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Forord 

I den har bokens tolv kapitel, skrivna mellan 1975 och 1983, ut
vecklar jag en teori om skolans roll i den individuella sprakutveck
lingen (begransad till ensprakig utveckling). Boken ar disponerad 
pa foljande satt: 

Forsta delen, som tjanar som bakgrund till resten av boken, ut
gors av mitt bidrag till Basfardigheter i svenska. Dar presenterar 
jag en syn pa sprakkunnande som ar bade bredare och djupare 
an den traditionella ordfOrrad-plus-grammatik-synen. Denna syn 
pa sprakkunnande utgor utgangspunkten for den teori som utveck
las i del 11. 

Andra delen bestar av fyra sammanflatade framsiliUningar: 

• av sprakliga verksamheters bestandsdelar: deltagare, amnen och 
relationerna dem emellan: replikvaxlingar, sprakspel och genrer; 

CD av sprakliga verksamheter som helheter: en genre, en uppsatt
ning replikvaxlingstyper (ett turtagandemonster) och en uppsatt
ning sprakspel (ett bidragsmonster), bestamda av verksamhetens 
maktstruktur, som i sin tur ar bestamd av verksamhetens sociala 
funktioner; 

• av sprakutveckling som en fortlopande utvidgning av en reper
toar av roller i sprakliga verksamheter; 

• och av undervisning som spraklig verksamhet: en verksamhet 
vars maktstruktur, bestamd av undervisningens grundIaggande 
sociala funktion, textreproduktion, tillater elever att delta och 
bidra pa ett antal olika nivaer och darmed tenderar att reprodu
cera deras sprakliga forkunskaper, 

som ihop bildar en teori om spraklig verksamhet och sprakutveck
ling i allmanhet och undervisning som spraklig verksamhet och 
medium for sprakutveckling i synnerhet. 

Denna del utgor ocksa den gemensamma slutrapporten for de 
bada SO-finansierade projekten "Det talade sprakets funktion i 
skolan" (1975-1978) och "Kommunikativ utveckling" (1979-
1981). 
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I tredje delen, slutligen, diskuterar jag hur en undervisning som 
inte reproducerar elevemas spdlkliga forkunskaper utan istallet 
bidrar till att de utvidgar sina repertoarer av spnikliga roller skulle 
kunna se ut. 

Jag har fatt uppmuntran, uppslag och konstruktiv kritik fran 
valdigt manga under den tid jag har arbetat med kapitlen i den har 
boken. Ett sarskilt tack villjag rikta till Jens Allwood, Karin Dahl, 
Gun Kallstigen, Ulf P Lundgren, Olaug Rekdal, Kerstin Severin
son-Eklundh, Tove Skutnabb-Kangas, Vlf Teleman och Sven Oh
man. 
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Bakgrund 





1. Vad kan man nar man kan ett 
sprak? 

Antag attjag kommer hem till en van och far se ett konstigt foremal 
i koket. Om jag da fragar "V ad ar det?" och far svaret "Det ar en 
ny sorts korkskruv", ar det troligt att jag inte Iangre upplever 
foremaIet som konstigt, attjag forstar varfor det ser ut som det gor, 
vad de olika delarna ar till for och hur man skulle kunna anvanda 
det. Det konstiga blir begripligt genom att nagon benamner forema
let med ett ord som jag kanner till. loch med att jag kunde ordet 
korkskruv, dvs visste vilka egenskaper och vilken funktion ett 
foremaI maste ha for att kunna kallas korkskruv, visste jag vilka 
egenskaper jag skulle leta efter nar jag forsokte forsta foremaIet, 
och i och med att jag hittade dem upphorde det att vara konstigt. 

Det har enkla exemplet visar pa tva grundlaggande egenskaper 
hos spraket: med hjaIp av spraket ger vi en struktur at var upplevel
se av verkligheten samtidigt som vi kan anvanda spraket for att 
formedla denna upplevelse till nagon annan. 

Att ha ett sprakligt uttryck for nagonting (det kan vara en kansla, 
en sak eller en situation) ar att ha en "krok" pa vilken man kan 
hanga sina erfarenheter av denna foreteelse. Med ordets hjalp kan 
man sedan aterskapa dessa erfarenheter nar man har behov att 
planera en handling eller battre forsta vad som hander. Spraket ar 
naturligtvis inte vart enda satt att strukturera verkligheten. Andra 
krokar som vi kan hanga upplevelser pa ar knutna till olika sinnen, 
syn- och horselminnen, motoriska minnen. Det unika for spraket ar 
att det till sin natur ar socialt, att ett sprakligt uttryck har i stort sett 
samma betydelse for alla som talar samma sprak. (Se dock s 20 f.) 
Vi kan inforliva en annans erfarenhet av en foreteelse med var egen 
erfarenhet helt enkelt genom att han ger den sprakligt uttryck. Var 
kunskap om varlden och om oss sjalva blir darmed inte begransad 
till vara egna erfarenheter. Varje ny generation behover inte upp
tacka verkligheten pa nytt utan kan tillgodogora sig tidigare genera
tioners erfarenheter. Om vi har tillgang till ett sprak med ett skrift
system, kan vi ocksa ta del av erfarenheter som gjorts av for Iange 
sedan doda manniskor och manniskor som vi aldrig har traffat. 
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Hur spnlk ar uppbyggda 

Vad maste man da kunna for att kunna anvanda ett sprak sa att 
man med hjalp av det kan ge en struktur at sina upplevelser, 
formedla sina erfarenheter till andra och tillgodogora sig andras 
erfarenheter? Redan exemplet med korkskruven ger oss direkt det 
mest grundIaggande i sprakkunnandet: formagan att forsta och 
producera yttranden pa spraket. 

Nar man producerar och fors tar sprakliga yttranden ror man sig 
med atminstone tre typer av enheter: ljud, ord och meningar (ytt
randen). Till dessa bor vi ocksa Iagga enheter som ar storre an 
meningar, som t ex repliker i ett samtal och texter. 

Spraket ar uppbyggt pa ett kombinatoriskt satt, sa att ord bestar 
av ljud, meningar av ord och texter av meningar. Utifran ett litet 
antalljudtyper (mellan 30 och 50) ar det mojligt att bygga upp ett 
mycket stort antal ord (Svenska Akademiens ordlista inneMI~er 
t ex drygt 140000 ord). Utifran detta ordforrad kan vi sedan bygga 
upp ett i praktiken obegransat antal meningar. Med hjalp av 1000 
substantiv och 100 intransitiva verb kan vi konstruera 800000 me
ningar (om vi raknar med att substantiven maste bojas for numerus 
och bestamdhet och verben for tempus). 

Nu ar sprakligt beteende ett regelstyrt beteende. Det finns regler 
for vilka IjudfOljder som kan utgora ord i ett sprak (skrot ar ett 
svenskt ord, krot skulle kunna vara det, men ksot skulle inte kunna 
vara ett svenskt ord), for hur enkla ord kan byggas ut till samman
satta ord (diska kan byggas ut till diskare men inte till arediska) och 
for hur ord kan kombineras till meningar (han vill iita mat ar en 
mojlig svensk mening, vill iita mat han ar det inte). 

Dessa regler har motsvarigheter pa betydelsesidan nar det galler 
hur enkla ord kan byggas ut till sammansatta och hur ord kan 
kombineras till meningar. Nar vi kombinerar hiist med -ar till 
hiistar, kombinerar vi ocksa begreppet "hast" med begreppet 
"flertal". Nar vi kombinerar gniigga med -r till gniiggar, kombine
rar vi ocksa begreppet "gnagga" med begreppet "nutid". Slutligen 
kombinerar vi de sammansatta begreppen "hast + flertal" och 
"gnagga + nutid" med varandra genom att kombinera hiistar och 
gniiggar till meningenhiistar gniiggar. Hur man kombinerar sprak
liga element ar betydelsefullt. Olika ordning av elementen (i den 
man det ar mojligt) ger upphov till olika betydelser. 
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en-het-lig betyder inte samma sak som en-lig-het 
grus-viig betyder inte samma sak som viig-grus 
hundenjagade katten betyder inte samma sak som 
katten jagade hunden 

Reglerna for hur ljud kan kombineras till ord har dock ingen mot
svarighet pa betydelsesidan. Dvs vi kan inte sIuta oss till vad ett 
ord betyder utifran de Ijud som ordet bestar ay. Orden diist och 
stiid har inte nagon betydelseaspekt gemensam, aven om de bestar 
av samma Ijud. Slutsatsen av det har resonemanget blir nu att man 
maste lara sig ord utantill, lara sig att en viss Ijudfoljd svarar mot ett 
visst begrepp, eftersom det inte finns nagra generella regler for hur 
begrepp och Ijud kombineras (om vi bortser fran vissa ljudkombi
nationer somjj, ijjant, jjiiska, fjollig etc och skv- i skvalpa, skvim
pa, skviitta etc). Daremot behover vi inte lara oss meningar utan
till. Det racker med att Iara sig regIerna for hur ord kan kombineras 
till meningar och hur de mot orden svarande begreppen darmed 
kombineras till en betydeIse hos meningen. 

Det bor kanske papekas att barn inte lar sig sprakliga regIer pa 
samma satt som de till exempeI lar sig moraliska regIer, genom att 
nagon sager at dem vad som ar ratt och feI. Att lara sig sprakIiga 
regler liknar snarare att lara sig utfora en handling, t ex att oppna 
en dorr. Nar ett barn har lart sig att oppna en dorr (har upptackt hur 
det skall bara sig at for att fa upp en dorr) kan vi saga att det har Iart 
sig vilka enkla handIingar som ingar i att oppna en dorr och en regel 
for hur dessa handlingar skaH kombineras. Pa samma satt kan vi 
saga att ett barn som har lart sig att biIda vissa typer av meningar 
(har upptackt hur det. skaH bara sig at for att bli forstadd) har lart sig 
ett antal enheter som man kan bilda meningar av, dvs ord, och ett 
antal regler for hur man skall kombinera orden nar man vill bilda en 
mening. 

Som ett konkret exempel kan vi ta de regIer som flickan EmbIa 
hade lart sig yid inte fuHt tva ars aIder. Embla ar det fingerade 
namnet pa en flicka vars sprak Sven Lange och Kenneth Larsson 
yid Institutionen for Nordiska sprak i Stockholm har studerat 
(Lange & Larsson 1973 a). Embla hade bl a lart sig foljande regler: 

En mening kan besta av 

(a) ett substantiv och ett verb (Johan gick, mamma smaka, barn 
simma, anka bada) 
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(b) ett verb och ett substantiv (ga mat, bada katten, glomt mossa, 
plocka blomma) 

(c) dar eller titta och ett verb eller ett substantiv (dar gar, darfilt, 
titta ramla, titta bilarna) 

Att Embla kunde de har reglerna innebar naturligtvis inte att hon 
sjalv kunde:tala om vad hon gjorde, utan att hon konsekvent gjorde 
pa det satt som beskrivs i a)-c) nar hon bildade meningar. 

Nagra manader senare hade Embla liirt sig att kombinera regler
na a) och b), sa att hon nu bildade meningar som bestod av substan
tiv + verb + substantiv, t ex mamma kora barnet och Embla jatt 
present. Hon hade ocksa slutat att bilda meningar i enlighet med c). 
Den regeln blev saIedes kortlivad i Emblas sprakliga utveckling 
(Lange & Larsson 1973 b). 

Den grundlaggande formagan i sprakkunnandet ar saIedes att 
med hjalp av orden i spraket och det sprakliga regelsystemet pro
ducera ochjorsta yttranden pa spraket. 

En forutsattning for detta ar da naturligtvis att man kan tillrack
ligt manga ord och regler. Men detta racker inte. Man maste ocksa 
kunna gora bruk av de sprakliga uttrycksmedel som man har till sitt 
forfogande. Spraket har manga olika funktioner. Det kan tjana som 
redskap for paverkan, kunskapsinhamtning, samarbete, gruppsam
manhallning, problemlosning och kanslouttryck (bland annat). Att 
ha ett stort ordforrad och en viilutvecklad grammatik hjalper foga, 
om man inte formar att gora bruk av dessa uttrycksmedel i olika 
situationer och for olika syften. Sprakkunnandet innefattar att kun
na ord och sprakliga regler, men det kan inte reduceras till kunska
pen om de sprakliga uttrycksmedlen. 

Att kunna bruka de sprakliga uttrycksmedlen for de syften man 
har och pa ett sadant satt att det man sager "tranger fram" ar 
mycket en fraga om trygghet i en situation och om kunskap om och 
lyhOrdhet for de andra i den situationen. 

En viktig del av formagan att kommunicera ligger i att man kan 
fOrestalla sig hur den man talar med forhaller sig till en sjiilv och till 
det man talar om och att man kan anpassa sig till detta nar man 
talar. Barn saknar ofta mycket av den formagan och kan darfor 
utan fOregaende fOrklaring saga saker som han tog den, utan att 
vara medvetna om att den som de talar med inte kan identifiera vad 
han eller den syftar pa. 

Det ar ocksa vasentligt att kunna knyta an till det nagon annan 

14 



har sagt, nar man sager nagot som ytterligare skall bidra till det 
gemensamma samtalsamnet, och darmed verkligen delta i ett sam
tal. Den amerikanske lingvisten Charles Fillmore har illustrerat de 
olika satt pa vilka kommunikation kan fOrsigga med de olika satt 
man kan kasta en boll mellan tva personer. Nar manniskor pratar 
forbi varandra ar det som nar en tar upp en boll, kastar den forbi 
den andre, den andre i sin tur tar upp en annan boll, kastar den 
forbi den forste etc. Vi har ocksa situationer dar en person kastar 
ivag en hog skruvad lyra, som den andre fangar med en viss moda 
for att sedan kasta den direkt till den forste, som aterigen gor ett 
bIandande kast etc. Slutligen har vi det samspelta kastandet dar 
bMa ror sig over stora ytor och gor en sport av att hela tiden kunna 
kasta bollen sa att den andre kan fanga den. Det ideala samtalet 
liknar den sista typen av bollkastning. 

Lite tillspetsat kan vi saga att ett samtal kan fortga bara om 
deltagarna har formagan att lyssna. Om man lyssnar pa vad den 
andre sager kan man Iattare fa honom att forsta vad man sjalv vill 
saga. Den andre kommer da ocksa att lyssna pa en sjalv och man 
kan prata i den trygga forvissningen att man far ta den tid pa sig 
som man behover. Trygghet och lyhordhet hanger ihop. 

Vad innebar det da att kunna ord och sprakliga regler och vad 
innebar det att kunna gora bruk av dem? Jag skall borja med att 
fOrsoka reda ut vad det innebar att kunna ett ord. 

Ord 
Den grundlaggande egenskapen hos ett ord ar att det utgor en 
hopkoppling av ett uttal och en betydelse. Men ord har ocksa en 
mangd andra egenskaper. Ordet hiist, till exempel, ar ett substan
tiv, det har n-genus (hasten, en hast), det kan bOjas for numerus 
och bestamdhet, och det har pluralisandelsen -ar (till skillnad fran 
andra substantiv som har -or eller -er). Sadana egenskaper brukar 
man kalla for grammatiska egenskaper. Att kunna ett ord innebar 
saIedes att kunna dess uttal, dess betydelse och dess grammatiska 
egenskaper. Till detta maste vi lagga kunskapen om vilka ord ett 
visst ord kan kombineras med. Om hiist vet vi att det kan kombine-

. ras med vit till vit hiist, men inte garna med urkiirnad. Sammanfatt
ningsvis: vi kan ett ord om vi kanner till 
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(a) dess uttal (och stavning) 
(b) dess betydelse 
(c) dess grammatiska egenskaper 
(d) dess kombinationsmojligheter 

Nar man skriver dess uttal vet man inte om det ar menat som "det 
uttal som ordet har" elIer som "de uttal ordet har". I sjalva verket 
bor man tolka det som "de uttal som ordet har". Ett ord kan uttalas 
pa manga satt, beroende pa hur fort och hur slarvigt man talar. Till 
exempel kan reduceras till texempel elIer tsempel, och en mening 
somDet itr bara att ga och ta kan reduceras till de ba ga ta. 

Det finns mycket som tyder pa att det som finns lagrat i minnet 
ar ordets tydligaste uttal. Nar man talar ar det dock inte alItid 
nodvandigt att uttala ordet sa tydligt. Hur ordet uttalas bestams av 
tva motsatta stravanden: stravan att komma undan med sa liten 
anstrangning som mojligt och stravan att gora sig forstadd, dvs att 
gora det mojligt for den som man pratar med att avgora vilka ord 
man anvander. Resultatet blir ofta ganska olika i olika situationer. 

Vad innebar det da att ett ord har en betydelse? 
Betydelsen hos ett ord kan sagas vara det begrepp som svarar 

mot ordet, dvs de villkor som en foreteelse maste uppfylIa fOr att 
kunna beskrivas med hjalp av ordet. For att vi skalI kunna beskriva 
nagon som yngling maste denne vara en manniska, av hankon och 
varken barn elIer vuxen. For att kunna beskriva en handelse somA 
krossade B maste B ha forandrats fran att vara hel till att vara trasig 
och A maste ha varit orsaken till den forandringen. 

Det vasentliga med begrepp ar att man kan tillampa dem pa 
situationer och foreteelser som ar nya for en. Om vi har stott pa ett 
halvt dussin foremal och fatt veta att de ar korkskruvar, sa kan vi 
sedan anvanda ordet korkskruv inte bara om dessa foremaI, utan 
ocksa om andra foremaI som har liknande egenskaper. 

Det ar dock inte alIdeles givet att alIa ord som vi har lart oss 
svarar mot begrepp. Den sovjetiske psykologen L S Vygotskij 
(1962) menar att barn inte lar sig begrepp samtidigt som de lar sig 
ord, utan att de betydelseinneMlI som barnet forknippar med olika 
ord genomgar en utveckling, fran ganska ostrukturerade forestall
ningar till egentliga begrepp. 

I stadiet innan barn tillagnar sig begrepp menar Vygotskij att de 
ror sig med vad han kallar pseudo-begrepp. Ett pseudo-begrepp ar 
nagot som man inte kan tillampa pa nya situationer och foreteelser. 
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Det stir for ett antal foreteelser man har stott pa. Men man har 
annu inte kommit dithan att man forstatt varfor just dessa foreteel
ser hor ihop, dvs man har an nu inte upptackt de egenskaper som ar 
gemensamma for foreteelserna och som definierar begreppet. 

Manga av de ord som vi ror oss med svarar just mot pseudo-be
grepp. Ta t ex ordet adelgas. Vi kanske har Iart oss viIka adelga
serna ar (helium, radon, xenon etc) utan att ha tillagnat oss viIka 
egenskaper som dessa har gemensamt och som skiljer dem fran 
andra gaser. Eller vi kan ha Iart oss att vissa byggnader ar byggda i 
gotisk stit och for oss sjalva bildat oss en uppfattning om pa viIket 
satt dessa byggnader ar Iika, utan att for den skull kunna avgora om 
en viss byggnad ar byggd i gotisk stil eller inte. 

Den amerikanske sprakpsykologen Eve CIark (1973) har havdat 
att barn Iar sig betydelsen hos ord "ett villkor i taget". Hon visar 
bl a att sma barn inte kan skilja innan och eiter. I bade A hande 
innan B hande ochA hande eiter det att B hiinde ingar villkoret att 
A och B inte hande samtidigt. I innan ingar vidare "forst A, sedan 
B", medan "forst B, sedan A" ingar i eiter. Barn som inte kan 
skiIja pa innan och efter har tydIigen bara Iart sig det forsta villko
ret, att A och B inte hande samtidigt, viIket ingar bade i innan och i 
eiter. 

Tillagnandet av det begreppsIiga inneMllet i ett ord kommer 
alltsa inte automatiskt i och med att man tillagnar sig ordets uttal 
och far kunskap om ett antal foreteelser som kan betecknas av 
ordet. Kunskap om ords betydelse forutsatter en aktiv provande 
process, som underlattas genom sokande samtal och diskussioner, 
dar man far tillfalle att prova sina egna forestallningar mot andras 
och dar andra kan ifragasatta ens forestallningar. 

Likasa bor papekas att utveckIingen av ordforstaelsen inte pIots
ligt avstannar nagon gang i puberteten utan att den (nagot tillspet
sat) fortgar hela livet. Nar var erfarenhet av en viss typ av foreteel
se vidgas, kan vi fa anIedning att omprova vad som ar de mest 
utmarkande egenskaperna hos denna typ av foreteelse. Men detta 
foljer inte automatiskt av att var erfarenhet vidgas. Snarare ar det 
sa att vi tenderar att reducera ett nytt tillampningsomrade for ett 
ord till de redan vaIkanda tillampningarna. Speciellt galler detta nar 
vi delges sprakIigt formedlad kunskap. I "From Information to 
Understanding" ges ett exempel dar en elev far veta att det finns 
porosa kIippor. Eftersom han tidigare tillagnat sig iden att vatten 
rinner rakt igenom porosa ting, forestaller han sig alltsa en poros 
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klippa som en klippa som vatten rinner rakt igenom. Det ar forst 
nar han far tilIf'rille att prova denna forestallnings Mllbarhet i ett 
samtal, som han inser att olika saker kan vara porosa pa olika satt. 

Ord ar verktyg med vilka vi "greppar" verkligheten och for att 
de skall vara tjanliga till det, maste de hela tiden ses over, goras om 
och provas. Det ar forst i och med det aktiva sokande anvandandet 
av ord som vi verkligen Iar oss att beharska demo 

Yttranden 
Vi pratar inte i ord, utan i yttranden, koinbinationer av ord. Vissa 
sadana yttranden kan vi beskriva som meningar, men det ar langt 
ifran alla yttranden som utgor meningar. Yttranden som Trakigt att 
du inte kunde komma och Herregud, vilken pars! har till exempel 
inte den for meningar typiska subjekt-predikat-strukturen. Detta 
innebar inte att sadana yttranden "bryter mot sprakets regler". En 
mening kan utgora ett yttrande, men ett yttrande behover inte vara 
en mening. 

Att producera ett yttrande kan ses som ett antal val pa olika 
nivaer, val som gors i enlighet med regler for vilka mojligheter som 
finns. 

De viktigaste av des sa val ar: 

(1) Att tala eller inte tala 

I manga situationer finns det regler for vilka som far tala, i vilken 
ordning de far tala och nar. Detta galler t ex for diskussioner och 
sammantraden. 

(2) Vem man skall vanda sig till 

Det finns regler for vilka man kan tilltala i en viss situation. I 
mycket formella situationer far man t ex bara tilltala en person som 
man ar presenterad for. 

(3) Vilket amne man skall tala om 

Vissa amnen kan vara "tabu" i en viss situation. Man skall t ex 
inte tala om vissa kroppsliga funktioner nar man ater. Man skall 
helIer inte prata med en person om ett amne som av nagon an1ed
ning ar "kansligt" for honom. AlImant galler ocksa att man skalI 
"MlIa sig till amnet". 
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De regler som bestammer vaImojIigheterna i ovanstaende fall 
kan vi kalla for talsituationsregler. 

(4) Vilken och hur mycket information man skall ge om amnet 

Har maste taIaren utga fran sin forestallning om den tilltaIades 
kunskap om amnet Ofr det tidigare resonemanget om lyhordhet). 
Den engelske fiIosofen H P Grice har formuIerat ett antaI samtals
maximer som galler just det har valet. Nagra av dessa ar: Fraga 
bara om sadant som du tror att den tilltaIade kan svara pat Ge inte 
for lite information! (Det ar t ex omojIigt att tillkalla brandkaren 
bara genom att ge upplysningen Det brinner har! i teIefon. Da har 
man sagt nagot som forutsatter kunskap som den tilltaIade inte 
har.) Ge inte for mycket information! (Sag inte saker som du har 
goda skaI att anta att den tiIItaIade kanner till som om de yore nya 
for honom!) Grice har ocksa formulerat en princip som han kallar 
samarbetsprincipen. Denna princip innebar att den tilltaIade antar 
att talaren respekterar dessa samtalsmaximer, dvs inte medvetet 
bryter mot demo M~mga andra sadana har principer finns beskrivna 
i Erik Rydings bokAtt luras utan aft /juga (1972). 

(5) Vilka ord och vilken syntaktisk konstruktion man skall anvanda 

Detta beror naturligtvis forst och framst pa vad man viII uttrycka. 
Man forsoker se till att kombinationen av ordens betydelser sa nara 
som mojligt svarar mot det budskap man vill formedla. Hur de ord 
man anvander kombineras beror naturligtvis ocksa pa hur de kan 
kombineras, dvs vilka de syntaktiska reglerna i spraketar. Utover 
detta ar ordvaI och konstruktionsvaI ocksa begransade av stilistis
ka regler, regIer for i viIka situationer olika ord (t ex person gent
emot polare) och konstruktioner (t ex en av televerket uppsatt 
apparat gentemot en apparat som televerket har satt upp) kan 
anvandas. SlutIigen ar konstruktionsvaIet styrt av kontextuella reg
IeI', regIer for hur man i ett yttrande kan knyta an till det som man 
redan pratat om, den foregaende kontexten. T ex ar Domus ligger 
mittemot Tempo ett naturligt svar pa fragan Var ligger Domus?, 
medan Tempo ligger mittemot Domus kanns som ett ganska ona
turIigt svar pa den fragan. 

Att producera ett sprakligt yttrande ar saIedes inte bara en fraga 
om grammatiska regIer. Att kunna ett sprak innebar ocksa att 
kanna till nar man far prata, vad man far prata om och de underfor-
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stadda antaganden som vi ror oss med nar vi pratar, t ex att talaren 
ger en sanningsenlig bild av situationen, att han inte ger for lite 
information. For att ett samtal skaIl fungera maste man ocksa 
kanna till sadana regler. Det ar betydligt allvarligare att ge for lite 
information an att konstruera en mening feI. I det senare fall et 
fors tar vi normalt anda, i det forra fallet fors tar vi inte aIls. 

Till sist vill jag bara papeka att de har reglerna inte ar nagra 
absoluta, overindividuella "lagar" utan historiskt bestamda villkor 
for hur manniskor kommunicerar sprakligt med varandra i en viss 
bestamd kultur. De ar inte omojliga att paverka, tvartom ar det 
mojligt att bade overskrida och forandra demo 

Det mangskiftande spraket 
Det ar ytterst fa svensktalande som talar precis likadant. Spraket 
ar ett socialt fenomen och sociala skillnader aterspeglas i spraket 
som storre eller mindre sprakliga skillnader. I sjalva verket ar det 
inte overdrivet att saga att "svenska" bara ar en tackterm for ett 
antal regionala varianter (dialekter), sociala varianter (sociolekter) 
och olika mer eIler mindre specialiserade gruppsprak. 

Skillnaderna meIlan olika dialekter kan ofta vara ·stora. I den 
finlandssvenska dialekt som talas i Nyland kan man t ex hitta 
meningar och uttryck som kanns ganska frammande for andra 
svensktalande: Dar gick din mars guldkedjan, Finas den roda 
marren, Inte ska dam alls va a va sa bussiga dit upp ifinntrakten. 

Nar det galler de sociala varianterna ar det framfor aIlt fragan om 
skillnader i sprakbruk, om olika satt att anvanda de sprakliga 
uttrycksmedlen. Har finner man saIlan skillnader i ljudsystem, 
ordfOrrad eller syntaktiska konstruktioner (som man gor nar det 
galler olika dialekter), utan snarare skillnader i hur ofta och i vilka 
situationer olika uttal, ord och konstruktioner anvands. Den eng
elske spraksociologen Basil Bernstein har gjort ett uppmarksam
mat forsok att fanga skillnaden mellan hur arbetarklassbarn och 
medelklassbarn i England anvander spraket. Enligt Bernstein an
vander sig arbetarklassbarn av ett mer begransat ordforrad, av ett 
mindre antal satt att konstruera meningar och av budskap som ar 
mer bundna till talsituationen an vad som ar fallet hos medelklass
barn. Man bor dock ta Bernsteins resultat med en nypa salt. Hans 
faktaunderlag ar ganska magert och hans teorier har utsatts fOr 
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kritik fdm mfmga Mll. Antologin Barnsprak i klassamhiille ger en 
bra bild av debatten kring Bernsteins ideer. 

Bade nar det galler sociolekter och dialekter ar det vasentligt att 
papeka att det ar valdigt fa manniskor som bara beharskar den 
dialekt eller sociolekt som de ar uppvuxna med. A v Bernsteins 
undersokningar framgar det t ex att barn ur den engelska arbetar
klassen mycket val kan uttrycka sig pa samma satt som barn ur den 
engelska medelklassen (och tvartom). Skillnaderna galler det spon
tana sprakbruket i valkanda situationer. 

Forutom dialekter och sociolekter har vi ocksa en mangfald mer 
eller mindre svarforstaeliga gruppsprak. I olika typer av nagorlun
da stabila sociala aktiviteter utvecklas det ofta ett speciellt sprak
bruk, med speciella ord for viktiga foreteelser knutna till den akti
viteten, med specielIa regler for vem som kan saga vad till vem nar 
och var, knutna till roller och moment i aktiviteten, och kanske 
med specielIa stilistiska grepp och konstruktioner. Ett antal manni
skor som ar forenade i en sadan aktivitet under en langre tid bildar 
en social grupp och tillagnar sig oftast det sprakbruk som utbildats 
dar. Pa det sattet far vi ett sprakbruk som ar specielIt for en viss 
grupp av manniskor, t ex manniskor som har samma yrke och 
arbetsplats. 

Nar man som sprakvetare talar om spraklig variation far man 
ofta fragan "hur det egentligen heter" , vad som ar "korrekt sprak
bruk". Det ar viktigt att framMlIa att "egentligen" kan det heta pa 
manga olika satt. Som jag namnde i bOJjan av det har avsnittet ar 
spraket ett socialt fenomen, foranderligt over tiden, och olika i 
olika landsandar och i olika socialgrupper. Det ar naturligt att 
normbildande socialgrupper ocksa ar normbildande nar det galIer 
spraket, att deras sprakbruk tas som norm for hur andra skall prata. 
En vanlig syn pa sprakkunnande ar att man kan ett sprak "riktigt" 
forst nar man kan uttrycka sig i enlighet med normen. Det bor dock 
framga klart av den ovanstaende diskussionen att sprakkunnande i 
djupare mening innebar att man kan bruka och utveckla spraket for 
att forsta och kunna handskas med verkligheten, med andra manni
skor och med sig sjalv och for att kunna formedla och ta emot 
erfarenheter for en mangd olika syften. En sadan sprakformaga ar 
inte alls forenlig med bara en typ av sprakbruk, framfor alIt inte nar 
det normativa sprakbruket definieras i termer av relativt ytliga 
fOreteelser som uttal, bojningar och vissa begransade typer av 
ordval. En av den moderna sprakvetenskapens viktigaste insikter 
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ar att alIa spnlk ar lika "bra", att alIa sprak lika val tjanar de 
mauskliga uttrycks behoven. 

I manga situationer upplever manniskor att de inte kan fa fram 
det de vill ha sagt, att de inte fors tar det som sags, att de "gor bort 
sig". Detta beror knappast pa att de har ett "daligt" sprak, utan 
snarare pa att de kanner en spraklig osiikerhet, att de moter ett 
sprakbruk och en typ av talsituation som de inte ar vana Yid. Man 
kanner otrygghet i en situation om man inte kanner till de normer 
(sprakliga och andra) som galIer i situationen. 

Problemet med spraklig osakerhet ar viktigt nar det galIer skol
undervisningen. Hur mycket av sprakliga svarigheter beror pa att 
eleverna moter ett frammande sprakbruk i klassrumssituationen 
och hur mycket beror pi\. att de ar "sprakligt svaga"? Material for 
en diskussion av den har fragan finns i den nyssnamnda antologin 
Barnsprak i klassamhiille och i Dahlstedt & Teleman (1974) och 
Kangas (1972). 

Som en sista bestandsdel i sprakkunnandet v ill jag saIedes fora in 
hur pass sprakligt rorlig man iir, i hur manga olika typer av sociala 
situationer man klarar sig sprakligt. Detta hanger naturligtvis ihop 
med ens formaga att gora bruk av de sprakliga uttrycksmedlen, 
men gar inte att reducera till den formagan. Man kan vara oerhort 
verbal och sprakligt saker i en trygg och valkand situation men 
anda sitta stum i situationer som kanns otrygga och frammande. 

Jag vill avsluta den har kortfattade diskussionen med en dikt som 
uttrycker mycket av det jag har forsokt saga har, men pa ett satt 
som gar langt utover mina formuleringar. Dikten ar av Goran 
Sonnevi och ingar som nummer 14 i diktsviten Det oavslutade 
spraket i diktsamlingen med samma namn. 
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Se spraket som en kolIektiv process 
en oavslutad 
kognitiv process 
i oupphorlig 
begreppsbildning, differentiering, trans
formation -
En oavslutad process 
som varje 
enskild hjarna 
hela tiden applicerar 



pa yarlden 
Och pa sa satt upptacker den, 
uppfinner den, 
forandrar den, och 
sjalY forandras 
ay den, som en kropp 
i dans 
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Analyser 





2. Sprak som pedagogik 

Det har kapitlet handlar om hur man skall beskriva spraklig inter
aktion, i synnerhet den sprakliga interaktionen i klassrumssitua
tioner. Genom att beskriva klassrumsinteraktion i termer av en 
allman modell for spraklig interaktion blir det mojligt att jamfora 
den typen av interaktion med andra typer, t ex samtal, intervjuer 
och debatter. Jag hoppas ocksa att modellen kan tjana som under
lag for en bedomning av hur elevers sprakfardighet paverkas av att 
de deltar i klassrumsinteraktion under en period av atminstone nio 
ar. Bruner (1975) har visat att sprakutvecklingen hos sma barn inte 
framst beror pa vilket sprakbruk de hor i sin omgivning, utan pa det 
sprakbruk som riktas till demo Det absolut avgorande fOr sprakut
vecklingen ar med andra ord i vilka typer av spraklig interaktion 
barnet deltar och vilka roller som tilldelas barnet i de olika typerna 
av interaktion. Det finns all anledning att tro att detta ocksa galler 
for den senare sprakutvecklingen. 

Sprakligt beteende ar ett regelstyrt beteende. I enlighet med t ex 
Mead (1934) kommer jag att utga fran att de regler som styr det 
sprakliga beteendet ar regler for vilka konsekvenser sprakliga 
handlingar har, dvs regler for vilka relationer mellan en talare, en 
tilltalad och nagot omtalat som uppdittas, bibehalls eller forandras 
genom en viss spraklig handling. Dessa regler ar saIedes regler for 
hur sprakliga handlingar kan anvandas och for hur de skall fOrstas (i 
termer av vilka avsikter som ligger bakom dem). Med andra ord ar 
de da regler for vad sprakliga handlingar betyder. Med Mead kan vi 
alltsa saga att 

"the relationship between a given stimulus-as a gesture-and 
the later phases of the social act of which it is an early (if not the 
initial) phase constitutes the field within which meaning origina
tes and exists." (Mead 1934 s 76.) 

Ta till exempel foljande meningar, som ar ekvivalenta i det att de 
kan forstas som uppmaningar: 
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Du hamtar 01. 
HamtaOl! 
Vill du hamta ol? 

Att de har sprakliga handlingarna alla kan forstas som uppmaningar 
blir nu precis detsamma som att saga att de alla kan forstas sam 
sprakliga handlingar som utgor bOrjan pa en social interaktion som 
avslutas med att den tilltalade utfor den handling som meningarna 
beskriver. 

Vilka enheter ar nu relevanta nar det galler att beskriva spraklig 
interaktion? Foljande exempel, som jag har hamtat fran Goffman 
(1971 s 182), kan tjana som utgangspunkt: 

A: Har du last" Glasnyckeln"? 
B: Nej, men jag sag filmen. Den var bra. 
A: Battre an boken. Sag du "Riddarfalken fnln Malta"? 
B: Ja, den var fantastisk. 

Det mest uppenbara i det har samtalet ar att A och B turas om att 
tala, dvs turas om att "ha ordet". Tur ar alltsa en relevant enhet i 
spraklig interaktion (se vidare Sacks, Schegloff & Jefferson 1974). 
En tur ar rent fysiskt den sammanhangande tidsperiod under vilken 
en talare har ordet. Det ovanstaende samtalet kan darmed beskri
vas pa foljande satt, dar "tur1" skall utlasas som "A:s n:te tur: 

TurX - tur~ - tud - tur~ 

Om vi nu ser pa den inre strukturen hos turerna, kan vi se att A: s 
forsta tur ar en fraga, att B:s forsta tur ar ett svar pa den fragan, att 
A:s andra tur ar en reaktion pa svaret och en ny fraga och att B:s 
andra tur ar ett svar pa denna fraga. Samtalet innehiiller alltsa tva 
instanser av interaktionsmonstret FRAGA - SVAR - (REAK
TION). Sadana interaktionsmonster kan beskrivas som olika 
sprakspei (Severinson-Eklundh 1976), dar de ingaende komponen
terna (FUGA etc) utgor olika drag i spelet. Ett sprakspel konsti
tueras av en uppsattning regler for vilka sekvenser av drag som ar 
tillatna i spelet, dvs regler for vilka handlingar som ar adekvata 
responser pa en given handling. Om vi nu betecknar det n:te dra
get i det m:te utforandet av sprakspel F med "drag~m", kan vi be
skriva det ovanstaende samtalet sa har: 
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tur 1: dragi1 

tur~: drag~l 
turl: drag~l - dragi2 

tur~: drag~2 

SIutligen kan vi se pa dragens inre struktur. Loman och Jorgensen 
(1971) har introducerat termen makrosyntagm for att beskriva 
funktionellt likvardiga syntaktiska enheter i talat och skrivet sprak. 
En makrosyntagm ar en sekvens av ordformer som "utgor ett 
syntaktiskt sammanhangande led av maximalt omffmg" (Loman & 
Jorgensen 1971 s 10). Forutom meningar tacker makrosyntagmbe
greppet ocksa meningsfragment, interjektionsmakrosyntagmer och 
tilltaIsmakrosyntagmer. FOljande hypotetiska samtal illustrerar de 
olika typerna: 

- Du! 
- Ja. 
- Vad ar klockan? 
- Tva. 

(tilltalsmakrosyntagm (TSM)) 
(interjektionsmakrosyntagm (lMS)) 
(mening (M)) 
(meningsfragment (MF)) 

En mera detaljerad beskrivning av det analyserade samtalet skulle 
alltsa ha fOljande utseende: 

tur1: dragi1: MS1(M) 
tur~: drag~l: MS2(lMS) - MS3 (M) - MS4 (M) 
turl: drag~l: MSs(MF) 

dragi2: MS6(M) 
tur~: drag~2: MS7(lMS) - MS8(M) 

En tur kan alltsa besta av ett eller flera drag och ett drag kan besta 
av en eller flera makrosyntagmer. Vi kan betrakta detta som nor
malfallet, aven om det fOrekommer att en makrosyntagm ar uppde
lad pa flera drag och att ett drag ar uppdelat pa flera turer. Det har 
innebar da att en tur inte har nagon fastlagd Iangd. En tur kan 
variera i Iangd fran en ordform till ett stort antal komplexa mening
ar. Daremot finns det i varje tur vissa punkter dar turen skulle 
kunna ta slut och dar den tilltalade skulle kunna ta over. I B:s tur 
nedan ar de punkterna utmarkta med "1/". 

A: Ska vi ata? 
B: Ja II det verkar bra II Skulle inte du bort forresten II 
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Om nu A valjer att uppfatta dessa punkter som turens slut, far vi ett 
samtal dar de bada deltagarna talar i munnen pa varandra precis 
efter de potentiella slutpunkterna: 

A: Ska vi ata? 
B: J a, [det verkar bra. ~Skulle inte du bort 

forresten? 
A: Da Da Nej, 

det har blivit andrat. Da borjar jag med maten. 

Foljande ar en enkel modell for hur man tar turer i samtal: 

A och B skall har uppfattas som "roller" i en sekvens av ett samtal. 
Enheten sekvens svarar ungefar mot enheten transaction hos Sin
clair & Coulthard (1975) och kan definieras som en period av ett 
samtal dar deltagarna och amnet inte vaxlar. Foljande samtal inne
haller t ex tva sekvenser. Den forsta strackersig fran A1 till och 
med A2 och den andra fran och med B2 till slutet. 

A1: Nar skall vi traffas? 
B1: Ar sju okay for dej? 
A2: Ja, det blir bra. 
B2: Du, forresten, skickade du artikeln till Sten? 
A3: J ada, det gjorde jag igar. 
B3: Fint. 

