resultat är att
betrakta som ointressant för studien i stort d̊a det i n̊agra av dessa fall
g̊ar att se skillnader i dessa försökssessioners resultat i jämförelse mot de
kvarvarande grupperna. Dessa aspekter beskrivs i detalj i avsnitt 4.7.1.

3.2.4 Spr̊akuppdelning och delförsöksordning

Den studie som genomförts är utformad som en full inomgruppsdesign. Av
de totalt 20 grupper som deltagit genomförde tio av dessa konstruktions-
och sorteringsuppgiften p̊a svenska medan de återst̊aende tio grupperna
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slutförde dem p̊a engelska. Spr̊akgrupperna har i sin tur delats in i tv̊a
grupper vardera där hälften började med sorteringsuppgiften och den an-
dra hälften började med konstruktionsuppgiften. P̊a detta sätt har totalt
fyra olika grupper skapats med den inbördes ordningen Kons-Sort:Eng,
Kons-Sort:Sv, Sort-Kons:Eng och Sort-Kons:Sv. Kons betecknar i detta fall
konstruktionsuppgiften, Sort sorteringsuppgiften, Eng att engelska använts
för försöket och Sv att svenska använts. Den slutgiltiga experimentdesignen
kan ses i sin helhet i tabell 3.1.

Det spr̊ak som varje grupp skulle använda för uppgifterna var p̊a för-
hand bestämt innan försöksledaren träffat försöksdeltagarna. Svenska an-
vändes dock genomg̊aende för instruktionerna till uppgifterna, den avslu-
tande intervjun samt de b̊ada enkäterna.

Tabell 3.1: Den gruppindelning som användes i studien. Kons betecknar
här konstruktionsuppgiften och Sort sorteringsuppgiften.

Uppgiftsordning/Spr̊ak Svenska Engelska

Sort-Kons 5 5
Kons-Sort 5 5

Totalt (antal dyader) 10 10

3.2.5 Beroendevariabler

Totalt har en mängd olika beroendevariabler används för studien. Dessa kan
sammanställas i kvantitativa faktorer som tid och felfrekvens samt kvalita-
tiva faktorer (egenskattad spr̊akförm̊aga, upplevelser av försökssituationen
och den andre informanten). De enkäter som användes i studien har haft
ett flertal syften. För det första användes de för att sammanställa generell
information om informanterna som ålder, kön, modersm̊al et cetera. För
det andra ville vi kontrollera varje deltagares tidigare erfarenhet med att
använda engelska för olika typer av problemlösning. Vi ville även veta hur
ofta man använde engelska för att p̊a s̊a sätt kunna skatta varje deltagares
engelska spr̊akförm̊aga och vilken spr̊akkompetens de själva tyckte att de
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besatt. Allt detta mättes i enkät 1: Engelskaanvändning (bilaga A.1).
Den andra enkätens syfte var att studera attityder gentemot andraspr̊ak-

sanvändare samt hur situationen och uppgifterna upplevdes i stort för att
p̊avisa eventuella skillnader mellan den engelska och svenska spr̊akgruppen.
De fr̊agor som ställdes i denna enkät kan ses i bilaga A.2.



Kapitel 4

Resultat

4.1 Gruppskillnader och delförsöksordning

Ett huvudskäl till den genomförda studiens design i avseende p̊a delförsök-
sordning har varit att kontrollera möjliga differential carry-over effects, det
vill säga att ordningen p̊a delförsöken har p̊averkat det slutgiltiga resultatet
olika mycket beroende p̊a vilken av de b̊ada deluppgifterna varje dyad bör-
jade med (för en utförligare diskussion av carry-over effects, se exempelvis
Breakwell, Hammond &ˆMFife-Schaw (1995)). I resultaten finns det dock
inget som tyder p̊a att uppgiftsordningen har haft n̊agon betydelse för de
enskilda gruppernas prestationer varför resultaten av dessa delgrupper i
fortsättningen presenteras sammanslaget.

4.2 Sorteringsuppgiften – kvantitativa resul-

tat

Sorteringsuppgiften visar p̊a stora skillnader mellan de tv̊a spr̊akgrupperna.
I medeltal tog det 9 minuter (540 sekunder) för L1-gruppen att lösa de sex
sorteringsuppgifterna medan motsvarande tid för L2-gruppen var 14 min
42 s (882 sekunder; t 4,319, p<0,001). Det är även tydligt utifr̊an resultaten

37
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att spridningen i den tid det tagit att slutföra de enskilda uppgifterna varit
klart större i de engelska dyaderna, även om denna minskat n̊agot mot slutet
av uppgiftsserien (figur 4.1). De enskilda medelvärdena för var och en av de
sex deluppgifterna samt spridning för varje uppgift och försöksgrupp kan
ses sammanställda i figur 4.1.

Figur 4.1: Sorteringsuppgiften: medelvärden samt spridning för alla
deluppgifter och grupper.

Skillnaden i prestation mellan L1- och L2-gruppen är konsistent d̊a det
sammantaget endast är en svensk dyad som är l̊angsammare i slutförandet
av de sex sorteringsuppgifterna än den snabbaste engelska dyaden (se figur
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4.2).

Figur 4.2: Sorteringsuppgiften: lösningstid för alla observationer.

4.2.1 Inlärningseffekter hos L2-gruppen

Sorteringsuppgiften uppvisar en tydlig inlärningseffekt för L2-gruppen och
under de tre första av de totalt sex uppgifter som genomfördes är skill-
naderna mellan de engelska och svenska grupperna mycket stor: L2-gruppen
arbetar omkring trettio procent l̊angsammare i jämförelse med L1-gruppen
under dessa uppgifter. Efter den tredje uppgiften minskar dock gapet mel-
lan spr̊akgrupperna drastiskt för att i den sista uppgiften vara relativt
liten (figur 4.3). I de svenska dyaderna g̊ar det inte att se n̊agon liknande
inlärningseffekt och överlag uppvisar denna spr̊akgrupp ett jämnare och
mer homogent resultat genom de sex deluppgifterna.
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Figur 4.3: Sorteringsuppgiften: resultat för L-1 och L2-gruppen.
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4.2.2 Felfrekvenser

I sorteringsuppgiften har i princip alla grupper sorterat de sex bildseten i
korrekt ordning. Det är värt att notera att de dyader som använt engelska
tenderade att dubbelkontrollera att bilderna l̊ag i rätt ordning oftare än de
svenskspr̊akiga dyaderna. Försöksdeltagarna har i de fall där fel uppkommit
med största sannolikhet koncentrerat sig p̊a att jobba s̊a snabbt som möjligt
och glömt, alternativt bortsett fr̊an att det var viktigt att uppgiften löstes
korrekt. Vid en närmare studie av dessa sessioner uppvisar informanterna
klara tecken p̊a stress vilket ytterligare förvärrat situationen.

