
 
 
 

MAGISTERUPPSATS I KOGNITIONSVETENSKAP 
 
 
 
 
 
 

Överföring som utföring 
Det sekventiella frambringandet av en värld i ett 

uppgiftsorienterat samtal 
 
 
 
 
 
 

Johan Wikman 
2009-11-30 

 
Institutionen för datavetenskap 

Linköpings universitet 
 

Handledare: Richard Hirsch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIU-IDA/KOGVET-A--09/013--SE 
 





 
Sammanfattning 
Enaktonism erbjuder ett alternativ till den klassiska kognitionsvetenskapens 
informationsbehandlingsmodell. Istället för att se kognition som representation av en 
värld "där ute" ses det som frambringandet av en värld genom livsprocessen själv, 
oskiljaktigt från en biologisk och social historia. I denna uppsats har, i enlighet med 
enaktionismen, data från en uppgiftsbaserad samtalsstudie analyserats utan att åberopa 
någon form av representationism. 

Försöksdeltagare har parvis utfört en uppgift tillsammans. Vid varje försök har 
ena deltagaren blivit instruerad att beskriva en väg denne fått utmarkerad på en karta. 
Den andra deltagaren har i sin tur blivit instruerad att rita in nämnda väg på en egen 
karta. Då deltagarna inte har kunnat se varandras kartor har de behövt utföra uppgiften 
genom att samtala. Alla försök har videofilmats och det är huvudsakligen dessa 
inspelningar som har varit föremål för analys. 

Frågan för analysen har varit hur likheter och skillnader mellan den beskrivna 
vägen och den inritade vägen kan förklaras. Inspirerad av etnometodologi och 
samtalsanalys har materialet angripits med ett handlingsorienterat deltagarperspektiv, 
utan att teoretiska förklaringar i förväg antagits. Förklaringar har istället sökts hos 
deltagares observerbara handlingar sedda i förhållande till sina särskilda 
omständigheter. Vägarnas förhållanden till varandra har kunnat förklaras som hur de 
har delats upp i kortare delvägar. Deltagare har tillsammans byggt upp delvägar och 
instruerandet av deras inritning genom sekventiellt organiserade talsträckor i samtalet. 
Dessa instruerande sekvenser har också ofta varit uppbyggda med hjälp av riktmärken 
på kartorna som i sin tur har varit ämnen för särskilda sekvenser av refererande. 

Avslutningsvis har dessa sekvenser sets i ljuset av enaktionismens tyngdpunkt 
på organismers historia av interaktioner. Analysen har också visat att både den 
situerade och distribuerade kognitionsvetenskapens fokus på kontextbunden kognition 
"i det vilda" även är en relevant poäng för laborationsstudier likt denna då deltagares 
egna och särskilda förståelse av försöksuppgiftens utformning och syfte varit 
avgörande för hur deras inritade vägar tagit form. 





 
Förord 
Att arbeta med denna uppsats har varit att befinna sig i en värld fylld av spännande 
människor. Bland artiklar och böcker har jag fått möta och umgås med forskare och 
försöksdeltagare, författare och filosofer. Och nu, efter dessa månader, känns det 
nästan som att vi utvecklat en slags kamratskap, som om vi faktiskt kände varandra. 
Men känslan är förstås förrädisk! Förhållandet har i stort sett varit enkelriktat. De har 
talat, jag har lyssnat. Bokens sidor kan inte höra mig och svarar aldrig på några frågor. 
Vänskapen har helt stått utan samtal och interaktion. 

Samtidigt är de sista sidorna av denna uppsats av formella orsaker ägnade åt just 
dessa personer, alla låtsaskompisar uppradade i bokstavsordning. Så här i efterhand 
känns detta inte helt rätt. Jag tänkte därför ägna detta utrymme åt de som, under 
arbetet med denna uppsats, faktiskt både lyssnat och talat tillbaka! De som i samtal 
och interaktion varit minst lika viktiga som gubbarna1 i mina texter. 

Först och främst vill jag tacka min handledare Richard Hirsch. Att uppsatser 
sällan kommer någon vart utan handledning är förstås fullständigt trivialt att 
konstatera, men att träffa och prata med Richard har dessutom alltid varit kul och 
stimulerande. Det har också varit hans kurser och undervisning som gjort mig så 
nyfiken på frågorna denna uppsats försöker ta itu med. 

Jag vill också tacka Charlotta Plejert som var vänlig nog att låta mig ta del av 
det material som uppsatsen bygger på och för att hon tagit sig tid att försöka svara på 
alla mina svåra frågor om det. 

Tack till Karl Bruno för att ha visat vägen, och Marcus Arenius och Gesa 
Praetorius för en god match. 

Slutligen ett stort tack till Patrik Larsson. Kämpen vid min sida, bland fort och 
torn i Linköpings Stadsbibliotek, under båda våra uppsatsarbetens storartade slutspurt! 

                                                
1 I referenslistan räknar jag totalt tre kvinnor. Sannolikt en konsekvens av befintlig könsfördelning hos 
de områden uppsatsen besöker men kanske även en personlig, oreflekterad bias. När forskningskvalitet 
nu allt oftare mäts i referensantal börjar det kanske bli dags att reflektera. 
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Figur A: Akilles sköld, efter Flaxman (1899) 
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Inledning 
I början av Iliadens artonde sång möts Akilles av nyheten om sin vän Patroklos död 
på slagfältet och får höra hur mannaförgöraren Hektor har plundrat liket på den 
rustning Akilles lånade sin kamrat innan striden. För att hjälpa den förkrossade 
Akilles ta hämnd lovar hans moder Tetis honom en ny rustning från guden Hefaistos. 
I ett av eposets mest berömda avsnitt beskrivs utsmyckningen av skölden som 
Hefaistos smider åt Akilles. I Erland Lagerlöfs översättning börjar det så här: 

Jorden han först där bildade af och himlen och hafvet, 
månen i fullmånsglans och den aldrig tröttnade solen, 
alla de tindrande stjärnor jämväl, som himlen bekransa, 
både Plejadernas flock och Hyader och starke Orion 
åfvensom Björnen, den bild, som också de kalla för Vagnen, 
hvilken blott vrider sig rundt och ständigt bespejer Orion 
och är bland stjärnor den enda, som ej i Okeanos badar. 
(Homeros Iliad, XIIX:483-489) 

Dikten fortsätter att, i omfattande detalj, beskriva hur Hefaistos fyller skölden med 
avbildningar av två städer, ett bröllop, en rättstvist, ett krig, ett fält som plogas, en 
åker som skördas, en vingård, en oxhjord, hundar, lejon, får och många andra saker. 
Det är uppenbart att vi har att göra med enastående smideskonst och en mycket 
mäktig sköld. 

I figur A (s. 1) återfinns John Flaxmans vackra återgivning av dessa 
utsmyckningar. Skölden finns inte bevarad från antik tid och en verklig förlaga är 
förstås bara spekulation. Det är istället Iliadens text som varit Flaxmans huvudsakliga 
förlaga, och även om vi inte kan veta hur illustrationen står sig i jämförelse med en 
hypotetisk originalsköld kan vi häpnas av Flaxmans fantasifulla och konstnärliga 
förmåga att ta ord och tillsynes förvandla dem till bild. 

Under det trojanska kriget hade människor inga kameror att tillgå. Hade så varit 
fallet, och om nu kriget faktiskt gick till så som Iliaden skildrar det, skulle vi kunna 
föreställa oss att någon hade kunnat ta ett fotografi av Akilles glänsande sköld. Tillåts 
vi göra denna anakronism ytterligare absurd skulle vi vidare kunna tänka oss att 
fotografen i fråga också hade en faxmaskin att tillgå. Men inte bara det, denna 
faxmaskin låter dessutom avsändaren skicka sitt fax in i framtiden, så att vi som nu 
sitter här skulle kunna vara dess mottagare! Vi skulle alltså då, på samma vis som 
med Flaxmans illustration (figur A), ha en visuell återgivning av denna antika 
rustning. 

De som nu fruktar estetiska utläggningar om skillnaden mellan foto och litografi 
behöver inte oroa sig, detta är inte alls syftet. Istället ska vi försöka undersöka möjliga 
förklaringar av de två exemplen, och vad de skulle kunna ha gemensamt. 

Hur går det till när en två tusen år gammal text inspirerar ett bildkonstverk? Och 
hur fungerar egentligen de där antika kamerorna och maskinen som skickar fax in i 
framtiden? Litteratur och bildkonst må vara kluriga saker att förklara, men i 
sammanhanget framstår antagligen den senare frågan som den svåraste av dem två. 
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Givet valet att förklara endera gör vi antagligen bäst i att ge oss på den tidigare, 
undvikandes alla försök till att redogöra för anakronistisk teknologi och tidsresande 
faxmaskiner. 

Men under mindre science fiction-mässiga omständigheter, om fotografiet 
istället hade tagits idag och sedan skickats med en helt vanlig telefax, skulle inte då en 
redogörelse av denna process snarare kännas som det enklare alternativet av dem två? 
Kanske till och med så mycket lättare att den kunde få stå stand-in som svar på den 
första frågan också? Att, när vi ändå håller på, ta ingenjörens tekniska termer och 
beskriva Homeros och Flaxman som vore de kamera och faxmaskin. 

Avsnittet i Iliaden om Akilles sköld har genom tiderna bjudit in många till att 
läsa det allegoriskt. På samma vis skulle vi nu kunna förstå ovanstående text, som en 
allegori över uppsatsen och dess syfte. 

1.1 Bakgrund 
1900-talets snabba tekniska utveckling har inte bara kommit med praktisk nytta och 
häpnadsväckande upptäckter. Den har också kommit med en mängd nya sätt att tänka 
och att förklara saker på, tillämpbara långt utanför väggarna där de ursprungligen 
formulerats. Elektroingenjören Claude Shannon (1948) utvecklade under slutet av 40-
talet vad som skulle komma att bli informationsteori. Genom att ge matematiska 
definitioner av kommunikation och information blev det möjligt att på ett systematiskt 
sätt prata om kommunikation på en abstrakt nivå, där allt från vardagliga samtal till 
bildkonstens måleri kunde beskrivas på samma vis ingenjörerna vid Bell Labs beskrev 
sina telefonsystem. Teorin kom bland annat att vara fundamental för framväxten av 
den tidiga kognitionsvetenskapen, där människan beskrevs som ett 
informationsbehandlande system (Gardner, 1985). 

Dessa bilder av människan som informationsbehandlande telefonkrets och alla 
hennes interaktioner som informationsöverföring har förstås ett begränsat 
användningsområde. Hur begränsat är öppet för debatt, men ett växande antal röster 
har på senare tid uttryckt önskemål om, och även tillhandahållit, alternativ (se t.ex. 
Coulter, 2005; Edwards, 1997; Hollnagel & Woods, 2005). 

En av de stora fördelarna med Shannons abstrakta informationsbegrepp är att 
det möjliggör fullständigt generella och kontextfria beskrivningar. Kognition och 
kommunikation kan, i termer av en signals formmässiga egenskaper, beskrivas utan 
hänsyn till en betydelse hos särskilda meddelanden. Men en av de mest radikala 
alternativ som lagts fram inom kognitionsvetenskapen vill inte bara överskrida en 
sådan dikotomi, utan hävdar dessutom att den i grunden är en biologisk omöjlighet. 
Humberto Maturana och Fransisco Varelas (1992) enkationism ("enactionism") gör 
sig av med hela bilden av kunskap som kunskap om något, kunskap som 
representation. De vill, i sitt biologiskt baserad perspektiv, ersätta den med en bild där 
kunskap sägs vara frambringandet av en värld genom livsprocessen själv. Enligt 
enaktionismen är det aldrig så att en organism har en representation av världen. 
Istället lever den sin värld ur en biologisk och social historia av interaktioner. En 
värld oskiljaktig från denna historia och aldrig objektivt given på förhand. 

Beskrivningar av Homeros och Flaxman som kamera och faxmaskin kommer 
med största sannolikhet behöva åberopa informationsteori. Gör vi oss av med all slags 
representationism, som Maturana och Varela vill ha det, är det dessutom långt ifrån 
bara en sådan teknikmetafor som kommer tas ifrån oss som möjlig förklaringsresurs. 
Men det är denna uppsats syfte att söka förklaringar kompatibla med den 
enationistiska bilden. 
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1.2 Syfte och genomförande 
Homeros Iliad och Flaxmans illustration av Akilles sköld är båda sköna konstverk 
men deras roll i denna uppsats är huvudsakligen som inledande allegori. Uppsatsens 
verkliga arbete har istället utförts på data från en laborationsstudie. 

I studien har försöksdeltagare parvis fått utföra en uppgift tillsammans. Vid 
varje försök har en deltagare blivit instruerad att beskriva en väg denne fått 
utmarkerad på en karta. Den andra deltagaren har i sin tur blivit instruerad att rita in 
nämnda väg på en egen karta. Deltagarna kan inte se varandras kartor, vilket innebär 
att uppgiften huvudsakligen måste utföras genom att samtala. Alla försök har blivit 
videofilmade och det är bland annat dessa inspelningar som står under analys i 
uppsatsen. 

När försöken genomförts och det resulterande materialet studeras kan vägarna 
som beskrivits jämföras med vägarna som ritats in. Då vi, genom att följa 
enaktionismen, inte vill säga att den beskrivna vägen har blivit överförd till den 
inritade vägen konstaterar vi kort att vissa likheter och vissa skillnader mellan dem 
två kan observeras. Utan informationsteoretiskt inspirerad kognitivism eller 
teknologiska allegorier, efter att ha upphävt alla former av representationism, ämnar 
uppsatsen försöka redogöra för dessa vägars förhållande till varandra. 

Precis som vi sa att Flaxmans illustration huvudsakligen är baserad i Iliadens 
text kan vi säga att den inritade vägen huvudsakligen är baserad i det samtal 
försöksdeltagare för med varandra. Därför är det detta samtal som analysen i första 
hand kommer utgå från. 

Uppsatsens generella frågeställning kan ställas på följande vis: 

• Hur kan den inritade vägens tillkomst, i förhållande till den beskrivna vägen, 
förklaras utan representationistisk teori? 

Med inspiration från praktiskt orienterade perspektiv på samtal kommer svaret 
huvudsakligen utgöras av en kvalitativ analys av de videoinspelade försöken där 
förklaringar kommer sökas i deltagares observerbara handlingar sedda i förhållande 
till sina omständigheters särskilda detaljer. Kort sagt kommer uppsatsen, utifrån 
försökens samtal, erbjuda en redogörelse av uppgiftens "överföring" som deltagarnas 
utföring. 
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Perspektiv på samtal 
Människor pratar med varandra dagligen. Samtal är ett av de viktigaste medlen vi har 
för att utföra aktiviteter tillsammans med varandra och det är en central del av allt från 
familjeliv till arbetsliv. I detta kapitel ska vi undersöka ett par teoretiska och ett par 
praktiska perspektiv på vad samtal är, hur det fungerar och hur det används. 

Först ska vi titta till studier som jobbat med liknande material som denna 
uppsats, visa hur dessa studiers teoretiska grund får vissa svårigheter om 
representationism tas ifrån dem och sedan ge en översikt av enaktionismens mer 
biologiskt orienterade perspektiv på kunskap och sociala aktiviteter. Slutligen 
kommer mer praktiska perspektiv på samtal presenteras, där teoretiska modeller om 
hur samtal går till inte i förväg behöver antas. Där det i stället är deltagares egen 
förståelse av ett pågående samtal som är av särskilt intresse, och där denna förståelse 
ses som en praktisk prestation, ett sätt att handla i de aktiviteter som samtalet utgör. 
Det är också härifrån inspiration till tillvägagångssättet i uppsatsens analys har 
hämtats. 