Om en person PI borjar en sekvens, tar han rollen A och utfor sin 
tur. Samtidigt tar den person han talar med, P2, rollen B. Nar PI 
har utfort sin tur kan sekvensen ta slut eller P2 kan ta over. Om P2 
tar over, kan sedan sekvensen ta slut eft er P2:s tur eller ocksa kan 
PI ta over igen. Om sekvensen tar slut, kan sedan antingen PI eller 
P2 ta rollen A och inleda en ny sekvens. 

Att en person tar rollen A innebar att han distribuerar rollen 
talare till sig sjalv och rollen tilltalad till den andre. Nar sedan den 
andre tar over, som B, distribueras rollen talare till honom och 
rollen tilltalad till A. Dessa roller ar komplementara. For att nagon 
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skall kunna vara talare kravs det att mlgon annan ar tilltalad och 
bekraftar den fOrstes roll som talare. Och for att nagon skall kunna 
vara tilltalad kdivs det att nagon annan ar talare och bekraftar den 
forstes roll som tilltalad. Kraven pa att denna komplementaritet 
skall foreligga ar sa starka att manniskor som bryter mot komple
mentariteten, dvs manniskor som talar for sig sjalva och manniskor 
som "hor roster", betraktas som onormala. 

I ett samtal med mer an tva deltagare blir mojligheterna fIer. Om 
vi har tre deltagare kan den som tar rollen A valja att distribuera 
rollen tilltalad till bada de ovriga deltagarna eller bara till en av 
demo Den som inte tilldelas rollen tilltalad blir da ~educerad till 
"publik". Vill han komma in i samtalet maste han inleda en ny 
sekvens. Om A daremot distribuerar rallen tilltalad till bada de 
ovriga, kan det uppsta problem nar det blir B:s tur, eftersom det 
finns tva personer som har ratt att ta ordet. Om A inte valjer nasta 
talare, galler regeln att den som borjar forst far fortsatta tills han ar 
klar (Sacks, Schegloff & Jefferson 1974). Nar han sedan ar klar kan 
det igen uppsta problem, eftersom A nu kan uppfatta det som sin 
tur. Pa det sattet kan det bli sa att den tredje personen aldrig 
kommer in. 

Om deltagarantalet blir alltfor stort, tenderar en grupp deltagare 
att permanent bli kvar i publikrollen, eftersom gruppen blir for stor 
for att alIa skall kunna komma in. I vissa fallleder detta till att vi far 
en grupp med "one manic speaker and a set of catatonic hearers" 
(Joos 1961 s 35). 

Den modell for turtagande som galler for samtal kan beskrivas 
som den mest oppna av ett antal varianter. I andra talsituationer 
finner vi modeller som ar mer inskrankta i det att det finns speciella 
regler for hur de olika rollerna skall distribueras till olika personer. 
I en debattsituation finns det t ex ofta en ordfOrande som under 
hela debatten har rollen A. Ordforanden ar ocksa den som fordelar 
ordet, dvs bestammer vem av de tilltalade som skall fa ordet. 
Slutligen ar det ordforanden som oppnar och avslutar debatten. I 
en debattsituation ar det alltsa en person som beslutar det som alla 
maste komma overens om i ett samtal. 

Inom ramen for en sekvens utfors ett antal sprakspel. Rent 
formellt kan ett sprakspel beskrivas som en konventionalisering av 
nagot eller nagra av de interaktionsmonster som en modell for 
turtagande tillater. Exempelvis kan "fragespelet" beskrivas som 
en av de varianter som samtalsmodellen for turtagande tillater, 
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namligen IN-A-B-(A)-UT. I lite mera detalj skulle modellen for 
fragespelet ha foljande utseende: 

~TTON;=: 
IN 
---">--(A:FRAGA ~ 

En mera detaljerad diskussion av hur sprakspel ar uppbyggda och 
hur de kan kombineras med varandra finns hos Severinson-Ek
lundh (1976). 

Den formella analysen av sprakspel maste kompletteras med en 
beskrivning av de olika dragens betydelser, dvs med en beskrivning 
av deras konsekvenser, uttryckt i termer av de relationer mellan 
talare, tilltalad och omtalat som de olika dragen upprattar, bibehal
ler och forandrar. Konsekvensen av ett visst drag kan alltsa ses 
som ett visst till stand som rader efter det att draget har utforts. For 
att en spraklig handling skall konstituera ett drag i ett sprakspel 
kravs att handlingen astadkommer detta tillstand. Samtidigt utgor 
forekomsten av tillstandet ett villkor for att nasta drag i spelet skall 
kunna utf6ras. Foljande ar en skissartad beskrivning av de tillstand 
som ar kopplade med de olika drag en i fragespelet: 

IN: (i) A vet inte om P ar fallet eller inte 
(ii) B vet om P ar fallet eller inte 

A:FRAGA: (i), (ii), 
(iii) A vill att B ska gora sa att A vet om 

P ar fallet eller inte 
B:SV AR: (ii) , 

(i') A vet om Par fallet eller inte 
UT: (i'), (ii) 

Eftersom tillstanden uttrycks i termer av relationer mellan talare, 
tilltalad och omtalat kan de ocksa relateras till Grices samtalsmax
imer (Kempson 1975 s 137-205) och Lakoffs artighetsregler (La
koff 1973), somjust ror dessa relationer. 

Den konkreta utformningen av en viss sekvens styrs naturligtvis 
av deltagarnas syften med den sprakliga interaktionen. Valet av 
amnen och sprakspel bestams av vilka syften de olika deltagarna 
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har och hur pass val dessa syften Utter sig forenas. Varje deltagare 
har en repertoar av spnlkspel som han kan valja fnln och passa in i 
modellen for turtagande pa det satt som bast tjanar hans syften. 

Nar det galler syften kan samtalsmodellen igen, precis som nar 
det galler turtagande, beskrivas som den mest oppna av ett antal 
olika variantmodeller. I ett samtal ar deltagarna ofta fria att vaIja 
sina syften med interaktionen. I mera formella situationer ar amnet 
och syftena bestamda pa forhand. Detta galler t ex for strukturera
de intervjuer. 

Om vi nu utfor det har resonemanget, kan vi placera in olika 
typer av talsituationer i en tvadimensionell rymd, dar den ena 
dimensionen anger hur pass inskrankt modellen for turtagande ar 
och den andra dimensionen anger hur pass inskrankt valet av 
syften med interaktionen ar. I nedanstaende figur har jag forsoks
vis placerat in samtal, debatter och vigselceremonier i en sadan 
rymd. 

turtagande 

inskdinkt 

DEBATT 
o 

oinskrankt OSAMT AL 

oinskrankt 

VIGSEL 
o 

inskrankt 

val av syften 

Var nagonstans i den ovan beskrivna rymden en viss tal situation 
befinner sig beror ytterst pa den sociala aktiviteten som talsituatio
nen utgor en del ay. Samtal och debatter ar olika typer av talsitua
tioner och de ar kongruenta med olika typer av sociala aktiviteter. 
Samtal ar kongruenta med aktiviteter in om en privat sfar, medan 
debatter ar kongruenta med aktiviteter av mer offentIig karaktar. 
Men dessa talsituationer ar inte helt lasta till de sociala aktiviteter 
som de ar mest kongruenta med. Liksom nar det gallde sprakspel 
kan en uppsattning talsituationer betraktas som en repertoar. Givet 
en viss social aktivitet foreligger det i vissa fall en begransad 
mojIighet att valja ur den repertoaren. Vi kan t ex fa sammantraden 
med utpraglad debattkaraktar, men ocksa sammantraden med sam
talskaraktar. 

Ytterst maste en adekvat beskrivning av spraklig interaktion visa 
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hur en social aktivitet av ett visst slag bestiimmer eller begriinsar 
den sprakliga interaktionens karaktiir i den aktiviteten. Den maste 
visa under vilka sociala betingelser olika slag av mer eller mindre 
invariant a talsituatioiler (som samtal, debatter, intervjuer) iir mojli
ga och hur en repertoar av talsituationer kan utnyttjas i olika typer 
av sociala aktiviteter. 

For tillfallet skall jag dock noja mig med att foresla tva siitt pa 
vilka en social aktivitet begriinsar den sprakliga interaktionens 
karaktiir och illustrera detta med hjiilp av den sprakliga interaktio
nen i klassrumssituationen. 

For det forsta bestiimmer de sociala relationer (t ex makt- och 
solidaritetsrelationer) som giiller for aktiviteten vilken modell for 
turtagande som giiller. I klassrumssituationen utgor liiraren den 
formedlande liinken mellan undervisning som socialt definierad 
"idealtyp" och det konkreta undervisningsforloppet, dvs det iir 
liiraren som kontrollerar interaktionen i klassrummet. Liiraren di
stribuerar rollerna i interaktionen och avgor niir en sekvens skall 
betraktas som avslutad. Foljaktligen far vi foljande modell for 
turtagande i klassrumssituationen: 

Som ytterligare begriinsningar pa modellen giiller att liiraren iir den 
ende som har riitt att ta rollen A och att liiraren avgor niir nagon av 
eleverna skall ta rollen B, antingen genom att direkt adressera en 
fraga till elev eller genom att viilja vem som skall svara pa en 
oadresserad fraga. 

For det andra bestiimmer den sociala aktivitetens natur vilka 
till stand som skall astadkommas med hjiilp av olika sekvenser. 
Diirmed kommer de tillstand som definieras av olika sprakspel att 
viiljas sa att de stiimmer med det tillstand som sekvensen syftar till. 
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Niir det giiller undervisning kan vi utga fran fOljande definition: 

"A teaching activity is the activity of a person, A (the teacher), 
the intention of which is to bring about an activity (learning), by a 
person, B (the pupil), the intention of which is to achieve some 
end state (e.g. knowing, appreciating) whose object is X (e.g. a 
belief, attitude, skill)." (Hirst 1971 s 171.) 



Det tillstfmd som skall uPPlllls ar alltsa ett dar eleverna har en viss 
relation till nagon del av den sociala verkligheten. Villkoret for att 
detta tillstand skall foreligga ar att eleverna kan svara ratt pa en 
fraga som ror den delen av verkligheten. Dvs uttillstandet for ett 
fragespel i klassrumssituationen ar definierat pa foljande satt:· 

UT: (i) A vet att P 
(ii) A vet att B vet att P 

For att detta till stand skall komma till stand kravs det att eleverna 
upprattMller en relation tilllararen och amnet som kan betecknas 
som del av aktiviteten inIarning. I en klassrumssituation blir detta 
oftast liktydigt med att eleverna skall upprattMlla roHen B gent
emot Iararen (eller Iaromedlen). Vi far da ett uppmaningsspel 
(UPPMANING - HANDLING - (REAKTION)) vars uttill
stand ar definierat som 

UT: Alla deltagare (utom A) upprattMller rollen B gentemot A 

I foljande exempel (ham tat fran en matematiklektion i klass fyra) 
hittar vi tva exempel pa ett fragespel av undervisningstyp (fr 0 m 
Ll tom E2 och fr 0 m L3 tom L6). I det andra fragespelet finns 
dessutom infogat ett uppmaningsspel (L4). ' 

Ll : Sex ganger fern, K. ? 
El: Sex ganger fern ar fyrtiofem. 
L2: Sex ganger fern? 
E2: Jassa, trettio. 
L3: Sju ganger sex? Namen. 
E3: Trettiofem, menar jag. 
L4: Skarp dig! Skarp dig! Sitt ordentligt! 
E4: Vad var det? 
Ls: Sju ganger sex. 
Es: Ja fyrtiotva. 
L6: Bra. 

Har hittar vi ocksa exempel pa nagot mycket vanligt, namligen att 
ett fragespel (eller en sekvens sammansatt av fragespel) fortsatter 
anda tills uttillstandet har uppnatts. 

N aturligtvis ar inte detta den enda mojliga formen for undervis
ning. En fullstandig beskrivning av undervisning maste naturligtvis 
kunna relatera olika former av undervisning till varandra, t ex inom 
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en rymd som ar analog med den somjag satte upp for talsituationer. 
Vad jag hoppats visa med den ovanstaende diskussionen ar dock 
att den modell for spraklig interaktion somjag har skisserat har kan 
astadkomma precis det jag ville astadkomma, namligen en mojlig
het att jamfora den sprakliga interaktionen i klassrummet med 
andra former av spraklig interaktion. 
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3. Om spnlklig interaktion 

Under de senaste aren har man kunnat marka en forandring inom 
lingvistiken nar det galler vilka forskningsproblem som tilldrar sig 
lingvisters intresse. Det ensidiga sysslandet med grammatikteori 
har delvis ersatts av ett nyvackt intresse for spraket som kommuni
kationsmedel, och flera lingvister har forsokt artikulera en sprak
syn som ar mer forenlig med ett s:ldant forskningsintresse an den 
generativa synen pa sprak som en obegransad mangd av meningar. 
FOljande citat fran Morgan (1975 s 436) kan tjana som ett represen
tativt exempel: 

"The alternative to an object theory that I am pushing, then, is 
one where sentences are considered as events taking place in 
time; in particular, they are purposeful events, carried out by 
individuals with intentions, purposes, goals and so on, so that a 
sentence is not an abstract object of a certain sort of (abstract) 
structure, but a structured sequence of acts, occurring in time. 
What I am looking for is a theory which treats sentences in this 
fashion, and treats discourse as transaction ... " 

Om vi tar en s:ldan spraksyn pa allvar, innebar det att en sprakteori 
primart maste vara en teori om sprakligt beteende. Detta i sin tur 
innebar att vi maste forsoka bestamma de ramar inom vilka detta 
beteende forsiggar. De omedelbara ramarna for detta beteende ar 
de former av spraklig kommunikation som ar tillgangliga for en 
individ som tillhOr en viss spnlkgemenskap. Syftet med det har 
kapitlet ar att ange nagra riktlinjer for hur dessa ramar kan be
skrivas. 

Spraklig interaktion 
Den grundIaggande formen for spraklig kommunikation kan nog 
sagas vara samtalet, dvs en informell spraklig interaktion mellan 
deltagare som har direkt tillgang till de andras gester och sprak-
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liga signaler. I sadana fall kan vi saga att ana deltagare ar bade 
kroppsligt och sprakligt narvarande for varandra. 

Men spn\klig kommunikation kan naturligtvis aga rum aven un
der andra forMllanden. Om vi begransar oss till tva deltagare, A 
och B, och varierar A:s kroppsliga narvaro for B, A:s sprakliga 
narvaro for B, B: s kroppsliga narvaro for A och B: s sprakliga 
narvaro for A, sa far vi sju mojliga fall. 1 Av dessa verkar foljande 
fyra vara de mest typiska nar det galler spraklig kommunikation: 

AfarB Bfar A 
kroppslig spraklig kroppslig spraklig 
narvaro narvaro narvaro narvaro 

1. + + + + 
2. + + 
3. + + 
4. + 

Nar det galler of or mediad muntlig kommunikation (dvs en akustisk 
signal som inte formedlas av nagot tekniskt hjalpmedel), ar fall I 
typfallet, aven om det ocksa finns andra varianter, t ex nar man 
pratar med nagon som befinner sig i ett annat rum. Vid formedlad 
muntlig kommunikation ar atminstone tre av varianterna vardags
mat for valdigt manga manniskor. Fall 2 ar TV -program (i det fallet 
ar naturligtvis ocksa den kroppsliga narvaron hos A formedlad), 
fall 3 ar telefonsamtal och fall 4 ar radioprogram. Fall I existerar 
ocksa, samtal via bildtelefon, men ar inte sarskilt vanligt. Vid 
skriftlig kommunikation ar fall 4 typfallet. Forekomsten av tele
printrar och skrivtelefoner mojliggor ocksa skriftlig kommunika
tion i fall 3. Vid kommunikation med teckensprak ar fall I typfallet. 
Fall 2 ar naturligtvis ocksa mojligt (television och bildtelefon). 

Det kan verka rimligt att begransa beteckningen spraklig interak
tion till de fall dar alIa deltagare ar sprakligt narvarande for varand
ra, dvs dar A direkt kan svara pa B: s sprakliga signaler och B direkt 
kan svara pa A:s sprakliga signaler. Vi skulle da kunna saga att 
bara fall loch fall 3 ar fall av spraklig interaktion. Detta leder dock 
till vissa problem. Ta t ex en brevvaxling, dar A skriver ett brev till 

1 Jag har uteslutit de fall dar yarken A eller Bar sprakligt naryarande for den andre, 
eftersom de fallen knappast kan sagas utgora fall ay spraklig kommunikation. 
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B och B far det tva dagar senare och skriver ett svarsbrev till A, 
som denne far fyra dagar efter att han eller hon skickade det forsta 
brevet. I nagon mening borde detta kunna kallas spraklig interak
tion, aven fast handelsefor1oppet inte innefattar nagon situation dar 
A och B samtidigt ar sprakligt narvarande for varandra. Sa jag tror 
att vi behover en nagot vidare definition av vad spraklig interaktion 
ar. For tillfallet kan vi noja oss med att saga att en spraklig interak
tion foreligger om A utfor en spraklig handling som ar riktad till B 
och uppfattas av B och B sedan utfor en spraklig handling som ar 
riktad till A, uppfattas av A och utgor ett svar pa A:s sprakliga 
handling. Sedan kan vi skilja ut de fall dar de olika handlingarna 
sker inom ramen for samma sociala situation fran de dar sa inte ar 
fallet. Vidare kan vi karakterisera de olika situationerna i termer av 
de olika fallen ovan, och pa sa satt fa fram en ganska detaljerad 
typologi over olika typer av spraklig interaktion. 

I den har artikeln kommer jag bara att behandla fall 1. Jag ar 
dock overtygad om att den beskrivningsmodell som jag kommer att 
skis sera ocksa gar att overfora till de andra fallen. 

Turtagande 
Lat oss se pa foljande utdrag ur ett samtal mellan fyra Iakare 
(Forskningsgruppen for talsyntax 1974 as 11-12): 

(1) AI: de dar e minsann till a me sionistisk propaganda2 

B1: den dar 
Cl: va 
B2: jasa / de e inte turistartat 
A2: naej / absolut inte 
B3: de e de inte / naha 
A3: undrar var i all sin dar han fatt tag i den 
D 1: titta dar / de e liksom slag 
A4: hela faderullan 
D2: Israel air-strikes 
C2: jaha 
D3: de e luftslage / va 

2 "AI" betecknar deltagare A:s fiirsta repIik, etc. Snedstreck markerar gransen 
mellan tva makrosyntagmer (se nedan) inom samma replik. Kursivering markerar 
samtidigt tal. 
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AS: de va katten / de e tydligen fran israeliska propagandami
nisteriet / a sen e dar en lampa bak som lyser precis 
overallt dilr 

C3: ja 
AS: israelerna slogs 
B4: de vaju som sjutton 
D4: va var har vi hamnat riktit 
C4: ja 
A6: ja / just de / ja e oskyldig 
DS: okej / vi tror dej 

Det mest uppenbara nar det galler (1) ar att de fyra deltagarna turas 
om att tala, turas om att ha ordet. En modell av spraklig interaktion 
maste alltsa innehalla en modell av hur deltagarna tar turer yid 
ordet. En sadan modell, bestaende av tre regler som styr turtagan
det i samtal, har foreslagits av Sacks, Schegloff & Jefferson (1974). 
De regler som ges i (2) nedan ar i allt vasentligt likvardiga med 
dessa tre regler. 

(2) a. En deltagare kan ta ordet om och endast om ordet ar fritt. 
b. Om A ger ordet till B, har B ordet efter A. 
c. Om ingen tar ordet nar ordet ar fritt, kan den som sist hade 

ordet fortsatta. 

I samtal och andra informella talsituationer ar ordet i princip fritt 
varje gang en talare har avslutat en makrosyntagm, dvs "en ordse
kvens som ar av maximalt omfang med hansyn till de dari ingaende 
enheternas inbordes syntaktiska relationer" (Loman & Jorgensen 
1971 s 18) eller, mera grovt uttryckt, en ordsekvens som ar funktio
nellt likvardig med en mening. Nar en talare har avslutat en makro
syntagm foreligger alltsa en mojlig slutpunkt i hans eller hennes tur. 
Yid en sUdan slutpunkt kan da en annan deitagare ta ordet, anting
en sjaIvmant, i kraft av regel (2 a), eller efter att blivit utvald av den 
som forut hade ordet, t ex genom en riktad fraga. Det senare fallet 
tacks av regel (2 b). Tar inte en annan deitagare ordet, kan talaren 
fortsatta. Darmed far vi fall dar en replik inneMller mer an en tur 
yid ordet. 

For att ta ett exempel kan vi se pa AS i (1). Nar A har avslutat 
den andra makrosyntagmen i AS, ar ordet fritt. I kraft av regel 
(2 c), fortsatter da A. Efter nasta makrosyntagm Iamnar A ifran sig 
ordet och B tar det, i kraft av regel (2 a). 

Som exempel pa hur regel (2 b) fungerar kan vi ta foljande tva 
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utdrag ur en mer formelI situation, en debatt (Forskningsgruppen 
fOr talsyntax 1974 b s 1-3): 

(3) a. D: ... / ochjag skulle vilja be eh A i forsta hand ehm borja 
denna diskussion 

A: ja / du sa de dar me aktiv a passiv form / ... 
b. D: ... / ajag skulIe garna fraga C vad C anser om de / har 

vi nagon ratt att forkorta livet hos vara patienter 
C: mm / de som ligger narmast till hands for mej a tala om 

dar sa e de geriatriska problem eftersom jag stoter pa de 
mest nu / ... (s 2-3) 

Efter den forsta atergivna makrosyntagmen i (3 a) tar A ordet, i 
kraft av regel (2 b). I (3 b), daremot, fortsatter D efter att ha gett 
ordet till C, i kraft av regel (2 c), och forst darefter tar C ordet. En 
deltagare kan alltsa ha ett antal turer yid ordet aven efter det att han 
elIer hon har gett ordet till en annan deltagare. Vad regel (2 b) 
utesluter ar att nagon tredje deltagare kommer emelIan. 

Ibland blir det naturligtvis konflikt mellan deltagare nar det galler 
vem som ska ha ordet. T ex kan tva deltagare samtidigt forsoka ta 
ordet i kraft av regel (2 a). Normalt (men inte alltid) ger sig da en av 
deltagarna ganska snabbt. Vidare kan en talare forsoka fortsatta, i 
kraft av re gel (2 c), samtidigt som en annan deltagare forsoker ta 
ordet, i kraft av regel (2 a). Ett exempel ges i (4) (Forskningsgrup
pen for talsyntax 1974 as 21). 

(4) C: ... / a da kan man naturligtvis tanka sej att man inom olika 
specialiteer diskuterar de som sa att saja 

B: mm 
C: e mest 
A: de skulle-eh 
C: pa nagot satt far fram dar vissa synpunkter som e absolut 

vasentliga synpunkter / ... 

Nu kan dock en talare pa olika satt signalera att han/hon vill 
fortsatta och darmed forsoka undvika situationer som den i (4). 
Vidare kan det vara sa att alIa deltagare ar medvetna om att talaren 
inte har ' 'talat rardigt", beroende pa att talarens replik har en viss 
inre struktur, t ex utgor ett argument eller en bedittelse. 

Det verkar ocksa finnas regler for vem som har fortur till ordet 
yid ett visst givet tillfalle. Jag har forsoksvis formulerat nagra 
sadana regler i (5). 
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(5) a. Om A ger ordet till B, har A fortur till ordet efter B. 
b. Om A infor ett visst amne, har A fortur till ordet under den 

tid som amnet ar aktuellt. 
c. Om ett visst amne infOrs och detta ar "A:s amne", har A 

fortur till ordet under den tid som amnet ar aktuellt. 

Regel (5 a) gor t ex reda for fall dar A har fragat B nagot och sedan 
tar ordet efter det att B har svarat, nagot som ar ganska vanligt. 
Samtalsfragmentet i (1) illustrerar regel (5 b). Dar infor A en karta 
som samtalsamne och dominerar sedan samtalet under den tid som 
kartan disku'reras. Regel (5 c), slutligen, gor reda for fall dar nagon 
kanner sig manad att ta till orda, eftersom han eller hon menar sig 
sitta in ne med vasentlig information om amnet som annars inte 
skulle komma fram i samtalet. 

Returyttranden 

Hittills har jag bara diskuterat regler for att ha ordet. Det ar dock 
fullt mojligt att prata utan att ha ordet. I vanliga samtal ar det 
mycket vanligt att deltagare yttrar sig utan att darmed ta ordet. 
Sactana yttranden utgor vad Yngve (1970) har kallat "back-channel 
activity". En mojlig svensk term for yttranden som utgor back
channel activity ar returyttranden. Returyttranden kan utgoras av 
korta interjektioner somja, nej eller mm (t ex C2, C3 och C4 i (1», 
yttranden dar nagon fylIer i en mening at den som talar, som i 
(6 a), 3 korta fragor for att fa nagot fortydligat, som i (6 b), och korta 
upprepningar, som i (6 c), eller omformuleringar, som i (6 d). Det 
finns naturligtvis ocksa ett antal gester (t ex nickningar) som har 
samma funktion. 

(6) a. A: Guldtuppen ligger i hornan av Kungsgatan a eh 
B: Sanktpersgatan 

b. A: Det tar inte sa kort tid, ja e 
B: Lang tid, menar du 
A: J a just de, ja e snart tillbaka 

c. A: Telefonnumret e sextisex nittinie sextisex 
B: Sextisex nittinie sextisex, akej 

3 James Thurber har skrivit en fin novel!, Trottoaren pa him/en, (Thurber 1962) om 
vad som hander nar nagon i tid och otid fyl!er i meningar at andra. 
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d. A: A sen va han tvungen att diska alltihop 
B: Kastruller a allt 
A: A de tog ganska lang tid 

Returyttranden upptdider typiskt i skarven mellan tva turer, men 
de kan ocksa forekomma mitt inne i tur. I bi'tda fallen har de en 
dubbel funktion. Dels har de med turtagandet att gora: ett returytt
rande efter en tur markerar att den tilltalade avstar fran att ta ordet, 
medan ett returyttrande mitt inne i en tur ofta markerar att den 
tilltalade vill komma in i samtalet; dels markerar de den tilltalades 
relation till innehallet, t ex om han eller hon tycker att talaren 
uppehi'tller sig for Hinge yid valkanda saker eller ar fOr kryptisk. 

I ett samtal kan alltsa aktiviteterna tala och lyssna forsigga i tva 
olika tillstand, det till stand dar den som utfor aktiviteterna har 
ordet och det tillstand dar denne inte har ordet. Deltagarnas olika 
till stand regleras av regler som de i (2) och (5) i den meningen att 
alIa deltagare kanner till reglerna och kanner till att de andra kanner 
till reglerna. Darmed kan de aktivt anvanda dessa regler for att 
forsoka uppna de syften de har med den pagaende sprakliga inter
aktionen. 

Ordforande 
I manga formella talsituationer, t ex sammantraden och debatter, 
ar det vanligt att nagon av deltagarna fungerar som ordfOrande. I 
sadana sammanhang ar tillgangen till ordet begransad av en regel 
med ungeflir foljande lydelse: 

(7) Om inte ordforanden har gett nagon ordet, har ordforanden 
ordet. 

Denna regel styr ocksa interaktionen i manga andra situationer. 
Larare, intervjuare och programledare fungerar t ex mycket ofta i 
kraft av regel (7), aven om de normalt inte brukar beskrivas som 
ordfOrande. 

En av konsekvensema av att en talsituation regleras av regel (7) 
ar att nagon kan ta ordet bara om han eller hon fatt sanktion fran 
ordfOranden, vilket leder till att deltagarna maste utnyttja olika 
tekniker for att begara ordet, t ex handupprackning, for att kunna 
komma in i den sprakliga interaktionen. En sadan begaran om ordet 
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har dock inte alltid samma status. I debatter ar en sadan begaran 
oftast bindande fOr ordforanden, dvs han eller hon maste ge ordet 
till en person som har begart ordet (vilket leder till sadana fenomen 
som talarlistor och streck i debatten). I ett klassrum, daremot, ar 
en handupprackning betydligt mindre bindande for Iararen och det 
finns inga garantier for att den som har begart ordet nagonsin 
kommer att fa det. 

En annan konsekvens ar att langden pa en deltagares tur yid 
ordet bara kan begransas av ordforanden. Det ar bara ordforanden 
som kan avbryta den som har ordet. Detta innebar t ex att de 
returyttranden som forekommer i en mer formell talsituation oftast 
kommer fran ordforanden. 

ForMllandet mellan ordfOrandens och andra deltagares andel av 
den sprakliga interaktionen beror till stor del pa vilken funktion 
ordforanden (i yid mening) har. Om ordforandens uppgift bara ar 
att fordela ordet blir dennes andel av den sprakliga interaktionen 
ganska liten. Yid de sammantraden som studerades av Einarsson 
(1971) var ordforandenas aktivitet (andel av det totala antalet ord) i 
rollen som ordforande i medeltal ca 3,5 procent. Om daremot 
ordforanden ocksa aktivt deltar i diskussionen ar andelen betydligt 
storre. I samtliga av Einarssons fall deltog ordforanden i diskussio
nen och dennes totala aktivitet var i medeltal ca 45 procent. Med 
detta kan vi jiimfora den aktivitet som intervjuare uppvisar, i me
deltal ca 25 procent (Saari 1975). Intervjuare har alltsa en relativt 
lag aktivitetsgrad, atminstone i ganska fria intervjuer, vilket har att 
gora med att deras uppgift ar att fa sa mycket information som 
mojligt av den intervjuade. Stor andel av den sprakliga interaktio
nen kannetecknar daremot t ex Iarare. 

Publik 
Vanliga samtal ar normalt privata handelser. De enda somhar 
tillgang till vad som hander ar de som deltar i samtalet. Detta galler 
aven nar samtalen utspelas pa offentliga platser, vilket framgar av 
vart satt att beskriva manniskor som haft tillgang till ett samtal som 
de inte deltagit i. Antingen har de tjuvlyssnat eller ocksa har de inte 
kunnat undga att hora vad som sagts. I bada fallen handlar det om 
att de egentligen inte haft ratt att fa tillgang till vad som sagts. 

Nu ar dock inte alla sprakliga interaktioner privata. I manga fall 
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utspelas de infor en grupp av manniskor som har ratt att bevittna 
interaktionen, fast de inte sjalva deltar, dvs infor en publik. Sadana 
offentliga interaktioner kan utformas pa ett antal olika satt. Nar 
nagon haIler ett foredrag riktar sig denne direkt till publiken. Yid en 
offentlig debatt, daremot, riktar sig debattdeltagarna i fOrsta hand 
till varandra och forst i andra hand till publiken. Vidare kan publi
ken tillatas delta i olika hog grad: inte aIls, under en sarskild fas av 
interaktionen eIler nar som helst. Dvs vi kan klassificera olika 
offentliga interaktioner i termer av hur pass sprakligt narvarande 
publiken ar. 

Den regel som gaIler for medlemmar av en publik kan kanske 
formuleras som i (8). 

(8) En medlem av en publik, M, kan ha ordet om och endast om 
det har gjorts explicit att publikmedlemmar kan deltaga i den 
sprakliga interaktionen och nagon som inte ar publikmedlem 
har gett M ordet. 

Sammanfattning 
De atta regler somjag forsoksvis har formulerat i (2), (5), (7) och (8) 
definierar nu ramarna for individers sprakliga beteende, elIer, for 
att uttrycka mig mera precist, de medel vilka individer kan anvanda 
sig av for att skapa utrymme for sina sprakliga handlingar. Nar det 
gaIler att skapa sig det utrymmet ar det, som Sacks, Shegloff & 
Jefferson (1974 s 727-728) har papekat, lika vasentligt att lyssna 
som att tala, bade nar man sjalv har ordet och nar nagon annan har 
ordet. Genom att tala kraver man utrymme for sig sjalv och genom 
att lyssna kan man avgora vilket utrymme de andra kraver. 

Nar nagon utfor en spraklig handling maste alltsa denne pa en 
gang skapa och uppratthalla det utrymme som handlingen kraver 
och astadkomma vad handlingen syftar till. Med andra ord, varje 
sprakligt yttrande maste anpassas bade efter den typ av utrymmen 
som interaktionen medger och efter hur talaren avser att definiera 
och/eIler paverka den samhaIleliga aktivitetet som yttrandet utgor 
en del ay. 

Detta innebar da att de ord och de grammatiska regler som en 
viss individ beharskar kan ses som medel for att utfora sprakliga 
handlingar med ett visst syfte in om de utrymmen som ar mojliga i 
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en viss typ av spnlklig interaktion. Och da har vi tagit ett steg pa 
vagen mot en sprakteori som ar forenlig med den spraksyn som 
artikuleras av Morgan i det citat som inledde det bar kapitlet. 
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4. Undervisningsspnlket 

Studiet av undervisning som spraklig verksamhet befinner sig annu 
i sin linda. Ett exempel pa detta ar att det inte existerar nagon 
namngiven disciplin vars objekt utgors av spraket som medel for 
undervisning. Dvs vi har ingen term i stil med psykolingvistik eller 
sociolingvistik. Visserligen existerar termen sprakpedagogik, men 
den ar helt klart inte parallell med termer som sprakpsykologi och 
spraksocioIogi, utan betecknar sprak som foremaI for undervis
ning. Detta exempel aterspeglar ganska vaI sakernas tillstand. De 
analyser av undervisning som spraklig verksamhet som existerar 
bygger valdigt sallan pa en explicit analys av vilka fragor man vill 
ha svar pa, dvs vilka problem som utgor domanen for studiet av 
undervisning som spraklig verksamhet. 

Lite tillspetsat kan vi saga att pedagogiska studier tenderar att 
betrakta spraket som ett neutralt och oproblematiskt medel for 
undervisning medan mer sprakvetenskapligt inriktade studier ten
derar att betrakta verksamheten undervisning som nagot i grunden 
ganska ovidkommande. De fiesta icke-pedagogiska undersokning
ar av undervisningsspraket utgor snarast forsok att exemplifiera 
olika teorier om spraklig eller social interaktion. 

Det existerar for narvarande ett antal olika ansatser nar det 
galler studiet ay spraklig interaktion. Foljande kan sagas yara de 
viktigaste: 

1. En mikrosocioIogisk ansats, med foretradare som Goffman 
(1971) och etnometodologer ay olika schatteringar (se t ex Tur
ner 1974). Har forsoker man framfor alIt beskriya de strategier 
och tolkningsprocedurer som deltagare i olika verksamheter 
anvander sig av for att astadkomma yad som uppfattas som 
"normalt" socialt beteende. 

2. En mera antropologiskt inriktad ansats ("the ethnography of 
speaking" , se t ex Gumperz & Hymes 1972, Bauman & Sherzer 
1974), som forsoker betrakta spraklig interaktion som en inte
grerad del ay olika typer av kulturmonster. 
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3. En spnlkfilosofisk ansats (se t ex Austin 1962, Searle 1969, 
Grice 1975, Allwood 1976), som betonar att sprakliga yttranden 
skall ses som sammansatta handlingar som ar forbundna med 
bestamda avsikter. Studiet av spraklig interaktion kan da ses 
som studiet av hur olika sprakliga handlingar foljer pa varandra. 

4. En textlingvistisk ansats (se t ex Enkvist 1974 och de referenser 
som ges dar), som vill tillampa lingvistiska beskrivningsmetoder 
pa enheter som ar storre an meningar, dvs texter, samtal etc. 

Om vi nu ser pa de studier av undervisningssprak som har utforts, 
sa kan de ganska Iatt placeras in i nagon av de ovanstaende katego
rierna. Exempel pa en mikrosociologisk ansats tillampad pa klass
interaktion utgors av Cicourel m fl (1974) och Stubbs (1974). Den 
antropologiska ansatsen representeras av flera av bidragen i Caz
den, John & Hymes (1972). Den sprakfilosofiska ansatsen finns 
rikligt foretradd i Vasttyskland, t ex i Diisseldorfprojektet Kom
munikation in der Schule (Ehlich, Rehbein, m fl). Den textlingvis
tiska ansatsen slutligen, kommer bl a till uttryck i Sin clair & 
Coulthard (1975). 

Det finns dock ett viktigt undantag fran den ovanstaende be
skrivningen, namligen ett antal brittiska arbeten, framfor allt Bar
nes (1976), som med utgangspunkt i Brittons teori om sprak och 
inIarning (Britton 1970) och Bernsteins teorier om sprak och socia
lisering (Bernstein 1971) pa allvar har forsokt att fraga sig vad det 
innebar att studera spraklig interaktion som medel for undervis
ning. 

Vad som ar vasentligt med Barnes' arbete ar att han har forsokt 
att beskriva klassrumsinteraktion bade som en undervisningspro
cess och som en form av spraklig interaktion. Det ar detta perspek
tiv somjag i fortsattningen skall forsoka utveckla. 

Jag skall borja med att presentera tva overordnade villkor for 
spraklig interaktion: 

(A) Varje yttrande utgor en del av den pagaende sprakliga interak
tionen. 

(B) Den sprakliga interaktionen utgor en del av den pagaende 
sociala interaktionen. 

(A) innebar att varje yttrande som falls inom ramen for en spraklig 
interaktion maste "passa in" bade i interaktionens yttre form och i 
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dess inre form. Den yttre formen for en spraklig interaktion ar det 
satt pa vilket deltagarna vaxlar meIlan tillstandet att ha ordet och 
tillstandet att inte ha ordet, det satt pa vilket deltagarna tar turer 
yid ordet. Det bor observeras att detta inte ar detsamma som att 
vaxla melIan att tala och att lyssna. De aktiviteterna kannetecknar 
bada tillstanden, aven om att tala ar narmast forknippat med att ha 
ordet och att lyssna med att inte ha ordet. Det ar fulIt mojligt att 
tala nar man inte har ordet, forutsatt att man begransar sig till vad 
vi kan kaIla returyttranden (back channel activity, Yngve 1970), 
dvs interjektioner somja, nej ochhm, "if ylIningar" , upprepningar, 
omformuleringar eller korta fragor. Darmed maste den som har 
ordet ocksa lyssna pa dem som inte har ordet. 

Den normala yttre formen for en spraklig interaktion ar nu en 
form som uppfyller foljande villkor: 

(C) Precis en person har ordet yid varje givet tilWille 
(D) Deltagarna turas om att ha ordet 

De som deltar i en spraklig interaktion maste aktivt reglera vilket 
tillstand de skall befinna sig i yid ett givet tilWille och samordna 
detta tillstand med de andras tillstand pa ett sadant satt att de 
ovanstaende villkoren ar uppfyllda. Varje deltagare maste t ex se 
till att man inte pratar i munnen pa varandra och att det inte ar 
nagon som monopoliserar ordet. Vidare maste deltagarna aktivt 
uppratthalla de tillstand de befinner sig i. Den som har ordet far 
inte gora fOr langa pauser och de som inte har ordet maste visa att 
de anda deltar, t ex genom att vanda sig mot den som har ordet, 
gestikulera och producera returyttranden. 

De medel som deltagare anvander sig av for att astadkomma en 
spraklig interaktion av en viss typ ar de regler for turtagande som 
galler for den typen av spraklig interaktion. Sadana regler anger 
under vilka forhallanden nagon har ratt att ta (eller ha kvar) ordet. 
De anger alltsa pa vilket satt en pagaende interaktion kan forts at
tas. Med hjalp av sadana regler kan deltagare tolka den pagaende 
interaktionen i termer av vilka till stand som kan utgora nasta till
stand for honom ell er henne. Genom att alIa deltagarna reglerar 
sina successiva tillstand i enlighet med reglerna astadkoms en 
spraklig interaktion av en viss typ. 

De grundlaggande reglerna for samtal ar foljande tre (efter 
Sacks, Schegloff & Jefferson 1974): 
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(E) En deltagare kan ta ordet bara om ordet ar fritt 
(F) Om A ger ordet till B, har B ordet efter det att A har avslutat 

sin replik 
(G) Om ingen annan gor ansprak pa ordet, kan den som sist hade 

ordet fortsatta 

I ett samtal ar ordet fritt nar nagon har avslutat en makrosyntagm, 
dvs en grammatisk enhet som ar funktionellt likvardig med en 
mening. De ovanstaende reglerna kan illustreras med foljande kor
ta avsnitt ur ett lararlett samtal (L ar Iararen, B och D ar elever i 
arskurs 7, / betecknar gransen mellan tva makrosyntagmer): 

L: ja / om nu da Gullan skulle komma till kuratorn och fraga henne 
vad ska jag gora for att fa battre kontakt med mina foraldrar 
vad skulle ni rMa henne till / vad sajer Kari / vad skulle ni saja 
till Gullan da / 

B: jag sku- jag skulle bett kuratorn a snacka med mamman ungefar / 
D: ja / ja just de / man man kunde till exempel Gullan mamman 0 

pappan 0 kuratorn kunde snacka tillsammans / 
(LofvendahI1977 s 18) 

A vsnittet borjar med att L har ordet. Efter att ha avslutat en 
makrosyntagm, fortsatter sa L med tva makrosyntagmer till, i kraft 
av regel (G). En av dessa ar en fraga till B och B tar da ordet efter 
L, i kraft av regel (F). Slutligen tar D ordet, i kraft av regel (E). 

