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ABSTRACT 

Svensson, C. (ed.) Om kommunikation, 1. Ett urval föredrag från 

Tema K:s symposium den 25- 26 maj 1982. 

On Communication, 1. Selected papers from a seminar arranged by 

the Department of Communication Studies, May 25-26, 1982. 

Department of Communication Studies, University of Linköping, 

SIC 3 . 

This report contains six papers presented at an interdisci

plinary seminar arranged by the Department of Communication 

Studies, University of Linköping, on May 25- 26, 1982. 

Three areas were discussed: "Communication and communication 

problems", "Communication and developrnent " and " Language, 

rnetaphor and visual representation". 

Linköping, 1982 

Copyright Departrnent of Cornrnunication Studies 
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FÖRORD 

För en nystartad institution är det en viktig del av verksam

heten att etablera kontakter med såväl forskarsamhälle t som 

samhället i övrigt . Tema Kommunikation har därför ett årligen 

återkommande tvådagarssymposium på sitt program . 

Vårt första symposium, "Kommunikation om kommunikation", som 

hölls i Linköping den 25 - 26 maj 1982, hade samlat ett 100-tal 

deltagare, och ett 30-tal föredrag hölls inom ämnesområdena 

"Kommunikation och kommunikationsproblem", "Kommunikativ ut

veckling" samt "Språk, bilder och metaforer". 

Forskargruppen vid tema-K har här för publicering valt ut sex 

föredrag, som alla bör ha stort allmänt intresse och som berör 

ungefär samma områden, i detta fall områdena "Kommunikativ ut

veckling" och "Språk , bilder och metaforer" . 

Ragnar Rommetveits anförande v i d symposiet hade en särskild be

tydelse. Det ägde rum i anslutning till hans promovering till 

hedersdoktor vid Universitetet i Linköping 1982. 

Samtliga temats medarbetare bidrog till ett lyckligt genom

förande av detta vårt första Majsymposium, men ett särskilt 

tack vil l jag rikta till Marianne Axelson och Nils Dahlbäck. 

Marianne Axelson har dessutom bistått mig vid sammanställningen 

av manuskripten. 

Linköping, oktober 1982 

Cai Svenss on 
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IN SEARCH OF A TRULY INTERDISCIPLINARY SEMANTICS. 

A SERMON ON HOPES OF SALVATION FROM HEREDITARY SINS. 

1 . Introduction. 

Ragnar Rommetveit, 

Uni vers i ty of Oslo. 

Because language, thought and verbal communication are such 

notoriously composite and complex phenomena, even the most broad

minded and ambitious scholar is in her/his empirical research 

forced to focus upon only one or a very restricted set of issues 

at a time. Equally significant problems must at least tempora

rily be set aside, i . e ., del i berately disr egarded o r conceived 

of as if they were already resolved. What is considered "noise" 

and/or deliberately "bracketed" in one study , however, may be

come the focal theme in some other. The emergence of novel and 

hybrid subdisciplines within a very broadly defined field of lin

guistics may hence be conceived of as an expansion of systematic 

research into p r evious l y bracketed problem areas , i . e ., as a 

rational and necessary division of academic labour in pursuit of 

mutually complementary ''truths" of an essentially cumulative 

nature. 

An eclectic may accordingly welcome the current prolifera

tion of pragmatically oriented linguistic subdisc iplines with 

optimism and faith. Systernatic sociolinguistic enquiries into 

variation, one may argue , will capture precisely those aspects 

of language which were deliberately set aside in general models 

of linguistic competence under stipul ated conditions of a per

fectly homogeneous speech community . Text grammar theory, more

over, may hopefully expand the scope of our insight into syn

tactic order by transcending the units of transformational -

generative sentence gramrnar while honouring its basic concepts 

and inherent theoretical - rnethodological presuppositions. In

sight into linguistic performance accumulated during two decades 

of psycholinguistic research on production and cornprehension of 

SIC 3 ( 1982), 1-36 
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utterances in vacuo, it seems, may be systematically expanded by 

novel speech act theories endorsing old assumptions about inva

riance of what is "literally said". The programmatically dis

regarded issue of the embeddedness of speech in goal-oriented 

interaction is now apparently pursued in systematic search for 

a comprehensive taxo nomy of "illocutionary forces", and novel 

insight is presumedly generated by adding unequivocal identif i

cation of such "forces" of utterances to previously established 

insights into their invariant "literal contents". The chains 

of infere nce f r om what is "literally said" to what is actually 

meant, roade known, and/or understood, moreover, may be further 

illuminated by computer simulation. And constraints upon indi-

vidual performance of a truly social-interactional nature, 

finally, may hopefully be fully revealed in systematic investi 

gations of turn-taking as a system superimposed upon individual 

acts of speech. 