2.1 Samtal i teorin 
Förstår andra vad vi säger och skriver? Denna fråga inleder Talbot Taylors (1992) 
"Mutual Misunderstanding". Många språkteoretiker, menar Taylor, skulle avvisa 
frågan som radikal och oseriös, rent av ovärdig att bemöta med uppmärksamhet 
överhuvudtaget. Men i sin bok försöker han samtidigt visa hur frågan varit långt från 
betydelselös under de västerländska språkteoriernas historia. I boken dramatiseras 
några av 1900-talets mest inflytelserika språkteorier som den retoriska kampen mellan 
troende och tvivlare, teoretiker och skeptiker, där lingvistikens mästare ständigt måste 
försvara språklig förståelse från solipsisternas våldsamma attacker. 

Oavsett hur väl dramatiseringen reflekterar en historisk sanning illustrerar den 
tydligt vad som fungerar som en viktig drivkraft för många teorier om språk och 
samtal: hur går egentligen språklig förståelse till? Det är må hända inte det enda 
sättet att teoretisera språk men, som Taylors bok visar, går det nästan alltid att förstå 
en språkvetenskap i förhållande till hur den svarar på denna fråga. 

Ett teoretiskt problem som bland annat får fart av denna fråga är referens. Om vi 
väljer att svara ja på frågan som inleder Taylors bok, hur svarar vi då på frågorna: Hur 
kan vi i samtal peka ut en bestämd sak så att andra förstår? Hur kan vi förstå vilken 
bestämd sak andra pekar ut? 

2.1.1 Två studier i referens 
Deixis avser inom semantiken uttryck vars referens systematiskt bestäms av 
situationen det yttras i. Referensens identitet kan alltså inte bestämmas genom att bara 
slå i en ordbok utan är direkt knutet till det tidsmässiga och rumsliga sammanhanget 
för sin användning. Till denna kategori uttryck hör bland andra platsbundna ord som 
"här", "där", "vänster" och "höger". Klein (1982) intresserar sig just för sådan 
platsbunden deixis och dess användning i vägbeskrivningar. Innan han tar itu med en 
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analys av faktiska fall skissar han på en modell för deiktisk referens. Om en lyssnare 
som vill förstå en vägbeskrivning ska kunna identifiera dess deiktiska referens menar 
Klein att talare och lyssnare måste ha en gemensam "deiktisk rymd". Klein beskriver 
en deiktisk rymd som en mängd element med en särskild topologi. Enligt artikeln 
behöver inte talarens och lyssnarens deiktiska rymder vara identiska men att etablera 
dem och göra dem tillräkligt lika är ofta ett nödvändigt projekt för deras samtal. 

Clark och Wilkes-Gibbs (1990) "Referring as a Collaborative Process" tar itu 
med liknande problem. Här är intresset dock inte uteslutande för deiktisk referens, 
istället hävdas det att alla typer av refererande uttryck på något sätt kräver att talare 
och lyssnare lägger ner lite extra arbete för att säkerställa förståelse. Innan författarna 
tar itu med en analys av faktiska fall skissar de på en modell för referens. Om en 
lyssnare som vill förstå en beskrivning ska kunna identifiera dess referens menar 
Clark och Wilkes-Gibbs att denna måste gå att skilja ut unikt med hjälp av en 
gemensam grund ("common ground"). Författarna beskriver en gemensam grund som 
information samtalsdeltagare delar med varandra. Enligt artikeln är det inte självklart 
att lyssnaren faktiskt kan göra en sådan unik identifiering och att etablera den 
gemensamma övertygelsen att så faktiskt har skett är därför ofta ett nödvändigt 
projekt för deras samtal. 

Gemensamt för båda dessa artiklar är att de försöker förklara hur 
samtalsdeltagare identifierar ett uttrycks referens. Vidare baserar de båda sina 
modeller i en slags mentalistisk semantik där framgångsrik identifiering är möjlig när 
talare och lyssnare delar ett särskilt mentalt tillstånd, när mängder eller information i 
samtalsdeltagarnas huvuden är gemensamt. Det är också först efter att ha skissat en 
sådan modell som de båda artiklarna går vidare för att analysera faktiska fall av 
samtal. 

Sådana mentalistiska modeller kan sägas ha sitt ursprung i vad Roy Harris 
(1981), lite nedlåtande, kallar för språkmyten ("the language myth"). Språkmyten 
innehåller generellt sett alla saker Harris ser som felaktigheter hos den moderna 
lingvistiken men bland dem mer framträdande hittar vi den, enligt Harris, falska 
bilden av samtal som tankeöverföring. 

2.1.2 Samtal som tankeöverföring 
Upplysningsfilosofen John Locke presenterade 1690 i sin "Essay Concerning Human 
Understanding" en av de tidigaste versionerna av en tankeöverföringsmodell. Samtal, 
menade Locke, är ett sätt för människor att göra sitt inre liv känt för andra. Genom att 
låta arbiträra ord stå för ens privata idéer kan andra människor ta del av dessa ord och 
på så vis också komma att känna dessa idéer. (Taylor, 1992, s. 30-7) 

Locke var inte bara intresserad av att i allmänhet teoretisera samtal. Han ville 
kanske framförallt visa hur en sådan typ av tankeöverföring av nödvändighet bör leda 
oss till tvivel. För hur kan talaren, som helt fritt kan låta fullkomligt godtyckliga ord 
stå för privata idéer, egentligen vara säker på att dessa ord kommer väcka samma 
idéer hos en lyssnare? Med vilken säkerhet kan vi egentligen säga att vi förstår 
varandra? Locke nöjde sig med att erbjuda en uppsättning preskreptiva regler2 för att 
råda bot på våra värsta missförstånd, men hans skeptiska slutsatser har sen dess aldrig 
riktigt lämnat språkteoretiker i fred. (ibid., s. 27-46) 

Om ord står för idéer, och förståelse hänger på att en lyssnare kan matcha en 
talares ord till rätt idé, då blir givetvis en viktig fråga för en analys av samtal hur 

                                                
2 En av reglerna lyder exempelvis "Where possible, follow common usage, especially that of those 
writers whose discourses appear to have the clearest notions." Vilka författare som avses framgår dock 
inte. (Taylor, 1992, s. 43) 
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denna matchning går till. Även om problemet är hur samtalsdeltagare kan identifiera 
referenser kommer lösningarna först och främst sökas i idéernas mentala värld. Enligt 
Harris är problemet baserat på en myt, men om samtal inte är tankeöverföring, vad 
skulle det annars kunna vara? 

Påståendet att "ord står för idéer" kan formuleras om till att "ord representerar 
idéer". Vi har alltså i grunden att göra med en slags representationism. Ett teoretiskt 
alternativ till tankeöverföring kanske alltså kan sökas hos teoretiska alternativ till 
representation. 

2.1.3 Bortom representation 
En allmänt utbredd föreställning inom kognitionsvetenskapen ser nervsystemets 
funktion som informationsbehandling: med hjälp av inkommande information från 
sinnesorganen konstruerar en organisms nervsystem en representation av sin 
omgivning med vilken den sedan räknar ut lämpliga beteenden. Huruvida även denna 
bild är baserad på en myt kan vi låta vara osagt, däremot kan den tjäna ett kontrastivt 
syfte när vi nu ska utforska bilden Maturana och Varela (1992) presenterar i "The 
Tree of Knowledge". I efterordet till bokens reviderade upplaga föreslår Varela 
namnet enaktiv ("enactive") för att benämna synen på kunskap boken presenterar. En 
syn där kognition inte är representation av en värld "där ute" utan ett pågående 
frambringande av en värld genom levnadsprocessen själv. 

Maturana och Varela baserar huvudsakligen sin syn i biologin. Grundläggande 
för deras bild är alltså en explicit definition av livet själv. Levande varelser ses som en 
klass enheter med en särskild, abstrakt definierad typ av organisering. Dessa enheters 
organisation är sådan att de utgör en process vars produkt är sig själv. Att 
upprätthålla denna organisation, vilket är nödvändigt för att leva, är alltså också att 
samtidigt producera den. På detta vis är att vara ("being") och att göra ("doing") 
oskiljaktigt hos alla levande varelser. (ibid., s. 39-47) 

Centralt för en teori om kognition måste också en definition av kunskap vara. 
För att förstå Maturana och Varelas enaktiva kunskapssyn kan vi titta till ett enkelt 
exempel. I ett klassrum, när en elev ger korrekta svar på sin mattematiklärares frågor, 
känner vi oss antagligen relativt säkra i påståendet att eleven har kunskap. Men hur 
kan denna enkla insikt ta oss närmare en allmän kunskapsdefinition? Om vi upprepar 
övningen ett par gånger, undersöker i vilka andra sammanhang vi kan peka på något 
och säga "kunskap", upptäcker vi att vi på detta sätt tenderar att medge kunskap varje 
gång vi observerar ett effektivt eller tillräkligt beteende i ett givet sammanhang. 
Faktum är att en organisms alla interaktioner, varje observerat beteende, skulle kunna 
bedömas som en kognitiv handling av någon observatör i något sammanhang. Ingen 
särskild klass beteenden går någonsin att generellt urskilja som kognitiva. Maturana 
och Varela ser därför kunskap, precis som handling, som en ständigt närvarande del 
av livet själv: att leva är att veta. (ibid., s. 173-6) 

En fundamental fråga för en kunskapsdefinition är kunskapens förhållande till 
världen. För informationsbehandling är detta framförallt en fråga om representation - 
hur organismens kunskap representerar dess omvärld. Under Maturana och Varelas 
definitioner visar sig dock en sådan bild vara biologiskt omöjlig. 

En organisms organisation realiseras från stund till stund i en särskild struktur, 
ett särskilt tillstånd av att vara och att veta. Så länge organisation som levande varelse 
upprätthålls kommer därför denna struktur, i ett givet ögonblick, alltid att begränsa 
och bestämma vilka andra möjliga strukturella tillstånd som är möjliga att ta i nästa 
ögonblick. När organismen interagerar med en miljö blir givetvis resultatet ofta en 
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strukturell förändring hos organismen, men dess nya tillstånd ska enligt Maturana och 
Varela inte förstås i termer av representation. (ibid., s. 95-9) 

För att kunna se bortom representation när vi ser till strukturella förändringar 
som orsakas av interaktion mellan organism och miljö måste vi tydliggöra vilken roll 
miljöns struktur faktiskt spelar. Enligt Maturana och Varela kan miljöns struktur 
nämligen aldrig specificera eller styra en strukturförändring hos organismen utan 
enbart utlösa den. I varje interaktion är det organismens egna strukturella tillstånd 
som avgör vilka förändringar som är möjliga och vilka störningar som utlöser dem. 
Alla förändringar som är resultatet av dessa interaktioner kan sägas förorsakas av den 
störande agenten men kommer alltid att bestämmas av strukturen hos det störda 
systemet. 

Vad som i denna teori gör en social värld möjlig är att återkommande 
interaktioner mellan organismer kan nå en slags stabilitet. Ur en historia av 
strukturellt kopplande ("structural coupling") kan strukturell kongruens ("structural 
congruance") uppstå mellan olika system (ibid., s. 75). Strukturell kongruens ska inte 
förstås som gemensamma eller delade strukturer, utan istället som strukturer som 
möjliggör en harmonisk samvaro. I dessa tillstånd är sociala aktiviteter möjliga som 
samordnade beteenden. (ibid., s. 180-92) 

Organismer som på detta vis delat en historia av strukturellt kopplande, med 
strukturell kongruens och samordnade beteenden som konsekvens, ses som 
medlemmar av en social enhet. Kommunikation mellan medlemmarna i denna enhet 
är, enligt Maturana och Varela, ömsesidiga utlösanden av tillståndsförändringar 
(ibid., s. 193-4). Det är interaktioner mellan medlemmar, där samordnade beteenden 
ömsesidigt utlöser tillståndsförändringar, vilka kommer bestämmas av organismernas 
respektive struktur, som på grund av en historia av strukturellt kopplande står i 
strukturell kongruens. Eller mer poetiskt uttryckt: 

Everything we do is a structural dance in the choreography of coexistence. 
(ibid., s. 248) 

Om representation är en biologisk omöjlighet och allt vi gör en strukturell dans i 
samvarons koreografi behöver vi inte bara se över vissa antaganden om hur referens 
går till utan mer generellt fråga oss vad det egentligen är vi gör när vi refererar. 
Referens som ett slags "strukturell dans" säger oss inte väldigt mycket, och en teori 
kommer sällan längre än vad dess beskrivningar av det som ska förklaras tillåter. 

Vi skulle helt enkelt behöva se till praktiska fall av refererande. Inte "hur" utan 
"vad" det egentligen är som händer. I all ärlighets namn gör både Klein, Clark och 
Wilkes-Gibbs detta i sina artiklar efter att ha skissat sina modeller. Clark och Wilkes-
Gibbs artikel är dessutom extra anmärkningsvärd med mycket noggranna 
beskrivningar av det praktiska arbetet samtalsdeltagare utför för att gemensamt 
acceptera en referens. Faktum är att denna artikel har hämtat mycket inspiration från 
en särskild genre samtalsstudier med rötter i sociologin där samtal istället analyseras 
på en praktisk nivå, utan teoretiska modeller om förståelse. Det är till denna disciplin 
vi nu ska rikta vår uppmärksamhet. 

2.2 Samtal i praktiken 
Det genomgående konceptuella ramverket i Taylors (1992) "Mutual 
Misunderstanding" tar sin inspiration från Wittgenstein: de fundamentala problem 
som språkteoretiker brottats med genom tiderna ses som resultatet av att 
intellektualisera praktisk metadiskurs. Det vill säga, vad som händer när teoretiker tar 
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alldagliga anmärkningar om språk men behandlar dem, i analogi med naturvetenskap, 
som empiriska hypoteser. Den praktiska frågan "förstår du nu?", yttrad av pappan som 
hjälper sin dotter med en matteläxa, kan på detta vis omvandlas till den teoretiska 
gåtan "förstår vi någonsin varandra?" 

En väg ur de "teoretiska krigen" om språklig förståelse, föreslår Taylor, kan vi 
finna om vi istället ser direkt till den praktiska diskursen från vilken hypoteserna är 
hämtade. Utan teoretiska antaganden om "vad förståelse måste vara" kan vi vända oss 
till faktiska samtal och studera hur samtalsdeltagare själva åstadkommer eller 
misslyckas med och uppvisar eller resonerar kring förståelse. 

En disciplin som på just detta vis har gjort praktiska samtal till sitt huvudsakliga 
studieobjekt är samtalsanalys ("conversation analysis"). Samtalsanalysen har sitt 
huvudsakliga ursprung i sociologen Harvey Sacks föreläsningar från slutet av 60- och 
början av 70-talet (Sacks, 1992). Den snabba utvecklingen av teknik för att spela in 
ljud på magnetband hade plötsligt gjort det enklare att ta itu med något mycket få 
ännu på allvar försökt: att spela in naturligt förekommande samtal och sedan utsätta 
dessa inspelningar för rigoröst analytiskt arbete. 

Ur Sacks arbete växte ett helt nytt sätt att analysera samtal fram. Men av lika 
stor betydelse som inspelningsteknologin var också Harold Garfinkels etnometodologi 
("ethnomethodology") som med ett unikt perspektiv på social interaktion 
möjliggjorde att samtalsdeltagares egen värld av praktiska intressen kunde öppnas upp 
för analys. 