Som Bengt Sigurd har papekat (personlig kommunikation) kan 
villkoren for den yttre formen for en spraklig interaktion ocksa 
beskrivas i term er av de olika deltagarnas kommunikativa rattighe
ter. Nagra av de grundlaggande kommunikativa rattigheterna ar: 

la. ratten att lyssa 
lb. ratten att tala 
lc. ratten att tala utan att begara ordet 
Id. ratten att fordela ordet 

Dessa rattigheter ar hierarkiskt ordnade. Om nagon har ratt att 
fordela ordet, sa har denne ocksa ratt att tala utan att begara ordet, 
att tala och att lyssna. Om nagon har ratt att tala utan att begara 
ordet, sa har denne ocksa ratt att tala och att lyssna, etc. 

I ett samtal har alla deltagarna samtliga dessa rattigheter. Ratten 
att tala och ratten att lyssna tillkommer deltagarna helt enkelt i 
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kraft av att de ar deltagare. Ratten att tala utan att bega.ra ordet 
harror fran regel (E) och ratten att fordela ordet harror fran regel 
(F). 

Att ett yttrande passar in i den yttre formen for en spraklig 
interaktion innebar helt enkelt att yttrandet falls av nagon som har 
ordet yid det tillfallet. Den inre formen hos en spraklig interaktion 
ar det satt pa vilket de olika yttrandena inneMllsmassigt knyter an 
till varandra. Det skulle fora alldeles for langt att forsoka beskriva 
detta i detalj. Jag skall noja mig med att ge en grov beskrivning av 
inneMllsstrukturen i en spraklig interaktion. 

Mycket forenklat kan vi saga att en spraklig interaktion har 
foljande inneMllsstruktur: 

Interaktion 

,,~ 
Amner Amnei 

~ 
Aspektr Aspektj 

~ 
Utsagar Utsagak 

Dvs inom ramen for en interaktion behandlas ett antal olika amnen. 
loom den del av interaktionen som behandlar ett yisst amne be
handlar man ett antal olika aspekter ay det amnet genom att gora 
ett antal utsagor om yarje aspekt ay amnet. 

For att gora det enkelt for mig, skall jag exemplifiera med en 
mycket strukturerad interaktion, en matematiklektion i fjarde 
klass. Amnet ar multiplikation. Den egentliga lektionen borjar 
med: 

L: sitt ner ordentligt / Gerhard! / ni later bockerna ligga igen
slagna / sa lyssnar ni bara pa mig / hur mycket ar tre ganger 
fyra / Mikael / 

E12 : tolv / 

Har introduceras amnet multiplikation. Den aspekt av multiplika
tion som tas upp (framgar det efter ett tag) ar multiplikation av 
ensiffriga tal. De utsagor som gors ar helt enkeIt utsagor ay typen 
"Tre ganger fyra ar tolv", uppdelade pa Iararfraga ("Tre ganger 
fyra ar X") och eleysvar ("Toly"). Efter ett femtontal s:"tdana 
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utsagor for liiraren in en ny aspekt, multiplikation med ett ensiffrigt 
och ett tvasiffrigt tal: 

L: titta har / va star det har / Dagmar? / 
E34 : tretton ganger atta / 
L: kan vi rakna ut det har i huvet / ar det nagon som kan / Helge 

/ nej / det kanske var svart att rakna ut det i huvet / hur gor ni 
for att rakna ut det da / om vi inte kan rakna ut det i huvet hur 
gor ni daJ 

Om vi nu ser pa f6rMllandet mellan tva pa varandra foljande 
yttranden, X och Y, sa kan vi urskilja ett antal olika satt pa vilka Y 
kan anknyta sig till X. Utgangsstrukturen ar att X ar en utsaga eller 
en del av en utsaga om en aspekt av ett visst amne, dvs vi har: 

Interaktion 

I 
Amne 

I 
Aspekt 

I 
Utsaga 

I 
X 

Det f6rsta fallet ar det nar Y kompletterar X, sa att X och Y 
tillsammans bildar en utsaga. Exempel pa detta ar de bada elevsva
ren ovan. Grafiskt far vi da: 

Interaktion 

.. I 
Amne 

I 
Aspekt 

I 
Utsaga 

/\ 
X CV 
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Det som ar inringat anger Y:s bidrag till inneMllsstrukturen. 
Nasta fall ar det fall dar Y utgor en ny utsaga om den aktuella 

aspekten. Grafiskt: 

Interaktion 

.. I 
Amne 

I 
Aspekt 

~ Utr [Uti 
X Y 

Ett exempel pa det ar det avsnitt av ett liirarlett samtal som vi 
citerade ovan. Dar forMller sig D:s replik till B:s replik ungefar 
som Y till X i diagrammet ovan. 

Det tredje fallet ar det fall dar Y infor en ny aspekt av det 
aktuella amnet: 

Interaktion 

.. I 
Amne 

~ 
Aspekt Aspekt 

I I 
Utsaga Utsaga 

I I 
X Y 

Som exempel kan vi ta foljande avsnitt ur en oa-Iektion i femte 
klass. Amnet ar den medeltida varldsbilden. Lararen har just be
skrivit hur man forklarade regn: 

L: sa darfor regnade det ner / Alvar / 
E: dom trodde ocksa att det fanns ett djavulens fall / ett sant dar 

fall / 

Slutligen har vi det fall dar Y infor ett annat amne: 
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Interaktion 

.. ~ 
Amne Amne 

I I 
Aspekt Aspekt 

I I 
Utsaga Utsaga 

I I 
x y 

Slutet pa den ovannamnda oa-lektionen far illustrera detta: 

L: ... / da gar ni ut / 
E43 : froken / far jag ga hem efter mina lanebocker / 
L: ja / 

Villkoren for den inre formen for en spraklig interaktion kan, 
liksom villkoren for dess yttre form, beskrivas i termer av kommu
nikativa rattigheter. Foljande ar en tentativ formulering av nagra 
kommunikativa rattigheter som har att gora med den inre formen: 

2a. ratten att bestamma vilka aspekter av ett amne som skall tas 
upp 

2b. ratten att bestamma vilka amnen som skall tas upp 
2c. ratten att reglera den sprakliga interaktionens inre form, dvs 

ratten att bestamma vilka utsagor som "hor till" en aspekt av 
ett visst amne 

Dessa rattigheter ar ocksa hierarkiskt ordnade. Vidare har alla 
deltagare i ett samtal samtliga dessa rattigheter. 

Den inre form en for en spraklig interaktion begransas ofta kraf
tigt av vilken social verksamhet som den sprakliga interaktionen 
utgor en del av, dvs det overordnade villkoret (B). Vilka amnen 
som tas upp och vilka aspekter av dessa amnen som behandlas 
beror till stor del pa vilken social verksamhet det ar fragan om. For 
att ta ett relativt uppenbart exempel, sa styrs de amnen och de 
aspekter av dessa amnen som behandlas i en nyhetssandning i TV 
eller radio av en implicit teori om vad som utgor en nyhet. Vidare 
finns det ett antal mer specifika regler, i stil med att de viktigaste 
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nyheterna kommer forst och att sportnyheterna kommer sist. 
A yen den yttre formen for en spraklig interaktion ar styrd av den 

sociala verksamhet som interaktionen utgor en del av. For att 
aterigen ta upp ett uppenbart exempel, sa finns det ritualiserade 
interaktioner som hogmassor, vigselceremonier och domstolsfOr
handlingar dar turtagandet ar reglerat pa forhand. 

Efter denna korta genomgang av hur man kan beskriva spraklig 
interaktion, skalljag nu ga over till en beskrivning av den sprakliga 
interaktionen i klassrummet. 

Den sprakliga interaktionen i klassrummet 
Lektioner kan utformas pa manga olika satt. Den typ av lektionjag 
skall utga fran i det har avsnittet ar en typ som kan beskrivas som 
en Iararstyrd "plenarlektion". De regler som galler for den lek
tionstypen ar foljande tva: 

(H) Om inte Iararen har gett nagon ordet, har lararen ordet 
(I) Om Iararen ger ordet till B, har B ordet efter det att lararen har 

avslutat sin replik 

Regel (H) ar inte unik for undervisning. Den ar ett specialfall av en 
mer allman regel som galler for talsituationer dar nagon fungerar 
som ordforande (i yid mening), t ex sammantraden, formella debat
ter, strukturerade gruppintervjuer och TV-program av typ Kvalls
oppet. loch med regel (H) blir regel (E) overilodig. I en situation 
dar regel (H) galler ar namligen ordet aId rig fritt. 

Regel (I) ar ett specialfall av regel (F), det fall dar A har fixerats 
som en av deltagarna, i det har fallet lararen. Egentligen skulle vi 
kunna saga att regel (F) galler aven i den har situationen, eftersom 
regel (H) utesluter att en elev skulle kunna ha ordet direkt efter det 
att en annan elev har avslutat sin replik. For tydlighetens skull har 
jag dock givit (I) som en sarskild regel. 

I klassrumssituationer som regleras av dessa tva regler ar de 
kommunikativa rattigheterna 1 a-I d fordelade pa fOljande satt: 
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larare 
elever 

lyssna 

+ 
+ 

tala 

+ 
+ 

tala utan att f6rdela 
begara ordet ordet 

+ + 

Om vi nu varierar elevernas kommunikativa rattigheter och haJler 
lararens konstanta, far vi foljande olika typer av plenarundervis-
ning: 

typ lyssna tala tala utan att f6rdela 
begara ordet ordet 

1-4 larare + + + + 
1 elever + 
2 elever + + 
3 elever + + + 
4 elever + + + + 

Typ 1 ar en renodlad forelasning. Typ 2 ar en lektion som regleras 
av reglerna (H) och (1). Typ 3 ar en lektion dar eleverna inte 
behover begara ordet nar de vill saga nagot, men dar de inte direkt 
kan ge ordet till nagon annan elev. Vidare ar l1iraren den som avgor 
konflikter om ordet. En sMan lektion regleras av reglerna (E) och 
(1). Typ 4, slutligen, ar en lektion som fungerar som ett samtal. 

Den vanligaste typen av plenarundervisning verkar vara typ 2, 
med vissa inslag av typ loch typ 3 (Ekholm & Wernersson 1976). 1 
fortsattningen skall jag koncentrera mig pa den typen, och se lite 
narmare pa den inre formen hos en lektion av den typen, den 
tidigare namnda oa-lektionen i femte klass. 

De olika typer av l1irar-elev-interaktioner som forekommer i en 
lektion reglerad av reglerna (H) och (1) kan sammanfattas pa foljan
de satt: 

LARARE ELEV 
l. Ger ordet till klassen 

2. Begar ordet 
3. Ger ordet till elev 

4. Tar ordet 
5. Atertar ordet 
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De speciella monster vi far ar foljande: 

Lararinitierade: (1) 1-2-3-4-5 
(11) 3-4-5 

Elevinitierade: (111) 2-3-4-5 

Dessutom fOrekommer naturligtvis monstren 3 - 5 och 4. 
De Iararinitierade monstren ar tva varianter av grundsekvensen: 

Iararen fragar - eleven svarar - Iararen varderar svaret. 
I sadana sekvenser fungerar elevernas svar nastan alltid som 

nagot som tillsammans med Iararens fnlga bildar en utsaga. Dvs 
svaren passar in i interaktionens iure form pa foljande satt: 

Interaktion 

.. I 
Amne 

I 
Aspekt 

I 
Utsaga 

/\ 
X Y 

Lararens reaktion pa ett elevsvar kan beskrivas enligt foljande 
allmanna modell for hur nagon reagerar pa ett yttrande (Sq,rensen 
1976): 

t
j uppfattat~-//stopp 

Yttrande --7 ej fuHt fOrstatt 

forstatt ~-+------i 

kontroll ----.E------' 

avvisande ~-/ /stopp 

tveksamhet ---, 

accepterande ---l--?' 

invandning ----------~-----------' 

Jag skall inte ge nagra exempel pa att svar inte uppfattas eller ej 
fullt forstas. Daremot skall jag ge exempel pa att svar avvisas, pa 
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att svar accepteras och pa att Iararen staller sig tveksam till ett svar 
(ur den ovan namnda oa-Iektionen): 

L: ... / ar det nan som vet vilken planet som aker runt narmast 
solen / Tord? / 

E2S : Saturnus / 
L: na / Samuel? / (svaret avvisas) 
E43 : Markillus eller nat sant dar het er den / 
L: Merkurius ja / (svaret accepteras) 

L: ... / ja? / 
ES2 : fraga du hur manga planeter ? / 
L: ja / hur manga / 
ES2 : tolv stycken / 
L: tolv stycken tror du / (tveksamhet infor svaret) 
ES2 : ja / 
L: jaae / (tveksamhet infor svaret) 

Elevinitierade repliker (monster 111) for in en ny utsaga om den 
aspekt av ett amne som behandlas eller (vilket verkar vara vanliga
re) en ny aspekt av det amne som behandlas (se exemplet med 
djavulens fall i det foregaende avsnittet). Dessa verkar behandlas 
pa precis samma satt som svar. Dvs de kan avvisas, behandlas med 
tveksamhet eller accepteras. Ett exempel pa accepterande: 

L: ... / ja? / 
E43 : manga trodde ocksa att jorden var den viktigaste punkten i 

hela universum / 
L: javisst / det trodde dom / jorden var medelpunkten, det allra 

allra viktigaste / stjarnorna da det fanns ju forr ocksa va 
trodde dom om dom tror ni / 

Ett exempel pa tveksamhet: 

E21 : froken / 
L: ja / 
E21 : det kan finnas andra planeter dar det finns manniskor precis 

som vi / 
L: mm / kan handa / Alvar? 
E4S : pa Mars / 
E14 : det ar ju det dom kollar / 
E4S : pa Mars / 
L: vet ni / en man en lakare fran Polen som hette Copernicus var 

valdigt intresserad av det har med rymden / '" 
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Uirarens reaktion i de bada ovanstaende fallen ar typisk. Dvs en 
aspekt som introduceras av en elev foljs normalt inte upp. Aven om 
den accepteras, laggs den sedan bara "till handlingarna". Dvs 
lararens reaktion pa elevinitierade utsagor och aspekter ar dens am
ma som pa elevsvar. Den gar i huvudsak ut pa att ange om innehal
let i det eleven sager passar in i lektionens inre form eller inte. 

Om vi nu ser pa de kommunikativa rattigheter som har att gora 
med den inre formen, sa ar dessa fordelade som i typ 1 nedan i den 
beskrivna lektionen: 

typ bestamma bestamma reglera den 
aspekt amne inre formen 

1-4 liirare + + + 
1 elever 
2 elever + 
3 elever + + 
4 elever + + + 

Den vanligaste typen verkar vara typ 1, med vissa inslag av typ 2 
och typ 3 (Ekholm & Wernersson 1976). 

Den oa-lektion vi har beskrivit representerar alltsa en vanlig typ 
av plenarundervisning. Det vanligaste alternativet till denna form 
av undervisning ar inte nagon annan typ av plenarundervisning 
utan enskilt arbete. 

Vad som hela tiden kommuniceras i ett klassrum av den typ jag 
har beskrivit ar villkoren for deltagande i undervisningen, dvs vilka 
beteenden som passar in i interaktionens yttre form (racka upp 
handen, sitta tyst tills man far ordet, etc) och vilka yttranden som 
passar in i interaktionens inre form. loch med detta kommer 
eleverna att bibringas en uppfattning om vad kunskap ar och vilken 
typ av sjaIvkontroll som ar socialt onskvard och de liir sig att 
bedoma sig sjalva (och andra) i termer av den kunskapen och den 
sjalvkontrollen. Dvs forutom den inlarning som undervisning offi
ciellt gar ut pa far vi ocksa en annan typ av inliirning, inliirning av 
sin egen inlarningskapacitet, en inliirning som ar grundad pa ens 
formaga att delta i undervisningen. Och formagan att delta defi
nieras av lararen i term er av vad Iaromedel och kursplaner defi
nierar som kunskap, de regler for turtagande som gor det mojligt 
for Uiraren att vara den som definierar villkoren for deltagande och 
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de ramar for undervisning som bestammer hur stort utrymme ele
vernas repliker kan fa ta (tid, klasstorlek etc). 

LITTERATUR 
Allwood, J. 1976. Linguistic communication as action and cooperation. Gothen-

burg University Monographs in Linguistics 2 
Austin, J. L. 1962. How to do things with words. Oxford: Oxford University Press 
Barnes, D. 1976. From communication to curriculum. London: Penguin Books 
Baumann, R. & Sherzer, J. (utg) 1974. Explorations in the ethnography of speaking. 

Cambridge: Cambridge University Press 
Bellack, A. A., Kliebard, H. M., Hyman, R. T. & Smith, F. L. 1976. The Lan

guage of the Classroom. New York: Teachers College Press, Columbia Univer
sity 

Bernstein, B. 1971. Class, codes and control I. London: RoutJedge & Kegan Paul 
Britton, J. 1970. Language and learning. London: Penguin 
Cazden, C., John, V. & Hymes, D. (utg) 1972. Functions of language in the 

classroom. Teachers College Press 
Cicourel, A. et al. 1974. Language use and school pelformance. Academic Press 
Ekholm, M. & Wernersson, 1. 1976. Arbetsmonster och liirar-elev-interaktion i 

grundskolan. Rapporter fran Pedagogiska institutionen, Goteborgs Universitet, 
nr 138 (Rapport nr 20 fr{m SOS-projektet) 

Enkvist, N.-E. 1974. Nagra textlingvistiska grundfragor. I Teleman & Hultman 
(utg): Spraket i bruk. Lund: Liber 

Goffman, E. 1971. Relations in public. London: Penguin 
Grice, H. P. 1975. Logic and conversation. I Cole & Morgan (utg) Syntax and 

semantics Ill: Speech acts. New York: Academic Press 
Gumperz, J. & Hymes, D. (utg) 1972. Direction in sociolinguistics. New York: 

Holt, Rinehart & Winston 
Lofvendahl, B. 1977. Tva liirarledda samtal, Skolsprak 2. Stockholms Universitet: 

Institutionen for nordiska sprak 
Searie, J. 1969. Speech acts. Cambridge: Cambridge University Press 
Stubbs, M. 1974. Organizing talk in the classroom. English Language Research. 

University of Birmingham 
Sorensen, V. 1976. Textuality - a pragmatic approach. I Karlsson (utg): Papers 

from Third Scandinavian Conference of Linguistics. Abo Akademi 
Turner, R. (utg) 1974: Ethnomethodology. London: Penguin 
Yngve, V. 1970. Getting a word in edgewise. I Papers from the Sixth Regional 

Meeting of the Chicago Linguistic Society. Chicago: Chicago Linguistic Society 

60 



5. Att ha ordet i sin makt 

Undervisning ar till storsta delen en spraklig verksamhet. Tala, 
Iyssna, skriva och lasa ar inte bara 'fardigheter' som ska laras in 
elIer utvecklas, de ar ocksa aktiviteter varigenom kunskaper for
medIas, mottas och aterges. Mycket av det som hander under en 
Iektion kan beskrivas i termer av de aktiviteterna. 

Till exempel: 

CD Lararen gar igenom nagot: pratar, skriver pa tavIan, visar stor
dior, laser hogt, etc. 
EIeverna fOrvantas Iyssna och lasa, eventuellt anteckna. 

ID Lararen fragar om nagot, eIeverna forvantas Iyssna; Nagon elev 
svarar, lararen forvantas lyssna; Lararen bedomer svaret, ele
verna fOrvantas lyssna . 

• Eleverna loser uppgifter i sina arbetsbocker: laser igenom upp
gifterna och fylIer i svaren. Lararen gar omkring och kontrolIerar 
och kommenterar svaren. 

Som alIa som nagon gang varit i ett klassrum vet, ar de sprakliga 
aktiviteter som pagar dar reglerade. Det ar inte sa att vem som 
helst kan prata om vad som helst nar som helst. 

De sprakliga aktiviteterna i ett klassrum styrs av ett system av 
regler, som anger vad som utgor den "normala" formen for sprak
lig kommunikation i ett klassrum. 

Reglerna galIer: 

(a) deltagande: vilka som har ratt att delta i den sprakliga kommu
nikationen 

(b) turtagande: under vilka forMlIanden en deltagare har ratt att 
yttra sig 

(c) innehall: vilka amnen som kan tas upp och vad som kan sagas 
om de amnena 

(d) spraklig form: hur inneMlIet kan formuleras, t ex vilka ord och 
uttryck som kan anvandas 

61 



Reglerna for deltagande anger att de som har ditt att delta i en 
lektion ar de elever som tillhor en viss klass och en eller flera Iarare 
som har den klassen. En elev fri'm en annan klass, en Iarare som 
inte har just den klassen eller en larare som har klassen men inte 
just den lektionen kan inte delta i lektionen utan foregaende over
enskommelse. 

Reglerna for turtagande kan formuleras pa foljande satt: Om 
lararen har gett en elev ordet, har den eleven ordet. Annars har 
Iararen ordet. Ta till exempel det har replikskiftet: 

Larare: ... Var tror nijag ar Iattast da? 
Asa: Manen. 
Larare: Upp med handen, upp med handen! Pajorden eller mi'men? 

Var ar jag Iattast? 
Jan: Pa manen. 
Larare: J a, forstass ... 

Asa svarar ratt pa fragan, men eftersom lararen inte har gett henne 
ordet, ignoreras det svaret. Det svar som Jan ger, nastan exakt 
samma svar, accepteras daremot, eftersom han hade rackt upp 
handen och fatt ordet. 

Nar det galler den sprakliga kommunikationens innehi'tll skall jag 
noja mig med att se pa hur elevreplikers innehi'tll bedoms. Grunden 
for en sadan bedomning ar en viss syn pa kunskap somjag tror kan 
beskrivas ungefar sa har: nar det galler ett visst fenomen, t ex 
solsystemet, sa finns det ett antal pastaenden som beskriver det 
fenomenet pa ett riktigt satt. Tillsammans utgor dessa pastaenden 
var kunskap om fenomenet. Uirarens uppgift blir nu att formedla 
denna kunskap genom att presentera de pastaenden som den bestar 
av. Att planera en lektion innebar bland annat att bilda sig en 
ungefarlig uppfattning om vilka pastaenden som skall presenteras 
under den lektionen. 

Nar nu en elev svarar pa en fraga eller ger en spontan kommen
tar, sa kan en sadan replik bedomas pa (minst) tva olika satt. For 
det forsta galler det om repliken uttrycker ett riktigt pastaende eller 
inte: 

Larare: ... Ar det nan som vet vilken planet som aker runt nar
mast solen? Bjorn? 

Bjorn: Saturnus. 
Larare: Na. Karin? 
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Karin: Markillus, eller nat sant heter den. 
Uirare: Merkurius, ja. 

For det andra gall er det om repliken uttrycker det pastaende som 
Iararen vill komma fram till, eller kommer i narheten av det pasta
endet. Om t ex Iararen staller en oppen fraga om vad eleverna vet 
om rymden, sa kommer det naturligtvis en mangd olika svar, mer 
eller mindre riktiga: 

Larare: Vad vet ni om rymden? Hur tror ni varlden ser ut? Gun-
nar? 

Gunnar: Det ar svart. 
Larare: Det ar svart. 
Gunnar: Fullt med prickar. 
Larare: Med prickar ... ar det stjarnorna, ja. Siv? 
Siv: Dom som aker ut i rymden och tittar ner pajorden, ser det ut 

som en boIl med massa gropar a sant. 
Larare: Sa jorden ar en boll? 
Siv: Ja. 
Larare: Ha, sa du tror alltsa attjorden ar rund? 
Siv: Ja. 

Larare: Vi vet attjorden ar rund. Da ritar vi en liten jord har da. 

I det har fallet villIararen ha fram pastaenden i stil med: "J orden ar 
rund". "Jorden gar i en bana runt solen", etc. Pastaenden som i 
och for sig ar riktiga, men inte tillhor de pastaenden som Iararen vill 
ha fram, accepteras, men vidareutvecklas inte. Nar sedan Siv 
svarar, omformulerar Iararen det svaret sa att hon kan fa fram 
pastaendet "J orden ar rund". Det pastaendet Iaggs sedan till grund 
for det fortsatta resonemanget. 

For att en elevreplik skall bidra till en lektion, kravs det alltsa att 
eleven har ratt att delta i lektionen, att eleven yttrar sig nar han 
eller hon har ordet, att repliken uttrycker ett riktigt pastaende och 
att det pastaendet ar ett av dem som lararen vill ha fram eller kan 
omformuleras som ett sMant pastaende. 

Den fjarde typen av regler som jag namnde galler den sprakliga 
formen, vad som raknas som "bra sprak" i skolan. Ett satt att ta 
red a pa skolans spraknorm ar att undersoka spraket i elevers upp
satser och se efter vilka sprakdrag som paverkar betygssattningen. 
En sadan undersokning har utfOrts inom projektet Skrivsyntax i 
Lund och resultaten har redovisats i Tor Hultmans och Margareta 
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Westmans bok Gymnasistsvenska (Lib er 1977). Det undersokta 
materialet var 151 uppsatser fran det centrala provet i svenska for 
arskurs 3 i gymnasiet varen 1970. 

Det har ar borjan av en uppsats som SO:s experter gay betyget 
4+ (Gymnasistsvenska s 27): 

"Familjen och aktenskapet som institution har i den senaste 
tidens debatt starkt ifragasatts. Bakgrunden ar forandringen av 
samhaIlet. Det patriarkaliska bondesamhalle i vilket var familje
typ grundlades existerar inte mer. Uppbrottet fran landsbygden 
och inflyttningen till storstaderna har skapat nya miljoer som 
snabbt forandras." 

Jamfor nu den texten med det har utdraget ur ett samtal mellan fyra 
Iakare: (Lakare diskuterar eutanasi I s 29): 

ja kommer iMg bara ett fall 
de va en - en man med - eh - med revbensfrakturer 
och - eh de togs revben pa den 
a de va 
eller nej de va klinisk undersokning 
a de knakade 
a de va av a sa 
sen fick patienten da ga hem me en fast binda 
a sen blev de da - eh blodde den va 
a ja kommer inte iMg om den dog eller inte 
men i alIa fall blev de en anmalan 

En sak som kannetecknar samtal ar att turtagandet inte ar formali
serat. I t ex ett sammantrade fordelas ordet av en ordforande. I ett 
samtal daremot bestammer deltagarna sjalva vem som skall ha 
ordet yid ett givet tillfalle. For att nagon skall kunna prata kravs det . 
att andra gar med pa att lyssna. Dvs den som pratar ar beroende av 
att de andra samarbetar med honom eller henne, och maste darfor i 
sin tur samarbeta med de andra. Det har innebar att en deltagare 
inte bara kan prata pa utan maste se till att de andra kan komma in 
da och da och signalera om de vill ta ordet eller om de villlata den 
som pratar fortsatta. De stallen dar de andra naturligt kan komma 
in ar efter varje avslutad mening. Talsprak kannetecknas darfor av 
ganska korta meningar, vilket ger de som lyssnar maximal mojlig
het att komma in. I exemplet ovan svarar varje rad ungefar mot en 
mening. 

Samarbetet i en samtalssituation tar sig ocksa uttryck i att me-
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ningarna konstrueras pa ett sadant satt att de ar latta att forstfL 
Detta innebar bland annat att tunga led, t ex bisatser, nastan un
dantagslost kommer i slutet av meningarna (Jorgensen 1976). Vi 
vet fran sprakpsykologisk forskning att meningar som 0), dar 
bisatsen star sist, ar Iattare an meningar som (2), dar bisatsen star i 
borjan, och att meningar som (2) ar Iattare an meningar som (3), dar 
bisatsen star mitt inne i meningen. 

(1) Det ar latt att forsta sadana har meningar 
(2) Att forsta sadana har meningar ar inte heller sa svart 
(3) Daremot ar att forsta sadana har meningar ganska svart. 

I talsprak hittar vi praktiskt taget inga meningar som (2). Sadana 
meningar forekommer nastan bara i skriftsprak. Meningar som (3) 
forekommer knappast aIls, varken i skrift eller i tal. 

Vidare ar talspraksmeningar ganska enkelt konstruerade inne
hallsmassigt sett. De inleds normalt av ett led som fungerar som 
"aIlman inledare" (t ex de va i exemplet ovan) eller direkt knyter 
an till det foregaende (t ex den ochpatienten) och avslutas med ett 
led som infor nagot nytt i samtalet (en man med revbensfrakturer, 
klinisk undersokning, knakade etc). 

I mer formella talsituationer och i skrift ar forMllandena ann or
lunda. Rar ar inte den som har ordet pa samma satt beroende av de 
andra for att fa sagt eller skrivet det han eller hon vill ha fram. I 
sadana situationer blir det darfor mojligt att konstruera meningar 
pa ett annat satt. Nar jag nu skriver mojligt, sa menar jag ocksa 
mojligt, inte nodvandigt. Jag kan inte se nagot sarskilt bra skal 
varfor skriftsprak maste eller bor avvika fran talsprak (forutom 
sadana uppenbara saker som att vi inte later felskrivningar sta 
kvar). Det ovanstaende exemplet pa talsprak kan Iatt goras om till 
"acceptabelt" skriftsprak. Det ar i stort sett bara att redigera bort 
de bitar som talaren sjalv tar tillbaka, till exempel den tredje och 
den fjarde raden. 

Lat oss da se pa det sprakbruk som kannetecknar 'slitstark 
bruksprosa' , dvs sprakbruket i tidningar, larobocker och samhalls
informerande broschyrer. Detta sprakbruk finns beskrivet i Mar
gareta Westmans bok Bruksprosa (Lib er 1974). Enligt Tor Rult
man och Margareta Westman ligger skolans spraknorm, sa som 
den kan utlasas av betyg pa uppsatser, ganska nara det faktiska 
sprakbruket i bruksprosatexter. 
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Nar nagon konstruerar en mening maste han eller hon ta hansyn 
till bade mottagaren och till amnet. I samtalssituationer dominerar 
hansynen till mottagaren over hansynen till amnet. I bruksprosa
texter, daremot, dominerar hansynen till amnet over hansynen till 
mottagaren. Meningarna skall helst konstrueras sa att man kan ta 
stallning till dem oberoende av vem som har skrivit dem och vem 
som skalll1isa demo Naturligtvis ar detta ett ouppnaeligt ideal nar 
det galler spraklig kommunikation. Likafullt ar jag overtygad om 
att det ar ett verkligt ideal. 

Det har innebar att meningarnas inneMllsstruktur blir mycket 
mer komplicerad i bruksprosa an i samtal. Varje mening skall i 
princip kunna fungera som en egen liten text, dar man infor ett 
amne och sedan sager nagot om det amnet. Ta t ex den uppsats 
som jag citerade forut. I den tredje meningen infors amnet "det 
patriarkaliska bondesamhallet i vilken var familjetyp grundlades" , 
och i den fjarde meningen amnet "uppbrottet fran landsbygden och 
inflyttningen till staderna". Amnena knyter bara indirekt an till de 
foregaende meningarna. Meningarna blir darmed relativt sjalvstan
diga gentemot varandra, samtidigt som de innehaller mer informa
tion an vad meningar i samtal gor. Det leder i sin tur till meningar 
som inleds av ganska tunga led, framfor allt langa substantivut
tryck. 

Det har ar sj1ilvk1art en ganska tillspetsad beskrivning, men den 
fangar nagonting som jag tycker ar vasentligt, namligen att olika 
sprakbruk ar uttryck for olika satt att kommunicera. Sprakbruket i 
bruksprosatexter stammer med en viss form av kommunikation. 
Grunden for den kommunikationsformen ar att det innehall man 
vill formedla skall framstallas som om det yore oberoende av de 
som deltar i kommunikationen. 

Jag skulle alltsa vilja havda att skolans norm for vad som ar "bra 
sprak" bottnar i en norm for vad som ar bra kommunikation. Den 
normen hanger i sin tur ihop med vad som raknas som kunskap. 
Den kunskap som skall formedlas antas vara oberoende av de som 
formedlar den och de som skalll1ira in den. For att visa att man har 
tillagnat sig en viss kunskap skall man da kunna prata och skriva 
om den pa ett sadant satt att man behandlar den som kunskap och 
inte som personliga erfarenheter, till exempel. Samtidigt ar natur
ligtvis kunskapsformedlingen i hog grad beroende av den som star 
for den. Sa det galler for eleverna bade att behandla kunskap som 
kunskap och att forsta det satt pa vilket l1iraren gar igenom kun-
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skapsstoffet. 
Det jag nu har sagt galler framst skrift, men jag tror att skolans 

sprakliga norm ocksa slar igenom i den muntliga kommunikatio
nen. Charlotte Bloch, Henriette Christrup och Lisbet Roepstorff 
(1978) tar upp formagan att fora ett sammanhangande resonemang 
kring en text. Som de visar handlar den formagan om att kunna 
aterge en text oberoende av ens egen erfarenhet av det som texten 
handlar om, och oberoende av de andras kunskap om texten. Det 
ar en form av spraklig kommunikation som mycket liknar den 
kommunikationsform som jag menar ligger till grund fOr skolans 
sprakliga norm. 

For att bli en framgangsrik elev maste man lara sig att kommuni
cera i enlighet med reglerna for turtagande, for kommunikationens 
innehall och for den sprakliga formen. Problem et for eleverna ar att 
de har reglerna ar "dolda". lnte bara i den meningen att de inte ar 
formulerade, utan ocksa i den meningen att sjalva undervisningssi
tuationen ar oklar. Det ar narmast omojligt att ha en klass under en 
langre tid utan att etablera personliga relationer till eleverna. Dar
med far Iararen en dubbelroll. Han eller hon ar bade en individ och 
en fOrmedlare av kunskap. Den sprakliga kommunikationen i 
klassrummet blir pa sa satt dubbelbottnad. Pa ett plan kommunice
rar man utifran den erfarenhet som man delar med de andra, men 
pa ett annat plan forvantas man kommunicera utifran en kunskap 
som i princip skall vara oberoende av en sjalv och de andra. For 
barn som ar ovana yid den senare typen av spraklig kommunika
tion, framfor allt barn ur arbetarklassen, maste det vara svart att 
genomskada kommunikationens dubbelkaraktar. Resultatet blir da 
att de ocksa har svart att delta i undervisningen pa ett framgangs
rikt satt. Darmed lar de sig att deras satt att kommunicera visserli
gen fungerar, men att det inte fungerar lika bra som andra elevers 
satt att kommunicera. Samtidigt har de svart att genomskada orsa
kerna till varfor det ar sa, eftersom de inte kan genomskada klass
rumsinteraktionens dubbelnatur. Det ligger da nara till hands att de 
soker orsaken hos sig sjalva: Jag ar inte sa bra. Det ar jag som inte 
kan uttrycka mig. 
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6. Spraklig verksamhet och 
sprakutveclding 

Spraket fOds i en fungerande ospraklig interaktion med atminstone 
en vuxen, i en verksamhet dar rollbyte, turtagande och gemensamt 
uppmarksamhetsfokus redan ar etablerade formagor (Bruner 1979). 
De forsta orden kompletterar och ersatter meningsfulla osprakliga 
gester, och overtar darmed dessas betydelser. Ta till exempel de 
forvandlingar som signalen for "jag vill ha min nalle" genomgar 
(Bruner 1979 s 272 f). Forst stracker sig barnet efter nallen. Sedan 
nojer det sig med att markera att det stracker sig efter nallen, 
samtidigt som det tar ogonkontakt med den vuxne. Sa ersatts den 
strackande gesten av en pekande gest: barnet tar ogonkontakt med 
den vuxne och pekar pa ~~llen. Darefter dyker orden upp: barnet 
tar ogonkontakt med den vuxne, pekar pa nallen och sager "nalle" . 
Slutligen kan barnet klara sig utan den osprakliga gesten: det tar 
ogonkontakt med den vuxne och sager' 'nalle". Spraket fods alltsa 
i barnets interaktion med en annan, den vuxne, och ett amne, det 
gemensamma uppmarksamhetsfokuset. En beskrivning av den 
fortsatta sprakutvecklingen ar historien om hur den sprakliga delen 
av denna interaktion utvecklas och forvandlas. 

En bestamd form for spraklig interaktion mellan sprakbrukare 
och amnen skajag kaIla en spraklig verksamhet. En individs sprak
formaga kan enkelt beskrivas som en repertoar av (roller i) sprakli
ga verksamheter, de sprakliga verksamheter som hon kan delta i pa 
ett kompetent satt. En individs sprakutveckling blir da hennes 
tillagnelse av en sMan repertoar. 

I det har kapitlet ska jag beskriva den individuella sprakutveck
lingen i term er av tre grundlaggande aspekter av sprakliga verk
samheter: 

• Deltagarnas sprakliga interaktion med amnen av olika slag 
• Deltagarnas sprakliga interaktion med varandra 
• Deltagarnas sprakliga produkter. 
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Deltagare - amnen 
Sma barn borjar sin sprakliga bana med att prata om har-och-nu: 
det de Mller pa med, det som finns i deras omedelbara omgivning 
och det som hander dar; och har-och-nu ar sedan under lang tid det 
dominerande samtalsamnet. Foljande siffror, fran Lange (1980), 
galler en svensk flickas sprak mellan 25 och 28 manaders alder: 

amne 

har-och-nu 
dar-och-dil 
alltid 
sedan 
alltid och sedan 
dar-och-nu 

pro cent av alIa yttranden 

74,9 
14,7 
5,0 
2,4 
2,2 
0,8 

Ser vi bara pa flickans spontana yttranden, de yttranden som inte 
ar svar pa andras yttranden, far vi en annu tydligare har-och-nu-do
minans: 

amne 

har-och-nu 
dar-och-dil 
alltid 
sedan 
alltid och sedan 
dar-och-nu 

procent av alla spontana yttranden 

91,0 
3,4 
1,9 
1,9 
0,9 
0,9 

Att saga att amnet for ett sprakligt yttrande ar har-och-nu ar dock 
en ganska oprecis beskrivning. En nagot mer precis beskrivning ar 
foljande: 

En verksamhet, ett antal deltagare och det de gor, och den 
omgivning i vilken verksamheten ager rum utgor ihop en situation. 
Varje spraklig verksamhet ar forknippad med en omedelbar situa
tion, den verksamhet som den sprakliga verksamheten ingar i, den 
omedelbara verksamheten, och dess omgivning, den omedelbara 
omgivningen. Att amnet for ett sprakligt yttrande ar har-och-nu ar 
da liktydigt med att amnet ar nagon aspekt av den omedelbara 
situationen for den sprakliga verksamheten. 

70 



Exempelvis: Tva personer sitter och spelar schack och pratar 
ibland med varandra. Schackpartiet ar den omedelbara verksamhe
ten for den sprakliga verksamheten, platsen och tidpunkten for 
partiet ar den omedelbara omgivningen for den sprakliga verksam
heten. Om nagon av spelarna sager Matt, Rockad eller Bra drag ar 
amnet nagon aspekt av den omedelbara yerksamheten. Om nagon 
av spelarna tittar ut genom fonstret och sager Fin kviill ar amnet en 
aspekt ay den omedelbara omgivningen. 

Yttranden somMatt ochRockad syftar till att styra och samord
na den omedelbara verksamheten, medan yttranden som Bra drag 
och Fin kviill ar kommentarer till den omedelbara yerksamheten 
respektive den omedelbara omgiyningen. Barns tidigaste yttranden 
tillhor nagon av de har tva kategorierna av yttranden (Nelson 
1973). 

Vi har alltsa tva grund!aggande typer ay yttranden: 

• Ingripanden, som pa olika satt paverkar aspekter ay den omedel
bara verksamheten; och 

III Kommentarer, som identifierar och varderar aspekter av den 
omedelbara situationen 

Formellt ar ingripanden och kommentarer antingen fraser (Min tur, 
Fin kviill) eller satser (Jag synar, Ge mig saltet, Det var en vacker 
katt). 