Antalet felaktigt lösta uppgifter fördelade sig i studien jämnt över de
b̊ada spr̊akgrupperna med totalt en inkorrekt löst deluppgift per spr̊ak-
grupp. De totalt 20 dyader som tagits med i den slutgiltiga analysen har
sammanlagt genomfört 120 sorteringsuppgifter. Med de tv̊a felaktigt lös-
ta uppgifterna innebär detta att 98,3 procent av de tilldelade uppgifter-
na lösts korrekt. Lösningsgraden har med andra ord varit mycket god för
deluppgiften, oavsett vilket spr̊ak som använts.

För att möjliggöra en rättvis och konsekvent bedömning om vad som
skulle krävas för att en uppgift skulle anses vara felaktigt löst sammanställdes
tv̊a kriterier enligt nedanst̊aende lista. Varje deluppgift i sorteringsmo-
mentet klassades som felaktigt löst om n̊agon eller b̊ada av dessa var gäl-
lande:

1. En eller flera av de sex bilderna lades i fel ordning.

2. En eller flera av de bilderna vändes åt fel h̊all (även om den inbördes
ordningen mellan bilderna var korrekt).

I b̊ada fallen med felaktigt lösta deluppgifter började dyaderna med
sorteringsuppgiften. I det ena fallet lades bilderna i fel ordning (kriterie 1)
medan det i fall tv̊a var en av bilderna som vridits åt fel h̊all (kriterie 2).
I tabell 4.1 kan de fel som uppkom i de olika försöksgrupperna ses i sin
helhet.
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Tabell 4.1: Sorteringsuppgiften: felfrekvenser

Uppgiftsordning/Spr̊ak Svenska Engelska

Sort-Kons 1 1
Kons-Sort – –

4.3 Sorteringsuppgiften – kvalitativa resultat

De kvalitativa resultaten kan delas in i tv̊a kategorier: dels de iakttagelser
som gjordes av försöksledaren under försökets g̊ang samt det som framkom
ur den efterföljande intervjun med varje dyad. Även de b̊ada enkäter som
delades ut till informanterna efter att uppgifterna slutförts ger stöd för
tolkningsarbetet av hur uppgifterna och försökssituationen uppfattades av
informanterna.

4.3.1 Skillnader i strategival

I sorteringsuppgiften blir det särskilt tydligt vilka olika strategier de b̊ada
spr̊akgrupperna har utnyttjat för att lösa uppgiften. Många av deltagarna
har inte, som man borde förvänta sig av tidigare resultat med liknande
forskning (Poulisse & Bongaerts (1989)), i huvudsak använt sig av holistiska
beskrivningsmodeller för att lösa uppgifterna d̊a engelska använts. Istället
har informanterna behandlat bildseten p̊a en metaniv̊a i och med att det
varit bildernas inbördes ordning som beskrivits i mycket perifera termer.

I stället för att beskriva det avbildade objektet och p̊a vilket sätt detta
urskiljer sig fr̊an de andra fem (vilket varit det gängse metoden bland de
grupper som använt svenska för uppgiften) har försöksdeltagarna i m̊anga
fall valt att g̊a p̊a aspekter som placering av objektet p̊a fotot och eventuella
blixtreflexer i bilden. När de b̊ada deltagarna kommit överens om denna
strategi är det i själva verket sällan som det avbildade objektet nämns
överhuvudtaget.

Denna strategi, som användes av majoriteten av de engelska grupperna,
har visat sig vara ett mycket effektiv sätt att lösa uppgiften p̊a, d̊a dessa
grupper efter sex uppgifter löser de enskilda sorteringsuppgifterna nästan
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lika snabbt som sina svenska motsvarigheter. I de svenska grupperna kan
man inte se n̊agon liknande inlärningseffekt utan det tar grupperna ungefär
lika l̊ang tid att lösa de sex olika uppgifterna.

D̊a strategierna att lösa denna uppgift skiljer sig s̊apass kraftigt mellan
de b̊ada spr̊akgrupperna kan man diskutera huruvida de b̊ada grupperna
har löst samma uppgift. Ut̊at sett har de det, d̊a de utan större problem
klarat att sortera bilderna i rätt ordning. Om uppgiften, å andra sidan,
definieras som att benämna och referera till ett antal reella redskap är
skillnaden i den uppgift som lösts av de b̊ada spr̊akgrupperna mycket tydlig.

4.4 Konstruktionsuppgiften – kvantitativa re-

sultat

I likhet med sorteringsuppgiften är även tidskillnaden för konstruktion-
suppgiften mellan spr̊akgrupperna stor: 8 min 33 s i snitt för L1-gruppen
(513 s) och 14 min 30 s (870 s) för L2-gruppen (t 2,736, p<0,01). Lös-
ningstiden och intervallet för de fyra delgrupperna kan ses sammanställda
i figur 4.4.

Det är intressant och även n̊agot förv̊anande att notera att lösningsti-
den i tv̊a fall för den svenska gruppen utmärker sig med markant längre
lösningstider. I det ena fallet är denna den fjärde längsta lösningstiden om
alla grupper som slutfört uppgiften räknas med (figur 4.5). Även den andra
gruppen har en markant längre lösningstid i jämförelse med de andra sven-
ska dyaderna och placerar sig p̊a en sjunde plats i avseende p̊a den totala
lösningstiden. Exakt vad detta resultat kan bero p̊a är sv̊art att säga d̊a
det inte g̊ar att iaktta n̊agra anmärkningsvärda kommunikationsproblem
vid en noggrannare analys av videoinspelningarna i de aktuella fallen.