2.2.1 Medlemmars metoder 
Garfinkel myntade under mitten av 50-talet begreppet etnometodologi. Likt termer 
som "etnomedicin" och "etnobotani" var det ursprungligen formulerat för att ringa in 
en slags kunskapsdomän hos medlemmarna av ett samhälle - deras "metoder". 
Medlemmars metoder ska här förstås, i analogi med vad vetenskapliga metoder 
innebär för forskare, som en slags folklig och suntförnuftmässig metodologi. Det 
inbegriper kunskap, procedurer och överväganden genom vilka medlemmarna kan 
begripa, navigera och handla i omständigheterna de befinner sig i. (Heritage, 1984, s. 
4) 

Centralt för detta intresse är ett erkännande av medlemmars egen förmåga att 
producera förklaringar ("accounts") av den sociala världen och deras egna handlingar 
i den. Inom vetenskaper som gör människan till sitt studieobjekt existerar det alltid en 
potentiell konflikt mellan professionella teoretikers kausala och deterministiska 
förklaringar och medlemmarnas egna praktiska förklaringar. Teoretiker brukar kanske 
bortse från konflikten på grunderna att människor inte alltid gör så som de säger eller 
att de saknar insikt i sina handlingars verkliga orsaker. I förhållande till "vad som 
egentligen är fallet" är etnometodologer dock oftast agnostiska. Detta ska inte förstås 
som någon skepticism. Det är en enkel upprepning av det grundläggande projektet att 
seriöst och systematiskt, utan att ironisera eller klaga, studera hur ett samhälles 
medlemmar metodiskt tar itu med sina vardagliga angelägenheter. Oavsett vad vi 
studerar kommer vi hur som helst inte undan att medlemmar själva ser varandras 
förklaringar som meningsfulla och som föremål för utvärdering. På detta vis 
behandlar medlemmarna varandras förklaringar som verkliga genom att handla efter 
dem vilket, om inget annat, gör dem verkliga i sina konsekvenser. (ibid., s. 22-23) 

Etnometodologin är på detta vis inte intresserad av medlemmars förklaringar i 
förhållande till vad de representerar. Förhållandet som framförallt är av intresse är 
istället det mellan förklaringar och de sociala omständigheterna under vilka de 
används. 
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Begreppet indexikalitet är nära besläktat med deixis och de två används ofta 
utbytbart med varandra. Hos en semantik intresserad av kontextfri och entydigt 
bestämbar referens är detta tillstånd ofta ett undantag eller specialfall. Hos en 
etnometodologi intresserad av medlemmars förklaringar i sociala sammanhang är det 
något oundvikligt och ständigt närvarande. 

Enligt Garfinkel är en förklarings passform till omständigheterna de förklarar 
alltid lös3. Tekniskt sett är ju varje situations särskilda omständigheter, med hänsyn 
till både tid och rum, helt unika. Trots detta står samhälles medlemmar där med en 
begränsad vokabulär som långt ifrån reflekterar ett sådant tillstånd hos världen. 
Samtidigt är det förstås denna egenskap hos språket som gör det användbart, en 
ändlös mängd unika ord för varje unik situation är inte särskilt praktiskt och 
antagligen inte ens möjligt. Givet en ändlig vokabulär och förklaringars 
approximativa status måste medlemmar istället lita till att en situations observerbara 
omständigheter kan elaborera och specificera vad som sägs. Kort sagt, indexikalitet är 
nödvändigt för att medlemmar, för alla praktiska syften, ska kunna genomföra sina 
aktiviteter tillsammans. (ibid., s. 145-9) 

Precis som etnometodologin erkänner medlemmars förmåga att själva producera 
förklaringar erkänner den också deras förmåga att själva tillämpa regler. Många 
handlingsteorier tenderar att beskriva människor som mekaniska regelföljare, som att 
deras handlingar styrs av vissa förbestämda villkor. Ibland menar teoretikern att 
villkoren är medfödda, ibland att de internaliseras genom en socialiseringsprocess. 
Vad som enligt Garfinkel är gemensamt för båda dessa varianter är att deras bild av 
människan blir den av en "judgmental dope". Vidare hävdar han att samma lösa 
passform som råder hos förklaringar också av nödvändighet återfinns hos regler. 
Ingen mängd explicita villkor kan någonsin täcka alla möjliga eventualiteter hos varje 
unik situation. Inte ens något så logiskt och idealiserat som schack kommer undan: 
var i reglerna står det specificerat huruvida det är tillåtet för en spelare att byta plats 
på sina två torn? Och var kan spelarna läsa hur de ska gå tillväga ifall de glömt vems 
drag det är? Varje praktisk tillämpning av regler är beroende av en ad hoc-mässig 
anpassning där outtalade antaganden och situationsspecifika detaljer måste fylla ut 
den lösa formen så att regeln passar de unika omständigheterna. (ibid., 110-129) 

Regler eller normer som förklarande orsak till handlande och social ordning är 
enbart en retrospektiv möjlighet, där en observatör i efterhand, utifrån en social 
aktivitets slutgiltiga resultat kan härleda vad som "måste" varit orsaken. Det säger 
inget om hur medlemmars egen förståelse och meningsskapande procedurer från 
stund till stund fungerar i de sociala aktiviteterna som deras handlingar utgör. 
Medlemmars förklaringar blir här etnometodologernas fönster in i denna värld. Men 
inte bara som explicita redogörelser producerade så där i efterhand. Förklaringar, 
menar de, kan förstås som något mycket mer fundamentalt, som en egenskap i 
handlandet själv. 

Enligt etnometodologin utför medlemmarna sina sociala aktiviteter som 
förklarliga ("accountable"). Vad som görs är uppvisat och observerbart i hur det görs, 
som om handlingar ständigt bar på inneboende förklaringar av sig själva. I 
inledningen till "Studies in Ethnomethodology" definierade Garfinkel sin disciplin på 
följande vis: 

                                                
3 "Lös passform" ska här förstås suntförnuftmässigt eller metaforiskt, och inte som någon slags mildare 
form av representationism. 
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Ethnomethodological studies analyze everyday activities as memebers' 
methods for making those same activities visibly-rational-and-reportable-for-all-
practical-purposes, i.e., "accountable," as organizations of commonplace 
everyday activities. (Garfinkel, 1967, s. vii) 

En förklarlig aktivitet definieras alltså som en aktivitet som är synligt rationell och 
rapporterbar för alla praktiska syften. Vidare är de "metoder" som etnometodologen 
gjort till sitt studieobjekt på detta vis de metoder som medlemmar använder för att 
göra sina aktiviteter förklarliga enligt denna definition. Slutligen pekar begreppet och 
citatets märkliga formulering - alldagliga aktiviteter som medlemmarnas metoder - på 
en av etnometodologins grundläggande principer: reflexivitet. 

När medlemmar utför handlingar som delar av sociala aktiviteter utförs de i 
rummets materiella omständigheter, vid en viss tidpunkt, bland andra medlemmar, 
deras tidigare handlingar, möjliga framtida handlingar och så vidare. Generellt sett 
kan vi säga att indexikalitet är hur alla dessa omständigheter påverkar en handling, 
hur handlingen är kontextformad. På samma vis kan vi säga att reflexivitet är hur en 
handling i sin tur påverkar alla dessa omständigheter, hur den är kontextformande. 

Vad det konkret innebär att "studera vardagliga aktiviteter som medlemmars 
metoder för att göra dem förklarliga" och hur bokstavligt man egentligen ska tolka en 
sådan beskrivning är kanske inte helt uppenbart. Vad ljudinspelningar av vardagliga 
samtal kan erbjuda i sammanhanget är då en reproducerbar återgivning av nämnda 
aktiviteter. Visserligen en på många vis begränsad återgivning men samtidigt en 
återgivning mer exakt och tillförlitlig än de flesta alternativ. Vi kan alltså se 
samtalsanalysens studier av inspelade samtal som en i grunden etnometodologisk 
studie av medlemmars vardagliga aktiviteter. 

2.2.2 Turtagning 
I vardagliga samtal tenderar människor att turas om så att det bara är en person i taget 
som talar. Studerar vi inspelningar av sådana samtal upptäcker vi dessutom att sådan 
turtagning mellan talare sker väldigt ordnat och med minimala mängder glapp och 
överlapp. Utmärkande för vardagliga samtal är ju bland annat en generell avsaknad av 
någon förbestämd turordning och turlängd. Så hur går det egentligen till när 
samtalsdeltagare med sådan lätthet lyckas tala - en efter en annan - på detta vis? 

En av de tidigaste och viktigaste grundstenarna för samtalsanalysen las när 
Sacks, Schegloff och Jefferson (1974) tog itu med denna fråga. Artikeln "A Simplest 
Systematics for the Organization of Turn-Taking for Conversaion", som publicerades 
i den ryktbara tidskriften Language, presenterar en detaljerad modell som beskriver 
hur samtalsdeltagare hanterar sin turtagning i vardagliga samtal. 

En viktig del av modellen rör turkonstruktion, helt enkelt hur en talare bygger 
upp sin tur. Enligt författarna sker detta med hjälp av turkonstruktionsenheter ("turn-
construction units"). Exempel på sådana enheter korresponderar ofta till lingvistiska 
kategorier så som meningar eller ord men de går inte att definiera på något entydigt 
sätt. En av de centrala egenskaperna hos sådana enheter är hur som helst att de, under 
en pågående tur, kan projicera vid vilken punkt de troligtvis kommer sluta. När en 
grammatiskt välformad mening, yttrad som del av en tur, börjar komma mot sitt slut 
är detta alltså något även en lyssnare (givet tillräckliga kunskaper i språket) kommer 
bli medveten om. Detta gränsland, kring turkonstruktionsenheters projicerade slut, 
kallas turbytesplatser ("transition-relevance places"). Ett talarbyte görs här relevant. 
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Artikeln går vidare med att lista en rad olika regler4 som beskriver hur dessa 
byten går till när de blivit relevanta. Vi behöver här inte lista dem alla men kan 
däremot tydliggöra vad som i sammanhanget avses med regler. Den generella 
förståelsen av regler är först och främst, precis som i etnometodologin, att medlemmar 
själva tillämpar regler på ett ad hoc-mässigt vis. I sammanhanget är det förstås också 
så att de flesta samtalande medlemmar aldrig har läst artikeln och reglerna som 
presenteras där i. Reglerna existerar alltså inte på samma sätt för medlemmarna som 
för analytikern. Vad artikeln istället försöker demonstrera är hur dessa regler är något 
vi, i de inspelade samtalen, kan observera att medlemmar orienterar mot. Reglerna 
ska på detta vis förstås som en slags normativ praxis medlemmar använder för att 
åstadkomma ordnad turtagning. 

2.2.3 Närhetspar 
Turtagning i samtal är förstås inte bara "seriell". Det vill säga, samtalsdeltagare turas 
liksom inte bara om att godtyckligt säga en sak efter en annan. Talturer tenderar att 
hänga ihop med varandra. Ett vanligt fenomen är hur vissa typer av yttranden tenderar 
komma i par, där parets förstaled liksom "hör ihop" med ett särskilt andraled. På detta 
vis brukar till exempel frågor följas av svar, hälsningar bli besvarade och inbjudningar 
bli accepterade eller avböjda. Inom samtalsanalysen kallar man dessa för närhetspar 
("adjacency pair"). (Hutchby & Wooffitt, 1998, s. 39-43) 

Närhetsparen ska även de förstås som något medlemmar orienterar mot, ett 
normativt ramverk, och varken något regelsystem som bestämmer vad de kan göra 
eller någon statistisk modell över hur de oftast gör. När ett särskilt närhetspars 
förstaled produceras kan vi säga att dess andraled projiceras eller att det görs 
relevant. Utifall nu det relevanta andraledet skulle utebli har inte samtalsanalysen 
plötsligt falsifierats. Det uteblivna andraledet kommer istället lysa med en märkbar 
frånvaro och förstås i förhållande till vad som förväntades. 

Det riktigt intressanta är vad två yttranden på detta sätt tillsammans kan göra 
som ett ensamt yttrande aldrig kan. För att producera ett särskilt andraled är samtidigt 
att uppvisa en förståelse av förstaledet. När du svarar på en fråga är det alltså inte 
enbart ditt svar du gör känt. Vad som också kommer bli observerbart är att du förstod 
förstaledet som en fråga, att frågan var färdigställd, att den var riktad till dig, att den 
inte var retorisk utan krävde ett svar och så vidare. Nu kan talaren som producerade 
förstaledet också inspektera ditt andraled, utvärdera din uppvisade förståelse och 
bestämma sig för om det ser bra ut. Dessa uppvisningar och utvärderingar är i 
grunden vad som gör samtalsanalysen möjlig. Det låter analytikern lägga teoretiska 
modeller av språklig betydelse på hyllan och istället kliva in i medlemmarnas egen 
värld, se hur samtalsdeltagare själva förstår och uppvisar förståelse för varandra. 

Inom samtalsanalysen kallas metoden "next-turn proof procedure". Som namnet 
implicerar handlar det om att leta efter bevis i nästa tur. Inte bevis för hur turen innan 
"egentligen" ska förstås, utan bevis för hur den förstås av talaren i nästa tur. I denna 
metod är analytikern fri från vetenskapliga teorier om språklig förståelse men också 
beroende av samma procedurer medlemmarna själva tillämpar, vilket till stor del 
förutsätter dennes medlemskap i samma kultur. 

2.2.4 Samtal och handling 
Talturer och uppvisad förståelse är tillgängliga för både analytiker och 
samtalsdeltagare. För analytikern är det vad som gör en analys möjlig och för 

                                                
4 Exempelvis: "Rule 1 (a) If the current speaker has identified, or selected, a particular next speaker, 
then that speaker should take a turn at that place." (Sacks m.fl., 1974) 
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deltagarna själva utgör det en arkitektur för intersubjektivitet (Heritage, 1982, s. 254-
60). En deltagare talar i taget, varje tur är inspekterbar, och varje tur inspekteras av 
andra deltagare i förhållande till turen innan. Detta är också att säga hur turerna, i 
etnometodologisk mening, är indexikala och reflexiva: de förstås i förhållande till 
turen innan, och utgör vad nästa tur kommer förstås i förhållande till. 

På detta vis sker turtagningen inte bara i små par utan ofta i längre sträckor, 
hoplänkade, som "klumpar". Hirsch (1997) beskriver i semantiska termer hur vi kan 
se det som att sträckorna formar ett slags nätverk av betydelsedeterminerande 
operationer. Hirsch jobbar inte med ett renodlat deltagarperspektiv utan visar under 
mer klassiska språkteoretiska omständigheter hur samtalsdeltagare behöver talturers 
fulla sammanhang och särskilda förhållande till varandra för att bestämma dess 
betydelse. Dessa förhållanden beskrivs som determinerande operationer, vilka bland 
andra inkluderar parafrasering och elaborering. Ett samtalsbidrag kan exempelvis 
sägas elaborera ett tidigare bidrag, och samtalsdeltagare måste därför förstå de två 
tillsammans på detta sätt. 

Men utan en sådan metasemantisk nivå föredrar samtalsanalyen istället att se de 
sammanhängande klumparna i termer av vad de gör eller åstadkommer. 
Samtalsanalysen kallar de för handlingskurser ("courses of action"). De är ordnade 
sekvenser av turer genom vilka deltagare kan initiera, utveckla och avsluta projekt 
tillsammans. En fråga och ett svar, tagna tillsammans, handlar varken om frågan eller 
om svaret, men ihop kan de exempelvis sägas utgöra ett förhör. (Schegloff, 2007, s. 1-
3) 

2.2.5 Samtal och representation 
Coulter (2005) utlyser i "Language Without Mind" en fullständig banlysning av all 
slags "mentalism, telementationalism5 och kognitivism" från analyser av praktiskt 
mänskligt handlande. Coulters argument är baserat i en begreppsanalys av förståelse 
("understanding") och tolkning ("interpretation"). En vanlig föreställning av förståelse 
är att det är resultatet av en tolkning: för att förstå bidrag till ett samtal måste 
deltagare först tolka dem. Detta påminner en hel del om de flesta representationistiska 
redogörelser av förståelse: att yttranden representerar något och att samtalsdeltagaren 
på något sätt måste kunna avkoda detta genom tolkning. 