Why should we not rejoice, then? Are we not actually en

gaged in the joint venture of expanding an admittedly somewhat 

impoverished, yet wisely ide alized and basically correct initial 

grasp of the essence of human language into a full understanding 

of its live manifestations and subtle embeddedness in ordinary 

social life? 

My own recent attempts at surveying the expanded frontiers 

of socio-, psycho- and linguo-linguistic research, I must con

fess, have fostered despair and b e wilderment rather than opti 

mism and faith . The expansion of the frontier into presumedly 

"pragmatic" issues is upon closer e xamination of a multi-

rather than inter-disciplinary nature, with novel mini-theorie s 

representing a mixture of different and partially competing a uxi

liary presuppositions about social-interactional features of 

langua ge superimposed upon a shared heritage of Cartezia n assump

tions about its non-social essence. Speech act theory, dis 

course analysis and other current approaches aiming at an expli

cation of the dynamics of linguistic communication, I shall 

argue, are hence seriously hampered by a shared heritage of sta

tic semantic notions and stipulations. As Goffman (1976, p. 277) 

puts it: 
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the dialogic approach inherits many of the sins 

and limitations of the grarnrnarians, the sins of which, 

after all, it was meant to correct. I refer to the 

sin of noncontextuality, to the assumption that bits 

of conversation can be analyzed in their own right 

in some independence of what was occurring at the 

time and place. 

2. On sources of bewilderment and hereditary sins. 

There is hardly any hope for salvation unless we seriously 

ponder and repent our sins. Let us therefore , as a p relude to 

the more constructive part of the sermon, briefly explore some 

potential major sources of theoretical confusion and ref lect 

upon the nature of our theoretical sins. 

Academic enquiries into language and verbal cornrnunication 

range all the way from hermeneutic analysis of poetry to neuro-

1 inguistic research on aphasia. An eclectic aiming at theore

tical integration across such an extremely heterogeneous f ield 

is therefore actually faced with a whole spectrum of possible 

pre-theoretical notions and global philosophical outlooks. 

Options with respect to modes of understanding and self-imposed 

constraints upon knowledge, however, are in polemics about major 

paradigms often polarized in terms of one basic and pervading 

dichotomy. Chomsky argues, for instance, that (1980, p.· 73) 

" ... one ought to treat the question of the nature of language 

without prejudice and exactly as one would treat the question of 

some physical organ of the body." Proponents of the humanities' 

tradition of hermeneutics (Apel, 1968;Wellek , 1966), on the other 

hand, claim that human language is constituted in such a way 

that it is intelligible only from the inside of a taken-for

granted "Interpretationsgemeinschaft". Even knowledge of "hard

ware'' features of its sound system is indeed ultimately con

tingent upon participant observatio n within the speech community. 

The fact remains tha t (Putnam, 19 78, p. 6 3) ". . . we are 

partially opaque to ourselves, in the sense of not having the 

ability to understand one another as we understand hydrogen 

atoms ... ". This, Putnam argues, isa constitutive fact about 

linguistics as a social -and therefore a lso "moral" - science . 
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Such constraints upon human self-insightare a lso emphasized by 

proponents of a global and biologically founded "open systems-" 

approach to human communication. Thus, Bateson (1973, p. 255) 

maintains: "The living man is bound within a net of epistemolo

gical and ontological premises which - regardless of ultimate 

truth or falsity - become partially self-validating for him." 

The linguist is thus according to the fundamental herme

neutic presupposition actually imprisoned in meaning, yet if 

she/he subscribes to Chomsky 's definition of science obliged to 

reject it as a legitimate object of scientific enquiry. And the 

seductive oversimplif ication of complex ontological and episte

mological issues inherent in such a polarization of possible 

modes of understanding is bound to give rise to ambivalence to

ward the nature and significance of semantics within linguistics 

as a whole: Semantic e nquiries may be conceived of either as 

some form of intuitively based artistic activity or as a purely 

formal trade, entirely devoid of empirical content, depending 

upon which horn of the dilemma you happen to choose. 