Den omedelbara situationen utgor alltsa den bakgrund mot vil
ken amnet for ett ingripande eller en kommentar avtecknar sig och 
det ar den bakgrunden som gor amnet gripbart och forstaeligt. 
Nasta steg i sprakutvecklingen ar formagan att saga nagot om 
amnen vars bakgrund ar en medelbar situation, en situation som 
den sprakliga yerksamheten inte ingar i. 

Om de ovriga deltagarna i en sMan spraklig verksamhet inte har 
samma tillgang till den medelbara situationen som den som sager 
nagot om den, maste de delar av amnenas bakgrund som de inte har 
till gang till goras tillgangliga for dem med sprakliga medel. 

Exempell: Ska man lara upp en boxare, kan man sparra honom, 
visa hur en motstandare kan tankas gora och sedan i ett visst !age 
saga: Kontrasta nu! Men man kan ocksa beskriva en tankt mot
standares beteende och sedan saga: Dli ska du kontras!a! 

Exempel 2: Spelar man schack med nagon racker det med att 
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sagaBra drag! Ska man senare delge nagon annan sin vardering av 
draget maste man beskriva stallningen fore draget, sjalva draget 
och dess konsekvenser for att denne ska forsta ens vardering. 

Om ens partner i en spraklig verksamhet inte har tillgang till bak
grunden for ett yttrandes amne maste man alltsa fog a in yttrandet i 
en text som gor det mojIigt for dem att rekonstruera denna bak
grund. Skiftet fran en sprakIig verksamhet med den omedelbara 
situationen som bakgrund till en sprakIig verksamhet med en me
delbar situation som bakgrund atfOljs darmed av ett skifte fran fras
och satsproduktion till textproduktion. 

Den enklaste typen av text ar berattelsen, en text dar talaren/ 
skrivaren beskriver och varderar nagons eller nagras verksamhet 
och/eller omgivning pa ett sMant satt att lyssnaren/lasaren kan 
identifiera sig med dessa "huvudpersoner", och darmed ytterst 
med talaren/skrivaren, vars berattelse bygger pa en identifikation 
med huvudpersonerna. En berattelse ar framgangsrik om den ar 
medryckande och bygger pa inlevelse (se Tannen 1982 for en 
aktuell diskussion av berattelsens sardrag). 

Den mest grundlaggande typen av berattelse ar formodligen den 
sjalvbiografiska berattelsen, jag-berattelsen, dar talaren/skrivaren 
sjalv ar huvudpersonen. Ett vanligt satt att uppna omsesidighet i en 
dialog ar att utvaxla snarlika jag-berattelser: Forst berattar en hur 
besvarIigt det var att ta sig till jobbet forra vintern, sedan berattar 
en annan hur besvarligt hon hade det. Andra grundIaggande typer 
av berattelser ar du-berattelser, vi-berattelser och man-berattelser. 
En du-berattelse ar normalt en sorts instruktion: hur du ska ta dig 
till stationen, hur du gor paj, etc. En vi-berattelse kan ga ut pa att 
planera en gemensam verksamhet, eller att ateruppliva gamla min
nen. I en man-berattelse, slutligen, ar inte huvudpersonerna direkt 
talaren/skrivaren och lyssnaren/Iasaren, utan snarast "folk som du 
och jag": Nu har det ju gem sa lGngt aft det gal' en hundralapp sa 
fort man ska handla mat for dagen, till exempel. 

Jag-, du-, vi- och man-berattelser har det gemensamt med ingri
panden och kommentarer att deltagarna bara behover identifiera 
sig med de andra deltagarna, men de ar mer avancerade an ingri
panden och kommentarer, eftersom man inte bara identifierar sig 
med de andra deltagarna i den omedelbara situationen utan ocksa i 
en annan, sprakligt formedlad situation. Nagon-annan-berattelser, 
berattelser dar huvudpersonerna inte ar talaren/skrivaren eller 
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lyssnarna/Hisarna, ar annu mer avancerade, eftersom lasarnas/lyss
narn,as identifikation med talaren/skrivaren dar gar via deras identi
fikation med en eller fiera utomstaende huvudpersoner. 

Den mest avancerade typen av texter ar framstallningar, texter 
som inte bygger pa eller syftar till identifikation mellan deltagare 
och huvudpersoner. I en framstallning objektiveras den beskrivna 
situationen. De beskrivna personerna, deras verksamheter och 
deras omgivning betraktas utifran, i ett askadarperspektiv snarare 
an i ett deltagarperspektiv (Skjervheim 1971 s 9-29). Lat mig ta ett 
enkelt exempel, tva avsnitt ur en text som handlar om sprakunder
visning i studiecirklar (Touati 1981 s 72): 

"De fiesta studiecirklars sammansattning beror pa den slump
massiga ordning i vilken deltagarna skickat in sina anmalningar. 
Grupperna ar darfor ofta heterogena. . .. Heterogeniteten anses 
ofta av studiecirkelledaren vara ett av de problem han har att 
overvinna. Skillnaden i kunskapsniva mellan deltagarna ar den 
faktor i deras bakgrund som medfor den storsta svarigheten for 
undervisningen. Men aven deras studievana maste tas i beaktan
de. Da personer med olika studievana sammanfors uppstar ofta 
problem med studierytmen." 

Den har texten beskriver en versamhet som utfors av en cirkelleda
re och ett antal cirkeldeltagare, men den beskriver inte verksamhe
ten ur vare sig cirkelledarens eller en cirkeldeltagares perspektiv. 
En text med ungefar samma innehall men presenterat ur cirkelleda
rens perspektiv skulle kunna se ut sa har: 

Vara studiecirklar ar ofta heterogena. Sa fort vi har fatt in ett 
tillrackligt antal anmalningar satter vi ihop en grupp. De som 
hamnar i gruppen kan da ha valdigt olika forkunskaper och 
studievana, och det skapar en massa problem. Det ar svart att 
veta vad man ska ta upp och inte ta upp och vilken takt man ska 
halla. Vissa tycker att man tar upp for svara saker pa en gang, 
andra tycker att man bara sysslar med sjalvklarheter. Vissa 
tycker att det gar for fort, andra att det gar alldeles for langsamt. 

Den andra av de har tva texterna beskriver en verksamhet sadan 
den uppfattas av en som deltar i verksamheten; den forsta texten 
daremot beskriver verksamheten och dess deltagare utifran, sada
na de uppfattas av en utanforstaende betraktare. Denna skillnad ar 
huvudskillnaden mellan en bedittelse och en framstallning. 

En annan viktig skillnad mellan berattelser och framstallningar 
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har att gora med hur en lyssnare/lasare bar sig at for att rekonstru
era bakgrunden till de amnen som tas upp i texten. En berattelse 
forutsatter normalt att lyssnarna/lasarna anvander sig av sin kun
skap om den typ av situation som texten beskriver for att rekon
struera bakgrunden till de amnen som tas upp. Lyssnarnas/lasarnas 
grad av forstaelse av texten blir saIedes ett resultat av samspelet 
mellan det som star i texten och den kunskap om det som texten 
handlar om som de formar aktivera da de hor/Iaser texten (Brans
ford & Mc Carrell 1974). Aktiveringen av relevant kunskap under
lattas av identifikationen med huvudpersonerna i berattelsen. Ge
nom att man identifierar sig med en eller flera personer i berattelsen 
far man ocksa tillgang till de erfarenheter man har av liknande 
situationer och man kan da jarnfora personernas beskrivna hand
lingar, reaktioner och attityder med de handlingar, reaktioner och 
attityder som skulle vara aktuella for en sjalv i en motsvarande 
situation. 

En framstallning ger betydligt mindre utrymme at Iasarnas/lyss
narnas forkunskaper. Dels ar identifikationen upphiivd, vilket in
nebar att ens deltagarkunskap blir irrelevant, dels praglas fram
stallningar av idealet att all den information som behOvs for att 
rekonstruera bakgrunden till de amnen som tas upp skall ges av 
sjiilva texten. De generaliseringar, samband och slutsatser som ges 
i en framstallning skall idealt bedomas enbart med utgangspunkt 
fran de premisser och beskrivningar som ges i texten. Med ett 
sadant forMllningssatt till texter blir det till exempel mojIigt att 
bygga upp vetenskapliga teorier pa grundval av kontrafaktiska 
ideaIiseringar och hypotetiska storheter. Man kan som Galilei byg
ga upp en allman teori om rorelse pa grundval av en teori om 
rorelse i friktionsfria medier, trots att friktionsfria medier inte 
existerar i sinnevarlden. 

For att kunna forsta och bedoma texter som utvecklar sadana 
teorier maste man kunna halla tillbaka sina forkunskaper om de 
fen omen som teorierna behandlar och vardera teorierna utifran 
deras egna utgangspunkter, och detta ar ett forMllningssatt till 
texter som man maste Iara sig. Studier av folks formaga att bedoma 
logiska argument (Henle 1962, Scribner & Cole 1974) visar just att 
den vanligaste felkallan ar oformagan att Mlla tillbaka sina forkun
skaper: folk forkastar korrekta argument om de inte Mller med om 
premisserna ell er slutsatserna och de accepterar ogiltiga argument 
om de Mller med om slutsatserna. 
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En mellanform mellan berattelser och framstallningar ar x-fram
stallningar, dar x ar jag, du, vi, man eller nagon annan. En x-fram
stallning ar en spraklig verksamhet som gar ut pa att pa ett explicit 
satt redovisa x' standpunkt i ett visst amne. Skillnaden mellan en 
ren framstallning och en x-framstallning ar att utsagorna i en x
framstallning ar knutna till ett eller flera tankande och kannande 
"subjekt" genom uttryck som 

Jag tror att 
Det ar uppenbart att 
Enligt Bateson 
Sa vittjag kan forsta 
etc, 

medan utsagorna i en ren framstallning presenteras som "objekti
va" utsagor, ej knutna till ett speciellt subjekt. 

Vi kan alltsa urskilja tre typer av relationer mellan deltagarna 
och amnet, tre sprakliga genrer: 

1. Ingripanden och kommentarer 
(a). Yttrandena handlar om den omedelbara situationen. 
(b). Bakgrunden till amnet for ett yttrande ges enbart av delta

garnas forkunskaper. 
2. Beriittelser 

(a). Yttrandena handlar om en medelbar situation. Deltagarna 
identifierar sig med situationens huvudpersoner. 

(b) Bakgrunden till amnet for ett yttrande ges bade av en omgi
vande text och av deltagarnas forkunskaper. 

3. Framstiillningar 
(a). Yttrandena handlar om en medelbar situation. Deltagarna 

identifierar sig inte med nagon av de beskrivna personerna. 
(b). Bakgrunden till amnet for ett yttrande ges enbart av en 

omgivande text. 

Sprakutvecklingen innebar att en individ tillagnar sig en repertoar 
av genrer, i ordningen ingripanden/kommentarer, berattelser, 
framstallningar. 

Kontrasten mellan 2 och 3 brukar ibland beskrivas som en kon
trast mellan talade texter och skrivna texter (Olson 1977, till exem
peI). Detta ar dock en forenkling. Lika val som det finns skrivna 
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bedittelser, finns det ocksa talade framstallningar (foredrag och 
foreHisningar, for att bara ta tva exempel). Mojligen skulle man 
kunna havda att framsHillningar forutsatter en skriftlig textproduk
tion, att den genren bara kan uppkomma som en skriftlig genre, 
men aven en sUdan uppfattning verkar oMllbar. Horton (1971) har 
exempelvis visat att afrikanska magikers diagnoser av sjukdomar 
har manga drag gemensamma med vetenskapliga framstallningar. 
Det verkar alltsa som om genren framstallning mycket val kan 
uppsta i en muntlig kultur. 

Deltagare - deltagare 

En spraklig verksamhet kan beskrivas som en foljd av sprakliga 
handlingar, dar varje par av angransande handlingar svarar mot 
nagon av fOljande beskrivningar: 

En deltagare sager/skriver nagot om ett amne, varpa samma 
deltagare ell er en annan deltagare sager/skriver nagot om samma 
amne eller om ett annat, normalt beslaktat, amne. T ex: 

CD Samma deltagare, samma amne: 

A: Vi var och sag en bra pjas igar. 
Vi sag Stormen. 

CD Samma deltagare, annat amne: 

A: Vi var och sag en bra pjas igar. 
Sedan gick vi ut och at. 

• Annan deltagare, samma amne: 

B: Vad gjorde ni igar kvall? 
A: Vi var och sag Stormen. 

" Annan deltagare, annat amne 
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B: Den sag vi i tisdags. 



Vad som ar olika amnen beror naturligtvis pa hur pass precist man 
anger amnet. I ovanstaende exempel har jag tillampat en snav 
definition av amne: samma amne = samma beskrivna situation. 
Med en mindre snav definition kan replikerna i det andra och det 
fjarde exemplet sagas handla om samma amne. 

Ofta kan en spraklig verksamhet beskrivas med hjalp av en 
hierarki av amnen, dar mindre precis a amnen tacker mer precis a 
amnen, som da kan ses som aspekter av det mindre precis a amnet. 
Till exempel: 

Text: Vi var pa bio i gar kvall. Sedan gick vi ut och at. Barnen var hos 
mormor. 

Amnen: 

Vad var familj gjorde 
igar kvall 

Vi var pa bio 
Vad vi gjorde ~ igar kvall 

~ Sedan gick vi 
ut och at 

Vad barnen gjorde --Barnen var hos 
mormor 

Genom att yttra nagot utfor en deltagare den sprakliga handlingen 
att saga nagot om nagot; men ett yttrande kan ocksa samtidigt bara 
andra handlingar. Om den som yttrar nagot inte hade ordet under 
det narmast foregaende yttrandet och inte hell er har fatt ordet av 
nagon annan, sa tar hon ocksa ordet genom att yttra nagot. Den 
sprakliga handlingen att saga nagot om nagot kan alltsa kombineras 
med den sprakliga handlingen att ta ordet. Vad vi har ar da fOljande 
tva typer av yttranden: 

1. A tar ordet 
A sager nagot om nagot 

2. A sager nagot om nagot 

Yttranden av de har tva slagen kan kombineras med varandra som 
nedanstaende fyra regler anger (=IF markerar verksamhetens borjan 
eller slut). 

1. En spraklig verksamhet borjar med att en deltagare tar ordet och 
sager nagot om nagot. Forkortat uttryckt: 
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{
A tar ordet 

*- A sager llllgot om nagot 

2. Ett yttrande varigenom en deltagare sager nagot om nagot och 
eventuellt tar ordet kan foljas av ett annat yttrande varigenom 
samma deltagare sager nagot om nagot. Forkortat uttryckt: 

(A tar ordet &) } 
- A sager nagot om nagot 

A sager nagot om nagot 

3. Ett yttrande varigenom en deltagare sager nagot om nagot och 
eventuellt tar ordet kan foljas av ett yttrande varigenom en 
annan deltagare tar ordet och sager nagot om nagot. Forkortat 
uttryckt: 

(A tar ordet &) } 

A sager nagot om nagot { 
B tar ordet & 

B sager nagot om nagot 

4. En sprakiig verksamhet avslutas med ett yttrande varigenom en 
deltagare sager nagot om nagot och eventuellt tar ordet. Forkor
tat uttryckt: 

(A tar ordet &) } 

-* A sager nagot om nagot 

Reglerna loch 4 reglerar horjan respektive slutet pa en spraklig 
verksamhet. Reglerna 2 och 3 reglerar den egentliga replikvaxling
en, turtagandet i verksamheten. Det sager sig sjalvt att dessa regler 
hara utgor en slags grundstomme till ett mer precist regelsystem. 
Jag ska inte precis era reglerna for horjan och slut mer (se istallet 
Schegloff 1968, Schegloff & Sacks 1973). Daremot skajag precise
ra reglerna for turtagande. 

En deltagare i en spraklig verksamhet kan komma till tals pa tva 
satt: genom att sjiilv ta ordet och genom att fa ordet av nagon annan 
deltagare. I det senare fallet ger en deltagare A en annan deltagare 
B ordet genom att yttra nagot, varpa B sager nagot om nagot, t ex: 
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A: Vill du saga nagot, B? 
B: Ja, ... 

Att ge nagon ordet kan ocksa kombineras med att ge denne amnet 
fOr hennes yttrande, t ex: 

A: B, { hur hogt ar Mount Everest? 
tala om for oss hur hogt Mount Everest ar! 
du vet hur hogt Mount Everest ar. 

B: 8 840 meter 

Man kan naturligtvis ocksa ge amnet for vad nagon ska saga utan 
att ge ordet till nagon sarskild, t ex: 

A: Finns det ingen som kan saga var vi ar? 

Foljande tre regler anger hur handlingarna att ge nagon ordet och 
att ge nagon ett amne kan kombineras med andra handlingar: 

5. Ett yttrande varigenom en deltagare sager nagot om nagot och 
eventuellt tar ordet kan ocksa (om vissa villkor ar uppfyllda) 
innebara att denne ger ordet och/eller ett amne till en annan 
deltagare. 

6. Ett yttrande varigenom en deltagare ger ordet till en annan 
deltagare kan foljas av ett yttrande varigenom den andre delta
garen sager nagot om nagot. 

7. Ett yttrande varigenom en deltagare ger en annan deltagare ett 
amne kan foljas av ett yttrande varigenom den andre deltagaren 
sager nagot om det givna amnet. 

En deltagare kan yttra sig utan att ha ordet om hon begransar sig till 
reaktioner pa andras yttranden (back-channel activity, Yngve 
1970): inteIjektioner som mm, ja och niihii, upprepningar, ifyllning
ar och omformuleringar, dvs yttranden som anger om en deltagare 

• har uppfattat det foregaende yttrandet eller inte 
• har forstatt det foregaende yttrandet eller inte 
• accepterar det foregaende yttrandet, dvs uppfattar det som rim

ligt och relevant, ell er inte 
Cl reagerar kanslomassigt positivt pa det foregaende yttrandet, eller 

inte. 
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De regler som galler for hur ett yttrande av ett visst slag kan 
kombineras med andra yttranden galler ocksa for ett yttrande av 
det slaget plus en reaktion. En reaktion kan alltsa flikas in mellan 
tva yttranden av samma deltagare och mellan tva yttranden av 
olika deltagare: 

A: Vi var och sag en bra pjas igar. 
B: Mhm. 
A: Vi sag Stormen. 

A: Vad gjorde ni igar kvall? 
B: Vad vi gjorde? Vi var och sag Stormen. 

Detta kan uttryckas pa foljande satt: 

8. Ett yttrande fallt av A kan foljas av en reaktion fran B pa A:s 
yttrande. 

9. Om ett yttrande Y kan kombineras med ett annat yttrande Y2 , 

sa kan ocksa Y plus en reaktion pa Y kombineras med Y 2' 

Nedan ar de typer av replikvaxling som reglerna tillater listade: 

I. 1 * 
2 A tar ordet & sager nagot om nagot 

H. 1 A (tar ordet &) sager nagot om nagot 
2 (B reagerar) 
3 A sager nagot om nagot 

IH. 1 A (tar ordet &) sager nagot om nagot 
2 (B eller C reagerar) 
3 B tar ordet & sager nagot om nagot 

IV. 1 A (tar ordet,) sager nagot om nagot, ger B ordet & ger ett 
amne, A 

2 (B eller C reagerar) 
3 B sager nagot om A 

V. 1 A (tar ordet,) sager nagot om nagot & ger B ordet 
2 (B eller C reagerar) 
3 B sager nagot om nagot 

VI. 1 A (tar ordet,) sager nagot om nagot & ger ett amne, A 
2 CB eller C reagerar) 
3 B tar ordet & sager nagot om A 
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VII. 1 A (tar ordet &) sager nagot om nagot 
2 (B reagerar) 

3 '* 
Om vi enbart ser till de monster for turtagande, de sattpa vilka 
deltagare turas om att ha ordet, som reglerna tillater, kan de sju 
typerna av replikvaxling ovan reduceras till foljande fern typer: 

1. A paborjar en spraklig verksamhet (I) 
2. A fortsatter att ha ordet (11) 
3. B tar yid efter A (Ill, VI) 
4. A ger B ordet (IV, V) 
5. A avslutar en spraklig verksamhet (VII) 

Vi kan nu beskriva likheter och skillnader mellan olika typer av 
spraklig verksamhet med utgangspunkt fran dessa fern typer av 
replikvaxling, och det pa foljande satt: En spraklig verksamhet kan 
sagas innefatta ett antal sprakliga roller, definierade i termer av 
sprakliga rattigheter (kommunikativa rattigheter). Genom att be
gransa A och Bide fern typerna av replikvaxling ovan till olika 
roIlinnehavare kan vi sa fa fram det turtagandemonster som galler 
for en viss typ av spraklig verksamhet. 

Jag ska ta upp fyra sorters sprakliga verksamheter, styrd dialog, 
fri dialog, styrd monolog och fri monolog: 

Styrd dialog: Detta ar den form av spraklig verksamhet som vi 
finner i dialoger mellan sma barn och vuxna, i Iararstyrda lektioner 
och i olika former av terapi. Den gar ut pa att en person star for-den 
huvudsakliga sprakliga verksamheten och att de ovriga personerna 
kommer till tals genom att de besvarar fragor fran den som star for 
den huvudsakliga sprakliga verksamheten. Exempel, fran en mor
barn-interaktion och en lektion i femte klass i den svenska grund
skolan: 

Mamman: va e de HAR for rum tror du 
Barnet: SANGRUM 
Mamman: jaa va KALLAR man de da EGENTLIGEN 
Barnet: SOVRUM 
Mamman:JAA 
(Stromqvist 1982 s 39) 
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Uirare: Vad vet ni om rymden? Rur tror ni varlden ser ut? Gun
nar? 

Elev: Det ar svart. 
Larare: Det ar svart. 

I den har typen av spraklig verksamhet finner vi tva roller: Mastare 
(M), den som star for den huvudsakliga sprakliga verksamheten, 
och Ovrig deltagare (0), den roll som de andra deltagarna i verk
samheten spelar. Mastaren ar den enda som har ratt att sjaIvmant 
ta ordet och att ge ordet till nagon. Vidare har mastaren tolknings
foretrade, ratt att avgora vad en replik egentligen betyder, och 
vetoratt, ratt att avgora vilka utsagor som ar rimliga och relevanta. 
Om vi ersatter A och B med M och 0 i de fem replikvaxlingstyper
na ovan far vi foljande resultat: 

1. M paborjar en spraklig verksamhet 
2. M fortsatter att ha ordet. 
3. M tar yid efter O. 
4. M ger 0 ordet. 
5. M avslutar en spraklig verksamhet. 

Det vill saga, 0 kan bara komma till tals genom att M ger 0 ordet, 
och M kan avbryta 0, men 0 kan inte avbryta M. Dessutom kan 
normalt inte 0 fortsatta att ha ordet utan att M pa nytt har gett 0 
ordet. 

Fri dialog; Detta ar den form av spraklig verksamhet som vi 
finner i informella samtal mellan (ungefarliga) likar. Rar har vi bara 
en roll: Deltagare (D). AlIa har ratt att sjalvmant ta ordet och ge 
ordet till nagon annan, och ingen har tolkningsforetrade eller veto
ratt. Exempel, fran ett samtal mellan fyra liikare: 

F: vi e egentligen for fina t(p) 
A: SKRATTARjaa 

( ... )(p) 
G: ja 
F: vi e for fina a har for djupa insikter for att bege ossl(p) me i detta 

brutalal(p) ehl enkla dummal spel som politiken et(p) 
A: mmt(p) 
G: jat(p) 
A: men nar de galler sa kommer vi a fa bomben i huvet jut (p) 
F: a sa far vi bomben il(p) 
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A: ja/visstHp) 
F: vi vi star ytterom 

blir inget avl(p) 
G: ( ... )(p) 
A: nejHp) 

de el valdit sant det(p) 
F: de e liksom vart problem tycker ja 

vat(p) 
A: mmt(p) 

G: nii 
men du vet att allt som 'kommer fran lasarettet som blir lite I allt 
senilt som kommer franllasarettet a el konfusorist eller sat de 
kommer ju ner till Sant Larst(p) 

F: mHp) 
S: jat(p) 
G: dar kommer dom me sina collumfrakturert(p) 
F: mmt(p) 
R: Martenslund ocksat(p) 
G: harom natten sal hade ja just en san 

men de va inte bara de 
utan de va val de att dom hade spikat 
sa hade de gatt en nekros 
a sa hadel(p) 

A: mmt 
mmt 
mmt(p) 

G: spiken trangt in i buken 
a sa hade de blitt en abscess 
a sal(p) lag hon darllag hon diir i all varldens antibiotika 
da hade hon antligen dottt(p) 

A: ja tyckte del(p) 
R: men dal(p) 
G: a den vardarn han sa att de e ju for javlitt (p) 

hon skulle ha dott fOrl(p) 
F: ja 

justt(p) 
G: ett ar senHp) 
A: jat(p) 

mt(p) 
(Lakare diskuterar eutanasi I, s 40,43-44.) 

I den har typen av spraklig verksamhet kan alla deltagarna vara A 
och B i replikvaxlingstyperna ovan. Vi far alltsa fOljande typer: 

1. D pabOrjar en spraklig verksamhet. 
2. D fortsatter att ha ordet. 
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3. D2 tar yid efter D1 . 

4. Dl ger D2 ordet. 
5. D avslutar en spraklig verksamhet. 

Styrd monolog: Detta ar den typ av spraklig verksamhet som vi 
finner i debatter, sammantraden och relativt ostrukturerade inter
vjuer. Den gar ut pa att en person fungerar som ordforande (F) och 
reglerar ordet och amnena (ibland bara ordet). Ordforanden skall 
minimera sin egen sprakliga verksamhet och lata de ovriga delta
garna (0) komma till tals sa mycket som mojligt. Ordforanden ar 
den ende som har ratt att ge ordet till nagon och att sjalvmant ta 
ordet. Ordforanden har dock normalt inte ratt att avbryta nagon 
(om denne inte talar nar hon inte har ordet eller avviker alltfor 
mycket fran amnet). I sammantraden kan ibland ordforanden Iagga 
beslag pa ungefar half ten av den sprakliga verksamheten, men i 
sadana fall bor den individ som ar ordforande ses som en individ 
som spelar tva roller, bade ordforande och ovrig deltagare. Aktivi
teten i rollen som ordforande ar forhilllandevis lit en (under fern 
procent av den totala aktiviteten, Einarsson 1971). Vidare har 
ingen tolkningsforetrade eller vetoratt. Exempel, fran en intervju 
om boendeforhilllanden: 

I: jaha va bodde ni innan ni flyttade hit 
E: Hagerstenl 
I: hurdan Iagenhet va de 
E: menar ni storleken\ 
I: ja om ni kan beskriva den 
E: tva rum\ kokl matruml 
I: modern 
E: modern 

jaa 
de va'ren\ 
och gammalt hus va're visserligen 
men de va val sa att man kanske ville flytta till storre 
a man tycker val kanske att de blir modernare na're blir storre 
man fordrar de ida tycker man 
man ska ha storrel 

I: m 
E: men de e de nar man har tva barn ocksa 

dom vill garna ha egna rum 
a man forsoker att sa att dom ska fa egna rum fOr att dom 
den ena grabben han e i ana fall fern ton ar a hillIer pa a studerar 
da behover han sitta har ens ami 

(A6 s 1) 
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I den har typen av spraklig verksamhet far vi f6ljande replikvax
lingstyper: 

1. F pab6rjar en spraklig verksamhet. 
2. 0 fortsatter att ha ordet. 
3. F tar yid efter 0, f6rutsatt att 0 inte har mer att saga just da. 
4. F ger 0 ordet. 
5. F avslutar en spraklig verksamhet. 

Fri monolog: Detta ar den typ av spraklig verksamhet som utf6rs 
nar nagon haIler en estradfOrelasning, g6r ett eget radioprogram 
eIler skriver en artikel, dikt, noveIl eIler bok. Har finns det bara en 
deltagare, och den roll som denne spelar kan vi kalla solitar (S). 
Eftersom bara en deltagare ar inblandad far vi ingen egentlig replik
vaxling. De fern replikvaxlingstyperna ar reducerade till f6ljande 
tre: 

1. S pab6rjar en spraklig verksamhet. 
2. S fortsatter att ha ordet. 
5. S avslutar en spraklig verksamhet. 

Den har boken ar ett exempel pa en fri monolog. 

Det verkar troligt att individer tillagnar sig de roller som jag har 
beskrivit i den har ordningen: 

1. Ovrig deItagare i en styrd dialog. 
2. Deltagare i en fri dialog. 
3. Mastare i en styrd dialog. 
4. Ovrig deltagare i en styrd monolog. 
5. Solitar i en fri monolog. 
6. Ordf6rande i en styrd monolog. 

Exempelvis: Nar barn b6rjar kommunicera sprakligt med vuxna, 
fungerar de som 6vriga deltagare i en styrd dialog. Nar de b6rjar 
kommunicera med sinajamnariga fungerar de som deltagare i en fri 
dialog. Nar de sedan b6rjar kunna MIla igang ett samtal med yngre 
barn fungerar de som mastare i en styrd dialog. Nar de b6rjar 
kunna ge muntliga och skriftliga redog6relser i skolan, fungerar de 
som 6vriga deltagare i en styrd monolog. Nar de b6rjar skriva pa 
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egen hand, fungerar de som soIWirer i en fri monoIog. Nar de till 
sist kan Ieda en diskussion i skolan eller i en forening fungerar de 
som ordforande i en styrd monoIog. 

Replikvaxlingsreglerna definierar ocksa tva enkIa "sprakspel", 
foIjder av sprakliga handIingar som omsesidigt forutsatter varandra 
(Severinson-EkIundh 1976): 

Spel 1: Drag 1 a: A sager nagot om nagot 
Drag 1 b: B reagerar pa A:s yttrande 

Spel 2: Drag 1 a: A sager nagot om nagot och ger ett amne, A 
Drag 1 b: B reagerar pa A:s yttrande 
Drag 2 a: B sager nagot om A 
Drag 2 b: A reagerar pa B:s yttrande 

De fyra satstyperna pastaende, utrop, fraga och upprepning kan 
kopplas ihop med de bada sprakspelen pa foljande satt: Pastaenden 
och utrop kraver inga svar, bara reaktioner. Pastaenden och utrop 
kan darfor utgora drag 1 a i spell. Fragor och uppmaningar kraver 
daremot svar. Fragor kraver sprakliga svar och kan utgora drag 1 a 
i speI 2. Uppmaningar kraver normaIt osprakIiga svar och kan 
utgora drag 1 a i spel 2 om vi byter ut drag 2 a mot drag 2 a': B gor 
nagot med A. 

En sMan koppling av satstyper och sprakspel ar dock alldeles for 
enkel. Forutom sina "typiska" anvandningar har de fyra satstyper
na ocksa atminstone foljande anvandningar: 

• Pastaendesatser som kraver sprakliga svar, t ex 

A till B: Nagon har tagit min tandborste. 
B: Intejag! 

• Pastaendesatser som kraver osprakIiga svar, t ex 

Alla lamnar rummet. 

• Utropssatser som kraver osprakIiga svar, t ex 

OJ, vad du smackar! 

III Fragesatser som kraver osprakliga svar, t ex 

Nar du kaffetermosen? 
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• Fragesatser som inte kraver nagra svar, t ex 

Vem har inte gjort det? 

Det ar alltsa inte sa att varje satstyp definierar ett eget sprakspel. 
Istallet har vi tre grundliiggande typer av spel: spell, spel 2 och 
spe12' (spe12 med drag 2 a utbytt mot drag 2 a') som definieras av 
reglerna for replikvaxling och som vart och ett tillater ett visst urval 
av satstyper som inledande drag, namIigen: 

1: Pastaende, utrop, fraga 
2: Pastaende, fraga 
2': Pastaende, utrop, fraga, uppmaning 

Utvecklingsmassigt ar ocksa interaktionsformen mer grundlaggan
de an den sprakliga formen. I en undersokning av amerikanska 
tvMringar fann Shatz (1978) att alla yttranden som kunde tolkas 
som yttranden som kravde osprakIiga svar tolkades sa. Ande1en 
yttranden som kan tolkas som yttranden som kraver osprakliga 
svar, men inte tolkas sa, stiger sedan med okande aIder. Olson & 
Hildgard (1981) undersokte en grupp amerikanska 4-5-aringar och 
en grupp amerikanska 7-8-aringar och fann t ex att 88 % av 4-5-
aringarna men bara 37 % av 7-8-aringarna gay ett osprakligt svar 
pa Can you turn over the cup? 

En indelning av yttranden baserad pa vilken typ av drag de utgor 
ar saledes mer grundliiggande an en baserad pa satstyp. Med hjalp 
av de drag som definieras av de tre ovannamnda sprakspelen kan vi 
gora foljande indelning av yttranden: 

Utsagor: 
Svar: 
Reaktioner: 

drag 1 a i spelen 1, 2 och 2' 
drag 2 a i speI 2 
drag 1 b i spelen 1, 2 och 2', och drag 2 b i 
spelen 2 och 2' 

Utsagor kan sedan indelas i svarsframkallande (drag 1 a i spe1en 2 
och 2') och (hogst) reaktionsframkallande (drag 1 a i spell). Svars
framkallande utsagor kan indelas i adresserade, genom viIka en 
deltagare bade ger ett amne och ger nagon ordet, och oadresserade, 
genom vilka en deltagare bara ger ett amne. 

Svar kan indelas i sjalvinitierade, svar pa utsagor som ar oadres
serade eller adresserade till nagon annan, och annaninitierade, svar 
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pa utsagor som ar adresserade till den som ger svaret. 
Det ar svart att ge nagon utvecklingsgang for de har yttrandety

perna utover den allmanna observationen att svar utvecklingsmas
sigt foregar utsagor, och att annaninitierade svar foregar sjalvini
tierade svar. Barns tidigaste yttranden ar typiskt svar pa fragor och 
uppmaningar som ar riktade just till demo 

Deltagarnas sprakliga produkter 
Den tredje aspekten av sprakfOrmagans utveckling som det har 
kapitlet ska belysa ar hur formagan att konstruera yttranden av 
olika grader av komplexitet, satsbyggnadsformagan, utvecklas. 

Det konventionella mattet pa satsbyggnadsformagans utveckling 
ar genomsnittlig meningslangd, matt antingen i ord per mening eller 
i morfem per mening. Enligt det forsta mattet har meningen Hun
den jagade katten langden 3 ord/mening, enligt det andra mattet 
har den Iangden 6 morfem/mening. 

Problemet med meningslangd som matt pa sprakutveckling ar att 
den knappast sager nagonting om den bakomliggande sprakforma
gan. Foljande tva meningar har t ex samma langd: 

Vi kopte choklad och blommor och frukt 
och Iaskedrycker och tarta och raketer och Ijus 

De tavlor som Lyth nu staller ut tillhor en 
helt ny fas i hans maIeri 

Den andra meningen har en helt annan komplexitet an den forsta. 
Den forsta innehaller varken bisatser eller utbyggda nominalfraser, 
medan den andra innehaller en bisats och tva komplexa nominal
fraser. Meningar med samma meningslangd kan alltsa ha helt olika 
grad av komplexitet. 

Vidare ar meningsIangd som matt i stort sett praktiskt oanvand
bar. En okning av meningsIangden sager att nagon sorts sprakut
veckling har agt rum, men den ger ingen upplysning om vad som 
har hant. Likasa kan en stillastaende meningslangd innebara aft 

nagot ar pa tok, men det sager inte vad som ar pa tok. 
For att fa ett informativt och mera anvandbart matt pa satsbygg

nadsformagans utveckling maste vi saIedes ga utover meningslang
den och se pa sjaIva satsstrukturen. 
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Ett enkelt satt att beskriva ett spraks satsstruktur ar att beskriva 
den i termer av ett satsschema, en ordnad foljd av positioner, som 
kan fyllas ut med olika slags ord, fraser och bisatser. I Skandina
vien utvecklades en sadan beskrivningsmodell forst av Paul Dide
richsen och liknande modeller har sedan tillampats ocksa pa norska 
och svenska. Se Diderichsen (1946), Bruaas (1971), Teleman (1972) 
och Jorgensen (1976) for diskussioner och tillampningar av sadana 
modeller. 

N edan aterger jag ett forenklat satsschema for svenska huvud
satser och bisatser, dar positionerna ar benamnda efter de satsdelar 
som kan sta i positionerna. Foljande forkortningar har anvants: 

F = Fundament 
Y =Yerb 
C =Complementizer, dvs underordnande kOl).junktion i snav 

mening. I svenskan ar C aft, om eller som (Andersson 
1975) 

A V = Adverbial 
S =Subjekt 
PT =Partikel, t ex i i tag i 
o =Objekt 

A yn betyder att vi kan ha flera adverbial i den positionen (oklart 
hur manga). 0 2 betyder att vi kan ha hogst tva objekt i den positio
nen. S k predikatsfyllnad (predikativ) ser jag som ett specialfall av 
objekt. 

Schemat ser ut sa har: 

F Y/C Ayn S Ayn y PT 0 2 Ayn 

Y/C ar den position i vilken vi aterfinner det forsta verbet i huvud
satser och den underordnande konjunktionen i bisatser. 

FoIjande exempel far illustrera schemats beskrivningsformaga. 
Tomma positioner ar positioner som hade kunnat fyllas i den aktu
ella satsen. Sparrade positioner (utmarkta med -) ar positioner 
som inte kan fyllas i den aktuella satsen. 
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F vie AV S AV V PT 0 AV 

Nu slet ju Erika inte ay snoret med bara handema 
Erika slet ju inte ay snoret 
Vad slet Erika ay 
Vem slet ay snoret 

Slet Erika inte ay snoret 
Slit inte ay snoret 

yad Erika slet ay 
yem som slet ay snoret med bara handema 
yilket Erika slet ay 

som Erika slet ay 
som slet ay snoret 
att nu Erika inte slet ay snoret 
om inte Erika slet ay snoret 
att slita ay snoret med bara handema 

En indiyids satsbyggnad i en yiss sprakiig yerksamhet kan sedan 
beskriyas i termer ay (a) yilka positioner som fylls ut och (b) yilka 
slags led som fyller ut de olika positionema. 

Lat oss nu se pa satsbyggnaden i tre olika slag ay sprakliga 
yerksamheter: 

Samtal roll: deitagare i fri dialog 
genre: berattelse 

Debatt roll: oYrig deitagare i styrd monolog 
genre: x-framstallning 

Bruksprosa roll: solitar i fri monolog 
genre: framstallning 

Data ar huyudsakligen hamtade fran Einarsson (1978). 
Det forsta yi kan obseryera ar att satsbyggnaden i de olika 

yerksamhetema inte yerkar uppyisa nagra namnyarda skillnader 
nar det galler yilka positioner som fylls ut. I alla tre yerksamheter
na innehaller meningama 4-5 satsdelar (Jorgensen & SYensson 
1977 s 44 f) och fordelningen ay satsdelarna pa subjekt, objekt, 
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adverbial och andra satsdelar ar forhallandevis konstant (Einarsson 
1978 s 139 D. 

De stora skillnaderna i satsbyggnaden galler vilka slags led som 
fyller ut de olika positionerna. Lite idealiserat kan vi beskriva 
utfyllnaden av de olika positionerna som resultatet av ett antal val, 
namligen fOljande: 

N ominalfras Sats 

~ ~. 
Pronomen Substantlv Fullstandig 

sats 
Satsforkort-

huvudord huvudord ning 

~ 
Utan Med 
bestamning bestamning 

For subjekt far vi till att borja med foljande varden (Einarsson 1978 
s 202): 

Samtal 

Nominalfras: pronomen (%) 83,5 
substantiv (%) 12,7 

Sats (%) 3,2 

Debatt 

75,4 
19,2 
4,9 

Bruksprosa 

39,2 
55,0 
4,6 

Motsvarande varden for objekt ar (Einarsson 1978 s 204): 

Samtal 

Nominalfras: pronomen (%) 41,3 
substantiv (%) 35,2 

Sats (%) 22,3 

Debatt 

31,6 
39,8 
27,3 

Bruksprosa 

16,0 
68,7 
13,6 

Nar det galler adverbial tillkommer andra mojligheter, framst ad
verbial med adverb som huvudord. Vi far dar foljande varden 
(Einarsson 1978 s 204): 

91 



Samtal Debatt Bruksprosa 

Adverb (%) 63,8 57,5 34,6 
Adjektiv/Particip (%) 3,3 2,8 3,0 
N ominalfras/Sats (%) 32,4 39,4 60,5 

darav pronomen (% av N/S) 19,4 13,5 4,3 
substantiv (% av N/S) 50,6 55,8 72,9 
sats (% av N/S) 29,9 30,7 22,8 

Variationsmonstret ovan gar att aterfora pa tva sorters skillnader: 

1. Andelen prominella nominalfraser minskar 
Andelen substantiviska nominalfraser okar 
Andelen satser okar 

Denna skillnad beskriver objekt gentemot subjekt i alla tre verk
samheterna, adverbial gentemot objekt i alla tre verksamheterna, 
och debatt gentemot samtal i alla tre positionerna. 