Men efter en sådan definition av förståelse, menar Coulter, kommer det aldrig 
räcka med bara en enda tolkning. För om vi sedan ska förstå tolkningen kommer ju 
den i sin tur behöva ytterligare en tolkning. Resultatet blir en oupphörlig regression av 
tolkningar av tolkningar av tolkningar. Coulters poäng påminner lite om Taylors 
(1992) resonemang om ursprunget för språkteoretikers problem som 
intellektualiserandet av praktisk metadiskurs. Förståelse och tolkning är båda 
praktiska begrepp med särskilda användningsområden och att kombinera dem på detta 
sätt, för att skapa en allmängiltig modell, kan ställa till med en hel del teoretiska 
besvär. 

Det bör samtidigt noteras att de praktiska perspektiv på samtal som här 
presenterats aldrig fullständigt kan befria sig från Coulters tre ärkefiender, eller den vi 
kan se som deras gemensamma grund: representationismen. Vad som skiljer 
etnometodologi och samtalsanalys från teoretiska tankeöverföringsmodeller och 
mentalistisk semantik är istället i vilka sammanhang och på vilka sätt de åberopar 
dessa begrepp. Vad ord, beskrivningar eller längre sträckor talturer "står för" eller 
"representerar" är något deltagare själva kan göra till ett samtalsämne, orientera sig 

                                                
5 Telementation kan ses som liktydigt med vad som i uppsatsen kallas "tankeöverföring". 
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mot eller på andra vis göra relevant och det kan på detta vis alltid bli något en analys 
måste ta itu med. 

Det handlar alltså inte om att tillskriva representationer någon särskild 
ontologisk status utan istället bara om att erkänna och studera hur samtalsdeltagare 
själva tar upp sådana frågor och problem. Anmärkningsvärt är också hur synen på 
samtalsbidrag som indexikala och reflexiva gör det möjligt att se vad för slags 
handlingar deltagare kan göra just genom att "representera", kanske för att ta itu med 
moraliskt ansvar eller för att upprätthålla ett positivt socialt förhållande. (Potter, 1997; 
Edwards, 1997) 



3 

Metod 
Uppsatsens analys har utförts på material från ett projekt vid Örebro universitet där en 
utvärderingsmetod för hörapparaters effektivitet är under utveckling. Under hösten 
2007 utfördes en pilotstudie som del av detta projekt och det är data från denna studie 
man har varit vänlig nog att låta mig ta del av. Jag har själv inte varit omedelbart 
delaktig i projektet och har därför begränsade kunskaper om dess utformning utöver 
detta material. 

I den här delen kommer jag först presentera materialet, sedan föra en diskussion 
kring validitet, laboratoriestudier och kontext för att slutligen sammanfatta 
tillvägagångssättet i mitt analytiska arbete och presentationen i uppsatsens analysdel. 

3.1 Material 
Pilotstudien, från vilken mitt material är hämtat, utfördes som 7 försök med två 
deltagare i varje. Urvalet bestod av studenter som rekryterats utan särskilda krav på 
hörselnedsättning och ingen av dem använde sig heller av hörapparat. 

Data från pilotförsöken centrala för denna uppsats innefattar framför allt 
videoinspelningar från de 7 försöken (se figur 3.1), skriftliga instruktioner 
deltagare läste innan påbörjade försök (se utdrag 3.1) samt kartor som varit en viktig 
del av uppgiften deltagare utförde (se figur 3.2 och 3.3). 

På alla videoinspelningar syns två försöksdeltagare sitta mitt emot varandra med 
varsitt klippblock framför sig. Figur 3.1 är en illustration av hur detta generellt 
tenderar att se ut. 

 
Figur 3.1: Illustration av hur videoinspelningarna generellt ser ut. 

I utdrag 3.1 följer de skriftliga instruktionerna deltagarna fick ta del av innan försöken 
påbörjades (notera att det endast är försöken i tyst miljö som är genomförda). 
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Utdrag 3.1: Skriftliga instruktioner deltagare fick läsa innan försöket. 
Kartbeskrivning 

Du och din partner kommer nu att få varsin karta framför er. 
Ni ska INTE titta på varandras kartor. 

En av er ska vara instruktör och den andre ska vara utförare.  

Instruktören ha en väg utritad på sin karta och utföraren har 
fått en karta helt utan väg. 

Instruktörens uppgift är att beskriva vägen för sin partner 
och utförarens uppgift är att rita in vägen på sin karta. 

Uppgiften kräver en dialog mellan båda parter där instruktören 
instruerar och utföraren ställer frågor så att man slutligen 
kommer fram till kartans slutstation. 

Ni får använda den tid ni behöver för att ta er till slutmålet 
på kartan, men ni ska ändå veta om att tiden kommer att 
noteras. 

Viktigt att veta: Det kan vara så att de båda kartorna inte 
    är identiskt lika 

    Ni kommer att spelas in under själva  
    testet 

Dialogerna kommer att ske dels i tyst miljö, dels i 
realistiska miljöer och dels i inspelade och redigerade 
miljöer. 

Börja med att ta någon minut till att studera respektive 
karta. Säg sedan till så startar vi testet. 

Som det framgår av instruktionerna (utdrag 3.1) och illustrationen (figur 3.1) kan 
deltagare inte se varandras kartor. 

På inspelningarnas ljudspår är det första som går att höra hur försöksledaren, 
som befinner sig utanför bild, bjuder in deltagarna att börja. Enligt inblandade i 
projektet jag varit i kontakt med har deltagare muntligen blivit instruerade att inte 
gestikulera, något de trots detta rätt ofta gör. Men sådana instruktioner, eller svar på 
frågor från deltagare ställda innan uppgiften påbörjas, återfinns inte på inspelningarna. 

Varje deltagarpar har utfört uppgiften två gånger, en gång med en "stadskarta" 
och en gång med en "landskapskarta" (figur 3.4 och 3.5). De två deltagarna har även 
fått turas om att vara instruktör och utförare mellan dessa kartor. Genomsnittstiden för 
ett deltagarpars arbete med en karta är ungefär 12 minuter och alla 
videoinspelningarna utgör totalt lite mindre än tre timmar. 

I de skriftliga instruktionerna (utdrag 3.1) kunde deltagarna läsa: "Det kan vara 
så att de båda kartorna inte är identiskt lika". I figur 3.2 återfinns instruktörens variant 
av landskapskartan och i figur 3.3 utförarens variant. Jämförs dessa kan det 
konstateras att det faktiskt är så att de båda kartorna inte är identiskt lika, något 
deltagare själva ofta upptäckte tidigt under sina försök. 
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Figur 3.2: Instruktörens landskapskarta. 

 
Figur 3.3: Utförarens landskapskarta. 

Då det i alla försök var utförarens uppgift att rita in en väg på sin karta lämnade 
studien också efter sig 14 stycken olika utförarkartor, två från varje par, där resultatet 
av deltagarnas arbete kan studeras. 

3.2 Laboratorium och kontext 
En central egenskap hos laboratoriestudier är deras löften om goda 
generaliseringsmöjligheter. I ljuset av detta är det intressant att notera en poäng 
Edwin Hutchins (1995) gör i sin kritik av den tidiga kognitionsvetenskapen. 

Uppgifter som gärna väljs för deltagare att utföra i kognitionspsykologiska 
laborationer är speciella spel eller pussel, uppgifter som ofta upplevs som utmanande 
och svåra. Att de är svåra är ju dessutom vad som gör dem till pussel, de tillhör en 
särskild kategori av kulturella material som avsiktligt isolerats just för att behålla 
denna egenskap. Hade det varit viktigt för oss att utföra dessa uppgifter, om de 
faktiskt hade varit en del av vårt vardagliga kognitiva arbete, då hade vi förmodligen 
gjort om dem, förvandlat dem så att de inte längre var så svåra. Detta, menar 
Hutchins, gör sådana uppgifter särskilt ickerepresentativa för mänsklig kognition i 
allmänhet (ibid., s. 367). 

Hutchins förespråkar studier av kognition i det vilda ("cognition in the wild") 
som alternativ till vad han ser som laboratoriets "fångenskap". Denna motsättning, 
mellan extern och intern validitet, kontextberoende och kontextfria perspektiv, 
naturligt förekommande och simulerad data, är ett klassiskt vetenskapsteoretiskt 
problem. Jag ska nu försöka presentera en möjlig mellanväg, ett förhållningssätt till 
materialet där laboratorium och kontext inte behöver vara ömsesidigt uteslutande. 

3.2.1 Situerad kognition 
En vanlig kritik av kontextfria perspektiv på mänskligt tänkande och handlande är 
påståendet att de aldrig "sker i ett vakuum". Redan de gamla grekerna tvivlade på om 
något som ett perfekt vakuum överhuvudtaget var möjligt (Paparazzo, 2008) och ska 
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vi tro Heisenbergs obestämdhetsrelation står även kvantelektrodynamikens vakuum i 
ständig fluktuation (Nationalencyklopedin, 2009). Men vi avviker från ämnet, som 
Hollnagel och Woods skriver: 

To talk about cognition and context - such as contextual or situated cognition - 
logically implies that there is also cognition without context [...] Since this 
clearly cannot be the case in an absolute sense, there is strictly speaking no 
need to talk about context. (Hollnagel & Woods, 2005, s. 61) 

Oavsett hur överflödigt begreppet situerad kognition tycks vara, så har studier under 
samma namn visat hur tätt kopplat situation och kognition faktiskt är. Även något så 
generellt och idealiserat som aritmetik visar sig vara lättare för människor att utföra 
på livsmedels näringsinnehåll, "situerad" i kön till kassan på matbutiken, än på ett 
formellt matematikprov, "situerad" i en tentamenslokal (Lave, 1988). Problemet för 
laboratoriestudier blir på detta vis inte att göra sig av med "kontextuella faktorer" utan 
istället frågan vad för kontext laboratoriestudien utgör, och på vilket sätt det "situerar" 
människorna som studeras. 

3.2.2 Naturligt förekommande samtal 
Kontext har länge varit ett centralt ämne inom många språkvetenskaper (Goodwin & 
Duranti, 1992). För denna uppsats syften finns en särskilt viktig allierad i 
samtalsanalysen, som i sammanhanget kan ses som en slags situerad lingvistik. Ett 
centralt antagande här är just hur alla bidrag till en interaktion är kontextuellt 
orienterade och dess studieobjekt är alltid inspelningar av naturligt förekommande 
samtal (Hutchby & Wooffitt, 1998, s. 73). 

"Naturligt förekommande" verkar förstås utesluta laboratoriestudier, men vi är 
kanske här inte så långt från det nyss nämnda resonemanget om kognition: i absolut 
mening finns det givetvis ingenting som "onaturligt" förekommande interaktion. 
Derek Edwards skriver om att tillämpa samtalsanalys på intervjudata: 

Any interactional phenomenon can be naturalized by treating it as natural. So if 
you have interview data, then that is how to treat them, as a species of talk-in-
interaction, as 'interview', rather than treating the questioner as researcher, the 
question schedule as 'method', and only the responses as 'data'. (Edwards, 
1997, s.89) 

Så på samma sätt, har vi data från en laboratoriestudie, är det så vi ska behandla den. 
Som en särskild art talad interaktion, med laboratoriet och försökets omständigheter 
som en kontext i egen rätt. 

När samtalsanalysen menar att alla bidrag till en interaktion är kontextuellt 
orienterade pratar man främst om hur de förhåller sig till varandra, hur korta 
sekvenser av yttrandepar hänger ihop och ger varandra sin betydelse. Men är det här 
verkligen allt vi menar med "kontext"? Var är de större sammanhangen? Det kan vara 
svårt att se hur studien av korta talsekvenser skulle kunna ta hänsyn till något sådant.  

Samtidigt kan det tyckas lika vilseledande med en omfattande studie av hela 
situationens bakomliggande kontext, inte bara kommer den aldrig kunna vara 
fullständigt uttömmande, hur vet vi när vi bör göra vissa kontextuella faktorer 
relevanta och andra inte? Enligt Heritage (1984, s. 283) måste vi överge uppfattningen 
av "kontext" som något exogent till interaktionen utan istället tänka oss det som något 
endogent, genererat inuti deltagarnas tal och som skapas i och genom detta tal. 

Enligt Schegloff (1992) är det enda empiriskt passande sättet att åberopa 
kontext att undersöka vad deltagarna själva, genom sina handlingar, gör relevant. På 
så vis får vi också ett fönster in i vad som konstituerar "laboratoriets kontext", 
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situationens egenskaper och begränsningar, mål och roller, som relevanta för 
deltagarna själva. Derek Edwards skriver: 

...cognitive psychology has typically taken particular specifications of the 
external world not only as consensual and prior to action [...] but as 
unproblematically known by the analyst, such that the nature of that 'given' 
world can be placed into the Method section of reports [...] The 
ethnomethodological perspetive takes a different view. It seeks to open up all 
such 'methods' [...] as participants' concerns, and make them available for 
empirical study. (Edwards, 1997, s. 63-4) 

Med en sådan hållning är vi nu redo att närma oss materialet. Genom att inte enbart 
inkludera videoinspelningar utan också studiens generella design. Skriftliga 
instruktioner, kartorna och uppgiftens särskilda utformning är alla praktiska 
angelägenheter för deltagarna själva, och blir på så sätt därför delar av vad en analys 
måste ta itu med. 

3.3 Analytiskt arbete 
14 videoinspelningar, tillsammans strax under tre timmar; en landskapskarta och en 
stadskarta, som instruktörerna i alla försöken använt sig av; 7 landskapskartor och 7 
stadskartor, med utförarnas inritade vägar; och skriftliga instruktioner, utdelade till 
alla deltagare innan försöken. Alla dessa material har gemensamt stått under analys. 

3.3.1 Att analysera video 
Videoinspelningar har generellt sett många fördelar. Deltagares aktiviteter blir 
återgivna i en form som tillåter upprepad uppspelning. Det möjliggör en noggrann 
undersökning av de kroppsliga och språkliga detaljerna hos deltagares observerbara 
handlingar i ett tids- och rumsmässigt sammanhang. Dessutom kan också andra 
studera dessa inspelningar, och kanske ifrågasätta eller komplettera min förståelse av 
dem. 

Men en videoinspelning är förstås inte en fullkomligt neutral återgivning av 
aktivitetens händelser. En kameras position kan sägas utgöra en teori om vad som är 
relevant i en situation (Goodwin, 1994), den kommer få fundamentala konsekvenser 
för vad som senare är observerbart i inspelningen vilket i sin tur bestämmer vilka 
former en analys kan ta. Samma kan sägas om vid vilka tidpunkter en kamera slås på 
och av. Händelser innan och efter, som kan ha varit relevanta för aktiviteterna under 
analys, blir på detta vis helt osynliga. Slutligen är själva kamerans närvaro ett 
märkbart fenomen för deltagare. Den, och eventuella analytiker som senare kommer 
studera inspelningarna, blir alltså också en slags deltagare i situationen, som 
deltagarparet kommer behöva förhålla sig till. 