4.4.1 Felfrekvenser

Vad gäller felfrekvensen för uppgifterna g̊ar det inte att se n̊agra skillnader
mellan de dyader som utfört uppgifterna p̊a engelska respektive svenska
vilket motsäger hypotesen om att felfrekvensen för de engelska grupper-
na skulle vara högre för uppgiftstypen. I detta fall är dock tolkningen av
vad som utgjort en felaktigt löst uppgift inte lika självklar och enkel som
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Figur 4.4: Konstruktionsuppgiften: spridning och medelvärden.
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Figur 4.5: Konstruktionsuppgiften: lösningstid för alla observationer.
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i fallet med sorteringsuppgiften, i synnerhet d̊a det för konstruktören är
omöjligt att bygga en exakt kopia av instruktörens konstruktion. Här har
istället funktionen för konstruktionen varit av betydelse för tolkningen om
uppgiften lösts korrekt. Generellt har därför en lösning klassats som felaktig
om ett eller flera av följande kriterier har varit uppfyllda:

• N̊agon av de klossar som konstruktören haft tillg̊ang till har placerats
p̊a fel plats eller i fel riktning.

• Konstruktören inte har använt alla tillgängliga klossar.

• En spelkula inte har kunnat rulla genom hela konstruktionen.

Givet dessa premisser har totalt fyra gruppers konstruktionsuppgifter
klassats som felaktigt lösta. I likhet med sorteringsuppgiften fördelar sig
dessa jämnt över spr̊akgränsen med tv̊a inkorrekt lösta uppgifter i var-
je spr̊akgrupp. Med totalt 20 genomförda konstruktionsuppgifter innebär
detta att den sammanlagda lösningsgraden för dessa är lägre (80,0 procent)
än för sorteringsuppgiften. En komplett sammanställning över de enskilda
felen kan ses i tabell 4.2.

Tabell 4.2: Sammanställning av antalet fel för konstruktionsuppgiften
fördelat över de fyra delgrupperna.

Uppgiftsordning/Spr̊ak Svenska Engelska

Sort-Kons 2 1
Kons-Sort - 1

I de fall där uppgifterna lösts felaktigt har det sammanlagda medelvärdet
för varje spr̊akgrupps lösningstid ersatt dessa i den statistiska analysen.

4.4.2 Tidsskillnader för problemhantering

Den mest iögonfallande skillnaden mellan L1- och L2-gruppen är hur dessa
hanterar de kommunikativa problem som uppst̊ar i konstruktionsuppgiften.
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Detta gäller i synnerhet skillnaden hos de mindre klossar de b̊ada delta-
garna har tillg̊ang till. D̊a i princip alla informanter har börjat med att
bygga klosskontruktionen fr̊an dess högsta punkt, vilket även varit start-
punkten för den kula som senare ska kunna rulla genom konstruktionen
(figur 3.3), har inte denna diskrepans i m̊anga fall inte upptäckts förrän
i ett relativt l̊angt framskridet skede av konstruktionsarbetet. Vid denna
tidpunkt har de b̊ada informanterna i dyaden vanligtvis redan etablerat ett
gemensamt vokabulär för hur de ska referera till de olika träklossarna, deras
inbördes förh̊allande till varandra samt generella riktningar i konstruktio-
nen (upp/ner, vänster/höger, et cetera). När problem uppst̊ar, orsakade av
skillnaden i klossar, är förvirringen ofta stor hos deltagarna. I merparten
av fallen är det konstruktören som upptäcker att hon inte längre har n̊agra
fler klossar som stämmer in p̊a instruktörens beskrivning.

I n̊agra enstaka fall har klosskillnaden upptäcks redan i startskedet av
uppgiften och d̊a ofta genom att de b̊ada informanterna tillsammans g̊ar
igenom vilka klossar de b̊ada har till sitt förfogande. I många fall har dock
informanterna inte fäst tillräcklig uppmärksamhet vid detta faktum (i syn-
nerhet i de grupper som använder sig av engelska) d̊a de längre fram i
konstruktionensarbetet ofta möter samma typ av problem som de andra
grupperna. Det verkar med andra ord som att uppgiftens andra sv̊arigheter
tar överhanden senare i uppgiften.

De b̊ada spr̊akgruppernas tillvägag̊angssätt i att lösa klossproblemet
skiljer sig tydligt. I de flesta svenska dyader har det, efter att den ursprun-
liga förvirringen lagt sig, inte varit n̊agon tvekan om att deltagarna insett
att de har olika klossar. Dyaderna har här för det mesta gjort en snabb
återkoppling till hur klossarna är ihopsatta, vanligtvis genom att instruk-
tören beskriver sin uppställning fr̊an start till slut. Konstruktören har sedan
löpande verifierat att hon har samma konstruktion. I n̊agra enstaka fall har
konstruktören beskrivit sin uppställning av klossar medan instruktören har
verifierat denna (vilket även visar p̊a en intressant aspekt om vem det är
som leder kommunikationen i egenskap av den roll man blivit tilldelad;
se även 4.5.2). Efter detta r̊ader det oftast inte n̊agon tvekan om att det
inte är kommunikationen per se som fallerat utan att problem som uppst̊ar
beror p̊a att de b̊ada deltagarna inte har samma klossar. I m̊anga fall har
informanterna även fr̊agat försöksledaren om s̊a är fallet.

För de engelska grupperna har situationen varit en annan och problemet
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har inte varit lika enkelt att lösa. De olika klossarna skapar i denna uppgift
en större osäkerhet och förvirring för deltagarna.

Genom att i det inspelade videomaterialet mäta tiden fr̊an de initiala
tecknen p̊a att n̊agon av försöksdeltagarna inser att allt inte st̊ar rätt till tills
dess att a) b̊ada parterna n̊att insikt om att de har olika klossar eller b) rätt1

klossar har placerats p̊a rätt plats, har det framkommit att det föreligger
stora tidsskillnader i problemhantering mellan de b̊ada spr̊akgrupperna. I
medeltal tar det 69,6 sekunder för den svenska gruppen att lösa problemet
med klossen, medan det i fallet för de engelska grupperna tar 211 sekunder
(t 5,52, p<0,001).

Tecknen som informanterna använder för att markera problemet med
diskrepansen i klossar är uteslutande av spr̊aklig karaktär, inte sällan åtföljt
av gester, ickeverbala och andra tydliga tecken p̊a att uppgiften skapar
problem för deltagarna. I många fall har konstruktören p̊apekat att hon inte
har n̊agon kloss kvar som stämmer in p̊a instruktörens beskrivning. Detta
har i ett flertal fall i sin tur medfört att n̊agon av deltagarna poängterat
att det måste vara s̊a att de har olika klossar och att de f̊ar försöka sig
p̊a en “näst-bästa”-lösning. Med andra ord har deltagarna här tagit fasta
p̊a att det är konstruktionens funktion som ska ha företräde framför dess
utseende.