2. Andelen prominella nominalfraser minskar 
Andelen substantiviska nominalfraser okar 
Andelen satser minskar 

Denna skillnad beskriver bruksprosa gentemot debatt i objekts
och adverbialpositioner. I sUbjektsposition forandras inte andelen 
satser, men i ovrigt stammer monstret. 

Den forsta typen av skillnad innebar helt enkelt informationsri
kare led. Skillnaden subjekt-objekt-adverbial stammer bra overens 
med den ofta observerade tendensen att tunga led och led som 
uttrycker ny information kommer i slutet av satser. Skillnaderna 
mellan samtal, debatt och bruksprosa aterspeglar dels skillnader i 
turtagandemonster, dels skillnader i genre. 

Skillnader i turtagandemonster, dialog gentemot monolog, ater
verkar pa satsbyggnaden pa sa satt att monologen ger storre utrym
me for yttrandeplanering an dialogen. I en monolog ar ens repliker i 
princip inte avbrytbara, sa risken att bli avbruten nar man stakar 
sig och gor en paus, dvs nar man inte riktigt hunnit planera vad man 
ska saga harnast, ar ganska liten. I en dialog daremot ar ens 
repliker avbrytbara, vilket innebar att man maste nedbringa ande
len icke flytande tal, eftersom alltfor manga och alltfOr langa tvek
pauser kan leda till att man forlorar ordet. Men flytande tal ger 
mindre utrymme for planering an icke flytande tal: den tid som 
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vinns genom tvekpauser, omtagningar och forHingningar i icke 
fiytande tal gar forlorad i fiytande tal. Darmed blir det svarare att 
producera yttranden med en mer komplex satsbyggnad, dvs yttran
den rned utbyggda led och fier inneMllsord. 

Skillnaderna i genre gar att aterfora pa tva faktorer: dels skillna
den mellan berattelser och framstallningar, dels skillnaden mellan 
"subjektiva" texter, dar nagons standpunkter explicit presenteras 
och "objektiva" texter dar utsagorna icke explicit knyts till enskil
da personer. Samtalstexterna ar uppbyggda av berattelser, medan 
debattexterna och bruksprosatexterna ar uppbyggda av framstall
ningar. Darav foljer att det "star mer" i debatt- och bruksprosatex
terna an i samtalstexterna, att fier aspekter av ett givet amne 
presenteras sprakligt i de forra texterna, vilket innebar att de inne
haller firre pronomen, fier substantiv och fier utbyggda nominal
fraser. Dessutom verkar det rimligt att anta att det star mer i 
bruksprosatexterna an i debattexterna. Debatterna fors av manni
skor som har samma yrkesbakgrund, vilket innebar att debattexter
na, till skillnad fran bruksprosatexterna, har stod av en betydande 
fond av fOrkunskaper. 

En ann an skillnad mellan framstallningar och berattelser ar att 
framstallningar tenderar att undvika led som uttrycker given infor
mation (Hultman & Westman 1977 s 2161), dvs led som syftar pa 
foreteelser som utpekats tidigare i texten eller i den omedelbara 
verksamheten. Darmed kommer varje fullstandig sats att "sta for 
sig sjalv" pa samma satt som hela texten tanks sta for sig sjalv i en 
framstallning. Ett satt att undertrycka given information ar att 
anvanda sig av satsforkortningar och utbyggda nominalfraser istal
let for bisatser, och pa sa satt undvika exempelvis prominella 
subjekt. Till exempel: 

Han plagas av att inte fa soya 

eller 

Han plagas av konstant somnbrist 

istallet for 

Han plagas av att han inte far soya. 

I en framstallning far vi saIedes en okande andel substantiviska led 
med bestamningar (lagst i samtal, hogst i bruksprosa, Einarsson 
1978 s 117) och en okande andel satsforkortningar (proportionen 
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fullstandiga bisatser: satsforkortningar ar ungefar 7: 1 i intervjuer, 
men 1:1 i bruksprosa, Jorgensen & Svensson 1977 s 89-95). 

En aspekt av samma tendens ar att led som faktiskt uttrycker 
given information inte ser ut att gora det. Istallet for att syfta pa 
redan givna foreteelser med pronomen upprepar man den tidigare 
givna beskrivningen eller ger en ny beskrivning. Exempelvis: 

Polisen efterlyser 22-ariga Molly Persson 
Molly Persson ar av medellangd 

istallet for 

Hon ar av medellangd, 

och 

Kare Willoch har varit pa ett kort besok i Finland 
Den norske statsministern 

istallet for 

Han ... 

Nar det sedan galler "subjektiva" och "objektiva" texter, ar en 
relevant skillnad att sUbjektiva texter innehaller en mangd mening
ar med en huvudsats som uttrycker en standpunkt och en bisats 
som uttrycker sjillva poangen: jag tror aft ... , det verkar rimligt 

aft, ... etc. Samtalstexterna, som utgor informella forspel till 
debatterna, och debattexterna ar forhallandevis subjektiva, medan 
tre av de fyra typerna av bruksprosatexter (broschyrer, larobocker, 
tidningsreportage) ar forhallandevis objektiva. Den fjarde typen av 
bruksprosatexter, debattexter, ar mera subjektiv och har ocksa en 
hogre andel bisatser. 

Skillnaderna mellan samtal, debatt och bruksprosa kan si'tledes 
sammanfattas sa har: 

Berattelse 

j 
Framstallning 
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Samtal 

Debatt 

Bruksprosa 
j 

minskande andel prominella led, 
okande andel substantiviska led, 
substantiviska led med bestamningar, 
och satsforkortningar 



SUbjektiv 

j j 
Debatt minskande andel 

bisatser 
Samtal 

Bruksprosa 
Objektiv 

Detta ger precis de tva typer av skillnader somjag beskrev ovan. 
Vad jag har velat visa i det har avsnittet ar att skillnader i 

satsbyggnad kan direkt kopplas till skillnader i genre och indirekt 
till skillnader i turtagandemonster. Genre och turtagandemonster 
samverkar pa foljande satt: genren paverkar satsbyggnaden direkt 
(se Westman 1974 s 214-224 och Svensson 1981 s 202-226 for 
ytterligare diskussion av sambandet mellan genre och satsbygg
nad), medan turtagandemonstret, genom sin effekt pa planeringsut
rymmet, satter granser for satsbyggnadens komplexitet, och gor 
vissa genrer mer eller mindre oforenliga med monstret. Mera pre
cist satter fria dialoger sadana granser for satsbyggnadens kom
plexitet att en renodlad framstallning blir svar att genomfora inom 
ramen for en dialog. Daremot ar det naturligtvis inget problem att 
genomfora en renodlad berattelse inom ramen for en monolog. 

De socialt betingade och konsbundna skillnader i satsbyggnad 
som Einarsson (1978) redovisar blir ocksa forstaeliga i det har 
perspektivet. I en och samma sprakliga verksamhet, en ganska lost 
strukturerad intervju, upptrader foljande skillnader: 

Manliga akademiker 

K vinnliga akademiker 

Manliga industriarbetare 

K vinnliga industriarbetare 

minskande andel prominella led, 
okande andel substantiviska led 
och substantiviska led med be
stamningar 

Lite tillspetsat kan vi saga att de skillnader som kannetecknar 
debatt gentemot samtal ocksa kannetecknar akademiker gentemot 
industriarbetare, och man gentemot kvinnor. 

Lat oss gora foljande antaganden: 
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• Akademiker deltar i betydligt storre utstdickning an industriar
betare i sprakliga verksamheter dar turtagandemonstret ar mo
nolog och genren x-framstallning. 

• Man deltar i storre utstrackning an kvinnor i sMana sprakliga 
verksamheter. 

• Det lag nara till hands att tolka de undersokta intervjusituatio
nerna som situationer som var forenliga med en sMan spraklig 
verksamhet. 

Om dessa antaganden ar riktiga, vilket inte verkar sarskilt orimligt, 
sa fOljer det att akademiker beharskar genren x-framstallning och 
den satsbyggnad som kannetecknar genren battre an industriarbe
tare, att man beharskar den genren och den satsbyggnaden battre 
an kvinnor, och att de undersokta situationerna var av ett sadant 
slag att de tillat dessa skillnader att sla igenom. 

Med andra ord: det ar graden av beharskning av framstallningen 
som genre och, i viss man, monologen som turtagandemonster som 
sprakligt sett skiljer akademiker fran industriarbetare, och man 
fran kvinnor. 

Sammanfattning 

Den bild jag har har presenterat av den individuella sprakutveck
lingen ar sjalvklart ingen fullstandig bild, utan snarare ett mojligt 
underlag fOr en fullstandig bild. I korthet ser den ut sa har: 

En individ tillagnar sig under sin sprakutveckling: 

• en repertoar av sprakliga roller, knutna till turtagandemcnstren 
styrd dialog, fri dialog, styrd monolog och fri monolog 

• en repertoar av yttrandetyper: svar, svarsframkallande utsagor, 
reaktionsframkallande utsagor och reaktioner 

• en repertoar av genrer: ingripandenjkommentarer, berattelser 
och framstallningar, med undertyperna x-framstallningar ("sub
jektiva' ') och rena framstallningar (" objektiva' ') 

• en repertoar av satsbyggnadsstrategier, knutna till de olika gen
rerna: ett minskat kontextberoende hos satserna nar vi gar fran 
ingripandenjkommentarer till berattelser och fran berattelser till 
framstallningar, och ett minskat textberoende hos satserna (som 
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tar sig uttryck i att given information undertrycks) nar vi gar fran 
berattelser till framstallningar. 

Den grundliiggande riktningen i den totala sprakutvecklingen 
antyds av foljande diagram, dar pilarna anger olika utvidgningar av 
en individs repertoar av sprakliga verksamheter: 

Ovrig Deltagare Ovrig Solitiir 
Roller: deltagare i fri deltagare ifri 

Genre: i styrd dialog i styrd mono-
dialog monolog log 

Ingripande/kommentar 

1 ) 1 ) 1 Beriittelse 

1 ) 1 
Framstiillning ) ) 1 
Vi har alltsa dels utvidgningar i repertoaren av genrer inom vmje 
roll (dar genrer primart ar knutna till totala verksamheter, inte till 
enskilda roller), dels utvidgningar i repertoaren av roller inom varje 
genre. 

De utvidgningar som framforallt ar aktuella i den senare sprakut
vecklingen, sprakutvecklingen under skolaIdern, ar tillagnandet av 
rollen som ovrig deltagare i en styrd monolog inom genren berattel
se, tillagnandet av genren framstallning inom rollen ovrig deltagare 
i styrd dialog, tillagnandet av rollen solitar i genren berattelse, och 
tillagnandet av rollerna ovrig deltagare i styrd monolog och solitar i 
genren framstallning (fria dialoger forekommer knappast i genren 
framstallning). Det ar ocksa dessa utvidgningar, sarskilt de tre 
sista, som typiskt ar klass- och konsskiljande. 
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7. U ndervisning som spraklig 
verksamhet 

- Har Hlret nagra ben? 
Du, Kristalia! 

- Ja, fiiret har fyra ben, ett i var horna. 
- Jag fragade, har faret nflgra ben? 
- Ja, fiiret har nagra ben. 

Den har dialogen ar inte verklighet, utan dikt. * Anda ar det ingen 
tvekan om var den hor hemma. Den hor hemma i ett klassrum. 

Det som gor den har dialogen sa latt att placera ar framforallt tre 
egenskaper hos den: Den overensstammer med det pedagogiska 
grundmonstret 

Lararen fragar 
En elev svarar 
Lararen varderar svaret 

(i den tredje repliken upprepar Iararen fragan och avvisar darmed 
Kristalias svar); den inneMller den typiska lararhandlingen talar
nominering, dar lararen pekar ut och/eller namnger nasta talare; 
och den exemplifierar (och overdriver) den pedagogiska strategi 
som Heltoft & Paaby (1978) kallar gissningsleken och som innebar 
att Iararen i en viss fas av en lektion forsoker fa nagon elev att saga 
ett bestamt ord, en bestamd fras eller en bestamd sats. Lat oss se 
lite narmare pa de har egenskaperna. 

Lektioners struktur 
Enligt Bellack m fl (1966) ar en lektion uppbyggd av fyra sorters 
sprakliga handlingar eller drag: 

* W. Stenstrom: Arsexamen i Ruskaby, Barnbiblioteket Saga 241, Sv Lararetid
nings forlag 1949, s 29 f. 
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Strukturering (structuring): ett drag varigenom ramarna fOr den 
narmast foljande sprakliga verksamheten anges. Detta ar ett 
typiskt larardrag. Strukturerande drag foreligger exempelvis nar 
liiraren anger vad en lektion eller en serie av lektioner ska handla 
om: 

- Vi ska borja i OA idag med lite historia. Och det ska vi MlIa 
pa med till jul, de har tva veckorna som ar kvar. Och da ska vi 
. tanka oss lite grand ut ifranjorden. 

och nar liiraren introducerar en ny fas av lektionen, till exempel 
individuelIt arbete istalIet fOr katederundervisning: 

- Ja, vi ska titta lite pa det har ivara arbetsbocker. 

Dessutom utgor vanliga pastaenden om lektionens amne struk
turerande drag. 

Begiiran (soliciting): ett drag varigenom nagon begar ett sprakligt 
eller osprakligt svar av nagon annan. Fragor och uppmaningar ar 
oftast begarande drag. 

Svar (responding): ett drag varigenom nagon svarar pa en begaran 
om en spraklig eller ospraklig handling. 

Reaktion (reacting): ett drag varigenom nagon modifierar och/elIer 
varderar en foregaende spraklig handling. 

Ett antal drag som hor ihop med varandra bildar en undervisnings
cykel. En undervisningscykel inleds av ett begarande drag eller ett 
strukturerande drag eller ett strukturerande drag foljt av ett bega
rande drag. Darefter foljer ett antal svar och reaktioner. 

Den alImanna formen hos en undervisningscykel ar saledes 

(STR X SOL) «RES) (REA))n 

(STR=strukturering, SOL=begaran, RES=svar, REA=reaktion. 
De kopplade parenteserna kring STR och SOL anger att minst ett 
av dessa drag maste vara med. Parenteserna kring RES och REA 
anger att dessa drag inte ar obligatoriska. "( t" kring (RES) 
(REA) anger att vi kan ha ett obestamt antal kombinationer av 
RES och REA.) 

I en empirisk studie av ett antal lektioner i gymnasieskolans 
forsta arskurs fann Lundgren (1972) att de sex vanligaste undervis
ningscyklerna var de med foljande strukturer (siffrorna anger pro
cent av alIa cykler): 
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1. SOL RES REA 22,3 
2. SOL RES 15,5 
3. STR 6,9 
4. SOL REA 6,7 
5. SOL 5,6 
6. STR SOL RES REA 5,5 

Sammanlagt 62,5 

Lundgren fann ocksa att 27,1 procent ay alIa cykler inneholl ett 
strukturerande drag, att 84,1 procent ay alIa cykler inneholl ett 
begarande drag och att 74,8 procent ay alIa cykler inneholl en eller 
flera kombinationer ay syar och reaktion (dys en eller flera RES, 
REA eller RES REA). 

En nagot annorlunda och mer detaljerad beskriyning ay lektio
ners struktur ges ay Sinclair & Coulthard (1975). De identifierar 
fern olika slag ay drag i de lektioner som de har analyserat: 

Inramning (framing): ett drag yarigenom nagon markerar en ny fas i 
lektionen, normalt lararen. Ett inramande drag bestar ay en 
markor, ett "smaord" som OK, well eller now, fOljd ay en 
markerad paus. 

Fokusering (focusing): ett drag som anger ramarna for den narmast 
foljande sprakliga yerksamheten eller sammanfattar den narmast 
foregaende sprakliga yerksamheten. Ett fokuserande drag be star 
maximalt ay en markor, en igangsattare, den egentliga fokuse
ringen (en utsaga om yad som ska handa eller en sammanfatt
ning), och en kommentar, i den ordningen. Den egentliga fokuse
ringen ar den enda obligatoriska bestandsdelen. En igangsattare 
tjanar till att yacka uppmarksamhet och introducera den egentli
ga fokuseringen. En kommentar tjanar till att ge ytterligare infor
mation utoyer den som ges i den egentliga fokuseringen. 

Oppning (opening): ett drag yarigenom den egentliga underyisning
en halls igang. Ett oppningsdrag bestar maximalt ay en markor, 
en igangsattare, den egentliga oppningen (en utsaga om amnet, 
en fraga till eleyerna, en uppmaning till eleyerna eller en kontroll 
(check) ay att eleyerna har forstatt eller gjort klart sina uppgif
ter), en paskyndan (prompt) ell er ledtrad (clue), och en talarno
minering, i den ordningen. Den egentliga oppningen ar den enda 
obligatoriska bestandsdelen. Ett oppningsdrag kan ocksa ha en 
enklare struktur: en talarnominering foljd ay en igangsattare foljd 
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av den egentliga 6ppningen. Aven har ar den egentliga 6ppningen 
den enda obligatoriska besti'mdsdelen. 

Svar (answering): ett drag varigenom nagon svarar pa en fraga, en 
uppmaning eller en kontroll. Ett svar bestar maximalt av ett 
tecken pa att man f6rstatt (ackpowledgement), det egentliga sva
ret, och en kommentar. Ett svar maste innehalla ett egentligt 
svar eller ett tecken pa att man har f6rstatt. 

Uppjoljning (follow-up): ett drag varigenom nagon reagerar pa ett 
tidigare drag. En uppf6ljning bestar maximalt av en enkel reak
tion (yes, no, etc) , en vardering, och en kommentar, i den 
ordningen. 1ngen av bestandsdelarna ar obligatorisk. 

Ett antal drag som h6r ihop med varandra bildar en transaktion. En 
transaktion har f6ljande allmanna form: 

(I) (F) (O(S) (U)t (I) (F) 

(I = inramning , F=fokusering, O=6ppning, S=svar, U =uppf6Ij
ning). 

Lite grovt kan relationen mellan de tva beskrivningssystemen 
framstallas sa har: 

Sinclair & Coulthard 
1nramning 
Fokusering 
Oppning 
.. den egentliga 6ppningen 

ar eft pastaende 
ID den egentliga 6ppningen 

ar en fraga, en uppmaning 
eller en kontroll 

Svar 
U ppf6ljning 

Bellack mf/ 
= Strukturering 
= Strukturering 

= Strukturering 

=Begaran 
=Svar 
= Reaktion 

Om vi kombinerar de bada beskrivningssystemen far vi f6ljande 
maximala uppsattning drag 

1nramning 
Fokusering 
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Beskrivning (oppning med pastaende som egentlig oppning) 
Begaran 
Svar 
Reaktion/U ppfoljning 

Till dessa bor ocksa Iaggas som sarskilda drag Begaran om ordet 
och Talarnominering. Sinclair & Coulthard behandlar dessa som 
delar av oppningsdrag, men det finns atminstone ett bra skal att 
inte gora det, och det ar att begaran om ordet och talarnominering 
kan upptrada utan nagon anknytning till en egentlig oppning. Ex
empelvis: 

Larare: ... 
och darfor hade de gjort sig den har bilden av varlden. 

Elev: Froken! 
Larare: Ja. 
Elev: Det kan finnas andra planeter dar det kan finnas manniskor 

precis som vi. 
Larare: Mm, kan handa. 

Dessa drag ar knutna till den specifika sprakliga verksamheten 
undervisning, men de kan ganska Iatt aterforas pa mer allmanna 
typer av drag. I kapitel 6 (Spraklig verksamhet och sprakutveck
ling) beskrev jag tre minimala sprakspel som inte ar bundna till 
specifika sprakliga verksamheter: 

I l. A sager nagot om nagot amne 

Il l. A sager nagot om nagot amne 
2. B sager nagot mera specifikt om samma amne 

III l. A sager nagot om nagot amne 
2. B gor nagot relativt det amnet 

Dessa sprakspel kan sedan byggas ut genom att varje drag kan 
atfoljas av en reaktion. 1.1 kallade jag en reaktionsframkallande 
utsaga, Il.l och IlLl kallade jag svarsframkallande utsagor och 
II.2 och IIl.2 kallade jag svar. 

Foljande ar en nagot mera precis beskrivning av dragen i de 
ovanstaende sprakspelen: Varje drag kan betraktas som en (moj
ligtvis sammansatt) spraklig handling, dar ett sprakligt beteende 
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som svarar mot vissa villkor star i en inre relation (en icke tilWillig 
relation) till en avsedd konsekvens av beteendet (se Ducrot 1981 
for en presentation och ett ditWirdigande av denna syn pa sprakliga 
handlingar) . 

Den avsedda konsekvensen av en reaktionsframkallande, eller 
icke svarsframkallande, utsaga, dar A sager B om C, ar helt enkelt 
att B (i fortsattningen) kan sagas om C, att B skall galla som ett av 
de yttranden som sanningsenligt kan fallas om C (for ett liknande 
forslag, se Dahl 1982). Om vi allmant betecknar ett drag med en 
symbol B/K, dar B ar beteendet och K ar konsekvensen, sa kan en 
icke svarsframkallande utsaga beskrivas pa foljande satt: 

(D 1) nagon sager nagot om nagot amne/ detta nagot kan sagas om 
amnet. 

Exempelvis: Om en liirare sager "Jorden ar rund", sa ar den 
avsedda konsekvensen darav att "Jorden ar rund" i fortsattningen 
skall galla som ett yttrande som sanningsenligt kan fullas om t ex 
jorden. 

Den avsedda konsekvensen av en svarsframkallande utsaga ar 
att fa nagon att saga nagot eller gora nagot (Ducrot 1981). Nar det 
galler utsagor som framkallar sprakliga svar, ar den avsedda konse
kvensen att fa nagon att saga nagot mer specifikt (' 'Karl kommer" i 
stallet for "Vem kommer"; "Jorden ar inte platt" i stallet for "1\r 
jorden platt?"; "J ag lanade din sax ett tag bara" i stallet for 
" Nagon har tagit min sax") om det givna amnet, att specificera en 
utsaga sa att den utgor nagot som kan sagas om amnet. Poangen 
med utsagor som framkallar osprakliga svar, a andra sidan, ar att fa 
nagon att gora nagot som gor att en motsvarande icke svarsfram
kallande utsaga sanningsenligt kan fallas om amnet. Svarsframkal
lande utsagor kan alltsa beskrivas sa har: 

(D2) nagon sager nagot om nagot amne/nagon annan sager nagot 
mer specifikt om det amnet/nagot mera specifikt kan sagas 
om amnet. 

(D3) nagon sager nagot om nagot amne/nagon annan gor nagot/na
got mera specifikt kan sagas om amnet. 

En utsaga som kraver ett svar har alltsa en sammansatt konse
kvens: utsagan har som konsekvens en spraklig eller ospraklig 
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handling och denna handling har som konsekvens att nagot mera 
specifikt kan sagas om amnet. 

Ett svar ar ett drag som ar avsett att forverkliga konsekvensen av 
ett tidigare drag. Om man sa vill, kan man saga att ett svar har en 
dubbel konsekvens, dar den ena delen har att gora med amnet och 
den andra delen med forhaIlandet mellan draget och ett tidigare 
drag: 

(D4) nagon sager nagot om nagot amne/detta nagot kan sagas om 
amnet och draget forverkligar konsekvensen av ett tidigare 
drag. 

(DS) nagon gor nagot/nagot kan sagas om nagot amne och draget 
fOrverkligar konsekvensen av ett tidigare drag. 

En reaktion, slutligen, ar ett drag vars konsekvens bara har att gora 
med forhallandet till ett tidigare drag: en reaktion ar, i det enklaste 
fallet, ett drag varigenom konsekvensen av ett tidigare drag accep
teras eller avvisas. 

(D6) nagon sager nagot/denne nagon accepterar eller avvisar kon
sekvensen av ett tidigare drag. 

(D7) nagon gor nagot/denne nagon accepterar eller avvisar konse
kvensen av ett tidigare drag. 

En accepterande reaktion innebar att konsekvensen av ett tidigare 
drag forverkligas (eller en garanti att den kommer att forverkligas), 
att dragets avsedda konsekvens blir en reell konsekvens av den 
sprakliga interaktionen. En avvisande reaktion daremot innebar att 
den avsedda konsekvensen forblir avsedd konsekvens och att den 
sprakliga interaktionen resulterar i en oenighet (som sedan kan 
avgoras till den enes eller den andres fordel eller forbli en oenig
het). 

Naturligtvis behover sadana har beskrivningar av drag komplet
teras med en semantik, en specifikation av vad det innebar att 
nagot kan sagas om nagot amne, vilka egenskaper amnet ska ha for 
att yttrandet sanningsenligt ska kunna fallas om det. Ett forsok att 
ge en sadan semantik skulle dock spranga ramarna for denna fram
stallning, sa jag maste hanvisa till den intuitiva forstaelsen av vad 
det innebar att nagot kan sagas om nagot i olika konkreta fall, och 
hoppas att den rack er for mina syften. 
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Vi kan nu aterfora de drag som kannetecknar lektioner pa de 
allmanna drag som jag just har beskrivit: 

Fokuserande och beskrivande drag ar icke svarsframkallande 
utsagor. Skillnaden mellan de bada typerna av drag ligger i vad de 
sager nagot om. Fokuserande drag handlar om den totala sprakliga 
verksamheten, medan beskrivande drag handlar om amnet for den 
sprakliga verksamheten. Inramande drag kan ocksa betraktas som 
icke svarsframkallande utsagor om den totala sprakliga verksamhe
ten. De skiljer sig fran fokuserande drag i det att inramande drag, 
men inte fokuserande drag, ar performativa. I anslutning till Duc
rot (1981) kan vi karakterisera ett drag varigenom A sager B om C 
som performativt om dess konsekvens, att B kan sagas om C, 
galler enbart i kraft av det faktum att A sager B om C. Med andra 
ord: de "fakta" som gor att B kan sagas om C uppstar forst i och 
med att draget utfors. Nar nagon sager "Jag forklarar harmed 
motet oppnat", sa beskriver hon inte ett pa forhand givet saklage, 
utan skapar istallet med sitt yttrande det sakIage det ar fragan om 
(Austin 1962). Talarnomineringar kan ocksa ses som performativa 
icke svarsframkallande utsagor. Talarnomineringar sager nagot om 
vem som har ordet och de astadkommer att en viss person har ratt 
till ordet i och med att de utfors. 

Svar ar, som jag redan har angett, icke svarsframkallande drag 
som dessutom ar avsedda att forverkliga konsekvenserna av ett 
tidigare drag, och reaktioner ar reaktioner, drag som accepterar 
eller avvisar konsekvenserna av tidigare drag. 

Begarande drag ar naturligtvis svarsframkallande utsagor. Lik
som icke svarsframkallande drag kan de handla om amnet for den 
sprakliga verksamheten, om den totala sprakliga verksamheten 
("Behover jag saga mer om det har?", "Lyssna nu noga!") eller 
om turtagandet ("Upp med handerna, ni som vet!"). En begaran 
om ordet ar saledes ocksa en svarsframkallande utsaga, en som 
handlar om turtagandet. 

Sammanfattningsvis far vi da foljande karakteristik av de drag 
som ar relevanta for att beskriva en lektions struktur: 

Inramning: en performativ icke svarsframkallande utsaga om den 
sprakliga verksamheten 

Fokusering: en icke svarsframkallande utsaga om den sprakliga 
verksamheten 

Beskrivning: en icke svarsframkallande utsaga om amnet for den 
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sprakliga verksamheten 
Taiarnominering: en performativ icke svarsframkallande utsaga 

om turtagandet 
Begiiran om ordet: en svarsframkallande utsaga om turtagandet 
Begiiran: en svarsframkallande utsaga om den sprakliga verksam

heten, amnet for den sprakliga verksamheten eller turtagandet 
Svar: en icke svarsframkallande utsaga som ar avsedd att forverkli

ga konsekvenserna av ett tidigare drag 
Reaktion: ett drag varigenom konsekvenserna av ett tidigare drag 

accepteras eller avvisas. 

Med andra ord: For att beskriva dragen i en typisk lektion behover 
vi sarskilja fyra typer av drag: performativa och icke performativa 
icke svarsframkallande utsagor, svarsframkallande utsagor och re
aktioner, och tre typer av amnen: den sprakliga verksamheten, 
turtagandet och amnet for den sprakliga verksamheten. 

Dessa typer av drag och amnen ar pa intet satt unika for den 
sprakliga verksamheten undervisning. Det som ger undervisning 
dess specifika karaktar ar snarast de satt pa vilka dragen anvands 
och de specifika amnen som undervisningen handlar om. 

Lat mig ta ett konkret exempel, en oa-Iektion i grundskolans 
femte klass. Lektionen handlar om olika slags varldsbilder, narma
re bestamt om framvaxten av den moderna bilden av vart solsy
stem. 

Lektionen sonderfaller naturligt i tre avsnitt: ett dar den moderna 
bilden av solsystemet presenteras, ett dar den medeltida varldsbil
den och dess kritiker, Copernicus, Bruno och Galilei, presenteras, 
och ett dar eleverna arbetar individuellt med en uppgift om solsys
temet. Dessa tre avsnitt har ganska olika pedagogisk karaktar. Det 
forsta avsnittet domineras helt av fraga-svar-sekvenser, medan det 
andra avsnittet ar en regelratt forelasning, med en del inpass fran 
elevernas sida. I det tredje avsnittet gar liiraren runt till de olika 
eleverna, kontrollerar deras lOsningar och hjalper dem dar sa be
hovs. 

Lektionen borjar med ett fokuserande liirardrag, dar liiraren an
ger att lektionen ar en oa-Iektion, att oa ska handla om historia de 
tva veckor som ar kvar av hostterminen och att "da ska vi tanka 
oss lite grand utifran jorden". Darefter oppnar hon det fOrsta 
avsnittet med tva fragor: 
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- Vad vet ni om rymden? 
- Hur tror ni varlden ser ut? 

Dessa fragor dominerar sedan hela det f6rsta avsnittet. En typisk 
sekvens av drag i det har avsnittet b6rjar med att en elev ger ett 
svar pa fragan, och fortsatter med att Iararen kommenterar och 
f6ljer upp detta svar genom f6ljdfragor och ytterligare kommenta
rer. 

Redan i den andra sekvensen av det har slaget inskranker dock 
Iararen amnet till solsystemet. Hon tar fasta pa en del av en 
elevreplik, formulerar om den och b6rjar att rita upp en bild av 
solsystemet pa tavlan. Den bilden kompletterar hon sedan undan 
f6r undan under avsnittets gang, och det ar uppenbart att det ar 
denna bild och dess detaljer som avsnittet egentligen handlar om. 
Eleverna fortsatter dock att besvara den f6rsta, mer allmanna 
fragan, vilket innebar att Iararens sprakliga verksamhet i det har 
avsnittet huvudsakligen gar ut pa att ur allt det som eleverna sager 
om rymden vaska fram den information hon beh6ver for att g6ra 
klar bilden. 

Det f6rsta avsnittet av lektionen inneMller 183 meningar (sjalv
standiga fraser och satser, dvs ungefar makrosyntagmer). Dessa ar 
f6rdelade pa olika slag av drag pa f61jande satt: 

Drag Antal Procent av 
meningar alla meningar 

Uiraren: !eke svarsframkallande utsaga 22 12,0 
Svarsframkallande utsaga: 
• sprakligt svar 33 18,0 
11 osprakligt svar 3 1,6 
Reaktion 31 16,9 
Svar 4 2,2 
Talarnominering 27 14,8 
Sammanlagt 120 65,6 

Eleverna: !eke svarsframkallande utsaga 9 4,9 
Svarsframkallande utsaga 
• sprakligt svar 4 2,2 
• osprakligt svar 0 0 
Reaktion 4 2,2 
Svar 41 22,4 
Begaran om ordet 5 2,7 
Sammanlagt 63 34,4 

Sammanlagt Iarare+elever 183 100 
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Om vi gor en grovuppdelning av dragen i solodrag, drag som 
ensamma kan utgora ett sprakspel, dvs icke svarsframkallande 
utsagor, pardrag, drag som tillsammans med ett annat drag utgor 
ett sprakspel, dvs svarsframkallande utsagor, svar och reaktioner, 
och turtagandedrag, dvs talarnominering och begaran om ordet, sa 
far vi foljande monster: 

Drag 

Solodrag 
Turtagandedrag 
Pardrag 

Procent av alia meningar· 
Lararen Eieverna 

12,0 
14,8 
38,7 

4,9 
2,7 

26,8 

Sammaniagt 

16,9 
17,5 
65,5 

Nasta avsnitt av lektionen inleder lararen genom att svara pa en 
elevfraga och ta den som utgangspunkt for en mindre forelasning: 

Larare: ... Harald. 
Harald: Undrar hur det har kommit. Hur har jorden och Mars och 

allt sant dar blivit? 
Larare: Ja, hur har det blivit? Vet ni, det dar har manniskor alltid 

undrat over och varit valdigt, valdigt nyfikna over. 

Hon borjar med att, i anslutning till en bild som hon ritar pa tavlan, 
beskriva hur man tankte sig varlden pa medeltiden. Medan hon gor 
det forekommer ocksa en del elevaktivitet. Bfter 13 meningar stal
ler hon en fraga till Harald. Bfter ytterligare 8 meningar staller hon 
en ny fraga till Harald. Under resten av beskrivningen av medelti
dens varldsbild kommer sa ytterligare ett antal elevrepliker, allihop 
kommentarer till Iararens beskrivning. 

Sa kommer berattelser om Copernicus, Bruno och Galilei. Un
der den perioden mattas elevaktiviteten ay. Allt som forekommer 
ar tva elevkommentarer. A vsnittet avslutas sa med att lararen 
besvarar tre elevfragor, om Bruno och om medeltidens varldsbild. 

Det har avsnittet innehaller nastan lika manga meningar som det 
fOrsta avsnittet, namligen 172 stycken. Deras fordelning pa typer 
av drag ar dock radikalt annorlunda: 
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Lararen: 

Drag 

Icke svarsframkallande utsaga 
Svarsframkallande utsaga 
.. sprakligt svar 
.. osprakligt svar 
Reaktion 
Svar 
Talarnominering 
Sammanlagt 

Eleverna: Icke svarsframkallande utsaga 
Svarsframkallande utsaga 
.. sprakligt svar 
.. osprakligt svar 
Reaktion 
Svar 
Begaran om ordet 
Sammanlagt 

Sammanlagt liirare+elever 

Antal Pro cent av 
meningar alla meningar 

111 64,5 

2 1,2 
1 0,6 

13 7,6 
8 4,7 

10 5,8 
145 84,3 

14 8,1 

3 1,7 
0 0 
4 2,3 
3 1,7 
3 1,7 

27 15,7 
172 100 

Fordelningen uttryckt i termer av solodrag, pardrag och turtagan
de drag ar foljande: 

Drag 

Solodrag 
Turtagandedrag 
Pardrag 

Procent av alla meningar 
Lararen Eleverna 

64,5 
5,8 

14,1 

8,1 
1,7 
5,7 

Det tredje avsnittet inleds pa foljande satt: 

Sammanlagt 

72,6 
7,5 

19,8 

- Ja, vi ska titta lite pa det har i vara arbetsbocker. Ta upp dom! 

Darefter instruerar Iararen elevema, och sa borjar det individuella 
arbetet. Medan elevema loser uppgiften gar Iararen runt och kon
trollerar och hjalper. De Iarar-elevinteraktioner som utspelas span
ner over ett brett register, fran snabba kontroller att en elev har 
gjort ratt, t ex: 

Elev: Jag ar fardig. 
Larare: Bravo! Det ar alldeles ratt. 
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Elev: Ar det ditt? 
Uirare: Ja. 

till regelriitta "lotsningar" (Lundgren 1979), dar liiraren genom en 
serie fragor och anvisningar i princip loser uppgiften at en elev, 
t ex: 

Larare: Ar du inte fardig har? Kan du inte? Merkurius och sa 
Pluto, Saturnus pa den linjen ja, Venus, J orden och Mars kom
mer i tur och ordning efter Merkurius. Har har du Merkurius. 

Elev: Hm. 
Larare: Andra raden, det ar den, va? 
Elev: Hm. 
Larare: Vad heter den? 
Elev: Venus. 
Larare: Hm. Na, det ar den, den raden. Det ser bra ut. Jorden 

kommer efter den, va? En, tva, tredje ringen. 
Elev: Den? 
Larare: Hm. Sen kommer? 
Elev: Mars. 
Larare: Mars, ja. Dar. ... 

Det tredje avsnittet inneMller 276 meningar. Fordelningen pa ty
per av drag ar foljande: 

Drag Antal Procent av 
meningar alla meningar 

Uiraren: Icke svarsframkallande utsaga 40 14,5 
Svarsframkallande utsaga 
.. sprakligt svar 53 19,2 
.. osprakligt svar 41 14,9 
Reaktion 41 14,9 
Svar 20 7,2 
Talarnominering 2 027 
Sammanlagt 197 71,4 

Eleverna: !eke svarsframkallande utsaga 8 2,9 
Svarsframkallande utsaga 
.. sprakligt svar 17 6,2 
.. osprakligt svar 0 0 
Reaktion 14 5,1 
Svar 36 13,0 
Begaran om ordet 4 1,4 
Sammanlagt 79 28,6 

Sammanlagt larare+elever 276 100 
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I termer av solodrag, turtagandedrag och pardrag ar fordelningen 
foljande: 

Drag 

Solodrag 
Turtagandedrag 
Pardrag 

Procent ay alla meningar 
Lararen Eleyerna 

14,S 
0,7 

S6,2 

2,9 
1,4 

24,3 

Sammanlagt 

17,4 
2,1 

80,S 

Sammanfattningsvis far vi salunda foljande bild av lektionen: 

Drag Procent ay alla meningar i aysnitt 
I II III 

Larardrag 6S,6 84,3 71,4 
Eleydrag 34,4 IS,7 28,6 

Solodrag 16,9 72,6 17,4 
Turtagandedrag 17,S 7,S 2,1 
Pardrag 6S,S 19,8 80,S 

Som synes Iiknar fordelningen av meningar pa drag i det tredje 
avsnittet i hog grad fordelningen i det forsta avsnittet. De bada 
avsnitten skiljer sig at i framst tre avseenden: (1) Turtagandet 
regleras i mycket mindre utstrackning med sprakliga me del i det 
tredje avsnittet. (2) Det tredje avsnittet inneMIIer Iangt fIer Iararin
struktioner (svarsframkaIIande utsagor som kraver osprakliga 
svar). (3) Eleverna ar mer aktiva i larar-elev-interaktionerna i det 
tredje avsnittet, staIIer fIer fragor och ger fIer reaktioner pa lararens 
repliker. 

Dessa skillnader ar inte svara att forsta. I det tredje avsnittet 
regleras turtagandet nastan uteslutande genom att lararen gar runt 
fran elev till elev, sa behovet av sprakligt formedlad reglering av 
turtagandet ar mycket litet. I det forsta avsnittet ar lararens syfte 
med liirar-elev-interaktionerna att fa eleverna att saga ett antal 
saker om rymden/solsystemet, i det tredje avsnittet ar lararens 
syfte att fa eleverna att losa uppgiften pa ett korrekt satt. Darav 
foljer nar det galler det tredje avsnittet bade att liiraren behover ge 
fIer instruktioner an i det forsta avsnittet och att eleverna, for att fa 
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adekvat hjalp, i hogre grad an i det fOrsta avsnittet behover ange 
vad de inte fors tar (genom fragor) och i vad man de fors tar lararens 
forklarande pastaenden och instruktioner (genom reaktioner). 

Det andra avsnittet skiljer sig daremot markant fran det forsta 
och det tredje avsnittet. Medan pedagogiken i det forsta och det 
tredje avsnittet har spraklig aktivitet fran elevernas sida som nod
vandig bestandsdel, sa ar pedagogiken i det andra avsnittet inte 
beroende av nagon sadan elevaktivitet, aven om det ges utrymme 
for spraklig aktivitet fran elevernas sida. Detta innebar att det i det 
andra avsnittet praktiskt taget inte forekommer nagon l1irarinitierad 
spraklig elevaktivitet: Lararen forelaser och eleverna bidrar med 
spontana fragor, som lararen besvarar, och spontana kommenta
rer, som Hiraren reagerar pa. 