I videoinspelningarna kan man ibland höra en försöksledare, som befinner sig ur 
bild bakom kameran. Deltagare vänder sig vid ett par tillfällen i materialet mot 
kameran och ställer frågor om uppgiften. I inspelningen kan försöksledarens svar 
höras men utöver detta blir denne ett slags "dold deltagare". Vidare sätts kameran i 
alla försök på precis när deltagare påbörjar uppgiften så att eventuella muntliga 
instruktioner eller interaktioner mellan försöksledare och deltagare, som kan ha skett 
innan, saknas. Vi kan slutligen observera hur försöksdeltagare orienterar sig mot 
inspelningen och dess framtida användning. Ett extra tydligt exempel är när utföraren 
i ett av försöken, efter att instruktören producerat en särskilt komplicerad 
vägbeskrivning, anmärker "där fick lingvisten något att bita i". 
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Jag har själv inte varit inblandad i designen av studien som producerat 
materialet under analys, men anmärkningarna ovan ska inte heller förstås som en 
kritik. Dessa problem är oundvikliga faktorer analyser av detta slag ständigt måste ta i 
beaktning. Faktum är att dessa faktorer kan ses som resurser, snarare än problem. Det 
är både omständigheter deltagare själva kan åberopa för att förstå situationen de 
befinner sig i och uppgiften de blivit ombedda att utföra, samt omständigheter som 
sedan kan hjälpa en analytiker förstå hur deltagare gått till väga. 

3.3.2 Att återskapa försökens aktiviteter 
Med samtalsanalysens "next-turn proof procedure" (se 2.2.3) har deltagares egna 
uppvisade förståelse fått guida analysen av händelserna återgivna i 
videoinspelningarna. Instruktörens och utförarens kartor har vidare gjort det möjligt 
att rekonstruera vad deltagare i en given stund ägnat sin uppmärksamhet åt och vad 
utföraren som del av uppgiften har ritat in. Analysen har även kunnat åberopa de 
skriftliga uppgiftsinstruktionerna i sina förklaringar av vad som kan ha informerat 
deltagares handlingar och uppvisade förståelse. 

I rapportens analysdel återfinns enbart utdrag från landskapskartan och 
transkriptioner av kortare utdrag från interaktionen i videomaterialet. Det analytiska 
arbetet bakom är dock informerat av materialet i sin helhet och urvalet som 
presenteras kan sägas fungera exemplifierande för en bild baserad på en bredare 
analys. Utdragen från utförarkartorna som presenteras har ibland blivit redigerade för 
att tydliggöra den inritade vägens tillstånd vid ett visst tillfälle. Denna redigering är 
givetvis baserad på en retrospektiv rekonstruktion men har, som läsaren 
förhoppningsvis också kommer se, kunnat grundas på observerbara bevis i 
interaktionen och kartorna. 

3.3.3 Transkribering 
Om videoinspelningarna är en selektiv återgivning av försökens händelser så är 
transkriptioner vidare en selektiv representation av denna återgivning. Denna 
representation kan också sägas utgöra en teori om vad som är viktigt i interaktionen. 
Transkriptionen bör därför inte ses som data utan är istället ett arbetsredskap (Hutchy 
& Wooffitt, 1998, s. 73-6; Linell, 1994). 

Etnometodologi och samtalsanalys har inspirerat analysen att titta till detaljerna 
hos deltagares sekventiellt organiserade handlingar. Deltagare hade i förväg blivit 
instruerade att inte gestikulera, trots detta är det något de ändå rätt ofta kan ses göra i 
inspelningarna. Det analytiska arbetet har dock främst informerats av deltagares 
språkliga handlingar och det är enbart dessa som finns representerade i de 
transkriberade utdragen i uppsatsens analysdel. Beslutet att göra på detta vis är inte 
motiverat av överväganden om vad som är viktigt eller inte, det har enbart varit en 
praktisk avgränsning för att göra analysens genomförande och redovisning mer 
överkomliga. 

Analytiska undersökningar har i första hand utförts på videoinspelningar, kartor 
och instruktioner. Arbetet med att transkribera särskilt intressanta episoder har sedan 
kunnat elaborera denna analys men transkriptionernas funktion har i så stor 
utsträckning som möjligt setts som en representation anpassad till uppsatsens text. I 
utdrag 3.2 återfinns uppsatsens transkriptionsnyckel. 



 
 

23 

Utdrag 3.2: Transkriptionsnyckel för analysdelens utdrag 
(.) Paus kortare än en halv sekund. 

(1s) Paus längre än en halv sekund, angivet i hela sekunder. 

(  ) Ohörbart. 

(xx) Svårt att urskilja, men ord inom parantes reflekterar en 
välgrundad gissning. 

((x)) Ord inom dubbelparantes beskriver "ickelingvistiska" 
yttranden, t.ex. skratt. 

[x Hakparantes markerar påbörjat överlappande tal. 

Konventionerna i utdrag 3.2 har delvis inspirerats av samtalsanalysens sätt att 
transkribera samtal (Jefferson, 1992). Detaljnivån kan dock sägas vara avskalad i 
förhållande till den kanonmässiga. Detta har delvis varit ett beslut baserat på 
analytiska intressen men framförallt en praktisk avgränsning för att göra 
transkriberingens genomförande och redovisning mer överkomliga. Alla namn i de 
transkriberade utdragen har anonymiserats och är fiktiva. 
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Analys 
Uppsatsens analys har, efter Maturana och Varelas (1992), tagit sig an materialet 
genom att först upphäva alla slags teoretiska förklaringar baserade i 
representationism. Detta inkluderar exempelvis Klein (1982), Clark och Wilkes-Gibbs 
(1990) mentallistiska samtalsmodeller för deixis och refererande. Det analytiska 
tillvägagångssättet har istället huvudsakligen inspirerats av etnometodologi och 
samtalsanalys. 

Materialet under analys består av videoinspelningar av försöken, skriftliga 
instruktioner samt uppgiftens instruktörs- och utförarkartor. När vägen på 
instruktörens karta jämförs med den inritade vägen på utförarens karta säger vi, för att 
undvika representationism, att de har vissa likheter och vissa skillnader. Det är detta 
förhållande som i första hand är analysens frågeställning: hur kan vi förklara den 
inritade vägens tillkomst, i förhållande till den beskrivna vägen? Svar till denna fråga 
har  sökts i detaljerna hos den observerbara interaktionen i videoinspelningarna från 
försöken. 

Analysens resultat kommer i detta kapitel framförallt presenteras genom 
diskussioner kring kortare transkriberade utdrag från interaktionen i olika försök 
tillsammans med utdrag från instruktörs- och utförarkartor. Jag kommer försöka visa 
hur vägarnas förhållanden till varandra kan förklaras genom hur de blir uppdelade i 
delvägar. Dessa delvägar är något deltagarna tillsammans instruerar utföraren att rita 
in genom särskilda handlingskurser jag kallar instruerande sekvenser. Vidare kommer 
vi se hur dessa instrueranden ofta byggs upp med hjälp av riktmärken på kartorna och 
att dessa riktmärken i sin tur, för att kunna användas, kommer bli ämnet för ytterligare 
en kategori handlingskurs som jag kallar refererande sekvenser. Avslutningsvis 
kommer viktiga punkter från diskussionerna kring utdragen att sammanfattas. 

4.1 Delvägar 
I figur 4.1 finner vi ett utdrag från den övre och vänstra delen av instruktörens 
landskapskarta och i figur 4.2 motsvarande del på en utförares karta innan ett påbörjat 
försök. 

I videoinspelningen från ett av försöken finner vi interaktionen i utdrag 4.1 (se 
utdrag 3.2 för transkriptionsnyckel). Figur 4.1 innehåller i förhållande till denna vad 
Johanna kunde se och figur 4.2 motsvarande del för Anders. 
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Figur 4.1: från instruktörens landskapskarta. 

 
Figur 4.2: från utförarens landskapskarta 
innan ett påbörjat försök. 

Utdrag 4.1: Anders (utförare) & Johanna (instruktör), landskapskarta. 
1. A: mm vart ska ja (.) 
2. J: ungefär en ån halv centimeter ner till klockan fem 
3.  (2s) 
4. A: så där (     ) 
5. 
6. 

J: å sen gåru kanske en halv centimeter klockan sex (1s) å 
sen så gåru (1s) en ån halv till klockan sju ((skratt)) 

7. A: klockan sju (     ) 
8. J: ((skratt)) (1s) å sen kanske en halv klockan sex 

I figur 4.4 hittar vi slutligen utförarkartans tillstånd efter interaktionen i utdrag 4.1. 
Anders har alltså här börjat rita in en väg. 

 
Figur 4.3: från utförarens landskapskarta 
innan ett påbörjat försök. 

 
Figur 4.4: från utförarens landskapskarta i 
Anders (utförare) och Johannas (instruktör) 
försök. 

Den inritade vägen på utförarkartan är i figur 4.4 redigerade för att motsvara sitt 
tillstånd omedelbart efter interaktionen i utdrag 4.1 och läsaren har förhoppningsvis 
inga problem med att läsa Johannas bidrag som vad i tur och ordning har instruerat 
Anders när han på sin karta ritat strecken som följer varandra. På detta vis kan vi se 
hur rad 2 hör ihop med ett streck, raderna 5-6 med två streck, och rad 8 med det sista 
strecket. 
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I uppgiftsinstruktionerna hade deltagarna läst att "Instruktörens uppgift är att 
beskriva vägen för sin partner och utförarens uppgift är att rita in vägen på sin karta" 
(se utdrag 3.1). Vad figur 4.4 och utdrag 4.1 här först och främst ska illustrera är hur 
deltagarna på detta vis kan sägas "beskriva" och "rita in vägen" genom att dela upp 
den i delvägar. Just detta exempel är visserligen inte särskilt prototypiskt för hur det 
vanligtvis går till men det tjänar sitt syfte att effektivt demonstrera en faktisk metod 
deltagare i alla försök tillämpade. 

Vi kan få en känsla för denna enkla metods rika möjligheter om vi jämför vårt 
första exempel med det från ett annat deltagarpars försök. Figur 4.6 motsvarar samma 
del av kartan som innan men är produkten av försöket som gav interaktionen i utdrag 
4.2. 

 
Figur 4.5: från utförarens landskapskarta 
innan ett påbörjat försök. 

 
Figur 4.6: från utförarens landskapskarta i 
Roberts (utförare) och Olinas (instruktör) 
försök. 

Utdrag 4.2: Robert (utförare) & Olina (instruktör), landskapskarta. 
1. O: åkej (1s) eh då ska du lixom (1s) euh (4s) 
2. R: ja ska neråt [misstänker ja 
3. 
4. 

O: 
O: 

             [ah 
jo de skaru (1s) haru en liten ko på din karta (.) 

5. R: mm (.) rakt nedanför (.) 
6. 
7. 
8. 

O: mm (1s) precis (.) då skaruju ner dit men (de) skulle 
(dom) gå i en liten sväng (.) ett bakvänt äss (1s) ner 
till kon 

Skillnaden jag framförallt vill visa på här är hur Robert och Olina, trots att de också 
synligt delar upp vägen, har gjort det på ett helt annat sätt. Några uppenbara exempel 
som kan observeras i utdrag 4.2 kan nämnas: istället för fyra delvägar hittar vi bara 
en, istället för centimetermått och klockslag hittar vi "en liten ko" (rad 4) och en 
bakvänd bokstav (rad 7) och istället för ett frågande "vart ska ja" hittar vi ett "ja ska 
neråt misstänker ja" (rad 2). Det ska understrykas att det inte ligger något 
värdemässigt omdöme i denna jämförelse. Med vårt samtalsanalytiskt inspirerade 
perspektiv på materialet finns det inga "bättre" eller "sämre" sätt att utföra uppgiften 
utanför det vi kan visa att deltagarna själva orienterar sig mot. 

På en utförares karta kan vi i de inritade vägarna för det mesta skilja delvägarna 
från varandra genom synliga detaljer så som skarpa vinklar och små överlappningar 
eller glapp. Men delvägarna kan också "läsas" i interaktionen som ett ämne för 
särskilda handlingskurser jag kallar för instruerande sekvenser. Det är en sådan 
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sekvens, snarare än någon "färdig" instruktion från en instruktör jag menar instruerar 
inritningen av en delväg. 

4.2 Instruerande sekvenser 
Med instruerande sekvenser avses här den gemensamma och sekventiellt organiserade 
aktiviteten att instruera en utförare i inritandet av en delväg. Det är en aktivitet för 
deltagarna själva på så sätt att den har vissa återkommande strukturella drag som 
uppstår genom deltagarnas egna handlingar och deras orienteringar mot dessa 
handlingar. Men den kan också ses som en abstraktion på så vis att dess beskrivning 
som "instruerande" står i motsättning till uppgiftsinstruktionerna och alltså potentiellt 
även deltagarnas egen förståelse. I uppgiftsinstruktionerna läser deltagare bland annat 
att "Uppgiften kräver en dialog mellan båda parter där instruktören instruerar och 
utföraren ställer frågor så att man slutligen kommer fram till kartans slutstation." 
När vi säger att det snarare är den instruerande sekvensen som instruerar försöker vi 
inte säga att deltagarna inte gör som de blivit tillsagda. Tvärtom! Det är mycket väl 
precis så här de måste göra för att följa instruktionerna. Motsättningen kommer 
istället av vissa retrospektiva och analytiska överväganden. Av att, när vi i efterhand 
studerar materialet, fråga oss vem det egentligen är som har "instruerat". Som 
analytisk kategori behöver vi förstås inte kalla den just för instruerande, men jag 
finner att viktiga detaljer i materialet blir särskilt tydliga om vi ändå gör det. 

Vi börjar med en närmare titt på en sådan sekvens genom att fortsätta ungefär 
där vi lämnade Anders och Johanna från figur 4.4 och utdrag 4.1. 

I figur 4.7 finner vi ett utdrag från mitten av den övre delen av instruktörens 
landskapskarta och i figur 4.8 motsvarande del av utförarens karta, med den inritade 
vägen redigerad för att motsvara sit tillstånd precis innan interaktionen i utdrag 4.3. 

 
Figur 4.7: från instruktörens 
landskapskarta. 

 
Figur 4.8: från utförarens landskapskarta i 
Anders (utförare) och Johannas 
(instruktör) försök, före utdrag 4.3. 

Interaktionen i utdrag 4.3 kommer alltså från samma försök som den vi mötte i utdrag 
4.1 och sker enbart en kort stund efter. Figur 4.7 innehåller i förhållande till denna vad 
Johanna kunde se och figur 4.8 motsvarande del för Anders precis innan interaktionen 
börjar. 
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Utdrag 4.3: Anders (utförare) & Johanna (instruktör), landskapskarta. 
1. J: haru (.) haru nåra slags fåglar (1s) nånstans (.) 
2. A: ah de e högt [uppe i de e över sjön där 
3. J:              [mm 
4. J: ah (1s) du kan eh ta sikte på dom (.) 
5. A: mm (1s) 
6. 
7. 
8. 

J: ehm (1s) å sen så svängeru upp (1s) ehm du ska svänga 
ganska kraftigt nu (1s) snart (1s) först börjaru me en 
lugn backe (1s) 

I utdrag 4.3 påbörjas och projiceras den instruerande sekvensen när Johanna säger åt 
Anders att han kan "ta sikte på dom [nåra slags fåglar]". Uppgiftsinstruktionerna ger 
att "instruktörens uppgift är att beskriva vägen för sin partner" och det allra vanligaste 
i materialet är att det, som i utdrag 4.3, är instruktören som inleder en instruerande 
sekvens. Men uppgiftsinstruktionerna ger också att "uppgiften kräver en dialog mellan 
båda parter där instruktören instruerar och utföraren ställer frågor" och som vi såg i 
utdrag 4.1 kan den instruerande sekvensen också projiceras av en utförare, till 
exempel med en fråga som "vart ska ja". Vi finner alltså i försöken en viss normativ 
tendens till att instruktören bestämmer vad det är som ska tas itu med för stunden, 
men samtidigt en viss nivå av frihet för utföraren att initiera särskilda 
handlingskurser. 