4.5 Konstruktionsuppgiften – kvalitativa re-

sultat

Konstruktionsuppgiften resultat skiljer sig p̊a ett antal viktiga punkter fr̊an
sorteringsuppgiften. Detta beror till stor del p̊a uppgiftens natur: det finns
inga enkla och sedan tidigare överenskomna namn p̊a de klossformer som
används. P̊a ett konceptuellt plan kan även konstruktionsuppgiften klassas
som mer komplicerad än sorteringsuppgiften, mycket beroende p̊a de yt-
terligare riktningar informanterna tvingas redogöra för för att kunna lösa
uppgiften. För att lösa sorteringsuppgiften behöver informanterna i prak-
tiken endast h̊alla reda p̊a tv̊a riktningar: höger respektive vänster, medan

1“Rätt kloss” är i denna bemärkelse den mindre kloss konstruktören har tillg̊ang till
som kan fylla samma funktion som instruktörens, givet att den placeras p̊a rätt sätt.
Detta d̊a det i praktiken är omöjligt att lösa uppgiften perfekt.
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konstruktionsuppgften även innebär höjdskillnader (upp/ner) och närhet
respektive distans (framåt/bak̊at).

4.5.1 Skillnader i strategival

Till skillnad fr̊an sorteringsuppgiften, där en klar skillnad i strategival kan
ses mellan de b̊ada spr̊akgrupperna är det i konstruktionsuppgiften sv̊arare
att peka p̊a n̊agra s̊adana skillnader. En trolig anledning till detta var att
den analysmetod som använts för att studera materialet inte f̊angar dessa
olika aspekter p̊a ett lämpligt sätt. För att kunna säga mer om informan-
ternas val av strategier i denna uppgift m̊aste en mer omfattande analys
och transkription av det inspelade videomaterialet genomföras, vilket inte
gjorts i dagsläget.

4.5.2 Rolltilldelning och rolltagande

För den svenska spr̊akgruppen har de b̊ada informanterna inom varje dyad i
stor utsträckning h̊allit sig till den roll de blivit tilldelade av försöksledaren
i interaktionen med den andra försöksdeltagaren. Den som blivit tilldelad
rollen som instruktör har med andra ord ocks̊a varit den som till största
delen instruerar den andre och berättar för denna vad som skall göras samt
hur detta ska göras. Instruktören är även den som ger intryck av att ha
störst inflytande och bestämmanderätt över interaktionen mellan de b̊ada
informanterna. Instruktören bestämmer i vilken ordning uppgiften skall
lösas och vilka problem som är viktigare än andra.

Konstruktörens främsta uppgift blir i detta fall främst att bekräfta
de handlingar hon genomför och rapportera hur l̊angt hon hunnit med
uppgiften. Hon ska även visa att instruktörens anvisningar g̊att fram och
g̊ar att först̊a. Det är, i den svenska spr̊akgruppen, mycket ovanligt att
konstruktören ifr̊agasätter instruktörens anvisningar.

Vid analys av videomaterialet s̊a visar det sig att s̊a inte alls är fall-
et i L2-gruppen. De skilda klossarna har i konstruktionsuppgiften skapat
en klart större förvirring hos deltagarna som ofta har försökt sig p̊a att
g̊a tillbaka till början av uppgiften och beskriva den konstruktion de har
framför sig (inte olikt L1-gruppen). Det är dock i detta fall inte är alls lika
tydligt vem av de b̊ada informanterna som har lett genomg̊angen. Det är
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inte självklart s̊a att det är instruktören som har lett den, som fallet oftast
varit med de svenska grupperna. Här är det istället vanligare att det är den
informant med störst spr̊aklig kompetens som blir tongivande för samtalet.

Denna tendens finns även i sorteringsuppgiften, men är p̊a inga sätt lika
tydlig som i fallet med konstruktionsuppgiften. Den troligaste anledningen
till detta torde vara den senare uppgiftens högre komplexitet och att det i
sorteringsuppgiften i många fall varit möjligt för informanterna att utnyttja
sig av alternativa strategier för att lösa uppgiften.

Det verkar med andra ord spela mindre roll vilken roll man blivit tillde-
lad i försökssituationen när spr̊akförm̊agan brister och det är därför istället
den som har störst möjlighet att föra samtalet vidare som tar komman-
dot. Denna informant besitter med andra ord störst spr̊aklig kompetens i
engelska.

4.6 Enkätresultat

4.6.1 Klassning av uppgifterna

I allmänhet har uppgifterna som genomförts i stor utsträckning klassats
som roliga och engagerande av informanterna. Det g̊ar inte att se n̊agra
större skillnader i hur uppgifterna har uppfattats av de b̊ada spr̊akgrup-
perna.

4.6.2 Attitydklassning

I den efterföljande intervjun visade det sig att deltagarna i varje dyad of-
ta kände varandra sedan tidigare, inte sällan i form av en klasskamrat
som man umgicks p̊a daglig basis med. Detta har inneburit att ett av de
ursprungliga syftena med studien, att mäta eventuella skillnader i hur L2-
talare och L1-talare upplevs, har f̊att stryka p̊a foten. Detta har sin grund
i att enkäten som användes inte längre mäter attityden mot en okänd an-
draspr̊akstalare, som var avsikten fr̊an början, utan mot en, sedan tidigare,
redan känd person. Det f̊ar därför anses som mindre lämpligt att använda
resultaten av denna enkät d̊a risken är stor att det är tidigare erfarenheter
av personen som bestämmer de svar som erh̊alls, snarare än det spr̊ak som
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använts.
I efterhand hade varit mer lämpligt att l̊ata försöksdeltagarna anmäla

sitt intresse för studien och sedan l̊ata försöksledaren ihop de enskilda
dyaderna. I och med att försökspersonerna är hämtade fr̊an en begrän-
sat grupp är dock inte heller detta n̊agon garanti för att försöksdeltagarna
inte skulle känna varandra sedan tidigare.

4.6.3 Bedömning och klassning av egen spr̊akförm̊aga

Ett av huvudskälen till dessa fr̊agor var att dels fungera som ett screen-
ingtest (deltagarna fick inte ha använt engelska p̊a daglig basis under längre
tid sedan tidigare) men även för att ge oss information om hur dessa up-
plevde och klassade sin spr̊akförm̊aga p̊a engelska. Som beskrivits tidigare
förväntade vi oss att informanterna skulle överskatta denna spr̊akförm̊aga,
i synnerhet om de senare utförde försöket p̊a svenska.