Slutsatsen av det ovanstaende resonemanget ar uppenbar: en 
lektions sprakliga struktur i en viss fas, uttryckt i termer av sprakli
ga drag ar inte nagon oberoende storhet, utan en direkt konsekvens 
av den pedagogik som kannetecknar fasen i fraga. Med andra ord: 
ett monster av sprakliga drag i en fas av en Iektion kan bast forstas 
som ett satt att utfora en overordnad pedagogisk strategi. 

Pedagogiska strategier och deras utforande 
En pedagogisk strategi ar resultatet av besIut (normalt fattade av 
l1iraren) i tva fragor: 

.. Vad ska goras? 
• Vem ska gora det som ska goras? 

Det ar inte nodvandigt att anta att pedagogiska strategier galler 
heIa Iektioner eller att de ar oforanderliga nar de vaI har bestamts. 
Strategierna kan mycket vaI galla kortare avsnitt av lektioner och 
de kan bade modifieras och overges, beroende pa hur pass fram
gangsrika de visar sig vara. 

De strategier som Iigger bakom de tre avsnitten av den beskrivna 
oa-Iektionen kan antas vara ungefar foIjande Gag har gjort det 
mojligen faIska antagandet att precis en strategi ligger bakom varje 
avsnitt): 

Avsnitt 1: Vissa saker ska sagas om rymden/solsystemet. 
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Eleverna ska saga dessa saker. 
Avsnitt 2: Vissa saker ska sagas om medeltidens varldsbild, Co

pernicus, Bruno och Galilei. 
Lararen ska saga dessa saker. 

Avsnitt 3: En uppgift om solsystemet ska losas. 
Varje elev ska lOsa denna uppgift. 

Dessa strategier har en mycket enkel formuIering och maste natur
Iigtvis specific eras for att bli fullstandigt nojaktiga (precis vad ska 
sagas om solsystemet, medeltidens varIdsbild, etc, precis vilken 
uppgift ska losas), men de ar tillrackIigt detaljerade for att jag ska 
kunna visa det jag nu tanker visa, namIigen att det sprakIiga mon
stret i en fas av en lektion bast kan forstas som ett satt att utfora en 
specifik pedagogisk strategi inom ramen for en specifik maktstruk
tur. 

Den maktstruktur inom viIken de ovanstaende strategierna ut
fors ar foljande: 

• Lararen bestammer viIken overordnad pedagogisk strategi som 
ska galla. 

III Lararen ser till att de strategiska malen uppnas pa en viss tid. 

Sammantaget ger denna struktur Iararen IokaI makt att bestamma 
vad som ska handa pa en lektion och Iokal kontroll over vad som 
sedan sker. N aturligtvis ar lararens handlingsfrihet begransad av 
den sociala struktur som han eller hon ingar i, och det ar en vas ent
Iig poang i sammanhanget, som jag ska aterkomma tillsenare. 

For att en strategi i viI ken det ingar elevaktiviteter ska kunna 
utfOras maste strategin presenteras for eleverna. Dels maste lara
ren ange att en ny strategi ska galla, deIs maste hon ange vad den 
gar ut pa. Darmed far vi inramande drag, som markerar byte av 
strategi, och fokuserande drag, som anger vad strategin gar ut pa 
genom att presentera ett amne eller en uppgift. Det forsta avsnittet 
av den beskrivna oa-Iektionen foregas av ett fokuserande drag som 
introducerar amnet rymden och de inledande fragorna i det avsnit
tet ("Vad vet ni om rymden? Hur tror ni varIden ser ut?") satter 
ramarna for det som foljer. Det andra avsnittet inleds med en 
inramning ("Vet ni,") och en introduktion av amnet vad folk har 
trott om varlden. Det tredje avsnittet slutIigen, inleds ocksa av en 
inramning ("Ja") och sedan fOljer en ganska utforlig presentation 
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av den uppgift som eleverna ska losa, och instruktioner fOr hur de 
ska losa den. Inramningar, fokuseringar och instruktioner ar alltsa 
satt att meddela eleverna vilken strategi som nu galler, och ar 
uppenbarligen funktionella bara i en typ av verksamhet dar elever
na inte sjalva bestammer vad de ska syssla med. 

Utsagor som handIar om den totala verksamheten har alltsa till 
uppgift att presentera den gallande pedagogiska strategin, men de 
har ocksa en annan uppgift: att se till att eleverna beter sig pa ett 
satt som stammer med den gallande strategin. Disciplinara uppma
ningar ("Jobba ordentligt!"), kontrollerande fragor ("Rur gar det 
for dig?") och utsagor om ' 'l1iget" (" Det ar ingen ordning' ') ar alla 
medeI att se till att eleverna gor det som forvantas av dem och inget 
annat. 

Inramande drag, fokuserande drag och drag som begar osprak
liga svar (instruktioner och uppmaningar) ar saIedes ytterst att 
betrakta som satt att uppratta och upprattMlla betingeIserna for 
utforandet av pedagogiska strategier. 

Nar det sedan galler sjaIva utfOrandet av de pedagogiska strate
gierna, sa varierar detta naturligtvis med strategiernas grad av 
specificitet. Om strategierna ar mycket specifika, sa att t ex vissa 
saker ska sagas om ett amne i en viss ordning, blir det vasentligt att 
l1iraren pa varje punkt kan kontrollera vad som ska sagas och vem 
som ska saga det. Lararen maste med andra ord ha kontrollen over 
amnet, kontrollen over ordet (turtagandet) och kontrollen over vad 
som kan sagas om amnet. Lat oss borja med att se pa kontrollen 
over ordet. 
En strategi som gar ut pa att nagon yid en viss tidpunkt ska saga 
nagot specifikt om ett visst amne ar givetvis mycket sarbar. Utsa
gor om fel amne och irrelevanta, felaktiga och inte just da aktuella 
utsagor om ratt amne utgor hela tiden hot mot ett framgangsrikt 
utforande av en sadan strategi. For att mota dessa hot behover 
l1iraren ha sadan kontroll over verksamheten att hon kan avbryta 
eIever som ar inne pa "feI spar", styra elevverksamheten till palit
liga eIever och eventuellt sjalv overta formulerandet av en viss 
utsaga. Ron maste med andra ord ha kontrollen over ordet, vara 
den som avgor vem som ska ha ordet. 

I princip kan man fa ordet pa tre satt: man kan sjaIvmant ta 
ordet, man kan fortsatta att ha ordet efter det att man gjort ett drag 
och nagon annan har reagerat pa det och man kan fa ordet av nagon 
annan. Att l1iraren har kontrollen over ordet innebar att l1iraren ar 
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den ende som har ditt att sjalvmant ta ordet och den en de som har 
ditt att ge ordet till nagon annan. Eleverna har alltsa inte ratt att ta 
ordet och inte heller ratt att ge ordet till nagon annan. I en stark 
form av kontroll over ordet har eleverna helIer inte ratt att fortsatta 
att ha ordet. I en svagare form av kontrolI har de denna ratt. 

I den beskrivna oa-lektionen har Iararen en relativt stark kontroll 
over ordet. Bara i nagra enstaka fall fortsatter en elev att ha ordet 
efter det att Iararen har reagerat pa elevens forsta drag. I lektionens 
helklassavsnitt (det forsta och det andra) forekommer 90 elevme
ningar. 16 av dessa ingar i reaktioner eller drag som begar ordet, 
dvs sprakliga handlingar som inte kraver att man har ordet. De 
aterstaende 74 fordelar sig pa replikvaxlingstyper pa foljande satt: 

Typ av replikvaxling 

Eleven har fatt ordet av lararen 
Eleven har sjalvmant tagit ordet 
Eleven har fortsatt att ha ordet sedan liiraren 

har reagerat 
Sammanlagt 

Antal 
meningar 

51 
18 

5 
74 

Procent 

68,9 
24,3 

6,8 
100 

Om Iararen har en fullstandig kontroll over ordet regleras turtagan
det enbart genom talarnominering och begaran om ordet. Talarno
mineringar ar lararens huvudsakliga satt att kontrollera ordet och 
en begaran om ordet ar elevernas legitim a satt att fa ordet i ett Iage 
dar de inte kan forvanta sig att Iararen spontant nominerar demo 

Som framgar av tabellen ovan har inte Iararen fullstandig kontroll 
over ordet i den beskrivna oa-lektionen: spontana elevrepliker 
forekommer. Lararen kan saledes inte bara lita till talarnominering
ar som satt att Mlla kontrollen over ordet. Ibland tar hon till 
disciplinara uppmaningar ("Upp med handen, upp med handen!"), 
men den vanligaste taktiken nar det galIer spontana elevrepliker ar 
inte disciplinara uppmaningar utan olika reaktioner pa olika slag av 
repliker. I stort sett reagerar lararen pa tre olika satt pa spontana 
repliker: 

III en spontan elevreplik ignoreras, dvs Iararen tar ingen notis om 
den: 
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Uirare: Vad vet vi mer? 
Elev 1: Jag vet. 
Elev 2: Den ar rund. 
Larare: Vad vet Gudmund? 
Elev 3: Det finns mfmga planeter. 
Larare: Ja . 

• en spontan elevreplik repareras, dvs Iararen behandlar en spon
tan elevreplik som en begaran om ordet: 

Elev: Jag vet, men det finns to Iv manar runt. 
Larare: Jo, det finns nio planeter. Du prata nat, Ferdinand. Far jag 

hora? 
Elev: Att det, jag kommer inte iMg vilken planet det var, men det 

finns tolv manar runt den. 
Larare: Runt en planet finns tolv manar. 

• en spontan elevreplik behandlas som en legitim replik (sarskilt 
om den ar kort och passar in i sammanhanget): 

Larare: ... 
Han blev inte domd till doden. 

Elev: Men Bruno da? 
Larare: Men Bruno daremot, han sa: 

Kontrollen over ordet ar saIedes inte given pa forhand, utan maste 
standigt uppratthallas med hjalp av de taktiker som star till buds 
och for tillfa1let ar lampliga. A vvikelser kan ocksa accepteras, om 
de ar harmlOsa, dvs inte hotar utfOrandet av den gallande pedago
giska strategin. 

Observera nu att lararen, genom att reagera olika pa olika typer 
av elevrepliker, astadkommer en klassifikation av elevrepliker i 
legitima repliker (de vars innehaII hon reagerar pa) och illegitima 
repliker (de som hon ignorerar eller omkategorisemr, dvs repare
rar). Denna klassifikation kan ocksa fOras ett steg vidare, sarskilt i 
hogre arskurser. Lat mig citera ett stycke ur Bloch, Christrup & 
Roepstorff (1978 s 9 f): 

"Det ar danska i en sjundeklass. Eleverna sitter i sina tvamansban
kar vanda mot Hiraren yid katedern. Laxan ar nagra sidor i "Hol
berg pa resa" - ett utdrag fran den forsta av Holbergs tre memoar
bocker fran 1727. Eleverna ska nu aterberiitta dagens liixa. 
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Uiraren: Vem vill beratta om stycket, som vi har till idag, Ane, ska 
du forsoka ... (Paus) Ar det en berattelse om nagra personer 
eller ... 

Ane: Det ar om nagot han upplever. 
Lararen: Upplever, ja kan vi komma lite narmare, ar det nagon 

som kan hjalpa oss litet ... Vad handlar det om, lat oss fa hora 
det. Ta boken och aterberatta! 

Ane: Det handlar om den gang han var pa resa. 
Lararen: Jo, men han berattar nagot, som han har upplevt 
Ane: De motte ett sjorovarskepp. 
Lararen: Vad ar det for en sarskild upplevelse, som knyter sig till 

detta mote? 
Ane: Kocken fick pengar i maten ... osv 

Som framgar ar a-eleven inte i stand att ge en sammanhangande 
framstallning av historien, och lararen reagerar pa detta genom att 
stalla uppsplittrande fragor, dvs kraven pa eleven reduceras, sa att 
eleven bara kan svara med enstaka ord. 

Som exempel pa hur m-eleven infriar samma krav kan foljande 
citeras - laxan ar har P. Palladius Om att satta barn till varlden. 

Lararen: Vi kanske kan be Mette att gora ett litet sammandrag av 
historien. Kan du gora det Mette? 

Mette: Han sager, att om du har en son, som tycker om att lasa, sa 
satt honom i skola. Efter en tid ska du fraga lararen hur det gar 
och om lararen da sager att det gar skitdaligt, sa ta honom ur 
skolan. Om lararen sager att det gar bra, sa lat honom vara kvar i 
sko1an, och hyr dig en drang under tiden. 

Lararen: Ja. 
Mette: Och om du behover pengar for att betala, sa 1at honom tigga 

som en lading, som 1arlingarna gjorde och du far aldrig lata 
honom vara hemma fran sko1an pa grund av det. Om det gar bra, 
sa kommer han hem igen, och om han inte kommer hem, sa ar 
han i himlen. 

Lararen: Ja, den talade vi ocksa litet om haromdagen." 

I de har 1ektionsutdragen har lararen till att borja med en svag 
kontroll over ordet: eleverna forvantas producera en kortare text, 
vilket innebar att de maste fa fortsatta att ha ordet aven efter en 
lararreaktion. I Mettes fall fungerar den svaga kontrollen: hon 
producerar en text. I Anes fall, daremot, fungerar inte den svaga 
kontrollen: han kommer aldrig igang med en text (pausen efter 
lararens uppmaning till Ane tyder pa det). Det som hander da ar att 
lararen gar in och reparerar Anes replik, gor om den fran en svagt 
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kontrollerad replik till en starkt kontrollerad replik. I en undervis
ning dar svag kontroll over ordet forekommer far vi saledes ytterli
gare en klassifikation av elevrepliker: i starkt kontrollerade och 
svagt kontrollerade repliker, eller, battre uttryckt, i dialogrepliker 
(starkt kontrollerade repliker) och monologrepliker (svagt kontrol
lerade repliker). En stark kontroll over ordet ger namligen den form 
av spraklig verksamhet som jag har kallat styrd dialog, medan en 
svag kontroll over ordet ger en form av spraklig verksamhet som 
mest liknar en styrd monolog (med undantag for att lararen/ordfo
randen har tolkningsforetrade och vetoratt, vilket inte ar fallet i 
normala styrda monologer). 

I en styrd dialog bestar de ovriga deltagarnas repliker mest av 
enstaka fraser och satser, och detta galler ocksa for den beskrivna 
oa-Iektionen, dar, som jag forut har visat, kontrollen over ordet 
ar stark: 

Typ av elevreplik Antal Procent 

En fras 86 54,1 
En sats 52 33,1 
Minst tva satser 19 12,8 
Sammanlagt 157 100 

(De repliker SOID innebar en begaran om ordet ar inte medraknade i den 
har tabeIlen.) 

En liknande distinktion mellan stark och svag kontroll kan vi ocksa 
observera nar det galler elevernas individuella arbete i den beskriv
na oa-lektionen. Till att borja med har Iararen en svag kontroll over 
vad eleverna gor: de forvantas i princip losa uppgiften pa egen 
hand. For vissa elever fungerar detta, for andra fungerar det inte. I 
de senare fallen gar Iararen in och reparerar elevernas verksamhet, 
gor om den fran en svagt kontrollerad till en starkt kontrollerad 
verksamhet Gamfor det exempel pa lotsning som jag gay ovan). 
Darmed far vi ocksa en klassifikation av elevernas individuella 
arbete: i osjalvstandigt arbete och sjaIvstandigt arbete. 

Lat oss nu se pa kontrollen over amnet och kontrollen over vad 
som kan sagas om amnet. Lararen kontrollerar amnet pa tre satt: 

.. Genom fokuserande drag, som anger amnet for ett avsnitt av en 
lektion 
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• Genom fragor, som i olika hog grad lamnar oppet vad som ska 
sagas om nagot amne, men inte vilket amnet ar 

• Genom reaktioner pa elevrepliker, som bl a anger om det en elev 
har sagt ar relevant i sammanhanget eller inte. 

Ocksa nar det galler kontrollen over amnet kan vi gora en distink
tion mellan stark kontroll och svag kontroll. Stark kontroll over 
amnet innebar att det pa varje punkt av en lektion ar forMllandevis 
klart vad som ska sagas om vad. Lararen staller mycket specifika 
fragor till eleverna och ger foga utrymme for elevinitierade kom
mentarer och fragor. Svag kontroll over amnet innebar att flera 
olika saker kan sagas om ett amne yid varje tidpunkt. Lararens 
fragor ar ganska allmanna och hon ger utrymme for elevinitierade 
kommentarer och fragor, uppmuntrar tom sadana kommentarer 
och fragor ibland. Se vidare Delamont (1976) for en ingaende 
beskrivning av kontrasten mellan en undervisning som praglas av 
en stark kontroll over amnet (Miss Iliad, Miss Odyssey) och en 
undervisning som praglas av en svag kontroll over amnet (Mrs 
Linnaeus, Mrs Cavendish). 

I den man liiraren inte helt kontrollerar amnet genom fokusering
ar och fragor kan hon utova ytterligare kontroll over amnet genom 
sina reaktioner pa elevernas yttranden. Vad sadana reaktioner 
astadkommer ar en klassifikation av elevernas yttranden i relevan
ta och irrelevanta yttranden. Det finns olika grunder till att ett 
elevyttrande klassificeras som irrelevant. Tre av de viktigaste ar 
foljande: 

• Elevyttrandet handlar om fel amne 
• Elevyttrandet handlar om ratt amne, men den avsedda konse

kvensen av elevyttrandet ingar inte i det som lararen avser ska 
sagas om amnet, dvs eleven sager fel sak om ratt amne 

• Elevyttrandet handlar om ratt amne och dess avsedda konse
kvens ingar i det som liiraren avser ska sagas om amnet, men 
liiraren vill inte att detta ska sagas just da, dvs eleven sager ratt 
sak om ratt amne, men yid fel tillfalle. 

Lat oss se hur det har gar till i praktiken, genom att se pa hur 
lararen kontrollerar amnet i ett stycke av det forsta avsnittet av den 
beskrivna oa-Iektionen. Detta avsnitt praglas av en skenbart svag 
kontroll over amnet. Lararen uppmanar eleverna att ge svar pa den 
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svagt kontrollerande fragan "Vad vet vi om rymden?". Samtidigt 
differentierar hon dock de riktiga svaren pa ett mycket handfast 
satt: vissa utsagor om rymden kodifieras pa svarta tavlan, som 
aspekter av den bild av solsystemet som hon ritar upp under 
avsnittets gang, andra utsagor Uiggs bara till handlingarna. I realite
ten ar det alltsa fragan om en stark kontroll over amnet. Lararen 
vill ha fram ungefar foIjande utsagor: 

1. J orden ar rund. 
2. Jorden kretsar kring solen. 
3. Det finns atta andra planeter kring solen: Merkurius, Venus, 

Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. 
4. Merkurius ar narmast solen, sedan kommer i tur och ordning: 

Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus och 
Pluto. 

Det som gor det svart att direkt uppfatta den starka kontrollen over 
amnet ar lararens satt att utova denna kontroll. Den starka kontrol
len over amnet genomfors inte med hjalp av mycket specifika 
fragor, utan med hjalp av olika reaktioner pa olika typer av elevytt
randen. Lite grovt kan vi saga att elevsvar som hamnar pa tavlan, 
dvs ger upphov till en komplettering av bilden av solsystemet, 
klassificeras som relevanta, medan elevsvar som inte hamnar pa 
tavlan klassificeras som irrelevanta. 

Det forsta elevsvaret pa fragan "Vad vet vi om rymden?" ar 
"Det ar svart och fuIlt med prickar". Detta svar repareras till 
" ... fullt med stjarnor" och accepteras, men hamnar inte pa 
tavlan. Det andra elevsvaret ar "De som aker ut i rymden och 
tittar ner pajorden, ser det ut som en boIl med en massa gropar och 
sant". Detta utsatts for en kraftig reparation, som resulterar i att 
utsagan "Vi vet att jorden ar rund" accepteras och hamnar pa 
tavlan, i form av en rund ring. Det tredje elevsvaret ar " Forr i tiden 
trodde de den var platt och nar de akte tilljordens ande ramlade de 
ner". Detta klassificeras explicit som "fel amne just nu": "Ha, vi 
ska titta pa det lite, men forst ska vi se vad vi vet om jorden nu. " 
Det fjarde elevsvaret: "Jorden ar rund", yttras av en elev som inte 
fatt ordet. Det ignoreras. Det femte elevsvaret ar "Det finns 
manga planeter". Det accepteras, men hamnar inte pa tavlan, trots 
att det skuIle kunna utgora utgangspunkt for utsaga 3. Anledningen 
ar uppenbarligen att Uiraren forst vill ha fram utsaga 2. 
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Det sjatte elevsvaret ar "En mane". Lararen accepterar detta 
svar och staller sedan en foljdfraga: "Vad gor den manen?". Hon 
far dock inte svar pa den fragan, utan pa en annan fraga, ungefar 
"Vad gor man pa manen?": "Ja, nar man aker till manen aker man 
ratt upp." Detta svar leder till foljdfragan "Vilken aker ratt upp?". 
Eleven ger da en ny version av sitt tidigare svar, vilken lararen 
ignorerar. Det sjunde elevsvaret ar en upprakning av ett antal 
planeter. Det accepteras, men hamnar inte pa tavlan. Lararen har 
annu inte fatt fram utsaga 2. Det attonde elevsvaret ar "Karla
vagnen" som mots av foljdfragan "Ja, vad ar det?". En ann an 
elev svarar "Ett stjarnsystem" och det svaret accepteras. Sa be
slutar sig lararen for att hon sjalv maste se till att utsaga 2 introdu
ceras. Hon staller den mycket specifika fragan: "Vi vet att jorden 
snurrar runt nanting ... " och far naturligtvis svaret "Solen". 
Detta svar hamnar sa pa tavlan, i form av en ring som betecknar 
solen och en storre ring som betecknar jordens omloppsbana kring 
solen. Sedan ar det fritt fram for utsaga 3. Lararen aterknyter till 
det sjunde elevsvaret och paborjar darmed en langre sekvens som 
ar inriktad pa att fa fram utsagorna 3 och 4. 

De olika elevsvaren klassificeras si'tlunda pa foljande satt: 

1. irrelevant (fel sak om ratt amne) 
2. relevant efter reparation 
3. irrelevant (fel amne) 
4. illegitimt 
5. irrelevant (fel tidpunkt) 
6. irrelevant (feI sak om ratt amne) 
7: irrelevant (fel tidpunkt) 
8. irrelevant (feI sak om ratt amne) 

Nar det har kommit sex irrelevanta svar i rad, byter Iararen taktik 
och kommer med en starkt kontrollerande fraga. Hon far ett rele
vant svar, och introducerar darefter nasta utsaga som hon ar intres
serad av, namligen 3. 

Elevyttranden kan ocksa klassificeras som irrelevanta av en 
annan anledning: att de hor hemma i fel genre. Detta galler speciellt 
nar Iararen ar i fard med en framstallning av ett amne, och nagon 
elev kommer med en berattelse eller ett bidrag till en berattelse om 
det amnet. 

Fd'tgan om elevreplikers genre ar dock inte alldeles enkel. En 

123 



genre ar nagot som kannetecknar en hel text, inte enskiIda repIiker. 
Detta innebar att en individ som tillsammans med andra gor en 
framstallning av ett amne sjaIv inte nodvandigtvis gor en framstall
ning av amnet. Vad hon gor ar att hon bidrar till en framstallning av 
amnet, och det ar mojligt att bidra till en text i en viss genre utan att 
pa egen hand kunna producera en text i den genren. Att en elevrep
lik hor hemma i feI genre innebar da, mera precist uttryckt, att 
eIevrepliken bidrar till en annan sorts text an den som Iararen, med 
bidrag fran eleverna, ar i fard med att producera, dvs till en text i en 
annan genre. 

Se nu pa fOljande utdrag fran en dansk biologilektion i tredje 
klass: (Kryger, Nielsen & Soderberg 1977 s 282 f): 

" Lrerer: ... hannen har lidt mere gult nreb, hun har et mere brunt 
nreb, (P) ~h, solsorten. Ja, hvad siger du Hanne? 

Hanne: En gang min storebror og mig, vi gik op pa en legeplads, sa 
lige pludselig, sa gik vi, sa stod min storebror stille, fordi der var 
en hrek, sa kunne han lige pludselig h~re nog et pip, sa da han 
kiggede op, sa var der en rede med fern solsorteunger. 

Lrerer: Ja, hvor var den rede henne? 
Hanne: Den var ne de hvor vi bor. 
Lrerer: Ja, hvor, hvor, i hvad? 
Hanne: I en hrek, i en tornhrek. 
Lrerer: Na, ja, hvor h~jt oppe? 
Hanne: Den var cirka sa h~jt oppe (VISER MED HANDEN) 
Lrerer: Ja, det var sa h~jt, ikke h~jere end du kunne na den, vel? 
Hanne: Nej. 
Lrerer: Nej, for solsorten, ( ... ) solsorten den bygger ikke deres 

re de sa h~jt oppe. 
Hanne: Og sa en dag dajeg gik hjem, da det var regnvejr, da sajeg 

hunnen ligge pa reden. 
Lrerer: J a. (P) Men altsa de bygger dem nogenlunde i ~h, sadan sa I 

kan rrekke i hrekken, ikke sandt, sa I ikke ser sa meget til dem 
(EN DEL URO I KLASSEN) og ~h solsortereden ... " 

Medan lararen ar sysselsatt med en framstallning av koltrastens 
egenskaper och levnadsvanor, sa ar Hannes inIagg en sjaIvbiogra
fisk berattelse om ett mote med en koltrast. Amnet koltrast ar 
naturligtvis relevant i sammanhanget, men inte Hannes satt att 
behandla amnet. Lararen reparerar darfor Hannes replik genom att 
gora om den till en utsaga som passar in i framstallningen: "Kol
trasten bygger inte sina bon sa valdigt hogt upp". 

I det forsta avsnittet av den beskrivna oa-Iektionen finner vi 
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ocksa nagra elevrepliker som verkar vara bidrag till en annan sorts 
text an den som liiraren och eleverna haIler pa att producera, 
namligen till en berattelse om rymdfarder: 

- De som aker ut i rymden och tittar ner pajorden, ser det ut som 
en boIl med en massa gropar och sant. 

- Ja, nar man aker till manen aker man ratt upp. 

Ja, nar de landar pa manen, sen aker de bara ratt upp. Jorden 
tittar de upp pa. Sa sitter jorden dar uppe. 

- Till exempel nar vi hoppar pajorden, va, sa hoppar du inte upp, 
som nar du hoppar pa manen. Den drar till sig. Jag aker ner igen. 

En av dessa elevrepliker ignoreras av liiraren och de andra tva 
repareras kraftigt, gors om till utsagor som passar in i den pagaende 
framstallningen av solsystemet. Med andra ord: liirarens reaktioner 
astadkommer ocksa en genrebaserad klassifikation av elevyttran
den. 

Kontrollen over vad som kan sagas om ett amne behover ingen 
utforlig beskrivning. Att lararen genom sina reaktioner pa elevsvar 
anger om svaren ar riktiga eller felaktiga ar sa valkant att det inte 
ens behover exemplifieras. Allmant sett kan vi helt enkelt saga att 
lararen, genom sina reaktioner pa elevrepliker, klassificerar elever
nas utsagor i riktiga och (mer eller mind re) felaktiga utsagor. 

Det sprakliga monster som praglar en fas av en lektion, dvs en 
uppsattning drag och de typiska satt pa vilka dessa drag kombine
ras, kan alltsa utan problem ses som ett satt att utfora en overord
nad pedagogisk strategi inom ramen for en specifik maktstruktur, 
som ett satt att fa sagt/gjort det som lararen beslutar ska sagas/go
ras. Lat mig nu ge en nagot mer precis beskrivning av detta. 

En overordnad pedagogisk strategi, definierad av vissa pedago
giska mal, utfors normalt inte i ett svep. Den normala gangen i 
utforandet av en overordnad strategi ar snarare en successiv och 
kontinuerlig nedbrytning av de overordnade maIen i delmaI, som 
sedan forverkligas genom utforandet av lokala strategier. En sadan 
lokal strategi omfattar tre moment: (1) en formulering av ett aktu
ellt delmal; (2) ett sprakligt eller osprakligt beteende kopplat till 
detta delmal; och (3) en utvardering av detta beteende med avseen
de pa om dess konsekvenser overensstammer med delmaIet eller 
inte. 

Om en lokal strategi inte leder fram till det aktuella delmalet, sa 
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kan olika saker intraffa: den som initierat strategin kan ge upp 
strategin; hon kan ocksa omformulera delmaIet, t ex genom att 
bryta ned det ytterligare; vidare kan hon overlata beteendet pa 
nagon annan; slutligen kan hon, om avvikelsen ar forhallandevis 
liten, reparera beteendet sa att dess konsekvenser overensstammer 
med delmalet. 

Det ar vasentligt att poangtera att det inte bara ar Iararen som 
formulerar lokala strategier och fors ok er fa dem utforda. Aven 
elevernas verksamhet under en lektion maste ses som styrd av 
lokala strategier, i olika hog grad anknutna till Iararens strategier, 
och dessa strategier kan omfatta allting fran att utfora ett Iararkon
trollerat beteende till att forsoka ta kontroll over den totala verk
samheten. Malet for en lokal elevstrategi kan exempelvis vara att 
fa besvara nasta fraga, att fa tillfalle att saga nagot om amnet, att fa 
lararen att saga eller gora nagot, eller att fa lararen att (atminstone 
fOr ett tag) byta amne. Det framgar ocksa klart av olika studier dar 
elever har intervjuats om sin installning till skolarbetet, t ex Ham
rin & Mansson (1976), att elever sa smaningom utvecklar overord
nade strategier for hur de ska bete sig i klassrummet. 

Vi kan nu uppratta en lank mellan sprakliga drag och overordna
de pedagogiska strategier, genom att visa hur de olika stegen i 
lokala pedagogiska strategier ger upphov till olika slag av sprakliga 
drag. En lokal pedagogisk strategi omfattar fOljande tre steg, sva
rande mot momenten 1-3 ovan: 

1. beslut om vad som ska sagas om nagot amne eller goras relativt 
nagot amne och om vem som ska saga/gora detta 

2. sjalva sagandet/gorandet 
3. en vardering av det sagda/gjorda. 

Det forsta steget ger upphov till en svarsframkallande utsaga om 
nagon annan an den som initierar strategin ska saga/ gora det som 
ska sagas/goras. Om det som ska sagas/goras ar hoggradigt specifi
cerat, sa far vi en stark kontroll av ordet och amnet, aven om den 
svarsframkallande utsagan ar relativt ospecifik. Annars far vi en 
svag kontroll av amnet och ordet. 

Det andra steget, om det ar ett sprakligt steg, ger upphov till en 
icke svarsframkallande utsaga, som kan vara ett svar eller en direkt 
utsaga, beroende pa beslutet i det fOrsta steget. 

Det tredje steget ger upphov till en reaktion pa utsagan i det 
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andra steget. 
Vatje steg kan dessutom ge upphov till en utsaga om verksamhe

ten, om betingelserna for steget inte ar uppfyllda, och till en utsaga 
om turtagandet, om det inte ar explicit klargjort vem som ska utfora 
det eller de drag som steget ger upphov till. 

Darmed far vi fyra huvudtyper av lokala pedagogiska strategier, 
tva Iararinitierade och tva elevinitierade: 

Typ 1: Lararen beslutar att nagot ska sagas om nagot amne och att 
hon ska saga det sjalv (att nagot ska goras med ett amne och att hon 
ska gora det sjalv). Forsta steget ger da inte upphov till nagot drag. 
Andra steget ger upphov till en icke svarsframkallande utsaga (eller 
en ospraklig handling) fran lararens sida, som definitionsmassigt ar 
legitim, accepterad och relevant. Nagon vardering behovs salunda 
inte, vilket innebar att inte hell er det tredje steget ger upphov till 
nagot drag. 

Detta ar den typ av strategi som dominerar det andra avsnittet av 
den beskrivna oa-lektionen. 

Typ 2: Lararen beslutar att nagot ska sagas om nagot amne (att 
nagot ska goras med nagot amne) och att nagon elev ska saga/gora 
detta. Detta ger upphov till en svarsframkallande utsaga fran lara
rens sida. Om lararen direkt bestammer vilken elev som ska saga/ 
gora det som ska sagas/goras, sa kombineras utsagan med en 
talarnominering. Om Iararen inte direkt bestammer detta, sa fOljs 
utsagan av en begaran om ordet fran en eller flera elevers sida, 
varpa Iararen gor en talarnominering. Forsta steget ger alltsa upp
hov till en svarsframkallande utsaga, en talarnominering och even
tuellt ett eller flera fall av en begaran om ordet. Det andra steget 
ger upphov till ett sprakligt eller osprakligt svar fran elevernas sida, 
och det tredje steget ger upphov till en reaktion fran lararens sida. 

Detta ar lararens huvudstrategi i det forsta och det tredje av
snittet av den beskrivna oa-lektionen. 

Som synes beskriver dessa strategier vaI lararens sprakbruk i den 
beskrivna oa-lektionen: den hoga andelen svarsframkallande utsa
gor, talarnomineringar och reaktioner i det forsta och det tredje 
avsnittet, den laga andelen sadana drag i det andra avsnittet, den 
hoga andelen icke svarsframkallande utsagor i det andra avsnittet, 
och den laga andelen icke svarsframkallande drag i det forsta och 
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det tredje avsnittet. Likasa beskriver de vaI den hoga andelen 
elevsvar i det forsta och det tredje avsnittet och den laga andelen 
elevsvar i det andra avsnittet. 

Typ 3 skiljer sig fran typ 1 i tre avseenden: Det ar en elev som 
beslutar att nagot ska sagas och att han/hon sjaIv ska saga det. Det 
forsta steget ger upphov till en begaran om ordet och en talarnomi
nering, eftersom det inte ar explicit klargjort att eleven har ordet 
(normalt). Det tredje steget ger upphov till en Iararreaktion, efter
som en elevutsaga inte ar sjalvklart acceptabel och relevant. 

Typ 4 skiIjer sig pa motsvarande satt fran typ 2. Det ar en elev som 
beslutar att nagot ska sagas/goras och att lararen ska saga/gora 
detta. Igen ger forsta steget upphov till en begaran om ordet och en 
talarnominering, samt naturligtvis till en svarsframkallande utsaga. 
Steg tva ger da upphov till ett sprakligt elIer osprakligt svar fran 
Iararens sida. Eftersom Iararen darmed far sista ordet ar vardering
en sjalvklar och steg tre ger inte upphov till nagot drag. 

Undervisning som spraklig verksamhet 

Det ar nu mojligt att ge en helhetsbild av undervisning som spraklig 
verksamhet. Som jag visade i kapitel 6 (Spraklig verksamhet och 
sprakutveckling) kan en spraklig verksamhet typbestammas genom 
att foljande egenskaper hos den specificeras: dess genre, dess 
turtagandemonster och vadjag ska kalla dess bidragsmonster, dvs 
de betingelser under vilka ett yttrande [allt av en deltagare tas som 
ett bidrag till den text som gemensamt produceras av deltagarna i 
verksamheten. 

I kapitel 6 beskrev jag en verksamhets bidragsmonster i termer 
av tolkningsforetrade och vetoratt. Jag ska nu ge en mer utforlig 
beskrivning. Vad en verksamhets bidragsmonster reglerar ar under 
vilka betingelser en deltagare kan [alIa ett yttrande som utgor en 
riktig och relevant utsaga om det galIande amnet. Att specific era 
ett bidragsmonster innebar da att specificera 

.. under vilka betingelser olika deltagare kan gora utsagor om det 
gallande amnet 
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CD under vilka betingelser dessa utsagor accepteras som riktiga och 
releva:o.lta utsagor om det gallande amnet. 

Att specificera under vilka betingelser olika deltagare kan gora 
utsagor om det gallande amnet innebar att specificera vilka drag, de 
olika deltagarna kan utfora. Den vasentligaste distinktionen har ar 
mellan drag som utgor svar pa andra drag och drag som inte utgor 
svar pa andra drag. Nar det sedan galler svar bor vi skilja pa tva 
fall: 

• svar pa drag som infor (en aspekt ay) ett amne, men som egentli
gen inte sager nagot om det amnet, exempelvis "V ad vet vi om 
rymden?" 

.. svar pa drag som antingen infor ett amne och sager nagot om det 
eller bara sager nagot om ett redan infort amne, exempelvis "Ar 
det nagon som vet vad den planeten heter?" 

I praktiken finns det naturligtvis inte nagon skarp grans meIIan de 
bi'tda fallen, men det ar anda vasentligt att gora reda for det faktum 
att olika slag av svarsframkallande drag kan satta mer eller mindre 
snava ramar for det efterfoljande svaret. I fortsattningen ska jag 
darfor gora en skarp distinktion mellan de ovanstaende fallen. Det 
bor dock hiiIlas i minnet att en mer nojaktig analys skulle beskriva 
skillnaderna mellan olika svarsframkallande drag i termer av en 
eller flera skalor. 

Om vi konsekvent gor en distinktion meIlan drag som bara infor 
ett amne, drag som infOr ett amne och sager nagot om det och drag 
som bara sager nagot om ett redan infort amne, sa far vart och ett 
av de tre enkla sprakspel som jag har beskrivit tre varianter: 

I A 1. A infor ett am ne 
B 1. A infor ett amne och sager nagot om det 
Cl. A sager nagot om ett redan infort amne 

II Al. A infor ett amne 
2. B sager nagot mer specifikt om det amnet 

B 1. A infor ett amne och sager nagot om det amnet 
2. B sager nagot mer specifikt om det amnet 

Cl. A sager nagot om ett redan infort amne 
2. B sager nagot mer specifikt om det amnet 
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III Al. A infor ett amne 
2. B gor nagot relativt det amnet 

B 1. A infor ett amne och sager m\got om det 
2. B gor nagot relativt den utsagan om amnet 

Cl. A sager nagot om ett redan infort amne 
2. B gor nagot relativt den utsagan om amnet 

En mera precis analys av draget "A infor ett amne", enligt den 
modell som jag presenterade i det har kapitlets forsta avsnitt, skulle 
vara: A sager nagot om den totala verksamheten och den avsedda 
konsekvensen ar att ett nytt amne for den sprakliga verksamheten 
infOrs. 

Vi kan nu specificera den forsta delen av en spraklig verksam
hets bidragsmonster genom att ange 

• vilka som kan infora ett amne, dvs vilka som kan utfora dragen 
IAl, IBl, IIA1, IIBI, IIIA1 och IIIBI 

• vilka som kan gora oframkallade utsagor om ett redan infort 
amne, dvs vilka som kan utfora dragen ICl, IICI och IIIC1 

• vilka som kan ge svar pa "oppna" svarsframkallande utsagor, 
dvs vilka som kan utfora dragen IIA2 och IIIA2 

• vilka som kan ge svar pa "slutna" svarsframkallande utsagor, 
dvs vilka som kan utfora dragen IIB2, IIC2, IIIB2 och IIIC2. 

eller, med andra ord, genom att ange vilka av deltagarna i en 
spraklig verksamhet som kan utgora A, B, C och D i nedanstaende 
monsterdrag. 

(Ul) A infor ett amne 
(U2) B gor en oframkallad utsaga om ett infort amne 
(U3) C ger ett svar pa en "oppen" svarsframkallande utsaga 
(U4) D ger ett svar pa en "sluten" svarsframkallande utsaga. 

Att specificera under vilka betingelser en utsaga accepteras som en 
riktig och relevant utsaga om det gallande amnet innebar att ange 
vilka som kan gora oomstridda utsagor, utsagor som inte kan 
ifragasattas, vilka som bara kan gora utsagor som maste accepteras 
av andra for att bli stadfasta och vilka som kan vardera andras 
utsagor. I nagot mer generella termer ar det fraga om vilka som kan 
gora oomstridda drag, vilka som bara kan gora potentiellt omstrid-
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da drag och vilka som kan ifragasatta de avsedda konsekvenserna 
av andras drag. Med andra ord ar det fragan om vilka som reagerar 
avvisande eIler accepterande pa vilkas utsagor, vilka som kan 
utgora A, B och C i nedanstaende tva monster: 

(RI) A:s utsagor accepteras alltid 
(R2) B:s utsagor accepteras bara om C accepterar demo 

Om en deltagares utsagor alltid accepteras, sa foljs dennes utsagor 
aldrig av nagon avvisande eller accepterande reaktion. I den man 
reaktioner forekommer har de andra konsekvenser an avvisande/ 
accepterande: uppfattat/ej uppfattat, forstatt/ej forstatt och/eller en 
kanslomassig reaktion pa utsagan. Om en deltagares utsagor be
hover accepteras av nagon ann an for att bli stadfasta foljs de oftast 
av en avvisande/accepterande reaktion. Om en sadan reaktion 
uteblir kan detta innebara tva saker: att utsagan ignoreras eller att 
utsagan tyst accepteras, i kraft av regeln "den som tiger samtyck
er". 