Ett vanligt sätt som deltagarna påbörjar en instruerande sekvens på är att, som i 
utdrag 1, ta itu med "vart" utföraren "ska". I utdrag 4.3 påbörjas dock den instruerande 
sekvensen istället med vad Ander ska "ta sikte på", alltså inte nödvändigtvis vart han 
ska utan lite vagare bara i vilken riktning. På rad 5 svarar Anders med ett kort "mm", 
vilket både accepterar den projicerade handlingskursen och inbjuder Jenny att 
fortsätta. 

Det skulle kunna påstås att instruerandet egentligen inte börjar förrän Jenny, på 
rad 6, säger "å sen så svängeru upp". Att inleda ett yttrande med "å sen" är i materialet 
ett av de allra vanligaste sätten för deltagare att initiera ett nytt instruerande och det 
fyller här en viktig funktion. Genom att på detta sätt länka tidigare aktiviteter med 
kommande gör deltagare uppgiftens tidsmässiga organisation explicit. Det är med 
hjälp av en sådan temporal ordning som deltagare kan dela upp vägen i delvägar. 
Deltagares instrueranden är aldrig bara en mängd inbördes oberoende aktiviteter utan 
kommer länkade i tiden, som en kedja, eller en sekvens av sekvenser. Varje delvägs 
instruerande är en del i denna kedja och sker i förhållande till vad som kommit före 
och vad som kan komma efter. Vi kan också se en temporal ordning i kartornas vägar, 
en slingrande tidslinje, vars delar alla hör ihop med särskilda tidsbundna instruerande 
sekvenser. Tid är på dessa vis en grundläggande resurs, och inte "resurs" som 
bristvaran i något kapitalistiskt ordspråk, utan istället, likt en multimodal rosettasten, 
en resurs genom vilken deltagare kan sätta en världs disparata fenomen i ordnade och 
ömsesidigt elaborerande förhållanden till varandra. 

Raderna 6-8 är ett bra exempel på vad vi menar med instruerande. Inte ens 
under instruktörens egen tur hittar vi här någon färdig och entydig instruktion. Vi 
möter istället ett flöde av yttranden som ibland säger emot varandra, ibland elaborerar 
varandra och ibland bara upprepar vad andra redan sagt. Varje bidrag är tydligt 
indexikalt på så vis att det "adresserar" eller vänder sig till vad som kommit innan 
men de verkar göra mer än så: vissa bidrag verkar designade för att direkt förändra det 
som kommit innan. Vi kan få en känsla för hur bidrag till en instruerande sekvens på 
detta vis kan sägas operera på varandra genom att efter Hirsch (1997) beskriva de 
som ett nätverk av determinerande operationer. Vi får då att "å sen så svängeru upp" 
(rad 6) är en parafras av rad 4, som elaboreras av "du ska svänga ganska kraftigt nu" 
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(raderna 6-7), som i sin tur negeras med ett "snart" (rad 7) och slutligen elaboreras 
med "först börjaru me en lugn backe" (rad 7-8). Om vi letar efter en färdig instruktion 
är det möjligtvis här vi kan ana den, som det abstrakta resultatet från ett nätverk av 
operationer. Exemplet gör inga påståenden huruvida detta beskriver några slags 
mentala operationer deltagare själva faktiskt utför, det ska istället enbart illustrera hur 
bidrag till sekvensen på något sätt måste tas tillsammans för att i fullo kunna instruera 
en delvägs inritning. 

Det ska också kort påpekas att "snart" (rad 7) kan sägas projicera en framtida 
handlingskurs: ett eventuellt instruerande som för tillfället skjuts upp. Att veta när en 
instruktion ska utföras är här, precis som med "å sen", fundamentalt för dess 
förståelse i kedjan av instrueranden. Vi kan konstatera det samma i det efterföljande 
"först börjaru me en lugn backe" (rad 7-8). 

Vad den färdiga instruktionen egentligen är kan också bli till ett ämne i 
samtalet. Men att erbjuda en sådan tolkning av instruerandet fram tills nu är förstås 
inte bara att ge resultatet av en "språklig beräkning". Alla bidrag till sekvensen 
kommer reflexivt att bidra till instruerandet, dels som ytterligare en operation på 
instruktionen men också som något öppet för utvärdering. Utdrag 4.4 fortsätter direkt 
efter utdrag 4.3. På rad 9 ger Anders en sammanfattning av den instruerande 
sekvensen hittills. 
Utdrag 4.4: Anders (utförare) & Johanna (instruktör), landskapskarta. 
9. A: lugn backe upp [mot fåglarna 
10. J:                [ah 
11. J: ah vi vi (.) ah precis [sikta mot dom 
12. A:                        [hur långt 
13.  (.) 
14. A: hur långt ska jag köra 
15. J: kanske en tre centimeter 
16. A: en två tre (.) ja 

När en utförare presenterar en tolkning på detta vis (rad 9) gör det omedelbart en 
utvärdering från instruktören relevant. Johanna är snabb med att på rad 10 godkänna 
"lugn backe upp" med ett "ah" men det finns potentiellt ett problem med 
tvetydigheten hos tolkningens "mot fåglarna". Jag förstår det som att Johanna, på rad 
11, efter några omstarter och en kort fördröjning vill understryka att Anders ska "sikta 
mot dom": fåglarna är inte målet utan märker bara ut en riktning. Innan Johanna 
hunnit färdigt med att tydliggöra detta börjar Anders på frågan "hur långt" (rad 12) 
men stoppar sig själv när han hör att Johanna inte var färdig. Uppenbarligen hade han 
dock förstått det hela rätt då han, innan Johannas klargörande, frågar efter något han 
inte skulle behöva veta hade han tagit fåglarna för målet. Att tolka och utvärdera 
varandras bidrag till den instruerande sekvensen kräver på det här sättet att deltagarna 
ständigt granskar deras detaljer. Eventuella tvetydigheter hos ord som "mot" måste tas 
itu med och vad någon frågar efter på en specifik plats i sekvensen kan avslöja hur 
han förstått vad som sagts innan. 

På rad 14 kan Anders leverera hela sin fråga. Ordvalet "köra" är här 
anmärkningsvärt. Materialet är fullt av sådana resemetaforer vilket jag tycker visar på 
en slags förståelse av uppgiften som något meningsfullt: deltagare utför den som 
"vägbeskrivning" snarare än "bara en laborationsuppgift". Särskilda ordval åkallar på 
det här sättet en särskild kontext (Heritage, 2004) och blir i analogi med en vardaglig 
aktivitet meningsfull. Vi ska i analysen av utdrag 4.5 återvända till vad en sådan här 
förståelse kan innebära för hur uppgiften utförs, men nu vill jag istället återvända till 
frågan om utförarens del i instruerandet. 
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Det råder genom uppgiftens design en kunskapsassymetri mellan deltagare men 
detta betyder inte att utföraren är en passiv mottagare av instruktörens "privata 
kunskap". En utförare kan genom sina handlingar själv projicera särskilda riktningar 
för ett instruerande. Utföraren är heller aldrig fullkomligt i blindo inför delvägarna 
under instruerande: han vet att de måste ha vissa egenskaper (längd, riktning, form 
och så vidare), han kan göra vissa inferenser, ha gissningar och det vore även 
teoretiskt möjligt för honom att fuska (även om jag inte hittat bevis för just "fusk" i 
något av försöken). Men samtidigt saknar en utförare under aktivitetens 
omständigheter vissa rättigheter att hävda faktisk kunskap om vägen. Min poäng är att 
många av utförarens handlingar är lika "instruerande" som instruktörens men att 
rollen som utförare gör att han måste "maskera" dem genom en normativt orienterad 
design. Kort sagt: utförarens handingar är i etnometodologisk mening förklarliga som 
utförarhandlingar. De kan komma som frågor och sammanfattningar men ibland 
också rakt på sak fast med en bifogad förklaring. Eftersom deltagarna börjar högst 
upp på pappret är det exempelvis högst troligt att delvägen som ska instrueras 
kommer att gå neråt, samtidigt är ett bidrag från utföraren informerat på detta sätt inte 
giltigt utan en bifogad förklaring, som i "ja ska neråt misstänker ja" (utdrag 2, rad 2). 
För att i fullo kunna redogöra för förhållandet mellan vägen på instruktörens karta och 
vägen på utförarens karta är därför en uppskattning av utförarens aktiva del i 
instruerandet fundamentalt. 

Johanna svarar på rad 15 med "kanske en tre centimeter". Det finns en viss 
konflikt om vi läser centimetermåttet i ljuset av Anders fråga om hur långt han ska 
"köra" (rad 14). Men även om resemetaforen inte är lika närvarande i "centimeter" 
uppvisar ordvalet fortfarande en typ av orientering mot meningen hos uppgiften: att 
det exempelvis är viktigt med vägens exakta mått och inte bara att man, som vid en 
vanlig vägbeskrivning, "kör rätt". Centimetermåttet har också markerats som 
ungefärligt, som "kanske en tre centimeter". Om valet av centimetermått är en fråga 
om exakthet är detta en fråga om vaghet och instruktörer i alla försök visar ständigt 
upp en sådan här typ av orientering i sina bidrag till instruerandet. Det är inte så svårt 
att förstå att man som instruktör kan känna ett visst ansvar i att vara noggrann med sitt 
instruerande, hur noggrann är förstås inte självklart och kan ibland i sig bli till ett 
ämne i samtalet. Men för att instruktörens handlingar ska vara förklarliga som 
instruktörshandlingar måste denna noggrannhet för alla praktiska syften vara synligt 
rationell och rapporterbar. För de flesta människor är det till exempel antagligen 
omöjligt att med ögonmått konsekvent ge exakta centimetermått varför Johanna på 
detta vis markerat sitt bidrag för sin approximativa status. I en videoinspelning utav 
ett annat deltagarpar vänder sig plötsligt instruktören mot försöksledaren och frågar 
"Hur exakt måste det vara?" var på försöksledaren svarar "Så exakt man kan." 
Instruktörens bidrag måste vara "så exakt man kan" - men aldrig exaktare! 

Vi har nu kommit till slutet av en instruerande sekvens. Att upprepa, 
sammanfatta eller formulera om andras bidrag är vanliga sätt för deltagare att 
acceptera och samtidigt visa upp en förståelse av vad någon nyss sagt. När Anders på 
rad 16 räknar "en två tre" åstadkommer han detta samtidigt som han också visar upp 
hur arbetet med inritandet framskrider vilket annars, bortsett från vissa kroppsrörelser, 
är osynligt för Johanna. Slutligen visar han med ett "ja" (rad 16) att han är redo att gå 
vidare. 

Läsaren kan nu studera figur 4.10, utförarens karta efter utdrag 4.4. Genom att 
jämföra vägen här med den i figur 4.9 går det förhoppningsvis att identifiera den 
inritade delvägen som varit under instruerande i utdrag 4.3 och 4.4. 
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Figur 4.9: från utförarens landskapskarta i 
Anders (utförare) och Johannas (instruktör) 
försök, före utdrag 4.3. 

 
Figur 4.10: från utförarens landskapskarta i 
Anders (utförare) och Johannas (instruktör) 
försök, efter utdrag 4.4. 

Vi ska inte lämna Anders och Johanna riktigt ännu. Interaktionen i utdrag 4.5 sker 
direkt efter utdrag 4.4. 
Utdrag 4.5: Anders (utförare) & Johanna (instruktör), landskapskarta. 
17. J: å sen (.) gåru i (.) klockan ett (1s) 
18. A: klockan ett 
19. J: i (.) en ån halv centimeter 
20. A: då kommer ja upp i sjön där (1s) 
21. J: a det har inte ja nån 
22. A: eh jasså (.) 
23. J: mm (.) 
24. A: de e en sjö där 
25. J: ah 
26. A: ja kan inte gå hur långt som helst 
27. J: näe (.) men gå tills sjön [slutar 
28. A:                           [ah 
29. A: klockan ett (.) sa du det 
30. J: ah (.) 
31. A: ja (1s) 

Ett nytt instruerande projiceras på rad 17 med "å sen". Johanna börjar även denna 
gång med att ge en riktning, Anders accepterar bidraget och bjuder in Johanna att 
fortsätta genom att upprepa "klockan ett" (rad 18). Johanna instruerar på rad 19 vidare 
med ett centimetermått vilket på rad 20 möts av Anders "då kommer ja upp i sjön 
där". Läsaren kan förhoppnings se "sjön" Anders pratar om i den linje som slingrar 
från krysset åt höger ovanför den inritade vägen på utförarens karta. Att utbyta 
tolkningar av varandras bidrag genom omformuleringar, alternativa beskrivningar 
eller inferenser är ett kraftfullt sätt för deltagare att både visa upp förståelse och att 
elaborera ett pågående instruerande. Det är dock oklart om Anders bidrag här faktiskt 
erbjuds i en sådan anda. Bidragets konsekvenser för sekvensen är hur som helst synlig 
längre fram i interaktionen. 

Utförarkartans "sjö" återfinns inte på instruktörens karta (se exempelvis figur 
4.7) vilket deltagarna också lyckas komma fram till på raderna 21-23. Trots detta 
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konstaterar Anders ändå igen att "de e en sjö där" (rad 24) och "ja kan inte gå hur 
långt som helst". Vi diskuterade tidigare hur ett ordval kan åkalla en viss kontext som 
ger aktiviteten en särskild mening. Vi kan här konstatera att en sådan mening inte bara 
gör uppgiften lite roligare utan är en fundamental del av hur deltagarna förstår 
uppgiften och kommer exempelvis kunna diktera vad som är tillåtet respektive vad 
som inte är det. För Anders är inte kartan bara en bit papper i en meningslös 
laboratoriestudie, den representerar en värld (även om det är en påhittad sådan) och 
trots att Johanna inte har någon sjö på sin karta så vet han att "de e en sjö där". Vi 
hittar i uppgiftsinstruktionerna ingen klausul som explicit förbjuder deltagare från att 
gå i sjön, vi måste istället söka denna regel i vad Garfinkel (1967, s. 20-1) kallar en et 
cetera-klausul, de outtalade antaganden etnometodologin menar att medlemmar alltid 
måste göra för att tillämpa instruktioner och regler. På rad 27 föreslår Johanna att han 
ska "gå tills sjön slutar" vilket verkar godtagbart för Anders (rad 28) och efter att än 
en gång ha bekräftat riktningen (raderna 29-30) är han redo att gå vidare (rad 31). 
Detta ska inte förstås som "bara ett missförstånd" av uppgiften, att påstå att uppgiften 
inte förbjuder att gå på vatten är att göra samma slags ad hoc-mässiga tillämpning av 
instruktionerna som Anders har gjort. 

Ytterligare ett sätt som deltagares outtalade antaganden och inferenser kan bli 
synliga är i de praktiska tillvägagångssätt de tillämpar i sitt arbete. Anders och 
Johannas klockslag och centimetermått kunde vi till exempel läsa som en orientering 
mot att vägens spatiala mått och dimensioner på den faktiska papperskartan är viktiga 
för uppgiftens utförande. Faktum är att Anders och Johannas metod här är relativt 
unik i materialet och med hjälp av dessa resurser gick det snabbare för dem att ta sig 
genom en instruerande sekvens än för många andra deltagarpar. Klockslag och 
centimetermått är resurser vars entydighet deltagare kan anta. I inga fall var det någon 
som uttryckte oro över om båda menade samma sak med "en centimeter" eller om 
"din klockan ett" var samma som "min klockan ett". För de flesta deltagarparen var 
det dock inte standardfallet att instruera med hjälp av dessa resurser. Istället 
uppvisade man en orientering där instruerandet framförallt gick framåt med hjälp av 
att göra kartans grafiska detaljer till liknande resurser. Detta är kanske en mer 
konsekvent orientering mot uppgiften som "vägbeskrivning", där vägens förhållande 
till olika riktmärken är viktigare än vägens exakta riktningar och mått. Men dessa 
riktmärken saknar på många vis centimetermåttet och klockslagets antagna entydighet 
och blir av denna anledning ett ämne för ytterligare en kategori handlingskurser: vad 
jag kallar den refererande sekvensen. 