Närmare analys av resultaten visar att det är främst den grupp av av
instruktörer som utförde de b̊ada uppgifterna p̊a svenska som utmärker sig
i studien. Vid fr̊agan om de tror att de hade klarat av uppgifterna bättre p̊a
engelska än de gjort p̊a svenska svarar en majoritet av de instruktörer som
använt svenska att s̊a inte är fallet. Samtidigt säger sig närmare hälften
av dessa att de uttrycker sig lika lätt i tal och skrift p̊a engelska som p̊a
svenska. Detta kan ses i tabell 4.3.
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Tabell 4.3: Informanternas skattning av sin egen spr̊akförm̊aga. Instruktörernas skattningar st̊ar
här inom parentes.

Grupper som använde svenska i studien, totalt 10 dyader

P̊ast̊aende Instämmer helt Instämmer delvis Vet ej/obestämd Instämmer inte Instämmer inte alls

1 – (–) – (–) – (–) 2 (2) 8 (8)
2 – (–) – (–) 1 (–) 4 (2) 5 (8)
3 – (–) 1 (4) – (–) 6 (5) 3 (1)
4 – (–) – (5) – (–) 6 (4) 4 (1)

Grupper som använde engelska i studien, totalt 10 dyader

P̊ast̊aende Instämmer helt Instämmer delvis Vet ej/obestämd Instämmer inte Instämmer inte alls

1 5 (5) 5 (3) – (2) – (–) – (–)
2 7 (5) 1 (3) 2 (1) – (1) – (–)
3 – (–) – (1) – (–) 7 (4) 3 (5)
4 1 (1) – (1) 2 (2) 4 (4) 3 (2)

P̊ast̊aende 1: Jag hade klarat bildsorteringsuppgiften bättre om jag hade använt engelska (svenska).

P̊ast̊aende 2: Jag hade klarat konstruktionsuppgiften bättre om jag hade använt engelska (svenska).

P̊ast̊aende 3: Jag har lika lätt att uttrycka mig i tal p̊a engelska som p̊a svenska.

P̊ast̊aende 4: Jag har lika lätt att uttrycka mig i skrift p̊a engelska som p̊a svenska.
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Detta, till synes motsägelsefulla svar, har flera möjliga tolkningar. Tyvärr
är formuleringen av de aktuella enkätfr̊agorna i detta fall mycket olyck-
lig för tolkningsarbetet. Istället för det starka p̊ast̊aendet att en tillfr̊agad
informant skulle “klara sorterings- eller konstruktionsuppgiften bättre p̊a
engelska än svenska” borde detta (med eftertankens vishet) istället ha om-
formulerats som “klara försöks- eller konstruktionsuppgiften lika bra eller

bättre” (se även bilaga A.1).
Även om den fr̊ageformulering som använts har visat sig vara mindre

lämplig blir instruktörernas val satt i sitt sammanhang betydligt mer in-
tressanta. Hur kommer det sig att det är just i gruppen med svenska in-
struktörer är närmare hälften av informanterna som säger sig ha lika lätt
att uttrycka sig i tal och skrift p̊a engelska som p̊a svenska, medan ingen
av de övriga informanterna instämmer i detta? Med stor sannolikhet har
detta med att göra med vilken roll de har haft i uppgiften.

Det kan diskuteras huruvida de i själva verket tolkat det aktuella p̊ast̊aen-
det mer bokstavligt än de andra informanterna och undantagit experi-
mentsituationen de just deltagit i fr̊an all annan övrig kommunikation p̊a
engelska. Tolkningen av vad som innefattas av “att uttrycka sig lika lätt p̊a
engelska som p̊a svenska” kan mycket väl skilja sig för denna grupp gente-
mot de andra som deltagit i studien. Detta förklarar dock inte varför denna
tendens enbart visar sig i den aktuella gruppen. D̊a rollvalet i uppgiften ut-
fördes genom lottning är det osannolikt att detta enbart skulle vara ett
resultat av slumpen.

De svar som erh̊allits i enkätundersöknings kan även ses som en spegling
av instruktörernas syn p̊a sin egen spr̊akförm̊aga. Trots att fyra av dessa
å ena sidan hävdar att de klarar att uttrycka sig lika bra p̊a engelska som
p̊a svenska, är det troligt att instruktörerna inte p̊a samma sätt som kon-
struktörerna görs medvetna om de problem konstruktören drabbas av i
experimentsituationen. Därför f̊ar risken sägas vara stor att de “tror” att
kommunikationen mellan de b̊ada deltagarna är bättre, klarare och tydli-
gare än vad den i själva verket är. Det är rimligt att anta att instruktören
resonerar att det därför inte skulle vara sv̊arare att utföra uppgiften p̊a
engelska. Att instruktörerna inte instämmer i att uppgiften skulle g̊a bättre

p̊a engelska behöver med andra ord inte nödvändigtvis innebära att det
kan g̊a lika bra som p̊a svenska. Denna teori bör dock, mycket p̊a grund av
fr̊ageställningen som använts i enkätfr̊agorna, inte övertolkas.
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4.7 Uppgiftens inverkan p̊a val av CS

När det gäller kommunikationstrategier visar resultaten att om möjligheter
att utnyttja alternativa kommunikationssätt ges kan ett nästan lika gott re-
sultat uppn̊as som om modersm̊alet används, efter att deltagarna genomg̊att
en initial inlärningsperiod. Här g̊ar det dock att se stora skillnader mel-
lan de b̊ada deluppgifterna som använts i den genomförda studien. För
sorteringsuppgiften är det relativt sett sm̊a tidskillnader mellan de olika
spr̊akgrupperna.

Konstruktionsuppgiften, som generellt sett klassats som mer intellek-
tuellt och spr̊akligt krävande av försöksdeltagarna än sorteringsuppgiften,
ger mindre möjligheter att utnyttja alternativa kommunikationsstrategi-
er (som att exempelvis inte direkt benämna de objekt man refererar till).
D̊a det till skillnad fr̊an sorteringsuppgiften inte finns n̊agra sedan tidigare
överenskomna namn för de delar som används i konstruktionen måste delt-
agarna komma överens om hur de skall referera till dessa, n̊agot som tar
l̊ang tid och m̊anga samtalsturer. Detta blir särskilt tydligt när engelska
använts för uppgifterna. Diskrepansen i klossar och den efterföljande prob-
lemhanteringen har i denna uppgift även i vissa fall skapat stora problem
och d̊a i synnerhet för de engelska spr̊akgrupperna.