Sammanfattningsvis kan alltsa en spraklig verksamhets bidrags
monster beskrivas som ett antal begransningar pa de sprakspel som 
kan forekomma i verksamheten, precis som en spraklig verksam
hets turtagandemonster kunde beskrivas som ett antal begrans
ningar pa de replikvaxlingar som kan forekomma i en spraklig 
verksamhet. UI- U4lagger begransningar pa vilka som kan utfora 
vilka drag, medan RI- R2 !agger begransningar pa vilka som kan 
reagera pa vilkas drag. 

Vilka sorters sprakliga verksamheter kan nu utgora undervis
ning? LM oss se pa de alternativ som foreligger nar det galler genre, 
turtagandemonster och bidragsmonster. 

Gem'en kan vara berattelse eller framstallning. 
Turtagandemonstret har grundkomponenterna: 

CD Lararen paborjar en spraklig verksamhet 
• Uiraren fortsatter att ha ordet 
CD Lararen avslutar en spraklig verksamhet. 

Om inga andra replikvaxlingar forekommer har vi en renodlad 
forelasning dar !araren fungerar som solitar i en fri monolog. 

Om foljande komponenter tillkommer: 
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• Uiraren ger nagon elev ordet 
ID Uiraren tar yid efter nagon elev 

har vi en styrd dialog, med Hiraren som mastare och eleverna som 
ovriga deltagare. Detta ar den klassiska Ruskabymodellen, som 
ocksa praglar den oa-Iektion somjag har beskrivit i det har kapitlet. 

Slutligen kan fOljande komponent tillkomma: 

ID Nagon elev fortsatter att ha ordet. 

I den varianten tillats monologrepliker fran elevernas sida Ofr 
exemplet med Ane och Mette i det foregaende avsnittet) och vi far 
en sorts mellanform mellan styrd dialog och styrd monolog. Fria 
dialoger och fria elevmonologer har ingen genuin plats inom den 
sociala verksamheten undervisning. Lararen har en strukturell 
maktposition nar det galler kontrollen av ordet som hon inte kan 
upphava, aven om hon forsoker att inte utnyttja den. Darmed 
saknas forutsattningarna for en fri dialog (att ingen har en privile
gierad position i forMllande till ordet) eller en fri elevmonolog (att 
ingen annan an eleven har ratt till ordet). 

Bidragsmonstret har foljande utseende nar det galler vilka som 
reagerar pa vilkas utsagor: 

GP Lararens utsagor accepteras alltid. 
GP Elevutsagor accepteras bara om Hiraren accepterar demo 

Nar det galler vilka som kan gora vilka utsagor har vi foljande 
grundkomponenter: 

et Lararen infor ett amne 
GP Lararen gor en oframkallad utsaga om ett infort amne. 

Om bara dessa komponenter ar narvarande har vi igen en fri 
Iararmonolog. Andra typer av bidragsmonster skiljer sig fran den 
fria Iararmonologen och fran varandra genom att de Iamnar storre 
och storre utrymme for elevbidrag. Vad det ar fraga om ar i vad 
man eleverna kan utgora D, C och B i U2- U4 ovan. Om eleverna 
kan utgora B i U2, dvs gora oframkallade utsagor om ett infort 
amne, sa innebar det att Iararen ocksa kan utgora C och D i 
U3- U4, dvs ge oppna eller slutna svar pa elevernas svarsframkal
lande utsagor. Vi far atminstone foljande mojligheter: 
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Nagon elev gor en oframkallad 
utsaga om ett infort amne + 
Lararen ger ett svar pa en 
svarsframkallande utsaga 

Nagon elev ger ett svar pa en 
oppen svarsframkallande utsaga 

Nagon elev ger ett svar pa en 
sluten svarsframkallande utsaga + 

(i) 

+ 

+ 
(ii) 

+ 

+ 

+ 
(iii) 

+ + 

+ 

(iv) (v) 

I (i) kan eleverna bara besvara slutna fragor; (ii) innebar att elever
na ocksa kan besvara oppna fragor; och (iii) innebar att de dess
ut om kan gora kommentarer och stal1a fragor till liiraren. (iii) ar 
alltsa det monster som praglar den beskrivna oa-Iektionen. Mon
stren (iv) och (v) kan biist exemplifieras med universitetsforelas
ningar och -seminarier dar deltagarna ar fria att stalla fragor och 
gora inliigg och i olika hog grad forvantas gora det. Skillnaden 
mellan (iv) och (v) ar en fraga om foreliisaren/inledaren ocksa 
aktivt forsoker fa de andra att delta eller inte. 

Lat nu de ovan beskrivna alternativen utgora parametrar for de 
lokala pedagogiska strategier som jag beskrev i det foregaende 
avsnittet. Dessa strategier kan da beskrivas pa foljande satt: 

Strategi 1: 
Lararen beslutar att nagot ska sagas om nagot amne. 
Lararen ger inte nagon elev ordet, utan gor sjalv en icke svars
framkallande utsaga. 

Strategi 2: 
Lararen beslutar att nagot ska sagas om nagot amne. 
Lararen ger nagon elev ordet, och gor en sluten svarsframkallan
de utsaga eller en oppen svarsframkallande utsaga. 
Eleven svarar: 
Eleven sager en mening och sedan tar liiraren ordet; 
eller 
Eleven sager en mening och kan sedan fortsatta att ha ordet. 
Lararen reagerar pa elevens svar. 

Strategi 3, 4: 
Nagon elev vill att nagot ska sagas om nagot amne. 
Eleven begar ordet. 

133 



Uiraren accepterar att en oframkallad elevutsaga gors och ger 
eleven ordet. 
Eleven gor en svarsframkallande/icke svarsframkallande utsaga: 
Eleven sager en mening och sedan tar lararen ordet; 
eller 
Eleven sager en mening och kan sedan fortsatta att ha ordet. 
Lararen svarar/reagerar pa elevens utsaga. 

Sammanfattningsvis: Undervisning, betraktad som spraklig verk
samhet, ar en verksamhet dar larare och elever gemensamt produ
cerar texter inom ramen for en given maktstruktur. Jag har beskri
vit denna verksamhet i termer av allmanna egenskaper hos sprakli
ga verksamheter och visat hur en specifik maktstruktur (lararen 
bestammer viIken overordnad pedagogisk strategi som ska galla 
och ser till att de strategiska malen uppnas pa en viss tid) inskran
ker denna verksamhets frihetsgrader. Narmare bestamt inskranker 
denna maktstruktur den sprakliga verksamheten till en diir liiraren 
har kontroII over ordet och ar den ende som oomstritt kan infora 
amnen och gora oomstridda utsagor om det gaIIande amnet. 

Den formedlande liinken meIIan undervisning som spraklig verk
samhet och undervisning som pedagogisk verksamhet ar de lokala 
strategier genom vilkas utfOrande de overordnade pedagogiska ma
len uppnas, och den sprakliga verksamhetens aterstaende frihets
grader utgor samtidigt de lokala pedagogiska strategiernas frihets
grader. 

Dessa frihetsgrader gaIIer framforallt elevernas mojlighet att del
ta i verksamheten och de ar, nar det gaIIer turtagandemonstret, 
ingen replik, dialogreplik eller monologreplik och, nar det galler 
bidragsmonstret, inget bidrag, starkt styrt bidrag (svar pa sluten 
svarsframkallande utsaga), svagt styrt bidrag (svar pa oppen svars
framkallande utsaga) eIIer ostyrt bidrag (oframkallad utsaga). 

Lat oss nu se pa under vilka betingelser de olika mojIigheter som 
star till buds forverkligas i den sprakliga praktiken. 

Som jag visade i min detaljanalys av det forsta avsnittet av den 
beskrivna oa-Iektionen ger den sprakliga verksamheten undervis
ning upphov till fyra olika slag av sprakliga produkter: 

1. Det sagda: allt det som yttras under (ett avsnitt av) en lektion. 
2. Det officiellt sagda: den del av det sagda som utgors av liirarrep

liker och legitim a elevrepliker, dvs allt det som yttras av nagon 
som har ordet. 
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3. Den producerade texten: den del ay det officielIt sagda som 
utgors ay accepterade utsagor. 

4. Den egentliga texten: den del ay den producerade texten som 
utgors ay releyanta utsagor. 

Jag har hittills beskriyit undervisning som en gemensam produktion 
av texter, men detta ar bara halya sanningen. Det mest utmarkande 
fOr sprakligt formedlad undervisning ar att den ar en reproduktion 
ay giyna texter, de texter som utgor undervisningens officiellt 
faststalIda innehaIl. Det ar dessa texter som utgor underyisningens 
egentliga texter och undervisningen gar ytterst ut pa att Iararen 
och, i olika hog grad, eleyerna ska reproducera dessa texter under 
olika betingelser (lektion, prov, sjalvstandigt arbete, etc). 

I det enklaste fallet ar de egentliga texterna inneMlIsmassigt 
definierade: en producerad text oYerensstammer med den egentliga 
texten om den innehalIer yissa utsagor, i en viss ordning. Men en 
egentlig text kan ocksa yara formelIt definierad: en producerad text 
overensstammer med den egentliga texten om den uppfylIer yissa 
normer for spraklig korrekthet elIer om den uppfylIer yissa normer 
for korrekt argumentation. Spraklig korrekthet ar det aygorande 
kriteriet i traditionelI modersmaIs- och frammandesprakunderyis
ning. Korrekt argumentation ar ett vasentligt kriterium i hOgre 
utbildning. 

Den egentliga texten for en viss fas ay en utbildning utgors alltid 
ay ett urval av det etablerade yetandet inom de amnesomdiden som 
ar aktuelIa, ett urval som ay olika skal betraktas som utlarbart inom 
just den utbildningsfasen. En Iarare kan payerka den egentliga 
texten pa tYa satt: dels kan hon delta i produktionen ay det etable
rade yetandet (s k forskningsanknuten undervisning), dels kan hon 
delta i urvalet ay det etablerade yetandet. I normal grundskole- och 
gymnasieundervisning ar yal som regel ingen ay de har mojligheter
na att payerka den egentliga texten aktuelI. Lararna ar inte forskare 
och urvalet ar faststaIlt pa forhand, i kursplaner och i Iaromedel. 

Daremot har Iarare storre spelrum nar det galIer att reglera 
fOrMlIandet melIan den producerade texten och den egentliga tex
ten. Vi kan har urskilja tre mojliga relation er melIan de bada 
texterna (samt naturligtvis ett antal melIanformer): 

1. Den producerade texten inskranks sa langt det ar mojIigt till den 
egentliga texten. Bara sadana utsagor som ingar i den egentliga 
texten framkalIas och accepteras som riktiga och relevanta. 
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2. Den egentliga texten utgor en del av den producerade texten. 
A yen utsagor som inte ingar i den egentliga texten kan framkal
las och accepteras som riktiga. Det ar dock bara utsagor som 
ingar i den egentliga texten som accepteras som bade riktiga och 
relevanta. 

3. Den egentliga texten utvidgas sa langt det ar mojligt till att 
omfatta hela den producerade texten. A yen utsagor som inte 
ingar i den egentliga texten framkallas och dessa utsagor kan 
accepteras bade som riktiga och som relevanta. 

I modell 3 kan det ifragasattas om det verkligen foreligger nagon 
egentlig text, skild fran den producerade texten. Jag tror vi kan 
urskilja tva olika fall har. I det forsta fallet ar det inte liiraren som 
bestammer vilket urval ur det etablerade vetandet som ska utgora 
den egentliga texten. I det fall et foreligger en egentlig text, som 
lararen mer eller mindre upphaver genom sin undervisning. I det 
andra fallet ar det Hiraren som bestammer vilket urval ur det etable
rade vetandet som ska raknas som den egentliga texten. I det fallet 
har vi ingen egentlig text som ar skild fran den producerade texten. 

Detta pedagogiska spelrum ska dock inte ses som nagot en gang 
fOr alIa givet. Granserna for det pedagogiska spelrummet satts 
ytterst av maktforhallandena, sarskilt pa det ideologiska planet, 
och arbetsdelningen i samhallet. Modellerna 2 och 3 ovan ar t ex 
sakerligen sena historiska produkter, en funktion av den "nya 
medelklassens" okande inflytande over fostran och utbildning. Se 
Bernstein (1977) och Kall6s (1978) for en grundlig diskussion av de 
har fragorna. 

Med hjalp av forhallandet mellan den producerade texten och 
den egentliga texten kan vi nu beskriva betingelserna for specifika 
lokala strategier och des sas konsekvenser for elevernas mojligheter 
att bidra till den egentliga texten. 

Den forsta modellen leder till en stark kontroll over amnet och 
genren. Denna starka kontroll ar ett naturligt satt att garantera att 
den producerade texten inte avviker fran den egentliga texten. 

Den andra modellen leder till en skenbart svag kontroll over 
amnet och normalt till en stark kontroll over genren. Om genren 
sliipps fri okar namligen andelen spilltext, dvs den del av den 
producerade texten som inte ingar i den egentliga texten, och 
eftersom en stor andel spilltext minskar chansen att hinna produce
ra den egentliga texten pa avsedd tid ar genremassig oppenhet inte 
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sa sannolik i den har modellen. 
Den tredje modellen leder till svag kontroll over amnet. Denna 

svaga kontroll over amnet kan kombineras med stark ell er svag 
kontroll over genren. 

Elevernas mojlighet att bidra till den egentliga texten beror nu av 
deras forkunskaper om textens amne. Lat oss utga fran foljande 
absolut minimala karakteristik av en egentlig text: en specifik fram
staIlning av ett amne, bestaende av ett antal utsagor som ar ordna
de pa ett visst satt. Lilt oss ocksa anta att varje framstallning 
forutsatter ett antal berattelser om amnet, dvs att varje framstall
ning utgor ett forsok att belysa och forklara olika manskliga erfa
renheter, oftast i termer av begrepp som inte ar direkt harledbara ur 
denna erfarenhet (se t ex Horton 1971). Vi kan da beskriva en elevs 
fOrkunskaper om en egentlig text i termer av foljande stadier: 

1. Eleven beharskar nagon berattelse om textens amne. 
2. Eleven beharskar, delvis eller helt, den aktuella framstaIlningen 

avamnet: 
(a). Eleven beharskar ett antal genereIla utsagor om amnet, 

daribland nagra av dem som ingar i den egentliga texten. 
(b). Eleven vet dessutom vilka av dessa utsagor som ingar i den 

egentliga texten och vilka som inte gor det. 
(c). Eleven vet dessutom hur dessa utsagor ska sammanfogas, i 

vilken ordning de upptrader i texten. 

Foljande forkunskaper kravs nu for att kunna bidra till den egentli
ga texten pa olika satt i de olika modellerna: 

Mode1l1 & 2 
Starkt styrda dialogrepliker: 
Svagt styrda eller ostyrda dialogrepliker: 
Monologrepliker: 

1 eller 2 a 
2b 
2c 

Kommentarer: For att bidra med en starkt styrd dialogreplik kravs 
bara att man har nagon hum om amnet. Det finns till och med starkt 
styrda dialogrepliker som inte forutsatter nagra forkunskaper aIls, 
exempelvis svaret pa " Ravarna bor i gryt. EIler hur, Nils?" For att 
bidra med en svagt stYI'd dialogreplik kravs att man vet vilka 
utsagor som ingar i texten, eftersom en oppen svarsframkallande 
utsaga bara infor ett amne. For att bidra med en monologreplik 
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maste man dessutom kunna sammanfoga utsagorna till en text pa 
ett satt som overensstammer med sammanfogningen i den egentliga 
texten. Skillnaden mellan modell loch modell 2 ar att eleverna i 
den senare modellen ocksa kan producera spilltext, svagt styrda 
eller ostyrda dialogrepliker och eventuellt monologrepliker (men 
har aterkommer risken med for mycket spilltext) som inte bidrar till 
den egentliga texten, utan bara till den producerade texten. For 
detta kravs bara 2 a. Daremot ar stadium 1 inte tillrackligt, efter
som det ger repliker i fel genre. 

Modell3 med stark kontroll over gem'en (3 A) 
Starkt styrda dialogrepliker: 1 ell er 2 a 
Svagt styrda eller ostyrda dialogrepliker: 2 a 
Monologrepliker: 2 a 

Detta ar samma villkor som for bidragen till den producerade 
texten i modell 2. Skillnaden ar den att i den har modellen ar 
grans en mellan egentlig och producerad text upphavd. 

Modell3 med svag kontroll over gem'en (3 B) 
Starkt styrda dialogrepliker: 1 
Svagt styrda ell er ostyrda dialogrepliker: 1 
Monologrepliker: 1 

I denna modell kan ocksa berattande utsagor inga i den (utvidgade) 
egentliga texten. 

Men forkunskaper om amnet ar inte de enda forkunskaper som ar 
relevanta i sammanhanget. I alla modellerna, men sarskilt i modell 
3 ar ocksa elevernas sprakliga fOrkunskaper, vilka former av sprak
lig verksamhet de beharskar, utslagsgivande. Lat oss se pa fyra av 
de verksamhetsformer jag beskrev i kapitel 6: 

BD: 
BM: 
FD: 
FM: 

Genre 
Berattelse 
Berattelse 
Framstallning 
Framstallning 

Roll 
Ovrig deltagare i styrd dialog 
Ovrig deltagare i styrd monolog 
Ovrig deltagare i styrd dialog 
Ovrig deltagare i styrd monolog 

Som jag bar redan har pavisat ar det dessa sprakliga verksamhets-
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former som ar relevanta i normala undervisningssammanhang. A v 
dessa ar FM den avgjort intressantaste, eftersom den forefaller 
vara bade klass- och konsskiljande (se kapitel 6). Poangen ar nu 
helt enkelt att beharskning av FM ar en forutsattning for att kunna 
bidra i form av monologrepliker i alla modeller utom 3 B. Generellt 
utgor beharskning av FM en forutsattning for stadium 2 c i forkun
skaperna om den egentliga texten. Detta stadium innebar ju att 
man kan producera ett avsnitt av en framstallande text. Darfor 
kraver bidrag i form av monologrepliker i modell loch 2 bade 
spnlkliga forkunskaper, beharskning av FM, och amnesmassiga 
forkunskaper, kunskap om hur den egentliga texten ar uppbyggd. I 
modell 2 racker det med de spnlkliga forkunskaperna och amnes
kunskaper pa stadium 2 a for att man ska kunna bidra med mono
logrepliker till spilltexten. I modell 3 A kan man med hjalp av de 
spri'tkliga forkunskaperna och amneskunskaper pa stadium 2 a 
aven bidra till den egentliga texten med monologrepliker. Det ar 
bara i modell 3 B, dar vi inte har nagon sparr mot berattelser, som 
man kan bidra med monologrepliker till den egentliga texten utan 
att behova beharska FM. Men aven dar maste man naturligtvis 
beharska FM for att kunna bidra med FM-repliker. 

For att elevernas spri'tkliga forkunskaper inte ska bli utslagsgi
vande for deras mojligheter att bidra till den egentliga texten kravs 
det att den spri'tkliga verksamheten i klassrummet som en sjalvklar 
bestandsdel innehaller sprakliga Iaroprocesser, dar eleverna upp
muntras och vanjs Yid att omformulera sina FD-repliker eller BM
repliker som FM-repliker nar de har forstatt det relevanta avsnittet 
av den egentliga texten. Om sadana Iaroprocesser inte ingar i 
undervisningen kommer undervisningen att reproducera elevernas 
spri'tkliga forkunskaper och darmed fordelningen av sprakliga verk
samheter pa olika sociala grupper, den sprakliga arbetsdelningen i 
samhallet. Denna reproduktion av elevernas sprakliga forkunska
per blir mest markerad i modellerna 3 A och 3 B, eftersom de 
elever som redan beharskar FM dar far tillfalle att ova denna 
sprakliga verksamhetsform, vilket de endast i mycket begransad 
utstrackning far tillfalle till i modellerna loch 2, dar utrymmet for 
FM-repliker ar mycket mindre an i modellerna 3 A och 3 B. 
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Forslag 





8. Tankar om spdlkutveckling 

Enligt Hans Grundins rapport om Uis- och skrivformagans utveck
ling under skolaren (Grundin 1975) gar en av sex elever ut grund
skolan utan att ha tillagnat sig en "funktionellliis- och skrivforma
ga". Dessa siffror leder naturligt till fragan: Vad ar det for fel pa 
skolan? Hur kommer det sig att en sa pass stor del av eleverna inte 
stimuleras till att utveckla sin las- och skrivformaga? 

Det bor dock papekas att det ar lite svart att tolka Grundins 
resultat. "Funktionelllas- och skrivformaga" syftar pa den forma
ga som kravs for att en vuxen person skall kunna klara sig i 
samhiillet. Grundin mater denna som medelvardet for normalklass
elever som gatt ut arskurs 6 i grundskolan. Men det ar inte sjalv
klart att de rardigheter man skall ha tillagnat sig pa grundskolans 
lag- och mellanstadium ar precis de rardigheter man behover for att 
klara sig i samhallet. Det yore en vasentlig uppgift for forskningen 
att forsoka definiera den funktionella las- och skrivformagan "fran 
andra hallet" , dvs att systematiskt undersoka vilka typer av texter 
en vuxen person maste kunna ta del av och vilka typer av texter 
han IDaste kunna forfatta. Da blir det ocksa naturligt att se pa 
"maktsprakets" roll i den offentliga kommunikationen. Aven 
sprakforskare och svensklarare har anledning att kiinna sig som 
"funktionella analfabeter" infor vissa typer av offentliga skrivel
ser. Manga av de sprakliga problem som manniskor stalls infor har 
sin grund inte i att deras formaga ar bristfallig, utan i att det 
offentliga spraket ar forstaeligt bara for den grupp av manniskor 
som utformar och upprattMller det. Vi ovriga har helt enkelt inte 
liirt oss det spraket, eftersom vi aId rig tillhort den gruppen. 

Men aven om problemet inte bara ar ett problem for skolan, 
maste vi nog anda upprepa fragan: Vad ar det for fel pa skolan? Ett 
delsvar pa den fragan tror jag vi kan fa om vi jamfor betingelserna 
for en naturlig sprakutveckling med de betingelser som vi finner i 
skolan. 

Alvar Ellegard (Ellegard 1975) har nyligen refererat ett forsok 
som genomforts i kanadensiska skolor. Barn fran engelsksprakiga 
hem fick de tre forsta skolaren all sin undervisning pa franska. 
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Resultatet blev att eleverna liirde sig franska betydligt biittre iin 
elever som fick undervisning pa engelska, att de holl jiimna steg 
med de andra i kunskaper i andra iimnen och att de bara var 
obetydligt siimre i engelsk stavning. Aven om resultaten iir svara 
att generalisera, eftersom de elever det var fraga om inte var ett 
genomsnittligt urval, tror jag iinda man kan dra fOljande slutsats: 
man lar sig eft sprak effektivast genom att anvanda det. 

Sprakkunnande iir ju inget sjiilviindamal. Spraket iir ett medelfor 
att kommunicera med andra och for att ge en struktur at sin erfa
renhet av sig sjiilv, andra och naturen. Pa samma siitt som man liir 
sig simrorelser fOr att kunna hillla sig flytande och ta sig fram i 
vattnet, liir man sig sprakets regler for att kunna greppa verklighe
ten och fungera tillsammans med andra miinniskor. I simskolan ser 
man inte pa simrorelserna som ett sjiilviindamal. Varfor skall man 
da se sprakkunnandet som ett sjiilviindamaI i skolan? 

Det iir ganska klart fran studier av barns sprakutveckling (spe
ciellt Snow 1975) att sprakkunnandet inte utvecklas enbart genom 
att man hor andra tala i ens omgivning. Det iir oerhort viisentligt att 
man far tillf'alle att vara med i en spraklig interaktion, att man 
behandlas som enjambordig samtalspartner. Det innebiir att det 
man siiger tas pa allvar och att de man samtalar med visar en 
respekt genom att inte bara prata for att "man ska prata med 
barn". Kort sagt, samtalet ar nyckeln till en fortsatt sprakufveck
ling. Det grundliiggande i sprakkunnandet iir att kunna kommunice
ra och for att den formagan skall utvecklas kriivs det att man 
utvecklar ett sprakligt sjiilvfortroende. Man mast~ kiinna att det 
"biir" niir man pratar och man maste fa sa mycket trygghet och 
intresse att man liir sig att lyssna pa andra. 

Delvis andra betingelser giiller niir man liir sig liisa och skriva. 
Liis- och skrivformagan forutsiitter en spraklig medvetenhet, en 
fOrmaga att medvetet reflektera over sitt eget sprak. Skriften i 
allmiinhet och alfabetet i synnerhet iir ganska sena uppfinningar i 
miinsklighetens historia. Utvecklingen av alfabetet forutsatte att 
man hade upptiickt att ordformer kunde analyseras med hjiilp av ett 
litet antal ljudtyper, som var och en kunde paras med ett skriftligt 
tecken, och denna upptiickt var pa intet siitt sjiilvklar. 

Niir barn borjar i skolan har de i allmiinhet redan klarat av 
huvuddragen i den grammatiska utvecklingen. De har tilliignat sig 
en "praktisk" grammatik, med vars hjiilp de bildar och forstar 
yttranden. Det sprakkunnande de har tilliignat sig iir praktiskt pa 
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samma satt som formagan att kora bil ar det. Man klarar av att 
kommunicera/kora bil i praktiken, men det ar inte sakert att man 
klarar av att redogora for vad man faktiskt gor. Mycket av forma
gan att kora bil ar omedveten, den sitter i hander och fotter. Pa 
samma satt ar mycket av sprakkunnandet omedvetet (aven om det 
inte gar att saga exakt var denna formaga sitter). 

Det ar alltsa fel att saga att barn inte har nagon grammatik, 
darfor att de inte kan tillampa grammatiska termer som "subjekt" 
och "predikat", eller att saga att barn inte kan nagot om menings
byggnad, darfor att de inte kan interpunktera. Vad som saknas ar 
har formagan att analysera sitt eget sprak. Och det ar definitivt inte 
det samma som att inte ha nagot sprak. 

Att lara sig att lasa och skriva forutsatter alltsa att man har 
tillagnat sig en medvetenhet om sitt eget praktiska sprakkunnande. 
Och det vi bor fundera pa ar hur denna sprakliga medvetenhet 
uppstar. 

For det forsta ar det viktigt att vara pa det klara med att den 
sprakliga medvetenheten ar en medvetenhet om nagonting som 
barnen redan har tillagnat sig, att det inte ar nagot totalt nytt som 
skall bibringas eleverna, utan forst och framst ett satt att forhalla 
sig till och gora nagot annat med det man redan kan. For det andra 
verkar det rimligt att lata den sprakliga medvetenheten utga fran 
det i sprakkunnandet som barnen sj1ilva ar mest medvetna om, dvs 
orden. De fiesta har val stott pa fragor som "Vad betyder 'plante
ra'?" eller "Varfor heter det 'sol'?". Hur manga har stott pa 
motsvarande fragor om ljud? For det tredje maste det underlatta 
inlarningen av skriftsystemet om man utgar fran ord som barnen 
kan och som de ar intresserade ay. Varfor skall man gora det svart 
for sig och forst behova lara barnen orden, sedan motivera dem att 
syssla med de orden och forst darefter borja syssla med hur de 
stavas? For det fjarde, varfor laser vuxna? Jo, for att ta reda pa 
saker som man ar intresserad av, for att man blir intresserad, for att 
koppla av och fOr att forsta saker och ting battre. Dvs av precis 
samma anledning som vi pratar med varandra. Finns det nagon 
anledning att tro att barn inte fungerar pa samma satt? 

Kart sagt, medvetenheten om spraket bar utvecklas i niira an
slutning till sprakets naturliga funktioner. Nar det gall er las- och 
skrivfOrmagan innebar det att vi ska ta pa allvar den gamla insikten 
att dess utveckling bor ta sin utgangspunkt i elevernas eget sprak
bruk, i det sprak de anvander, den erfarenhet de har och de amnen 
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de ar intresserade ay. Den form av pedagogik som Ulrika Leimar 
har foreslagit (Leimar 1975a, 1975b) bygger just pa denna insikt. 

Detsamma bor rimligtvis galla grammatikundervisningen, aven 
om det har troligen inte finns sa mycket spontan nyfikenhet att 
knyta an till. Har kravs antagligen att man upptacker att det sprak 
man anvander inte ar det end a mojliga och att man darigenom 
bo:rjar fundera pa vilka skillnaderna och likheterna ar. Vilka skill
nader och likheter som forst ffmgar ens uppmarksamhet ar antagli
gen omojligt att forutsaga. Darfor ar det vasentligt att Iarare 
beharskar grammatiken vaI och kan kanna sig fria att ta upp just 
den aspekt som kommer upp till diskussion. 

Detta synsatt innebar att den traditionella pedagogiken, dar Iara
ren (eller olika typer av hjalpmedel) star for merparten av den 
sprakliga kommunikationen och dar elevernas bidrag ar svar pa 
Iararens fragor, utgor en mycket dalig betingelse for elevernas 
sprakutveckling. Som Ake Edfeldt har visat far denna form av 
pedagogik inte bara konsekvenser for formagan att tala och lyssna, 
utan ocksa for formagan att lasa. (Edfeldt 1974). De elever i ars
kurs 6 som han pratade med vagade inte Iasa bara det de var 
intresserade av, eftersom det da var troligt att man "Iaste pa fel". 
Om ens tal, lyssnande, Iasning och skrivning hela tiden uppfattas 
som saker som man blir bedomd pa grund av, ar vi ganska langt 
fran de naturliga betingelserna for sprakutveckling. 

Sammanfattningsvis, om skolan skall kunna bidra till elevernas 
sprakutveckling och inte bara vidmakthalla de skillnader som redan 
finns, ar det vasentligt att vi faktiskt utnyttjar de kunskaper om 
naturlig sprakutveckling som redan finns och forsoker inratta sko
lan darefter. 
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9. Om skrivundervisning 

Att Hira sig att skriva sonderfaller naturligt i tre uppgifter. For det 
forsta maste man knacka koden: lara sig vilka enheter en text 
bestar av (bokstaver, grafiska ord, olika slag av grafiska meningar, 
stycken, kapitel, etc) och vilken funktion dessa enheter har. For 
det andra maste man lara sig sjalva hantverket: forma bokstaver 
och markera olika enheter med hjalp av mellanrum och interpunk
tion. For det tredje maste man Iara sig ett speciellt spnlkbruk, ett 
skriftsprak. 

Alla de har uppgifterna kan innebara problem for barn och ung
domar som skall Iara sig att skriva eller utveckla sin skrivformaga. 
Det ar rimligt att anta att atminstone vissa av dessa problem kan 
losas genom att barn och illlgdomar far direkta anvisningar om hur 
de skall bara sig at. Syftet med det bar kapitlet ar att diskutera 
hur sadana anvisningar skall formuleras. 

Tre krav 
Det ar rimligt att stalla fOljande tre krav pa de anvisningar som 
skall ges i skrivundervisningen: 

Anvisningarna skall, till att borja med, vara baserade pa sanna 
pastaenden om levande sprakbruk. Manga traditionella anvisning
ar har bara en indirekt relation till si'tdana pastaenden. Ta t ex 
anvisningen "Borja aldrig en mening med och ell er men!" Som 
Margareta Westman har papekat for mig har och och men i borjan 
av meningar en sarskild funktion i skriftsprak, namligen att sam
ordna den foljande meningen med ett foregaende textstycke, besta
ende av fIera meningar. En person som stOter pa den ovanstaende 
anvisningen har formodligen inte sa stor mojlighet att hitta fram till 
den generaliseringen. 

Den ovanstaende anvisningen ar ett exempel pa en ganska vanlig 
typ av anvisningar, namligen sadana som ar baserade pa kategoris
ka pastaenden om en forms forekomst i skrift. Den sprakliga verk-
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ligheten ar dock sallan sa renodlad. Forekomsten av en viss form 
kan ofta beskrivas pa ett realistiskt satt bara om vi tar hansyn till 
dess funktion. Kategoriska fordomanden eller rekommendationer 
av en viss spraklig form tjanar i sadana fall bara till att mystifiera 
skriftspraket och pa sa satt skilja ut dem som skriver "bra" fran 
dem som inte gor det. 

Ett annat krav ar att anvisningarna skall vara begripliga. Den 
~om far en anvisning skall ha mojlighet att identifiera de enheter 
och egenskaper som anvisningen uttalar sig om. Manga anvisningar 
som ror svenskans stavning ar t ex formulerade pa ett yvigt bild
sprak, vars relation till stavningen kan vara nog sa svar att genom
ski'tda. Det ar inte uppenbart att man Iar sig dubbelteckning och 
enkelteckning av konsonanter bast genom att fa sig tilllivs jamfo
relser med gummiband och bollar. 

Slutligen skall anvisningarna go aft utfora. En anvisning skall 
kunna ligga till grund for en mojlig produktionsstrategi. Det finns 
t ex inget som tyder pa att man i skriftlig produktion direkt tar 
hansyn till den relativa frekvensen av olika ordklasser. En anvis
ning som "Skriv manga substantiv!" ar saledes inte sarskilt lyckad. 

De har kraven ar val i och for sig oproblematiska. Det ar kombi
nationen av dem som ger upphov till intressanta problem. I prakti
ken far fOrmodligen det forsta kravet och det tredje kravet sta 
tillbaka for det andra kravet. Det ar Iattare att fordoma en form an 
att ge sig in pa en diskussion om i vilka sammanhang formen kan 
anvandas och fora diskussionen pa ett si'tdant satt att den mynnar ut 
i en anvisning som gar att tillampa. 

A andra sidan klagar manga Iarare pa att lingvistiska beskriv
ningar av sprakbruk ar alltfor abstrakta, att de inte kan utnyttjas 
direkt i klassrummet. Renodlat lingvistiska anvisningar har i sa fall 
en tendens att ignorera det andra och det tredje kravet. 

Jag tror att det ar viktigt att vara medveten om de har kraven och 
deras svarforenlighet nar man diskuterar skrivundervisning. Ris
ken ar annars att Iarare och forskare betonar olika krav pa anvis
ningar och att detta forhindrar vettig kommunikation dem emellan. 

I det foljande skall jag diskutera vilka sorters anvisningar som 
kan hjalpa barn att knacka skriftkoden och att tillagna sig ett 
skriftsprak. Jag kommer inte att foresla nagra konkreta anvisning
ar, men jag skall efter basta formaga forsoka att ta hansyn till de 
ovanstaende tre kraven i min diskussion. 

148 



Tal och skrift 
Att knacka skriftkoden innebar, som jag redan har sagt, att inse 
vilka enheter en text bestar av och vilken funktion de enheterna 
har. En mycket vanlig uppfattning ar att man kan underlatta den 
uppgiften for barn genom att papeka for dem korrespondenser 
mellan enheter i tal och enheter i skrift. Nar de val har liirt sig dessa 
korrespondenser antas de sedan kunna overfora sin kunskap om 
olika talspraksenheters funktion till de motsvarande skriftspraks
enheterna. 

De oftast utnyttjade korrespondenserna mellan tal och skrift ar 
foljande: 

Enhet i skrift 

ut. Det regnade. Dii 
ut. Det regnade. Dii 
ut. Det regnade. Dii 

Namn 

bokstav 
ord 
mening 

Motsvarande enhet i tal 

ljud 
ord 
mening 

Detta ar naturligtvis en rimlig uppfattning. Det grundliiggande 
ordfOrradet och de grundliiggande reglerna fOr bojning, avledning 
och meningsbyggnad ar gemensamma for tal och skrift. Stavningen 
ar, atminstone i svenskan, till stor del fonologiskt motiverad. lnte 
desto mindre finns det problem med den bar uppfattningen (Tele
man 1972, Linde1l1979). 

For det forsta finns det ett stort antal enheter i skrift som inte har 
nagra uppenbara motsvarigheter i tal. Vilka enheter i talet svarar 
t ex mot de enheter i skrift som avgransas av semikolon eller 
kolon? Finns det nagon enhet i talet som svarar mot ett stycke text 
inom parentes? Vilken ar relationen mellan stycken och liingre 
enheter i sammanhiingande tal? Detta ar bara ett urval av de fragor 
man kan stalla. Till och med nar det galler ett sa pass valdiskuterat 
fenomen som kommatering ar forhallandet mellan enheter i tal och 
enheter i skrift mycket oklart. 

For det andra ar det valbekant att aven de mindre problematiska 
korrespondenserna: mellan Ijudtyper (fonem) och bokstavstyper 
(grafem), mellan fonologiska ord och grafiska ord, och mellan 
"meningar" i tal och grafiska meningar, inte ar sa direkta som man 
kan frestas att tra. Ord stavas inte alltid som de later, vad som ar 
ett ord i tal (dvs en enhet med ett huvudtryck), t expabordet svarar 
ibland mot tva grafiska ord: pa bordet. En enhet i talet som ar 
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sammanhaIlen av en intonationskontur svarar inte alltid mot en 
grafisk mening. Ta t ex foljande yttrande (av en typ som inte ar 
alltfOr ovanlig hos barn): /min lillasyster / hon / honjar viii komma/ 
(/ markerar grans en fOr en enhet som ar sammanhiUlen av en 
in tonationskon tur) . 

De har tva problemen har att gora med det forsta kravet pa 
anvisningar, att de skall vara baserade pa sanna pastaenden. Det ar 
helt enkelt inte sant att skrift ar nedskrivet tal, och detta i och for 
sig trivial a faktum maste forr ell er senare innebara problem for en 
skrivundervisning som behandlar skriften som om den faktiskt yore 
nedskrivet tal. Lite tillspetsat kan man saga att en si'tdan grundJag
gande skrivundervisning medfor att den fortsatta utvecklingen av 
skrivformagan kommer att innebara att man Jar sig en serie undan
tag till forestallningen att skrift ar nedskrivet tal, anda tills man (i 
basta fall) kommer till en punkt dar man maste organisera om sin 
kunskap om skriftspraket. Schematiskt kan utvecklingen tecknas 
sa bar: 

Stadium I: Skrift=nedskrivet tal 
Stadium II: Skrift=nedskrivet tal + (systematiska) avvikelser 
Stadium Ill: Skrift=ett alternativt sprakligt uttryckssatt (vars 

ordfOrrad och grammatiska regler till stor del ar de 
samma som i tal) 

Vi skulle nu kunna vanta oss att det uppstar problem for barn och 
ungdomar nar de skall ga over fran ett stadium till ett annat. Jag vill 
ta upp tva fenomen som verkar kunna betraktas som sadana pro
blem. 

Nar det galler overgangen fri'm I till Il, kan vi forutsaga att barn 
som verkligen tagit "skrift=nedskrivet tal" pa allvar kan fa pro
blem. Barn som "stavar fonetiskt", t ex tijo istallet for tio, jekt 
istallet forjegt, etc, kan kanske sagas tillhora den gruppen. 

Nar det galler overgangen fran Il till Ill, sa maste den, liksom 
forsok att fa barn och ungdomar att tillagna sig speciella skrift
sprakliga drag overhuvudtaget, hammas av attityden "varfor kan vi 
inte skriva som vi talar". Den attityden ar tydligen inte sa ovanlig 
hos elever i den svenska skolan, och harror formodligen inte bara 
fran det svenska postverkets kampanj for att vi ska "skriva som vi 
talar". Om man Jar sig skriva utifran forutsattningen att skrift ar 
nedskrivet tal, ar det naturligt att betrakta avvikelser fran talspra-
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ket som onodiga. 
Vad jag har velat peka pa har ar att det ar vasentligt att redan 

fran borjan Mlla den verkliga relationen mellan tal och skrift oppen 
fOr diskussion. Det innebar att man maste poangtera bade att tal 
och skrift ar alternativa sprakliga uttryckssatt och att det finns 
langtgaende overensstammelser mellan demo Detta forutsatter 
dock, enligt min mening, att man ocksa tar upp en diskussion om 
vilka speciella funktioner skriftspraklig kommunikation har, och pa 
sa satt motiverar skriftsprakets sardrag. Allt detta ar naturligtvis 
pedagogiskt besvarligt, men jag tror inte att det finns nagot satt att 
komma runt dessa saker. Forr ell er senare dyker de upp i undervis
ningen i alla fall. 