4.3 Refererande sekvenser 
Problemet att beskriva särskilda detaljer i kartans grafiska detaljer så att de kan 
utnyttjas i ett instruerande är åtminstone tvåfaldigt: 1) "Det kan vara så att de båda 
kartorna inte är identiskt lika" (uppgiftsinstruktionerna, se utdrag 3.1) samt 2) 
"avsaknaden av något exakt, entydigt förhållande mellan deskriptorer och tillståndet 
de skildrar" (Heritage, 1984, s. 148, min översättning). Med refererande sekvenser 
avses här den gemensamma och sekventiellt organiserade aktiviteten att ta itu med 
dessa problem. Det är en aktivitet för deltagarna själv på så sätt att den har vissa 
återkommande strukturella drag som uppstår genom deltagarnas egna handlingar och 
deras orienteringar mot dessa handlingar. Sekvensen motsvarar till stor del samma 
process som Clark och Wilkes-Gibbs (1990) modell försöker beskriva. I 
diskussionsdelen kommer också den refererande sekvensen diskuteras i förhållande 
till denna modell. 
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I figur 4.11 finner vi ett utdrag från den övre och vänstra delen av instruktörens 
landskapskarta och i figur 4.12 motsvarande del på utförarens karta innan en utförd 
uppgift. Här kan läsaren innan vi går vidare uppmärksamma att instruktörens karta har 
två "grupper av bergstoppar" medan utförarens karta bara har en. Citationstecknen 
kring "grupper av bergstoppar" förvarnar här också om det potentiellt problematiska i 
att beskriva kartorna. 

Interaktionen i utdrag 4.6 är det allra första som sker i Tinas (utförare) och 
Jennys (instruktör) arbete med landskapskartan och figurerna 2.1 och 2.2 motsvarar 
delarna på kartan de för tillfället intresserar sig för. 

 
Figur 4.11: från instruktörens 
landskapskarta. 

 
Figur 4.12: från utförarens landskapskarta 
innan en utförd uppgift. 

Utdrag 4.6: Tina (utförare) & Jenny (instruktör), landskapskarta. 
1. J: eh (1s) vi börjar alltså (1s) ja har som två berg 
2. T: ah 
3. J: me hus på [på 
4. T:           [mm 
5. J: precis [de har du också 
6. T:        [ah 
7. T: [de har ja också 
8. J: [åh åh å då börjar vi mellan dom där bergena (1s) 
9. T: mellan bergen 
10. 
11. 
12. 

J: mellan mellan dom hära ((skrattar)) de finns ju (1s) 
ett berg med ett hus på å sen finns de ett berg till 
med ett hus på 

Det vanligaste sättet deltagarna inleder arbetet med en referens är med de 
formelaktiga "jag har X", "har du X?" eller variationer på dessa, där X är en 
beskrivning av något på den egna kartan. På rad 1 hittar vi formeln i "ja har som två 
berg". Det är anmärkningsvärt hur deltagare i alla försöken tenderar att göra på det här 
sättet, trots att ingen sagt åt dem att göra så och trots att de inte i förväg fått träffas för 
att bestämma det. 

Vi kan se hur deltagarna själva förhåller sig till de instruerande och refererande 
sekvenserna som två olika aktiviteter.  På rad 1 påbörjar Jenny ett instruerande med 
"vi börjar alltså" men tystnar sedan mitt i det som skulle kunna ha blivit en fullständig 
mening. När hon efter en sekund börjar prata igen är det på en ny mening, "ja har som 
två berg", vilket initierar ett refererande. Sedan igen på rad 10, mitt uppe i det 
instruerande "mellan mellan dom hära", avbryts meningen av ett skratt och 
refererandet återupptas i och med "det finns ju (1s) ett berg med ett hus på..." Vad 
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som konstituerar en grammatiskt välformad mening är på detta sätt en viktig resurs 
för att förstå vad det är en deltagare försöker åstadkomma med ett särskilt yttrande 
och nödvändigt för att kunna navigera bland de handlingskurser olika yttranden 
projicerar. Den refererande sekvensen blir på sådana här vis ofta 
instickningssekvenser där deltagare som oplanerat kastat sig in i ett instruerande mitt i 
upptäcker att de skulle behöva en refererande resurs. Andra gånger är deltagare mer 
förutseende och refererandet blir då ofta en slags försekvens till ett instruerande. 

När den refererande sekvensen initieras med "jag har som två berg" (rad 1) 
hittar vi, likt instruerandet i utdrag 4.4, en vaghetsmarkering. Genom att tydliggöra att 
det är "som två berg" Jenny har, gör hon inte bara beskrivningen förklarlig utan den 
blir även lättare för Tina att acceptera efter att ha jämfört den med sin egen karta. Om 
Jenny ger en för exakt beskrivning kan det leda till att Tina avfärdar den i onödan om 
hon inte finner att den passar in på sin karta. En beskrivning kan förstås också bli för 
vag, när beskrivningen är tillräkligt oexakt för att passa in så att ett potentiellt 
problematiskt refererande godkänns. 

Det är inte helt uppenbart hur Tinas turer på rad 2 och 4 ska förstås, om de är 
fortsättare, uppvisning av förståelse eller fullt ut accepterande av Jennys 
beskrivningar som något även hon "har". På rad 5 konstaterar ändå Jenny att "precis 
de har du också". Hade det varit så uppenbart som Jenny här får det att låta hade hon 
förstås inte behövt säga någonting alls. Men genom att konstatera det uppenbara gör 
hon dels sin förståelse öppen för eventuella korrigeringar men i själva formuleringen 
kommer också förståelsens antagna självklarhet fram för uppvisning. I och med Tinas 
upprepande "de har ja också" (rad 7) blir inte bara Jennys tolkning godkänd utan det 
uppvisade samförståndet styrks ytterligare, som om Jenny nästan ordagrant visste 
precis vad Tina tänkte eller skulle säga. Det hela blir som en uppvisning i hur bra de 
förstår varandra samtidigt som det hela tiden lämnas en outtalad möjlighet att 
korrigera den andra utifall att allt nu faktiskt inte var så bra som det lät. På detta vis 
tenderar deltagare att i första hand helt enkelt anta att de blir förstådda. För 
instruktören att rätt och slätt konstatera vad utföraren har, som om det inte vore en 
fråga om saken, och sedan få sitt konstaterande bekräftat av den andra, är ett kraftfullt 
sätt att lösa upp alla frågor om tvetydighet och vara säker i att gå vidare till 
instruerandet. Raderna 5 och 7 innehåller även variationer på det formelaktiga "ja 
har". På detta vis tenderar refererande sekvenser gå framåt genom att deltagare 
utbyter sådana yttranden med varandra ihop med tolkningar och utvärderingar.   

På rad 8 återupptar Jenny det instruerande som hon avbröt på rad 1. Vi kan här 
kort notera likheterna mellan att initiera ett instruerande med "å då börjar vi" (rad 8) 
och, som vi diskuterade kring utdrag 4.3, med det vanligt förekommande "å sen". 
Instruerandet här är försökets allra första, vilket innebär att det inte finns någon 
tidigare sekvens att komma "sen" efter, ingen tidigare referenspunkt att anknyta till. 
Det blir därför nödvändigt att markera var den "börjar", och inte bara för detta 
instruerandets skull, hela kedjan av alla kommande delvägars instrueranden kommer 
alla att hänga på att det också finns en början. 

Efter att i den refererande sekvensen ha konstaterat att de båda har "som två 
berg" kan Jenny nu använda "dom där bergena" i instruerandet (rad 8). Tina verkar 
dock ha problem med detta bidrag då hon i en frågande ton (som kanske inte framgår 
av transkriptionen) upprepar "mellan bergen" (rad 9). På rad 10 försöker Jenny först ta 
itu med problematiken genom att återvända till arbetet på sin första formulering i 
"mellan mellan dom hära" (rad 11) men inser kanske att hon inte kan komma så 
mycket längre på det viset, avbryter sig själv med ett skratt och återvänder istället till 
att jobba på refererandet. Det är anmärkningsvärt att Tinas frågande upprepning på 
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rad 9 är allt som Jenny behöver höra för att se och ta itu med problemet. Det hela är 
lite som motsatsen till raderna 5 och 7 där det uppvisade samförståndet nästan 
överdrivs och görs explicit trots att dess status ännu inte är helt säkrat. På rad 9 och 
framåt möter vi istället ett slags implicerat och outtalat missförstånd som på grund av 
en lätt frågande ton omedelbart tas itu med utan att för den skull göras explicit som 
något problem för deras i första hand antagna samförstånd. 

På raderna 10-12 elaborerar Jenny beskrivningen av bergen, denna gång heter 
det dock inte "ja har" utan "det finns ju". Men den utökade och mer exakta 
beskrivningen "ett berg med ett hus på å sen finns de ett berg till med ett hus på" 
(raderna 11-12) kommer inte gå hem lika väl som den mer vaga och ursprungliga 
"som två berg me hus på" (raderna 1 och 3). Interaktionen i utdrag 4.7 följer direkt 
efter den i utdrag 4.6. 
Utdrag 4.7: Tina (utförare) & Jenny (instruktör), landskapskarta. 
13. T: näe så [har inte ja 
14. J:        [nähä de har du inte 
15. 
16. 

T: näe så har inte ja utan (.) ja har (.) två berg å sen 
så ere ett hus (.) å sen så breve berget (1s) 

17. J: vänta va sägeru två berg å ett hus 
18. T: ah har ja 
19. J: aha 
20. T: å huset e liksom längst ut på pappret å sen [ere två 
21. J:                                             [aha 
22. T: berg (.) å sen har ja mitt kryss (1s) 
23. J: åh va svårt [hur ska ja veta då da 
24. 
25. 

T:             [mm 
(.) 

På rad 13 konstaterar Tina att "näe så har inte ja" i förhållande till Jennys beskrivning 
på raderna 10-12. Jennys tur på rad 14, "nähä de har du inte", är delvis ytterligare ett 
konstaterande av vad Tina har, eller snarare vad hon inte har. Men den osäkra tonen 
inbjuder denna gång Tina, likt ett "vad har du då?", till att elaborera. På raderna 15-16 
ger Tina alltså en egen beskrivning av vad hon har, i kontrast till Jennys tidigare 
beskrivningar. Här fortskrider alltså refererandet igen genom att deltagarna utbyter 
beskrivningar av vad de har med varandra, denna gång är det dock beskrivningar i 
konflikt: Jennys "ett berg med ett hus på å sen finns de ett berg till med ett hus på" 
(raderna 11-12) och Tinas "två berg å sen så ere ett hus" (raderna 15-16). Tina 
fortsätter med "å sen så breve berget" (rad 16) men tystnar sedan var på Jenny ger en 
tolkning av Tinas beskrivning med "vänta va sägeru två berg å ett hus" (rad 17) som 
även projicerar Tinas godkännande utvärdering i "ah har ja" (rad 18). När Tina inte 
får mer än ett uppgivet "aha" (rad 19) i respons från Jenny fortsätter hon att beskriva 
(rad 20 och 22), kanske i hopp om att det kommer klargöra saker och ting. Men på rad 
23 konstaterar Jenny slutligen "åh va svårt" å frågar sig "hur ska ja veta då da". Om 
Jenny ska kunna gå vidare med ett instruerande måste hon "veta" hur. Men kan hon 
inte försona de motstridiga beskrivningarna går det inte att etablera ett fungerande 
refererande att tillämpa i sitt instruerande. Tinas fortsatta beskrivande på rad 20 och 
22 kan ses som ett försök att hjälpa Jenny i ett sådant försonande, men det verkar som 
att Jenny för stunden kommer att ge upp detta refererande. Interaktionen i utdrag 4.8 
följer direkt efter utdrag 4.7. 
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Utdrag 4.8: Tina (utförare) & Jenny (instruktör), landskapskarta. 
26. J: aha (1s) haru nån (1s) äre nån kossa lite längre [ner 
27. 
28. 

T:                                                  [ah 
de ere (.) 

29. 
30. 

J: okej (1s) då tror ja att (3s) eh mm (1s) har du ett 
berg som e längst ut till vänster på pappret (1s) 

31. T: ja 
32. J: ah (.) om du 
33. T: asså mitt eh mitt vänster 
34. J: ah 
35. T: [mm 
36. J: [precis 
37. T: ah 
38. 
39. 

J: om du sväng om du går liksom förbi de här berget å 
svänger ut lite till höger om de 

På rad 26 ger sig Jenny in i ett helt nytt refererande och överger helt enkelt "dom där 
bergena". I det nya refererandet ger hon beskrivningen "nån kossa lite längre ner" 
vilket Tina på raderna 27-8 accepterar som något hon själv har. Allt verkar nu i 
ordning för ett instruerande men efter ett par falska starter och flera längre pauser på 
rad 29 - "okej (1s) då tror ja att (3s) eh mm (1s)" - verkar det som att Jenny kan ha 
nått ett försonande av de två motstridiga beskrivningarna i deras första refererande då 
hon frågar "har du ett berg som e längst ut till vänster på pappret" (raderna 29-30). 
Tina svarar på rad 31 kort och gott med ett "ja" och Jennys "ah" på rad 32 vittnar 
kanske nu om en liknande insikt i de två kartornas förhållande till varandra som vi får 
när vi jämför figur 4.11 med 4.12. Hur som helst kan vi i "om du" (rad 32) ana hur 
Jenny här är redo att gå vidare och initiera ett instruerande, men hon blir på rad 33 
avbruten av Tina. Hon verkar fortfarande inte helt beredd att gå vidare utan vill först 
understryka att det handlar om "mitt vänster". Återigen hittar vi, trots en normativ 
orientering mot att instruktören bestämmer vad som ska göras, fall där en utförare 
också kan ta initiativ till en särskild handlingskurs. Exempelvis, som här, om 
utföraren ser ett potentiellt problem hos en aktivitet instruktören ser som avslutad. I 
avsnittet om instruerande sekvenser diskuterade vi skillnaden mellan resurser som 
centimetermått och riktmärken på kartan, där den förstas entydighet kan antas medan 
den andra måste etableras genom en refererande sekvens. I "mitt vänster" (rad 33) 
hittar vi ett slags specialfall, där vi har en resurs vars entydighet inte riktigt kan antas 
med samma lätthet som centimetermått men vars potentiella tvetydighet ändå inte 
riktigt är en fråga om beskrivning. Men efter att i raderna 34-7 utbytt ett par positiva 
bekräftelser med varandra är båda redo att gå vidare med instruerandet som Jenny 
initierar på raderna 38-9. 

4.4 Sammanfattning 
Frågan för analysen har varit hur vi kan förklara likheter och skillnader mellan vägen 
på instruktörens karta och vägen på utförarens karta. Det jag framförallt försökt visa 
är hur sådana förklaringar kan sökas hos deltagarnas observerbara handlingar 
förstådda i sitt fullständiga sammanhang. 