4.7.1 Spr̊aklig kompetens och osäkerhet

Generellt kan sägas att de svenska deltagarna har gett ett säkrare intryck
i lösningsprocessen. Detta gäller för de b̊ada uppgifterna, men blir särskilt
tydligt för konstruktionsuppgiften. Sammantaget har även dialogen flutit
p̊a bättre i de svenska grupperna.

Den dyad i den engelska spr̊akgruppen som föll bort fr̊an den statistiska
analysen p̊a grund av att dess b̊ada medlemmar talade engelska i hemmet p̊a
daglig basis visar dock p̊a att en högre spr̊aklig kompetens även ger ett min-
dre osäkerhetsmoment. Denna grupps prestation i konstruktionsuppgiften
skiljer sig markant fr̊an de övriga L2-grupperna d̊a lösningstiden för denna
är 6 min 20 s (380 s), vilket mer än dubbelt s̊a snabbt som medelvärdet för
de övriga engelska grupperna. De visar även p̊a en problemhanteringstid
som p̊aminner mer om de svenska grupperna. Sett till sorteringsuppgiften
finns det dock inga större skillnader mellan denna grupps prestation och de
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andra L2-grupperna vilket ger ytterligare stöd för tanken om att det finns
en skillnad i komplexitet mellan de b̊ada deluppgifterna.
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Kapitel 5

Framtida forskning

5.1 Diskussion

De resultat som den genomförda studien visar pekar p̊a ett flertal intres-
santa aspekter: allt tyder p̊a att det inte främst är andelen felaktigt lösta
uppgifter som ökar med ett spr̊akbyte utan tids̊atg̊angen, och d̊a i syn-
nerhet tids̊atg̊ang för felhantering och problemlösning. Detta kan ses som
givet om deltagarna i ett tidigt skede görs medvetna om att det är vik-
tigt att uppgiften blir korrekt löst. Det är möjligt och även sannolikt, att
felfrekvensen ökat om detta inte poängterats extra noga för deltagarna.

Det är därför p̊a sin plats att ställa fr̊agan huruvida vi kan förvänta
oss ett lika bra kommunikationsresultat p̊a ett L2-spr̊ak givet att längre tid
ges för en uppgifts lösande? Det mesta tyder p̊a det, för de uppgifter som
använts i denna studie och s̊a länge ett “lika gott resultat” enbart tolkas i
termer av om uppgiften lösts korrekt eller inte. Sett fr̊an ett mer generellt
perspektiv f̊ar dock situationen ses som annorlunda. Färska studier gällande
läsförst̊aelse p̊a engelska respektive svenska stöder denna tolkning (Hansen
& Karlgren n.d.). För att ytterligare komplicera situationen är det inte
alltid säkert att denna extra tid finns tillgänglig. I m̊anga fall skall deadlines
h̊allas och datum kan inte ändras.

I de b̊ada deluppgifter som använts i studien finns det istället ett fler-
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tal hjälpmedel till att hitta och kontrollera att korrekt lösning erh̊allits. I
konstruktionsuppgiften är det exempelvis inte sv̊art att kontrollera att lös-
ningen är korrekt d̊a det i princip endast finns en logisk lösning som leder
till att kulan kan rulla genom hela konstruktionen. I sorteringsuppgiften är
det relativt enkelt att kontrollera att bilderna lagts i rätt ordning genom
att kontrollera denna ytterligare en g̊ang innan man g̊ar vidare till nästa
uppgift. De flesta försöksdeltagarna har även mycket riktigt utnyttjat dessa
möjligheter till extra kontroll.

I andra samtalsituationer är det p̊a inga sätt lika enkelt att kontrollera
att det önskade resultatet har uppn̊atts, i själva verket kan en eller flera av
samtalsparterna aktivt motarbeta detta (jämför med exempelvis en förhan-
dlingssituation).

De resultat som presenteras i denna studie har gett svar p̊a n̊agra av v̊ara
fr̊agor om L2-användning för avancerad problemlösning, men ger samtidigt
upphov upphov till en mängd nya. I följande avsnitt väljer vi därför att
presentera utvecklingar av den studie som genomförts som vi finner extra
intressanta att studera.

5.2 Tidsskillnader och problemhantering

Som tidigare beskrivits finns det stora tidskillnader mellan de b̊ada spr̊ak-
grupperna i denna studie. Detta är föga förv̊anande och ett väntat resultat.
Det är dock intressant att se exakt vad det är som p̊averkat lösningstiden.
Det är, inom ramen för de uppgifter som använts, inte dialogen som s̊a-

dan som är att se som den främsta orsaken till tidsskillnaden och det som
orsakar störst problem för informanterna, utan när ett specifikt problem be-
handlas (i detta fall klossen med extra h̊al i konstruktionsuppgiften). Detta
ger upphov till fr̊agor om det finns skillnader i L1- och L2-talares sätt att
hantera och lösa problemet i fr̊aga.

5.2.1 Strategier för felhantering

Mycket tyder p̊a att spr̊akgrupperna använder sig av olika strategier för att
lösa klossproblemet. Exakt vilka dessa skulle vara är sv̊art att säga inom
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ramen för denna uppsats d̊a en noggrannare analys av materialet med detta
i åtanke ej har gjorts.

Det är även p̊a sin plats att ställa fr̊agan om skillnader i först̊aelse
av situationen mellan de olika spr̊akgrupperna. Är insikten om motpartens
problem i dialogsituationen densamma i de b̊ada spr̊akgrupperna eller finns
det fundamentala skillnader mellan dessa? Om s̊a är fallet, vilka är dessa
skillnader och är dessa n̊agot som ändras i takt med en ökad spr̊aklig för-
m̊aga?

Sammantaget ger dessa punkter omfattande implikationer för de paradigm
som används vid andraspr̊aksinlärning som i huvudsak varit inriktad p̊a att
lära ut korrekt spr̊ak i okomplicerade situationer. Det har dock visat sig att
det i studien inte främst är dessa situationer som skapar problem. Istället är
det deltagarnas förmåga att p̊a ett effektivt sätt hantera uppkommna fel och

problem som haft störst betydelse för hur väl uppgifterna har lösts. Detta
i sin tur f̊ar konsekvenser för hur andrasr̊aksundervisning bör utformas.