The formalist's resolution of the dilemma implies a program

matic disassociation of theoretical semantics from empirical re

search on actual language use, and such a position may also be 

defended from a basis of plausible pre-theoretical notions. A 

scientific and precise explication of something inherently am

biguous and opaque seems, first of all, to be an utterly futile 

if not internally contradictory endeavour. But does not the pre

sumed arnbiguity and opacity of rneaning pertain to use, whereas 

"language as such"by necessity has to be assessed as a super

individual, abstract and therefore in sorne sense basically 

"forrnal " entity? Is it not true, therefore, that linguistic 

rneaning can be scientif ically explored only as a property of a 

super-individual, static, and deliberately idealized systern? 

The stipulation of invari ant "literal" rneanings of words, 

for instance, appears perfectly plausible and perhaps even 

necessary as a hypothetical construct in any orderly decornposi

tion of l exernes into sense-components. But lexemes are, given 

such an objective and explicit "bracketing " of language use , 

thernselves intelligible only as cornponents of "system sentences", 

i.e., of abstract entities within the linguist's model of the 
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language as a super-individual systern . As Lyons (1977, p~ 6 32 ) 

rnaintains: 

... the notion of a systern- sentence is a theoretical con

struct whose principal function in the language-systern is 

to def i ne g r arnrnatically ... 

Ther e is no reason to suppose that systern-sentences, 

as such, play any role in the production and interpre

tation of utte r ances 

Recent pragrnatically orie nted expansions of linguistics, 

however, are by definition aimed at insight into utterances 

rather than systern sentences, i.e., at knowledge of language as 

ernbedded in social interacti on between mortal men. The self

irnposed constraints upon such knowledge, rnoreover, entail a 

cornrnitrnent to the basically herrneneut ic method of participant 

observation (see Rornrnetveit, 1979a, p . 50) : We cannot make 

scientif ic sense of actual discourse at all unless we approach 

the participants "intersub j ectively ", i.e., as basically rational 

and cooperative agents, i n principle on a par with ourselves as 

far as rationality and rnastery of linguistical l y rnedia ted 

rneaning is con cerned. What is rneant by what is said is neither 

fixed nor perfectl y determinable in the way i t is in Chornsky 's 

idealized and perfectly hornogeneous speech society (see Chornsky , 

1965, p . 3 ; a nd Love, 1981 , pp. 280-283). Everyday linguistic 

cornrnunicati on takes place in a plur alistic , onl y fragrnentarily 

known and onl y partially shared soc i a l world, and under condi

tions of negotiability and "divis i on of linguistic labor" 

(Putnarn, 1978, p. 98 ). The real-life social world seems indeed 

to be fraught with ideological conflicts, cornpeting and part i a lly 

opague ontologie s, and uneven distribution of power, world know

legde, and expertice. 

This irnplies, of course , that we in research on actual 

language use deprive ourselves of the privilege to seek theore

t ical refuge in the hypothetical constructs of the seductively 

monistic and idealized semiotic universe of "systern s ent e nces" . 

To the extent that we can identify any unitary and collecti ve 

semantic system at all , it has to be a systern that (Halliday, 

1978 , p . 114) " embodies the arnb i gui ty , antagonism, irnper

fection, inequality and change that char acterize the social 
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system and social structure". In other words: Since our super

ordinate aim is to explore real life communication under the 

self-imposed methodological constraints of the participant ob

server, we are committed to engage in a systematic, scientific 

and maximally precise explication of the inherent arnbiguity , 

flexibility and systematic negotiability of linguistically medi

ated meaning. 

The radical theoretical implications of such a commitment, 

however, have hardly been seriously considered at all within 

current pragmatically oriented extensions of linguistic theory. 

Semantic issues are not being re-conceptualized in accordance 

with novel aims and self-imposed methodological constraints, but 

as a rule evaded by illeg itimate borrowing of concepts and 

assumptions from firmly established, prestigious., but irrelevant 

idealizations. Hypothetical constructs from P l atonic models of 

language as an abstract system are in fact , even though often 

reluctantly and in disguise , accepted as intervening variables 

in theoretical accounts of real-life verbal interaction (see 

Ginsberg, 1954 ; and Rommetveit , 1955). Such evasive maneuvers 

seem indeed to pervade most of current "pragmatic " thought like 

a shared, hereditary theoretical sin. 