Vi började med att konstatera att arbetet med att "beskriva" och "rita in vägen" 
var något som alla deltagare i alla försöken hade gjort genom att dela upp den i 
mindre delar vi kallade för delvägar. Vi noterade hur delvägar, även om det var en 
metod alla använde sig av, kunde se helt annorlunda ut i jämförelse mellan olika 
deltagarpars försök. Jag hävdar att det är dessa delvägar som får uppgiften gjord och 
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att vi hos dem kan söka frågeställningens förklaringar till instruktörs- och 
utförarvägarnas förhållanden till varandra. För det mesta kan vi i vägen på utförarens 
kartor, tack vare skarpa vinklar, överlapp och glapp, synligt urskilja delvägarna. Detta 
gör det möjligt att i efterhand följa arbetets utveckling i tiden genom att studera 
utförarkartan. Delvägarna står som bevis för särskilda handlingar utföraren utfört som 
del av uppgiftens aktiviteter. 

Vi kan i videoinspelningarna följa det interaktionella sammanhanget delvägarna 
blivit inritade i. Här hävdar jag att delvägarnas inritning blir instruerat av särskilda 
handlingskurser vi kallade för instruerande sekvenser. Vad som gör en utförares 
inritning av en delväg möjlig är alltså inte någon informativ instruktion från en 
instruktör utan hela aktiviteten av interaktionellt instruerande där deltagare 
tillsammans jobbar på att instruera en delvägs inritning. Denna aktivitet utgörs dels av 
sin inre sekventiella ordning men är också beroende av sin yttre tidsmässiga plats i en 
kedja av instrueranden eller en sekvens av sekvenser. 

Utföraren är inte heller bara en passiv mottagare i de instruerande aktiviteterna. 
Med bara en enkel fråga kommer utföraren kunna projicera en särskild riktning för 
handlingskursen vilket får konsekvenser för kommande bidrag till instruerandet och 
alltså slutligen även för den inritade delvägen. Möjligheterna för hur en delväg kan ta 
form genom ett instruerande är många. En fråga från utföraren om en viss aspekt av 
delvägen snarare än en annan kommer påverka hur instruerandet fortskrider och i 
slutändan vad det kommer resultera i för inritande. Vidare är utförarens bidrag varken 
bokstavligt eller bildligt någonsin "bara en enkel fråga". Alla utförarens handlingar, 
inklusive frågor, ger uttryck för informerade tolkningar. 

Slutligen noterade vi hur instrueranden ofta utfördes med hjälp av beskrivningar 
av grafiska detaljer på deltagarnas kartor. I särskilda handlingskurser vi kallade för 
refererande sekvenser tog deltagare itu med problematiken hos kartornas potentiella 
skillnader och beskrivningars generella tvetydighet. Genom att utbyta beskrivningar 
av sina egna kartor, tolkningar av varandras beskrivningar och utvärderingar av 
varandras tolkningar arbetar deltagarna mot att försona de ibland motstridiga 
beskrivningarna så att de ska kunna gå vidare till att använda de i instrueranden. 

När vi i samtalsanalytisk anda ser deltagarnas handlingar i dessa aktiviteter som 
uppvisningar av hur de förstår varandra kan vi också ana en uppvisning i en mer 
generell förståelse av hela sammanhangets omständigheter, och här är vi väldigt nära 
etnometodologins grundläggande syfte: att studera medlemmars aktiviteter som deras 
metoder för att göra de förklarliga. När vi ser att en delväg får en särskild form på 
grund av hur en instruktör orienterar sig mot vaghet och hur en utförare påstår att han 
inte kan gå i sjön ser vi alltså hur en delväg får en särskild form på grund av hur 
aktiviteten görs synligt rationell och rapporterbar för alla praktiska syften. Denna 
förklarlighet genomförs i ljuset av hela aktivitetens omständigheter där de skriftliga 
instruktionerna och hela försökets design kommer bidra till hur deltagare själva kan 
sägas förklara sitt utförande. Vad analysen kan visa är alltå hur vi kan redogöra för 
den inritade vägens tillkomst i termer av en sådan uppvisad, pågående och kontingent 
deltagarförståelse. 



5 

Diskussion 
En avslutande diskussion kring uppsatsens arbete kommer nu föras. Först kring den 
särskilda kombinationen av teoretiska och praktiska perspektiv det analytiska arbetet 
har utgjort och slutligen kring vilka konsekvenser analysens resultat skulle kunna ha 
för andra arbeten. 

5.1 En häxbrygd av intressen 
Arbetet med denna uppsats har till stor del skett som en sammanblandning av 
motstridiga perspektiv. Materialet under analys kom från ett metodutvecklingsprojekt 
för utvärdering av hörapparater, uppsatsens frågeställning gavs ur enaktionismens 
omformulering av kognitionsvetenskapen och det analytiska tillvägagångssättet hade 
etnometodologins och samtalsanalysens praktiska perspektiv på mänskligt handlande 
och sociala aktiviteter som huvudsaklig inspiration. De olika perspektiven har inte 
alltid varit helt försonliga men förhoppningsvis har de samtidigt kunnat ge upphov till 
något unikt. 

Utan representationer visar det sig att en hel del teori från nutida samtalsstudier 
står utom räckhåll. Men i Maturana och Varelas (1992) omfattande omformulering av 
kognition fanns kanske inte mycket utrymme över till att också presentera en 
detaljerad samtalsteori. Teoretiska förklaringar når sällan längre än vad dess 
beskrivningar av det som ska förklaras tillåter och det kunde därför sägas vara 
passande att i första hand ta itu med materialet på en mer praktisk nivå, inspirerad av 
etnometodologi och samtalsanalys. 

Då materialet kom från en studie designad efter andra syften än mina egna och 
eftersom mitt analytiska tillvägagångssätt kräver naturligt förekommande data uppstår 
en viss metodologisk problematik. Detta kunde delvis lösas genom att göra den 
ursprungliga studiens design till en del av materialet under analys. I analysen har jag 
behandlat samtalen i videoinspelningarna som vad de i första hand är, samtal i ett 
laboratorium, och vidare noterat hur deltagare själva orienterar mot studiens särskilda 
design och även kan tillämpa den som resurs. Detta leder förstås till begränsningar i 
hur resultaten kan generaliseras. Även om det noterats att deltagare ibland utnyttjar 
resurser från vardagliga vägbeskrivningar kan vi till exempel inte säga att hela 
situationen som sådan oproblematiskt kan kallas för vägbeskrivning. Försöken utgör, 
enligt perspektivet taget, en särskild aktivitet vars utförande utgörs av och beror på 
deltagarnas egen förståelse, uppvisad i deras observerbara handlingar. 

5.2 Samtal i praktiken åter i teorin 
Den praktiskt orienterade analysen har, utan representationistisk teori, kunnat 
redogöra för arbetet i försöken och den inritade vägens tillkomst i förhållande till den 
beskrivna vägen. Samtidigt har den i stor utsträckning förlitat sig på försökens 
särskilda omständigheter och framstår därför antagligen som aningen 
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situationsspecifik. Vidare känner jag mig också tveksam inför att tvinga in en utförlig 
beskrivning i allt för enkla teoretiska ramverk. Ett försök ska nu ändå göras att 
åtminstone undersöka konsekvenser studiens resultat skulle kunna ha för 
samtalsteorier, med och utan representationer. 

5.2.1 En historia om historia 
När Ferdinand de Saussure la grunden för den moderna lingvistiken (och mentallistisk 
semantik) i sin "Cours de linguistique générale" gjorde han en medveten brytning med 
den tidigare språkforskningens historiska perspektiv. För en människa som i sitt 
dagliga liv faktiskt använder ett språk har historikerns kronologiska sekvens av 
lingvistiska faktum ingen betydelse. Vill vi studera denna människa måste vi därför, 
enligt Saussure, fixera språket vid en given tidpunkt och se det som ett tillstånd: den 
kunskap människan behöver för att producera och förstå språk. Saussure gjorde på 
detta vis den nya lingvistiken till ett ämne för psykologin: inte språk som en historisk 
process utan som ett fixerat tillstånd inuti en människa. (Harris, 1981, s. 51-3) 

Vad som glöms bort eller görs osynligt i ett sådant perspektiv är 
språkanvändarens egen historia. Dels hela socialiseringsprocessen att först lära sig ett 
språk men också varje språklig interaktions del i en tids- och platsspecifik historia av 
händelser (lingvistiska och icke-lingvistiska). När språkforskare på senare tid ändå 
börjat titta till faktiska fall av interaktion blir samtalets tidsmässiga utveckling därför 
ofta sekundär - ett medel för att etablera korresponderande mentala tillstånd hos 
individer. När Klein (1982) studerade inspelningar av vägbeskrivningar var 
frågeställningarna således i termer av hur deltagare i interaktionen gör för att etablera 
en "gemensam deiktisk rymd" - motsvarande datamängder i deltagarnas huvud. På 
liknande sätt är interaktionens status sekundär i Clark och Wilkes-Gibbs (1990) 
analys av refererande. Trots artikelns mycket noggranna beskrivningar av 
samtalsdeltagares interaktionella arbete för att "acceptera" en referens förstås i 
slutändan denna interaktion som vad de gör för att övertyga varandra om att de har 
etablerat en "gemensam grund" - motsvarande information i deltagarnas huvud. 

I denna uppsats analys har jag försökt att helt undvika representationistiska 
förklaringar och mentalistiska hypoteser. Med hjälp av tankar och metoder lånade från 
etnometodologin och samtalsanalysen har istället ett deltagarperspektiv informerat 
beskrivningar och analyser av hur uppgiften blivit utförd. En analys baserad i ett 
deltagarperspektiv ger givetvis inte förklaringar på samma slags nivå som analyser 
baserade i Klein, Clark och Wilkes-Gibbs semantiska perspektiv. Vad jag däremot 
tycker analysen kan ge är en känsla för betydelsen hos historian av 
handlingssekvenser i sig själv, hur förklaringar av förståelse också i första hand kan 
sökas här. Om tvetydigheter hos refererande beskrivningar kan redas ut i 
interaktionen, som en observerbar historia av sekventiellt organiserade handlingar, 
behöver vi då fortfarande den där mentala datamängden? Måste vi bara se historian 
som ett medel för att etablera gemensamma korrespondenstabeller i huvudet på 
deltagarna, eller kan denna historia utgöra en stor del av vad vi faktiskt menar med en 
sådan "tabell"? 

Betydelsen av en interaktions historia hamnar hos enaktionismen i ett lite 
annorlunda ljus. Maturana och Varela definierar kommunikation som "de 
koordinerade beteenden en social enhets medlemmar ömsesidigt utlöser hos varandra" 
(1992, s. 193, min översättning). Sådana beteenden kräver att det råder strukturell 
kongruens mellan medlemmarna, vilket alltså inte ska förstås som motsvarande 
datamängder i deras huvud. Utan representationer kan vi ju aldrig säga att en sådan 
"mängd" håller data om något, och alltså finns det inte heller något sätt att säga hur 
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den skulle kunna vara "gemensam". Strukturell kongruens är istället resultatet av en 
historia av återkommande interaktioner. Kommunikation, under denna definition, 
hänger inte på något särskilt tillstånd hos medlemmarna, utan på en historia av 
strukturellt kopplande. 

Antikognitivisten Coulter (2005) vill helt göra sig av med mentallistiska bilder 
av språkanvändning, där förståelse ses som att "ha en tolkning" av vad någon arbiträr 
fonologisk form representerar. För Coulter är förståelse helt enkelt bara att kunna gå 
vidare, att veta vad man ska göra härnäst. Vi kan förstå bilden Coulter vänder sig mot 
som en konsekvens av vad Harvey Sacks har kallat att simulera okunnighet ("feigning 
ignorance") (Sacks, 1992, s. 83). Sacks menade att den sociala världen som 
framträder för oss är meningsfull i första hand. Det är enbart genom att simulera en 
okunnighet om denna värld, att låtsas som att vi inte ser vad vi ser, vi sedan kan 
beskriva den i mer "objektiva" termer. Som en "värld där ute", som först måste tolkas 
innan den kan förstås. Detta resonerar med enaktionismens syn på kognition som ett 
pågående frambringande av en värld genom livsprocessen själv, inte en värld som vi 
representerar eller tolkar, utan en värld vi i första hand lever. En värld som dessutom 
aldrig kan separeras från vår biologiska och sociala historia av handlingar. 

Jag skulle nu vilja påstå att vi kan se analysdelens transkriberade sekvenser av 
handlingar som historier av strukturellt kopplande. Enligt vårt analytiska perspektiv är 
dessa handlingar indexikala - vilket kan ses som att de framträder som en meningsfull 
värld given av en historia - och reflexiva - vilket kan ses som att de utgör en historia 
ur vilken en meningsfull värld framträder. På grund av en instruerande sekvens 
historia framträder på detta vis en delväg och dess inritande som meningsfullt och att 
förstå ett instruerande blir då, efter Coulters omdefiniering av ordet, helt enkelt bara 
att kunna gå vidare med en inritning! 

5.2.2 En sista allegori 
Både Lave (1988) och Hutchins (1995) förespråkar ekologiska studier ute i "det 
vilda", bortom laboratoriets fångenskap. Centralt för de båda är hur en kognitiv 
uppgifts särskilda sammanhang inte bara kan ses som vissa "kontextuella variabler" 
hos mer allmänna kognitiva processer. Det särskilda sammanhanget utgör istället 
nödvändiga delar av det kognitiva arbetet, och trots att denna uppsats fått data från en 
laborationsstudie är dess slutsats ändå samstämmig: försöksuppgiftens särskilda 
utformning är central för hur den har utförts. 

Till skillnad från hur en abstrakt informationsöverföringsmodell eller 
teknologiska metaforer eventuellt skulle vilja ha haft det säger vi här att det är genom 
aktivitetens unika utförande som en inritad väg tar sin form. Hutchins skulle kanske, 
som den skickliga kulturella teoretiker han faktiskt är, kunna ge oss en tolkning av 
dessa omständigheter som ett distribuerat informationsbehandlande system. Men det 
är allt för frestande och allt för lätt att försöka imitera hans exempel, utan samma 
elegans och skärpa. Vidare hänger en sådan analys på samma representationism vi i 
analysen så mödosamt försökt att undvika. Jag skulle till och med vilja påstå att en 
sådan teoretisering i många fall helt enkelt är överflödig. Förklaringarna som trillat ur 
analysens deltagarperspektiv kan faktiskt vara tillräkliga, i sig själva. 

För läsaren som fortfarande minns uppsatsens inledande allegori om Akilles 
sköld och John Flaxman ska vi nu avslutningsvis återvända till våra funderingar om 
hur denna illustration egentligen kan ha gått till. Kanske bör vi även här söka svaren 
bortom generella processer och istället se till tillkomstens särskilda omständigheter 
och historia. Flaxman jobbade mellan 1775 och 1787 vid Josiah Wedgwoods 
krukmakeri. Där designade han bland annat illustrationer till vaser baserade på riktiga 
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förlagor från antika grekland. Den rådande neoklassicismen hade en något idealiserad 
föreställning av den grekiska konsten och för att kunna massproducera vaserna kunde 
inte illustrationerna heller vara allt för utstuderade. Sålledes utvecklade Flaxman sin 
särskilda antikt inspirerad men formmässigt förenklad stil av konturetsning. 
(Stockstad, 2002, s. 957) 

Tittar vi återigen till skölden i Figur A (s. 1) kanske vi nu får en känsla för hur 
illustrationen inte så mycket bär på information från Iliadens text som att den är en 
produkt av denna särskilda kulturhistoriska praktik. Där neoklassicistiska konstideal, 
konturetsningens tekniska begränsningar, hänsyn till de materiella villkoren för 
massproducering och mycket annat alla har samverkat för att ge illustrationen sitt 
särskilda utseende. 
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