5.3 Rolltagande och dess p̊averkan p̊a dialogsi-

tuationen

I den genomförda studien har de b̊ada deltagarna i varje dyad haft ett klart
och gemensamt syfte – att s̊a snabbt som möjligt korrekt lösa ett problem
av referentiell karaktär. Detta har varit b̊ade en styrka och en svaghet för
studien. D̊a m̊alet med situationen är klart för alla parter fr̊an redan fr̊an
början, har även analysarbetet av den blivit lättare i och med att det redan
p̊a förhand g̊ar att veta vilka former av problem som deltagarna kommer
att möte och när de möter dem. I konstruktionsuppgiften har exempelvis
de största kommunikativa problemen berört skillnaden i klossar och detta
har upptäckts i ungefär samma skede av problemlösningen för alla grupper.

Problemen å andra sidan, är att det i uppgiften blir sv̊arare att studera
det samspel, eller snarare motspel, som samtalsparterna engagerar sig i just
av det faktum att de s̊a ofta är överens och inte ifr̊agasätter varandra. D̊a
rolltagande har en stor betydelse för hur samtalet utspelar sig bör detta
studeras närmare. Detta kan göras p̊a ett antal olika sätt.
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5.3.1 Dialog mellan L1–L2-talare?

I den genomförda studien tenderade den mest kompetenta spr̊akanvän-
daren att ta kommandot över dialogen i L2-gruppen oavsett vilken roll hon
initialt blivit tilldelad av försöksledaren. I L1-gruppen kunde inga s̊adana
tendenser iaktas. Ett tänkbart sätt att studera detta närmare vore att ut-
föra en liknande studie som den som genomfört, men att istället denna g̊ang
sammanföra L1- och en L2-talare av det spr̊ak som används i dyader och
återigen studera rolltagande i dialogsituationen. Det är rimligt att anta att
L1-talaren, liksom i den genomförda studien, i större utsträckning skulle ta
kontroll över samtalssituationen oavsett tilldelad roll. I samband med detta
bör även en kontrastiv studie av hur upplevelsen av försöksituationen och
motparten i en s̊adan dialog skulle skilja sig fr̊an motsvarande L2-L2-grupp
genomföras.

I m̊anga av fallen har L2-användarna gett intryck av en stor osäkerhet
i dialogsituationen. Även denna aspekt är av intresse för framtida studier:
kan det vara s̊a att en L2-talares spr̊akliga förmåga kan “hjälpas upp” av
en kompetent L1-talare och att dialogen i en s̊adant fall skulle drabbas
av mindre kommunikativa problem? Det är troligt att maktförh̊allandena i
dessa fall skulle skiftas och att den mest kompetenta spr̊akanvändaren tar
kommandot.

5.4 Förändrade samtalssitationer

Liksom i flertalet andra studier som genomförts inom andraspr̊aksanvänd-
ning har även i denna studie endast tv̊a talare deltagit i varje session.
Uppgifterna har genomg̊aende varit referentiella kommunikationsuppgifter.
Det är önskvärt att fr̊ang̊a denna samtalssituation och uppgiftsform och
att i framtiden även studera andra typer av problemlösning i andra sociala
situationer. Ett av de omr̊aden som vi ser som mest intressant är använ-
dandet av andraspr̊ak i förhandlingsituationer, i synnerhet med rolltagande
och spr̊aklig kompetens som huvudsakliga forskningsfr̊agor.



Kapitel 6

Slutord

Att p̊a ett lyckat sätt förmedla information p̊a ett andraspr̊ak är ingalun-
da en enkel uppgift. I introduktionen av uppsatsen beskrevs svenskar som
kunniga i engelska, för enklare situationer. Denna studie har istället haft
en annan vinkling: komplicerade kommunikativa problem där deltagarnas
spr̊akförm̊aga har testats till sitt yttersta.

Resultaten är sl̊aende: engelska skapar mångt fler problem och osäkerhet
i uppgiften. De engelska grupperna behöver betydligt längre tid för att lösa
uppgifterna, även om de i slutändan för det mesta lyckas med att lösa dem
korrekt. Sociala roller, som i den svenska spr̊akgruppen har varit klara för
deltagarna har blivit betydligt mindre uttalande för den engelska gruppen.

Det finns med andra ord stora skillnader i att använda sitt modersm̊al
i komplicerade kommunikativa situationer och konsekvenserna av detta är
l̊angt större än det att inte kunna göra sig först̊add.

Det är min förhoppning att denna studie, genom att peka p̊a prob-
lematiken med att använda ett andraspr̊ak i kommunikativt krävande sit-
uationer, i framtiden kan leda till en mer nyanserat debatt av andraspr̊ak-
sanvändning, b̊ade inom företags- och den akademiska världen.
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Bilaga A

Enkäter

Att notera: Detta är de tv̊a enkäter som gavs till försöksdeltagarna efter det

att de hade avslutat de b̊ada uppgifterna.

A.1 Engelskaanvändning

Dyad # (fylls i av försöksledaren):

Jag är: Man Kvinna Ålder (̊ar):

Utbildning (program/frist̊aende kurs):

Nationalitet:

Modersm̊al:
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Här följer en rad p̊ast̊aenden ang̊aende de uppgifter du just

gjort. I vilken grad instämmer du i dem?

P̊ast̊aende 1: Jag hade klarat bildsorteringsuppgiften bättre om jag hade använt svenska/engelska.

Instämmer helt Instämmer delvis Vet ej/obestämd Instämmer inte Instämmer inte alls

P̊ast̊aende 2: Jag hade klarat konstruktionsuppgiften bättre om jag hade använt svenska/engelska.

Instämmer helt Instämmer delvis Vet ej/obestämd Instämmer inte Instämmer inte alls

P̊ast̊aende 3: Jag har lika lätt att uttrycka mig i tal p̊a engelska som p̊a svenska.

Instämmer helt Instämmer delvis Vet ej/obestämd Instämmer inte Instämmer inte alls

P̊ast̊aende 4: Jag har lika lätt att uttrycka mig i skrift p̊a engelska som p̊a svenska.

Instämmer helt Instämmer delvis Vet ej/obestämd Instämmer inte Instämmer inte alls
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Svara p̊a följande fr̊agor om hur ofta du använder engelska.

Välj det alternativ du tycker stämmer bäst in p̊a dig.

Fr̊aga 1: Jag läser skönlitteratur p̊a engelska. . .

Flera ggr/vecka En g̊ang/vecka Ett par ggr/m̊anad En g̊ang/m̊anad Mer sällan/aldrig

Fr̊aga 2: Jag läser facklitteratur p̊a engelska. . .