Innanjag gar in lite narmare pa skriftens funktioner, villjag bara 
peka pa ett annat problem med talspraksbaserade anvisningar. Det 
problemet har att gora med kravet pa att anvisningar skall vara 
begripliga. 

Barn har en praktisk kunskap om !jud, ord och meningar, i den 
meningen att de kan handskas med dem nar de producerar och 
forstar yttranden. Det innebar dock inte nodvandigtvis att de har 
en medveten kunskap om vilka enheter de praktiskt beharskar. 
Barn maste alltsa klara av tva saker, nar de far en talspraksbaserad 
anvisning: att bli medvetna om och kunna identifiera den talspraks
enhet det ar fragan om, samt att uppratta en korrespondens mellan 
den talspraksenheten och en skriftspraksenhet. Den forsta uppgif
ten kan vara val sa svar som den andra, och kraver ocksa tid och 
diskussion. 

Som Sven Ohman har papekat for mig har uppfattningen att 
skrift ar nedskrivet tal annu mer langtgaende konsekvenser an de 
jag hittills har berort. loch med skrivundervisningen gors barn 
medvetna om sitt talsprak pa ett systematiskt satt, dvs de Iar sig 
inte bara att skriva, de lar sig ocksa en teori om talspraket, namli
gen att talsprak, grovt uttryckt, ar talat skriftsprak. I kraft av den 
teorin kan sedan barnens talsprak beskrivas som slarvigt, felaktigt 
eller tom ogrammatiskt. Det vill saga, talspraket uppfattas som 
korrekt bara i den man det overensstammer med skriftspraket. 
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Skriftens funktioner 
Jag skrev tidigare att det ar nodvandigt att motivera skriftsprakets 
sardrag (vilket i och for sig inte behover vara detsamma som att 
forsvara dem) utifran den skriftliga kommunikationens speciella 
funktioner. Vilka ar da dessa funktioner? 

De aldsta skriftsystemen verkar ha uppkommit ur ett behov att 
bevara och dokumentera olika saker: ekonomiska transaktioner, 
minnet av framstaende personer och deras bedrifter, lagar, heliga 
texter och andra urkunder, etc. Den har funktionen hos skriften 
finns naturligtvis kvar an idag, och utover ett starkt inflytande pa 
skriftspraket. Poangen med ett dokument ar ju inte bara att det 
troget aterger det som skall dokumenteras, utan ocksa att det ser ut 
som ett dokument. Ett traditionellt protokoll skall t ex inte bara 
korrekt aterge de be slut som fattas, utan ocksa vara uppstallt pa ett 
visst satt och overensstamma med ett visst sprakbruk (§ 1. Oppna
de ordforanden motet.) 

En annan funktion hos skriften ar dess anvandning som kommu
nikationsmedel. Skriftlig kommunikation ar relativt oberoende av 
tid och rum, och vasentliga drag i skriftspraket, som explicitet och 
koncentration; hOr ihop med dessa egenskaper hos skriftlig kom
munikation. Men fOr att forsta skriftsprak ar det ocksa vasentligt 
att halla i minnet att de moderna skriftspraken utformats under en 
tid da liis- och skrivkunnighet var forbeMllna en elit, och att 
skrivandet till storsta delen utfordes inom ramen for administra
tion, lagstiftning och andra verksamheter. Igen var det (och ar) 
vasentligt att texter som skrevs inom ramen for sadana verksamhe
ter kunde identifieras som sadana, att det framgick att de inte var 
skrivna av vem som helst. 

Skriften fungerar ocksa som redskap for reflektion over egna 
tankar och kanslor. Genom att skriva ned tankar och kanslor kan 
man forhalla sig till dem, strukturera dem och bearbeta dem, vare 
sig det galler att komma underfund med sig sjalv eller att losa 
vetenskapliga problem. Skriftens roll nar det galler att organisera 
kunskap av olika slag ar naturligtvis mycket stor, och manga av 
vara gangse medel fOr det ar helt skriftberoende: listor, tabeller och 
olika slag av vetenskapliga formler. 

Lika lite som skrlft ar nerskrivet tal, ar skrift en ersattning fOr tal. 
Skriften har sina egna funktioner, som val motiverar dess existens. 
Att skriva ar en annan sorts verksamhet an att tala, inte bara rent 
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tekniskt utan ocksa nar det galler verksamhetens sociala betingel
ser och funktioner (Goody 1977). 

Jag tror att det yore anskvart att pa nagot satt fara in sadana har 
resonemang i skrivundervisningen, som ett led i diskussionen om 
talets och skriftens oIika villkor och skillnaderna mellan talsprak 
och skriftsprak, men jag ar fullt medveten om att det aterstar 
mycket arbete innan det bIir majIigt. 

Textbyggnad 
Ett utmarkande drag far skrivna texter ar att de just ar texter, dvs 
att de inte bara be star av ett antal meningar ordnade efter varandra, 
utan att de har en innehallsIig och (atminstone ibland) formell 
struktur. Jag skall har inte ga in pa hur den strukturen ser ut. Jag 
skall naja mig med en kortfattad diskussion av vad det innebar att 
Iara sig att skriva texter. 

Lat oss utga ifran att en person skall beratta om ett handelsefar
lopp. Den enklaste metoden far att producera en sadan berattelse 
kan framstallas schematiskt pa faljande satt: 

.. ~ 
HANDELSE ) mening 

1 
ut 

Det vill saga, man valjer ut en komponent av handelsefarloppet, 
konstruerar en plan far en mening som beskriver den komponenten 
och utfar den planen. Darefter valjer man ut en ny komponent, 
konstruerar en ny plan far en mening, utfar den, och sa vidare. 

Detta verkar vara en inte alltfar orimlig modell av hur informellt 
talsprak produceras. Vi bar dock komma ihag att det ar planer far 
yttranden som konstrueras i talsituationer. Talets planeringsenhe
ter bar definitivt inte antas vara fullstandiga meningar. 

Barns tidiga skriftIiga alster verkar ocksa produceras pa det har 
sattet. Jamfar faljande utdrag ur en uppsats av en flicka i klass 1: 

"Jag skulle ga pa bio en dag, i gar. Emil i Lanneberga sag jag. 
Ensam var jag dar. Pa Forellen var det. Den var bra. Jag har sett 
den flera ganger. " 
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Den andra, tredje och fjarde meningen verkar dessutom vara upp
byggda kring inledande nyckeIfraser. 

Att producera en text ar mera komplicerat. Foljande ar en sche
matisk framstallning av hur det kan tankas ga till: 

HANDELSE"---..;..------~ 
~eni~ ) 
~ 

ut 

Det vill saga, man planerar en textstruktur, valjer ut en komponent 
av handelseforloppet som kan utgora en del av den forsta textenhe
ten (t ex exposition, om vi utgar fran Ole Togebys foreslagna 
textstruktur (Togeby 1979): exposition + episod (= komplikation 
+ reaktion) + moral), konstruerar en plan for en mening som 
beskriver den komponenten och utfor den planen. Darefter gar 
man tillbaka till textstrukturen, valjer ut en ny komponent som kan 
inga i expositionen (eller i nasta textenhet), producerar en mening 
som beskriver den komponenten och sa vidare. 

Min poang ar helt enkelt foljande: for att lara sig ett skriftsprak 
maste man ocksa lara sig olika typer av textstrukturer och att 
producera i enlighet med textstruktur. Det innebar da att anvis
ningar om sadana saker bor ges i skrivundervisningen. Hur skall 
sadana anvisningar se ut? 

Nar det galler kravet pa att anvisningar skall vara baserade pa 
sanna pastaenden, ar det viktigt att poangtera att textstruktur ater
finns framst pa innehallsplanet, inte pa det formella planet, och att 
textbyggnad ar lika mangskiftande som meningsbyggnad, om inte 
mer mangskiftande. Det finns ingen arkivtext som forvaras hos 
Svenska spraknamnden ell er liknande organ. 

Nar det galler begriplighet och utforbarhet ar det formodligen 
viktigt att anvisningarna kopplas till nagon sorts praktik. En natur
lig sadan ar helt enkelt att man laser vad man sjaIv har skrivit och 
later andra Iasa det, samt att man lar sig tekniken att skriva om 
egna och andras alster. 

Vidare ar det aven har formodligen viktigt att dra fram likheter 
och olikheter mellan talsprak och skriftsprak. Vad jag skrev ovan 
gay intrycket att informellt talsprak inte har nagon motsvarighet till 
textstruktur, men det ar inte sant. Historier, berattelser och andra 
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typer av muntliga "texter" har en struktur pa innehallsplanet, som 
kanske inte iir lika detaljerad som de strukturer Ole Togeby tar 
upp, men som iinda finns diir. Anvisningar om textstrukturer kan 
mycket viiI utga ifran en diskussion om inneMllsstrukturen i tal och 
dess kommunikativa funktioner. Med det som bakgrund kan man 
sedan ta upp textstrukturer, deras siirdrag och deras speciella kom
munikativa funktioner. 

Slutord 

Det jag har forsokt visa pa hiir iir att anvisningar i skrivundervis
ningen maste bygga pa en diskussion om olika kommunikativa 
funktioner hos spraklig kommunikation, om fOrMllandet mellan 
form och funktion, om forMllandet mellan tal och skrift och om 
inneMllsstrukturer av olika slag i talsprak och skriftsprak. En 
sadan diskussion kriiver naturligtvis att elever tilliignar sig en 
spn'lklig medvetenhet, att de liir sig begrepp som gor att de kan 
reflektera over olika sprakliga fenomen och tala om demo Den 
traditionella grammatikundervisningens begrepp har viiI en viss roll 
att spela i det sammanhanget, men en diskussion av det slag som 
jag forestiiller mig kan definitivt inte foras enbart med hjiilp av de 
begreppen. Vad som behovs iir en mer omfattande och funktionellt 
baserad "sprakliira". 
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10. Lar man sig spnlk genom att lara 
sig grammatik? 

Lat oss utga fran en situation dar nagon ska lara sig ett nytt sprak 
eller en ny variant av ett sprak som hon redan beharskar, t ex ett 
standardiserat skriftsprak, och dar malet fdimst ar praktisk sprak
fardighet och inte t ex teoretisk insikt i sprakets eller variantens 
struktur. Den fraga jag ska diskutera i det hiir kapitlet, och 
delvis besvara, ar om en person i en sadan situation har nagon nytta 
av kunskaper om sprakets eller variantens grammatik. 

Jag ska borja med att gora en distinktion som ar oundganglig i det 
har sammanhanget. En person som har liirt sig ett sprak har inte 
bara liirt sig ett antal ord utan ocksa ett antal grammatiska regler, 
regler som anger vilka egenskaper olika slag av grammatiska me
ningar har i det spraket. Sa har t ex en person som har lart sig 
engelska liirt sig att ja-och-nej-fragor uttrycks med meningar som 
har foljande form: 

(1) Hjalpverb - Subjekt - Resten av meningen 
(Are you tired? 
Can I have a beer? 
Did he talk to her?) 

Sjalvklart menar jag inte att engelsktalande nodvandigtvis liirt sig 
en regel som ar formulerad i termer av begreppen hjalpverb och 
subjekt. Vad jag menar ar bara att de har liirt sig en regel som har 
samma beteendekonsekvenser som regeln i (1). Lat oss kalla en 
regel som en sprakbrukare har lart sig och som hon anvander for att 
producera egna sprakliga yttranden och forsta andras sprakliga 
yttranden fOr en anvandarregel (A-regel). A-regler ar normalt 
omedvetna. Dvs en person som har lart sig en A-regel kan i en stor 
mangd fall avgora om ett yttrande stammer med regeln eller inte, 
men kan normalt inte formulera de kriterier som hon gar efter da 
hon bedomer detta. En A-regel ar nagot som man kan tillampa, 
men normalt inte aterge. 

Men det finns ocksa en annan typ av grammatiska regler, de 
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explicita regler som vi finner i grammatiska beskrivningar av sprak. 
Lat oss kalla sadana regler for beskrivarregler (B-regler). B-regler 
ar avsedda att beskriva, och ofta reglera, ett sprakbruk. De har 
darmed en annan status an A-regler. En person som har lart sig 
eller formulerat en B-regel har gjort det genom medveten inlarning 
och kan sedan bade aterge och tillampa regeln. N aturligtvis kan en 
B-regel automatiseras, sa att man inte behover aktualisera den i sitt 
medvetande vaIje gang man skall tillampa den, men det andrar inte 
dess status pa nagot avgorande satt. 

Den vasentligaste skillnaden mellan A-regler och B-regler galler 
namligen inte medvetenheten, utan det faktum att de ar inlarda och 
anvands i olika typer av sprakliga aktiviteter. A-regler anvands i 
spontan spraklig produktion och forstaelse, medan B-regler an
vands for de metasprakliga aktiviteterna beskrivning och reglering 
av sprakbruk. Det finns numera en hel del evidens for att meta
sprakliga aktiviteter i manga avseenden skiljer sig fran direkt 
spdiklig produktion och fOrstaelse (se Gleitman & Gleitman 1979), 
vilket innebar att man inte kan utga ifran att en B-regel, aven om 
den ar automatiserad, alltid kan gora tjanst som en A-regel. ForMI
landet mellan A-regler och B-regler ar saledes inte sjalvklart. Vi 
kan da fraga oss under vilka forMllanden man kan lara sig en 
A-regel genom att lara sig en B-regel, och i det har kapitlet skajag 
lata den fragan galla som precisering av rubrikens fraga: Lar man 
sig sprak genom att lara sig grammatik? 

En A-regel kan ses som ett antal villkor pa yttranden. Att kunna 
en A-regel innebar att veta hur ett yttrande ska lata, eller se ut, for 
att det ska vara en mening av en viss typ, besta av ord av ett visst 
slag och inneMlla vissa Ijud eller bokstaver. Daremot sager inte 
regeln nagot om hur exakt man bar sig at for att producera eller 
forsta yttranden som uppfyller regelns villkor. En jamfOrelse med 
schack kan kanske vara upplysande. En springare far flyttas tva 
steg i en riktning och sedan ett steg vinkelratt mot de forsta tva 
stegen. En spelare fOljer den regeln vare sig hon flyttar springaren 
ruta for ruta eller direkt placerar den i den tredje rutan. Pa samma 
satt uppfyller ett yttrande som Do you follow me? regeln (1), 
oberoende av de steg som talaren anvander sig av fOr att planera 
och producera yttrandet. 

For att en B-regel ska kunna tjana som A-regel maste den saIe
des vara sa formulerad att den gor det mojligt att identifiera de 
relevanta egenskaperna hos de yttranden som den tacker, vilket i 
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sin tur innebar att den som ska lara sig regeln maste kunna forsta 
vilka egenskaper som regeln identifierar, och att regeln korrekt 
identifierar de egenskaper som ar relevanta. Med andra ord: regeln 
maste vara bade forstaelig och riktig. 

Traditionella grammatiska regler ar problematiska bade vad be
traffar forstaelighet och vad betraffar riktighet. Grammatiska ter
mer som subjekt, predikat, substantiv, hjaIpverb och adverb ar 
nagorlunda precis a for ett antal klara fall, men blir oprecisa sa snart 
de ska tillampas pa andra fall an de klara. For att ta ett enkelt 
exempel: Ar have ett hjaIpverb i alIa fall? Reter det Have you a 
match? eller Do you have a match? och hur stammer alternativet 
Have you got a match? med reglerna for ja-och-nej-fragor i engels
kan? Visserligen ar det i praktiken inte sarskilt svart att forklara 
vad som ar speciellt med have, men det fortar inte poangen med 
exemplet, som jag menar ar generell: grammatiska regler av tradi
tionellt snitt lamnar oss utan ledning i manga avgorande fall. 

I det exempel somjag valt kan man ocksa fraga sig hur pass stor 
nytta en generell regel formulerad i termer av subjekt, hjalpverb 
och huvudverb egentligen gor. Vad det ar fragan om ar ju att 
engelskaja-och-nej-fragor bildas i enlighet med tva olika monster: 

I Re saw her - Did he see her? 
n Re was tired - Was he tired? 

och att det ar mojligt att rakna upp de verb som foljer monster n. 
(vissa anvandningar av have ar speciella i det att de i vissa varianter 
av engelska foljer I, i andra n och i ytterligare andra har ett eget 
monster, med expletivtgot.) 

Det ar knappast troligt att man kan lara sig de har monstren 
utifran allmanna definition er av subjekt, hjalpverb och huvudverb. 
Snarare ar det precis tvartom: genom medveten reflektion over 
monstren loch II kan man lara sig inneborden av begreppen 
subjekt, hjalpverb och huvudverb. Sedan kan naturligtvis de be
greppen vara till stor hjalp nar man ska lara sig nya monster, 
forutsatt att man haIler i minnet att ett begrepp som t ex subjekt 
inte nodvandigtvis tacker precis samma doman i de olika fall dar 
det ar relevant. Medan det formella subjektet there fungerar som 
subjekt nar det galler ja-och-nej-fragor, gor det det inte nar det 
galler verbkongruensen: Were there many linguists at the party? 

Lite tillspetsat kan vi saga att en B-regel knappast kan tjana som 
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en direkt praktisk anvisning, utan att dess varde ligger i att den kan 
utgora en explikation av en redan inIard A-regel. Dvs for att en 
B-regel ska vara forstaelig maste den kunna knytas till en nagorlun
da val fungerande A-regel. I ett sMant Iage kan den tjana som 
grund for en korrigering och/eller generalisering av den redan fOre
fintliga A-regeln, och som en brygga till andra A-regler. 

Detta leder oss till den allmanna slutsatsen att den basta tagord
ningen yid sprakinIarning ar foljande: 

~ 
---,) Praktik teori 
~ 

Teorin, dvs den grammatiska beskrivningen, ska saIedes idealt 
utgora en explikation av en redan existerande praktik och denna 
explikation ska kunna tjana som utgangspunkt for en ny, och for
hoppningsvis battre, praktik. Lite schematiskt kan vi da saga att 
felet med den traditionella grammatik- och oversattningsmetoden 
var att praktiken gays for litet utrymme, medan felet med direktme
toden var att teorin inte fick nagon plats i inIarningsprocessen. 

Nar det sedan galler de grammatiska reglernas riktighet ar det val 
strangt taget onodigt att pavisa de traditionella grammatiska regler
nas ofullstandighet. Lat mig bara ta ett enda exempel: satsadver
bialens placering i svenskan. Den typiska regeln ar att de foljer det 
finita verbet i huvudsatser och foregar det finita verbet i bisatser. 
Denna regel kan tyckas sjalvklar, men det ar den inte aIls. Den 
utesluter t ex de grammatiska meningarna i (2), men inte de ogram
matiska meningarna i (3). 

(2) Formodligen var han trott 
Nog kan vi val gora upp eld 

(3) Han dricker for mycket tyvarr pa fester 
Vi tror att tyvarr han har glOmt bort oss 

Visst kan man omformulera regeln sa att den blir mer precis, men 
det ar inte nagon enkel uppgift, och det ar heller inte riktigt rele
vant. Vadjag vill pavisa ar helt enkelt att grammatiska regler, aven 
de till synes mest sjalvklara, inte kan tas bokstavligt, utan att de 
galler bara under vissa villkor, som normalt inte anges i regeln. 

Men vi kan ifragasatta riktigheten hos grammatiska regler pa ett 
an mer grundIaggande plan. Grammatiska beskrivningar kan, som 
jag redan pavisat, bast forstas som explikationer av en redan given 
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spnlklig praktik. Detta innebar dels att de inte direkt styr den 
sprakliga praktiken, dels att de har samma status som andra typer 
av teoretiska utsagor: de utgor mer eller mindre valgrundade gene
raliseringar om ett visst fenomen, men kan inte betraktas som 
oomkullrunkeliga sanningar. Grammatiska regler ar preliminara i 
tva viktiga avseenden: De uttrycker en viss grad av insikt i en viss 
typ av spraklig praktik. Nar insikten fordjupas eller nar praktiken 
forandras behover ocksa de grammatiska reglerna revideras. 

Ytterst handlar de grammatiska reglernas ofullstandighet om det 
faktum att manskliga sprak ar oppna, dynamiska system av ut
trycksmedel, for vilka det inte ar mojligt att satta upp absoluta 
grans er for vad som kan sagas. Sprakbrukare kan hela tiden utvid
ga sprakets uttrycksmojligheter och gor det. Om vi inte vill hamna i 
den godtyckliga och absurda positionen att allt som hant i spraket 
efter en viss tidpunkt ar felaktigt, maste vi saledes erkanna att alla 
grammatiska generaliseringar, aven de basta, ar preliminara gene
raliseringar som kan sattas ur spel av en kommande praktik. Lat 
mig bara ta ett enda exempel: Det ar fullt normalt att skriva bade 

Vi kan inte ha det sa, vi kan inte leva sa. 

och 

Vi kan inte ha det sa, inte leva sa. 

Daremot kanns 

Vi kan inte ha det sa, du inte leva sa. 

konstigt som alternativ till 

Vi kan inte ha det sa, du kan inte leva sa. 

Vi kan da formulera en regel som utesluter den tredje av de ovan
staende fyra meningarna. Nar vi val har gjort det slar vi upp s 7 i 
Bengt Emil Johnsons Rotmanad och laser: 

Sa kan det inte vara, vi 
inte ha det, det 
inte fortga ... 

Vad ska vi da gora? Ska vi saga att Bengt Emil Johnson uttrycker 
sig ogrammatiskt, eller ska vi saga att var regel ar felaktig? Enligt 
min mening ska vi inte saga nagondera, utan bara konstatera att var 

160 



regel, som alla andra, ar preliminar och att Bengt Emil Johnsons 
uttryckssatt ar en mojIig utvidgning av svenskans uttrycksmojIig
heter. 

Sammanfattningsvis menar jag siUedes att den spdikIiga prakti
ken ar primar i forhallande till grammatiska B-regler. B-regler bor 
ses som preIiminara generaliseringar om spnlklig praktik och inte 
som forutsattningar for spraklig praktik. De har ett klart varde i 
sprakundervisningen, som medel att systematisera och medvetan
degora den sprakIiga praktiken, men sprakundervisning kan inte 
vara enbart, ell er ens framst, utlarning av grammatik. 

Sa man lar sig inte sprak genom att lara sig grammatik, man lar 
sig inte A-regler genom att lara sig B-regler. A-regler lar man sig 
genom att lyssna, lasa, prata och skriva, dvs genom sprakIig prak
tik. Genom B-regler far man en medvetenhet om sin sprakliga 
praktik och denna medvetenhet kan sedan ligga till grund for en 
forandrad praktik. Det ar, i all korthet, mitt svar pa rubrikens 
fraga. 
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11. L T G eller dialogpedagogik? 

Ett ofta aterkommande pastaende om LTG ar att LTG inte bara ar 
en lasinlarningsmetod, utan ocksa ett exempel pa en ny form av 
pedagogisk praktik: en form av dialogpedagogik, ett satt att for
verkliga skolans overgripande mal, ett uttryck for en grundlaggan
de tilltro till barnens formaga att sjalva lara sig saker, etc (Isling 
1980). Trots att ingen egentligen har bemodat sig att visa att pasta
endet ar riktigt har det anda narmast status av vedertagen sanning. 
Ofta presenteras det som den djupaste sanningen om LT G. 

Bakgrunden till detta ar inte sa svar att forsta. Att LTG presen
teras som ett paradexempel pa en ny pedagogisk praktik har tva 
uppenbara funktioner: dels far foresprakarna for vad Daniel Ka1l6s 
(1978) kallat "den nya pedagogiken" ett konkret exempel pa att 
deras ideer fungerar i praktiken, dels kan larare som tillampar L TG 
i nagon form kanna att de inte bara sysslar med det vanliga rutin
jobbet utan att de ocksa ar vagrojare for en ny sorts pedagogik. Det 
senare ar inte minst viktigt for de larargrupper som traditionellt 
befinner sig langt ned i utbildningshierarkin, dvs lagstadielarare 
och, i nagon man, mellanstadielarare. Det finns alltsa, med andra 
ord, manniskor som har intresse av att LTG framstalls som ett 
exempel pa en ny och battre pedagogik. 

N aturligtvis skulle det inte vara mojligt att framstalla LT G som 
exempel pa en ny pedagogisk praktik, om inte LTG pa vissa 
avgorande punkter brot med traditionell pedagogisk praxis. De 
viktigaste ar foljande tva: 

1. Undervisningen tar inte sin utgangspunkt i en abstrakt defi
nierad mognadsniva, utan i en analys av vad eleverna i viss klass 
redan kan; 

2. Undervisningen struktureras i forsta hand av de elevverksam
heter som den syftar till att frambringa eller forbattra, och inte 
av ett antal delflirdigheter som ingar i dessa verksamheter. 

Den ursprungliga motiveringen for LTG var dock inte nagon ab-
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strakt forestallning om en ideal pedagogisk praktik utan en konkret 
analys av las- och skrivundervisningens innehall, av vad det inne
bar att Iara sig att lasa och skriva (se avsnittet "Bakgrund" i 
Ulrika Leimars Lasning po. talets grund, 1975). Den forsta punk
ten ovan hanger ihop med att Ulrika Leimar menade att lasinIar
ning forutsatter en medvetenhet om hur talspraket ar uppbyggt, 
och den andra punkten med att hon insisterade pa att lasning och 
skrivning bast ovas som meningsfulla verksamheter. I bada fallen 
finns det alltsa en inre forbindelse mellan den pedagogiska prak
tiken och undervisningens innehall: praktiken motiveras av inne
hallet, helt enkelt. 

Det finns ocksa mycket som talar for att Ulrika Leimar hade ratt 
i sin analys av vad det innebar att Iara sig att lasa och skriva. 
Aktuell forskning om Iasning och skrivning har pekat pa tva va
sentIiga saker: For det forsta verkar las- och skrivinlarning forut
satta att man har tillagnat sig den "teori" som ligger till grund for 
alfabetisk skrift: att repliker bestar av meningar, meningar av ord, 
och ord av ljud (Gleitman & Gleitman 1979 och Lundberg 1980). 
En las- och skrivundervisning som medvetet borjar med att Iara ut 
denna teori vilket LT G gor, har rimligen storre forutsattningar att 
fanga upp de barn som annu inte helt har tillagnat sig teorin an vad 
en traditionell Ias- och skrivundervisning har. 

For det andra finns det numera manga argument for att Iasning 
och skrivning inte forst och framst ar formstyrda, syntetiserande 
verksamheter, dar bokstaver fog as ihop till ord, ord till meningar, 
och meningar till texter. A yen om Iasning och skrivning inte ar helt 
innehallsstyrda verksamheter, vilket t ex Ake Edfelt (1980) verkar 
havda, sa finns det mycket som tyder pa att innehallsstyrning 
spelar en mycket viktig roll i bade Iasning och skrivning (Gibson & 
Levin 1976). Lasarens och skrivarens avsikter, kunskaper, intres
sen och forvantningar spelar en stor roll for hur resultatet (lasfor
staelsen respektive den skrivna texten) blir. Igen har LT G manga 
fordelar framfor traditionelllas- och skrivundervisning. Innehalls
styrd Iasning och skrivning har en naturlig plats i LT G, till skillnad 
fran en Ias- och skrivundervisning som till storsta delen bygger pa 
formella rardighetsovningar. 

Det finns alltsa en inre forbindelse mellan undervisningens inne
hall och arbetssattet i LT G, och det ar min overtygelse att varje 
framgangsrik form av pedagogisk praktik kannetecknas av en sa
dan inre fOrbindelse mellan innehall och arbetssatt, och att varje 
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forsok att diskutera arbetssattet skilt frfm inneMllet, eller for den 
delen att diskutera inneMllet skilt Mm arbetssattet, med nodvan
dighet blir abstrakt och ideologiskt. 

Det ar ocksa den inre forbindelsen mellan inneMllet och arbets
sattet som skiljer LT G fran olika varianter av dialogpedagogik. 
Dialogpedagogik av t ex Barnstugeutredningstyp ar just abstrakt 
och ideologisk, eftersom den gor ansprak pa att kunna utforma 
arbetssattet utan hansyn till undervisningens inneMll. 

Nar man havdar att den djupaste sanningen om L TG ar att den 
ar en ny form av pedagogisk praktik, trollar man just bort den 
inneMllsmassiga sidan av LTG, analysen av lasning och skrivning, 
och skar av den inre forbindelsen mellan arbetssatt och inneMll. 
Darmed gor man ideologi av arbetssattet, forvandlar det till en 
samling pedagogiska riter, som kan bytas ut mot andra riter nar 
tidsandan sa kraver. 

Allmant sett menar jag att varje fors ok att forsta och/elIer for
andra en pedagogisk praktik, vare sig det handlar om pedagogisk 
forskning, praktisk undervisning eller undervisningspolitik, maste 
ge svar pa foljande fragor: 

., Vad ska laras ut? 

., Vilka ar betingelserna for inlarning? 

.. Hur kan man lara ut det som ska laras ut under de betingelser 
som ar for handen? 

Om man underlater att ta upp nagon av de har fragorna blir resulta
tet inte pedagogik utan en pedagogisk jargong, ett satt att tala om 
undervisning elIer ett satt att vara i klassrummet, som bara har en 
indirekt relation till vad som egentligen hander i skolan. Styrkan 
med LT G ar just att den inte vajer for nagon av de har fragorna och 
att de svar den ger pa manga punkter gar djupare an de gangse 
svaren. Till skillnad fran olika ideologiska former av dialogpedago
gik tar LT G de pedagogiska problemen pa alIvar. 

Med detta villjag inte ha sagt att LTG har lost alIa problem som 
har att gora med las- och skrivundervisning. Sa ar helt klart inte 
fallet. En sak som LT G inte aIls har kommit tillratta med ar den 
sociala aspekten av las- och skrivinlarningen. Nar barn lar sig lasa 
och skriva lar de sig ocksa en uppsattning varderingar av vad som 
utgor bra och korrekt sprak (skriftsprak och rikssprak) och vad 
som utgor daligt och felaktigt sprak (talsprak och dialekter). Hur en 
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His- och skrivinHirning pa talets grund ska forhalla sig till de hiir 
viirderingarna iir i hog grad en oppen fnlga, liksom vilka griinser de 
viirderingarna satter for den pedagogiska praktiken: Hur mycket 
nedskrivet talsprak tal lararen, foraldrarna och myndigheterna; 
vilken outsagd sprakpolitik satter de konkreta ramarna for den 
tidiga las- och skrivundervisningen? Vidare ar det oklart hur den 
fortsatta liis- och skrivundervisningen ska utformas for elever som 
lart sig liisa och skriva med LT G. Vad jag menar ar att LT G har 
stallt de riitta fragorna om His- och skrivinliirning och foreslagit svar 
som pa vissa punkter innebar klara framsteg. 

Sammanfattningsvis menar jag alltsa att det iir en forvanskning 
och ett forytligande av LT G att se den som en form av dialogpeda
gogik, att LT G: s styrka ligger i dess analys av vad det innebar att 
lara sig att skriva och liisa, och att det arbete som Ulrika Leimar 
pabOrjade ar en fruktbar utgangspunkt for fortsatt praktiskt, teore
tiskt och politiskt arbete med las- och skrivundervisning. 
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12. Att ga i sprakUira 

Spraklig praktik ar den drivande kraften i sprakutvecklingen. Ens 
sprakkunnande fordjupas och breddas framst genom att man deltar 
mer och mer aktivt i fier och fier normala sprakliga verksamheter, 
verksamheter dar ens repliker syftar till att ge mening at interak
tionen med verksamhetens amnen och med de andra deltagarna i 
verksamheten. Detta ar, i korthet, den syn pa sprakutveckling som 
jag pa olika satt har argumenterat fOr i denna bok. For ytterligare 
stod for denna syn, se t ex artiklarna i Svar pa tal, Teleman (1982) 
och Thavenius (1982). 

En konsekvens av denna syn ar att sprakliga rardighetsovningar 
kan bidra till ett okat sprakkunnande bara om ovningarna ar direkt 
anknutna till en spraklig praktik. Med andra ord: fardighetsovning
ar forutsatter en pagaende sprakutveckling i nagon normal spraklig 
verksamhet. Om en sadan pagaende sprakutveckling inte ar for 
handen har ovningarna ingen mening fOr eleven, eftersom hon inte 
har nagon konkret anvandning for de inovade rardigheterna. Det 
typiska i sadana fall ar att de rardigheter som har inovats snabbt 
gloms bort nar val ovningarna ar avslutade. Detta galler bade nar 
ovningarna inte ar anknutna till nagon praktik overhuvudtaget och 
nar ovningarna ar anknutna till en praktik som eleven inte ar i fard 
med att tillagna sig. Om man just ar i fard med att lara sig de forsta 
orden pa ett frammande sprak har man ingen som helst nytta av 
aldrig sa pedagogiska ovningar i bildning av relativsatser, for att ta 
ett nagot drastiskt exempel. 

Jag menar saledes inte att fardighetsovningar ar "mot naturen" 
och generellt bor undvikas, utan bara att sadana ovningar, om de 
aIls ska anvandas, maste vara anknutna till en praktik som eleverna 
ar i fard med att tillagna sig (eller tillagna sig battre). Om de inte ar 
anknutna till en sadan praktik ar de i basta fall poanglOsa, i samsta 
fall direkt hindrande for sprakutvecklingen, eftersom de tar upp tid 
som kunde ha anvants till relevant spraklig praktik istallet. 

Det ar naturligt att fraga sig varfor sprakliga rardighetsovningar 
spelar sa stor roll i skolundervisningen, nar deras effekter pa sprak-
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utvecklingen ar sa svaga. Har kan vi till att borja med hanvisa till 
en seg tradition. Som Thavenius (1981) sa vaI har dokumenterat har 
vi i Europa en tvatusenarig utbildningstradition dar skolundervis
ning likstalls med sprakundervisning och dar sprakundervisning 
likstalls med satslosning, understodd av glos- och grammatikplugg. 

Men denna traditions existens maste i sin tur forklaras: varfor 
har den varit sa seg och sa dominerande. Jag tror att svaret pa 
denna fraga ar forMllandevis enkelt: Den vasterlandska skolan har 
alltid haft som framsta uppgift att utbilda en bildad elit och denna 
elit har for sin vidareutbildning och sina framtida uppgifter behovt 
tillagna sig ett speciellt sprak: offentligt latin/offentlig grekiska 
under antiken, latin under medeltiden och ett standardiserat natio
nellt skriftsprak alltsedan renassansen. 

I de fall dar utbildningen har varit allman, dvs ocksa omfattat 
elever som inte skulle inga i eliten, har utbildningen ocksa gett 
upphov till en framgangsrik metainIarning: de elever som inte alls 
eller endast i ringa grad lart sig det speciella spraket har atminstone 
Iart sig vad som utgor korrekt sprak och att deras eg~t sprakeller 
sprakbruk ar alldeles for ratt och vulgart for att kunna tjana hogre 
syften. Traditionen har saledes fortlevat i kraft av sin sociala funk
tion: den har reproducerat den sprakliga makt- och arbetsdelningen 
och darmed ytterst den totala samhalleliga makt- och arbetsdel
ningen. 

Om nu skolan inte kan astadkomma en sprakutveckling genom 
rardighetsovningar, sa maste den eventuella sprakutvecklingen i 
skolan aga rum inom ramen fOr den normala sprakliga verksamhe
ten i skolan, dvs inom ramen for den inneMllsinriktade undervis
ningen. Som jag visade i kapitel 7 ar dock denna verksamhet, hur 
den an utformas, i sig knappast sprakutvecklande. Snarare tvar
tom: om undervisning bedrivs utan hansyn till dess konsekvenser 
fOr elevernas sprakkunnande, sa tenderar den, traditionsenligt, att 
reproducera elevernas sprakliga forkunskaper och darmed den 
sprakliga makt- och arbetsdelningen. Vad som kravs for att en 
sprakutveckling ska aga rum inom ramen fOr den normala under
visningen ar att denna ger utrymme for mer eller mindre medvetet 
styrda sprakliga laroprocesser. Fragan blir da hur sadana Iaropro
cesser ser ut i praktiken. 

Lat oss utga fran foljande (hypotetiska men inte oreaiistiska) 
exempel pa sprakutveckling och se vilka lardomar vi kan dra av 
det: 
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Forsta akten: Ett barn oeh en vuxen tittar pa barnets handduk. Pa 
den finns en bild av en badande nalle. 
Den vuxne: Titta, vad ar det? 
Barnet: Nalle. 
Den vuxne: En nalle, ja. Nallen badar. 

Andra akten: Samma seen. 
Barnet: Nalle. 
Den vuxne: En nalle,ja. Oeh vad gor den nallen? 
Barnet: Bada. 
Den vuxne: Ja, nallen badar. 

Tredje akten: Samma seen. 
Barnet: Nalle. 
Den vuxne: Ja, det ar det. 
Barnet: Nalle bada. 
Den vuxne: Det gor den, ja. 

Fjiirde akten: Samma seen. 
Barnet: Nalle bada. 
Den vuxne: Ja, titta, det gor den. 

Det har styeket har tva egenskaper som jag menar typiskt kanne
teeknar en spraklig Iaroproeess: 

1. Barnet oeh den vuxne aterkommer gang pa gang till samma 
inneMll. Det innebar att barnet kan utga fran ett kant inneMll 
oeh bara koneentrera sig pa den sprakliga utformningen. Samti
digt ar inneMllet ett genuint inneMll, otvetydigt forankrat i 
barnets oeh den vuxnes gemensamma verksamhet. 

2. For varje gang som barnet oeh den vuxne aterkommer till inne
Mllet sager barnet mer, dvs fOr varje gang som de aterkommer 
till inneMllet bidrar barnet till samtalet pa ett annat oeh mer 
avaneerat satt: (a) barnet sager spontant sactant som den vuxne 
tidigare framkallade (exempelvis nalle i akt 2 oeh nalle bada i 
akt 3); (b) barnet sager sadant som den vuxne tidigare sa (exem
pelvis bada i akt 2 oeh nalle bada i akt 3); oeh (c) barnet sager i 
en replik sactant som det tidigare sa i flera repliker (exempelvis 
nalle bada i akt 4, jamfort med nalle ... nalle bada i akt 3). 
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Med andra ord: I en spnlklig Hiroprocess for mastaren Hirlingen 
gfmg pa gang tillbaka till samma inneMll och ger henne for varje 
gang mer och mer sprakligt utrymme. I denna process kan ocksa 
inga fcirdighetsovningar och teoretiska moment, men de ska i sa fall 
hela tiden vara underordnade den grundlaggande praktiska Hiropro
cessen (se kapitel 8, 9 och 10). 

Om den normala skolundervisningen ska ha en chans att namn
vart bidra till elevernas sprakutveckling bor den inneMlla sprakliga 
laroprocesser av det har slaget. En nodvandig typ av Hiroprocess ar 

III processer som leder fran tal till skrift, processer dar eleverna Hir 
sig att skriva vad de tidigare bara kunde saga (se kapitel8, 9 och 
11). 

Andra nodvandiga typer av Hiroprocesser ar, som jag visade i 
kapitel 6 och 7, 

III processer som leder fran dialog till monolog, processer dar ele
verna Hir sig att saga/skriva i en monologreplik vad de tidigare 
bara kunde saga/skriva i en serie dialogrepliker, 

och 

III processer som leder fran berattelse till framstallning, processer 
dar eleyerna Hir sig att gora en framstallning av ett amne som de 
tidigare bara kunde producera en berattelse om. 

Hur dessa processer ska se ut i detalj kan inte avgoras in abstracto, 
utan ar beroende av de konkreta undervisningssammanhang i vilka 
de ingar, av sadana faktorer som amne, elevernas forkunskaper 
och pedagogisk praxis. 

Vad som ar avgorande ar att sadana har sprakliga Hiroprocesser 
utgor ett sjalvklart inslag i en konkret form av undervisning och att 
eleverna far tillfcille att om och om igen, i princip under hela 
skoltiden, ta del i sprakliga Hiroprocesser av skilda slag. Och detta 
innebar att Hiraren maste utforma sina lokala pedagogiska strate
gier inte enbart med hansyn till det overordnade strategiska malet: 
att reproducera en (eventuellt utvidgad) egentlig text, utan ocksa 
med hansyn till elevernas spnlkutveckling, vilket innebar att hon 
gang pa gang maste aterkomma till samma inneMll och for varje 

169 



gang mer och mer tona ned sin egen roll och dlirmed ge storre 
utrymme fOr elevbidrag. Valet av lokala pedagogiska strategier blir 
dlirmed ocksa underordnat ett dynamiskt perspektiv pa elevernas 
formaga att bidra till den sprakliga verksamheten undervisning. 
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