Some notion of "literal" meaning, for instance, seems to be 

adopted as a p r erequisite both in speech act theory, discourse 

analysis, and some variants of text grammar . Searle ' s version 

of speech act theory is thus based upon his "principle of 

expr essibility", a principle which in turn has the consequence 

that (Searle, 1974, p. 21) " ... nonliteralness, ambiggity , and 

incompleteness ... are not theoretically essential to linguistic 

communication". And the contrast between literal meaning and 

speaker ' s utterance meaning is essential in all recent variants 

of speech act theory, even though neither Austin , Grice nor 

Searle conceive of such meaning as "context-free" (see Searle, 

Kiefer and Bierwisch , 1980, pp . IX). Metaphorical expressions 

and so-called indirect speech acts are nevertheless in principle 

explained in terms of (intersubjectively plausible) implicatures 

and chains of inferences from some invariant literal base. 

What is left undef ined yet assumed to remain invariant by 

speech act theorists, one may ponder, may therefore possibly be 
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thatwhichwas comprehended in psycholinguistic experiments on 

utterances in vacuo twenty years ago . The fact that subjects 

in such experiments were able to recall "meanings" of sets of 

entirely unrelated stimulus-senten c.e s af ter ha ving listened to 

them for no purpose other than that of comprehension and re

production may indeed post facto be interpreted as evidence 

of , e.g., prototypic or conventionalized contextual specifi

cation of meaning. Psycholinguistics who were engaged in such 

"message-to - Virgin-Mary-experimentation" (Blakar and Rommetveit, 

1979) may hence convert to speech act theory whil e preserving 

some faith in the theoretical continuity of their otherwise 

somewhat shifty trade. And they may do so without abandoning 

the very powerful and pervading pre-theoretical nation of 

language as some sort of a conduit transferring feelings and 

thoughts from one person to another (Reddy, 1979). If some

thing is transferred fully intact by purely linguistic means , 

what could that possibly be other than literal meaning? 

Reddy ' s conclusion concerning the impact of the metaphor 

conduit on scientific thought, however, is that is has led us 

to accept a type of theoretical medels of communication which 

(1979, p . 307) " . .. objectif i es meaning in a misleading and 

dehumanizing way". Anda similar distrust in stipulated in-

variant semantic entities and simple information- transmission 

medels is also voiced by linguists challenging traditi onally 

accepted boundar i es between semantics and pragmatics (see 

Lyans , 1977, p. 603; Uhlenbeck, 1978; and Allwood , 1981). 

The whole issue of invariant lexical meaning and orderly de 

composi tion of lexemes inte discrete sense components is at 

present indeed one of the mest fundamental and controversial 

issues within theoretical semantics (Lyans, 1977, pp. 543-4). 

Our hereditary s in, it seems , is to transplant static 

semantic notions from medels of natural language as an idea

lized system inte the minds of live individuals engaged in 

social interaction. This allows us to pursue our academic 

trade with some formal rigour while evading very complex though 

urgent issues of human intersubjectivity in a pluralistic social 

world. But what kind of revisions of semantic theory are re

quired if we abandon traditional boundaries between disciplines 

and venture to engage in truly interdisciplinary empirical 
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research? Is it possible that novel and theoretically signif i

cant social-interactional features of linguistically mediated 

meaning may become visible to us once we manage to free our-

sel ves from the distortive conduit-metaphor-outlook on verbal 

communication? What kind of re-conceptualization of semantics 

is required in order to capture the truly social, collective and 

super-individual aspects of language in dynamic-interactional 

rather than static Cartezian concepts? 

3. Three texts of consolation and spiritua l guidance. 

My advice to colleagues who share my bewilderment 

is not to try to drown their despair in busy collection of data, 

but to ponder some cryptic statements about reality, language 

and communication. The text dealing with reality stems from a 

philosopher of language, the one about communication from a 

psychologist fascinated by the varieties of human experience, 

and the remark about language from an eminent physicist. And 

here they are : 

What I see in the dawning of an aspect is not a property 

of the object, but an internal relation between it and 

other objects. 

Ludwig Wittgenstein, p. 212 in "Philosophical 

Investigations" (1968) 

You accept my verification of one thing , I yours of 

another. We trade on each others' truths. 

William James, p. 197 in "Pragmatism's conception 

of truth" (1962). 

We know that any understanding must be based finally 

upon the natural l anguage because it is only there 

that we can be certain to touch reality 

Werner Heisenberg, p. 211 in "The role of modern 

physics in the present development of human 

thinking" ( 1965) . 
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4. Exegesis of the texts. 

a. On aspects, world-making, and possible 

private worlds. 