Flera ggr/vecka En g̊ang/vecka Ett par ggr/m̊anad En g̊ang/m̊anad Mer sällan/aldrig

Fr̊aga 3: Jag talar engelska i mitt jobb eller mina studier. . .

Flera ggr/vecka En g̊ang/vecka Ett par ggr/m̊anad En g̊ang/m̊anad Mer sällan/aldrig

Fr̊aga 4: Jag besöker engelsktalande länder. . .

Flera ggr/vecka En g̊ang/vecka Ett par ggr/m̊anad En g̊ang/m̊anad Mer sällan/aldrig
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Fr̊aga 5: Har bott i ett engelsktalande land under en längre period för
arbete eller studier? Om s̊a är fallet, vilket/vilka länder gällde det och hur
länge var du där?

Övriga synpunkter:
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A.2 Uppgiftsklassning och attityder

Dyad # (fylls i av försöksledaren):

Instruktion: Kryssa för den ruta du tycker bäst stämmer in med ditt svar
för varje fr̊aga.
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A. Hur skulle du beskriva den andra försökspersonen?
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Noggrann Slarvig

Förtrolig Avslöjande

Stel Livfull

Bedräglig Öppen

Opersonlig Personlig

Sv̊artillgänglig Mottaglig

Informell Formell

Okänslig Känslig

Försiktig Oförsiktig

Kr̊anglig Rättfram

Tillförlitlig Otillförlitlig

Känslokall Känslosam

Ovänlig Vänlig

Ointelligent Intelligent

P̊alitlig Op̊alitlig

Intresserad Ointresserad

Osällskaplig Sällskaplig
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B. Hur bra tycker du följande ord beskriver den andra försökspersonen?

Beskriver
mkt d̊aligt

Beskriver
väldigt bra

Irriterande

Tydlig

Lätt att först̊a

Vänlig

Sv̊ar att ignorera

H̊ardhjärtad

Obegriplig

P̊aträngande

Sympatisk

Ut̊atriktad

Trevlig

Blyg

Social

Sällsam

Entusiastisk
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C. Hur bra tycker du följande ord beskriver själva uppgifterna?

Beskriver
mkt d̊aligt

Beskriver
väldigt bra

Tr̊akiga

Engagerande

Trevliga

Spännande

Frustrerande

Roliga

Intressanta

Tilltalande

Outhärdliga

Sv̊ara
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D. Hur bra tycker du följande ord beskriver hur du kände dig under
försöket?

Beskriver
mkt d̊aligt

Beskriver
väldigt bra
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Avslappnad

Obekväm

Försiktig

Obesvärad

Misstänksam

Dominerande

Tveksam

Ärlig

Betydelsefull

Hämmad

Uppriktig

Styrande

Inflytelserik

Avkopplad

Öppen

Misstrogen

Spänd

Tillitsfull
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Övriga synpunkter:

Tack för din medverkan!



Bilaga B

Instruktioner för

försöksledare

Att notera för läsaren: Dessa instruktioner gavs i fyra olika versioner, en

för varje delgrupp i försöket. Det som skiljer dem är vilket spr̊ak som ska

användas för att lösa uppgiften samt i vilken ordning de b̊ada uppgifterna

ska göras. Eftersom själva inneh̊allet dock är detsamma i alla fall ges här en

generell version av instruktionerna. Instruktioner till försöksledaren är omgivna

av hakparenteser.

B.1 Generell introduktion till försöket

Introduktion: I den här studien är vi intresserade av hur man kommu-
nicerar om saker där man inte kan se varandra. En av er f̊ar rollen som
instruktör och den andra rollen som konstruktör. [Vi ska lotta om vem som
ska göra vad].

Under försöket kommer ni att skiljas åt av en skärm. D̊a ni inte kommer
att kunna se varandra är det viktigt att ni är s̊a noggranna som möjligt i
era beskrivningar och att ni är säkra p̊a att ni är överens. Ni ska dessutom
använda er av det spr̊ak ni blir tilldelade i uppgifterna.
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B.2 Sorteringsuppgiften

Exempel 1: [Den här uppgiften ska ni göra p̊a svenska] Ni har nu f̊att
varsitt set med sex bilder p̊a olika vardagsförem̊al. För instruktören ligger
dessa i en bestämd ordning fr̊an vänster till höger. Er uppgift är att s̊a
snabbt som möjligt f̊a konstruktörens bilder att ligga i samma ordning. Ni
f̊ar prata fritt under försöket. Jag säger till när ni f̊ar börja. När ni tycker
ni är klara meddelar ni detta till mig.

N̊agra fr̊agor? Sätt ig̊ang.

Exempel 2: I det första exemplet var det ganska lätt att skilja mellan
de olika förem̊alen p̊a bilderna. I nästa exempel kan det vara lite sv̊arare.

N̊agra fr̊agor? Sätt ig̊ang?

I fortsättningen ska ni göra sex uppgifter p̊a samma sätt som i övningsexem-
plen. [Jag vill ocks̊a att ni pratar svenska/engelska när ni löser uppgifterna].
Jag kommer att säga åt er när ni ska börja.

N̊agra fr̊agor? Sätt ig̊ang.

Lycka till!

B.3 Konstruktionsuppgiften

I denna uppgift ska ni bygga med klossar. Ni har nu b̊ada varsitt identiskt
set med klossar framför er. För instruktören är dessa redan ihopbyggda i
en bestämd ordning. Er uppgift är att s̊a snabbt som möjligt konstruera
en kopia av instruktörens klosskonstruktion. Det ska vara möjligt för en
spelkula att rulla hela vägen fr̊an toppen till botten av konstruktionen.
Ni f̊ar prata fritt under försöket. [Jag vill att ni använder er av svens-
ka/engelska genom hela försöket]. Jag säger till när ni ska börja.

N̊agra fr̊agor? Sätt ig̊ang.
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Lycka till!
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Bilaga C

Bildset för

sorteringsuppgiften
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Gunnarsson, B.-L. & Öhman, K. (1997), Det internationaliserade univer-

sitetet – en studie av bruket av engelska och andra främmande spr̊ak
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Jon Solberg, {x02jonso@ida.liu.se}

×

×

referential communication tasks, advanced L2-language use, communi-
cation strategies, attitudes towards L2-users, mediated communication

85



86



Copyright

Svenska
Detta dokument h̊alls tillgängligt p̊a Internet - eller dess framtida ersättare - under en län-
gre tid fr̊an publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-ordinära omständigheter
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