Wittgenstein's legacy to philosophical and empirical en

quiries into ordinary language consists to a considerable extent 

in profound questions and suggestive metaphors. Language is 

"habit and institution", "a game", "a form of life": , etc. , i.e., 

something only partially explicable yet certainly far more com

posite and dynamic than a conduit. What he brings to our 

attention by the poetic e xpression "the d awning of an aspect" is 

a central theme in Nelson Goodman's book "Ways of World maki ng" 

(1978) as well as in nearly all constructivistic theories of 

language and thought. There is, he claims, a basic and orderly 

rel ativity inherent in our making sense of the world. States of 

affairs are never assessed as such, as "Ding an sich'', but by 

active categorization and i n terms of potential aspects. Which 

aspect(s) will aquire saliency and be attended to, moreover, is 

determined in an orderly f ashion by the temporarily available 

range of actual or tacitly taken-for-granted referential alterna

ti ves. One and the same state of affairs is accordingly trans

formed into different private worlds and possible social reali

ties when it is assirnilated into different cognitive schernes 

a nd talked about from different socially shared perspectives. 

The essentials of Wittgenstein's aspect theory can be illu

strated by simple variations of visual forms such as those adop

ted by Olson (1970) and Deutsch (1976) in psycholinguistic expe

riments on verbal label ling and cornprehension of referring 

expressions (see Fig. 1). The object S is thus unequivocally 

referred to as the WHITE one, the BIG one or the TRIANGLE de 

pending upon whether it is encountered i n referential domain II, 

III or IV. And it is spontaneously named the DRAWING if encoun

tered next to a wooden brick of the same colour and form. Choice 

of referring expression is hence clearly contingent upon the 

range of other objects from which the referent must be set apart. 

And there is no reason to believe that such referential dornains 

are of less significance when they are tacitly taken for grante d, 

for instance when some state of affairs is being talked about 

from different positions and assirnilated into different cognitive 

schemes (Eckblad, 1981) . 
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Fig . 1 . The same object S encountered 

i n different referential domains. 

McCawley maintains (1974, p. 261): 

The linguisti c uses of ' possible world' are phenomena 

in which one talks about a l t e rnatives to the r e al 

world as it is now, as in tal king about the real 

world at dif f erent point s in time or about the con-

di tions fo r t he fulfillrnent of a wish or a conjecture". 

Wha t Wittgenste in argues in his aspect theory, however, is 

that literal meanings of words and e xpressions cannot be derive d 

by refe r e nce to any unequivocal and fully deterrnined present-

tense reality. "The real world as it is now" remains as enig-

matic as the past, future , or conjectured world until we make 
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sense of it and describe it in ordinary language. Any g i ven 

object, event or state of affairs S can be made sense of in 

terms of a non-finite set of simple , composite, and higher

order aspects A
1 
... Ai ..... Even the apparently most simple 

but yet-not-verbally- described event is thus in princip le in

determinate with respect to meaning. But, as Goodman (1979, 

p. 20) remarks: " ... our passion for one world is satisfied, 

at different times and for different purposes , in many diffe 

rent ways ." 

What, for instance , is Mr. Smith doing behind his lawn

mower in h i s Scarsdale garden early one Saturday morning (see 

Menzel: 1978, and Rommetveit, 1980)? Is he engaged in beauti

fying his garden, keeping up property values in Scarsdale, im

proving his health, fighting obesity, leading a good life? Or 

is he perhaps avoiding his wife, angering a neighbour, etc., 

and leading a bad life? 

The potential "good- Scarsdale- citizenship" aspect may b e 

spontaneously and unequivocally attended to by a passer- by im

mersed in imagery and thoughts about conditions and style of 

life in Scarsdale as compared to , e .g., Saturday morning life in 

the slum district. An entirely different aspect is "dawning" in 

a prying neighbour of Mr. Smith , however, who has reason to be

lieve that Mrs. Smith is left alone in the kitchen in despair 

because her husband always tries to avoid her company. The inci

dental passer- by may point at Mr. Smith, saying: "That's what 

we should do, all of us". The pryer, on the other hand, may 

point at Mr. Smith and say: "That's what no married man should 

do". The two different perspectives on the same state of affairs 

thus roughly r esemble perspectives X and Y in Fig. 1, domain IV. 

And the referent of "That " is in neithe r case captured by an 

otherwise plausible "trivial-minimum-meaning" expression such as, 

e . g., "mowing the l awn". The "That" of the passer-by refers to 

some aspect shared by activities such as mowi ng the lawn, weeding , 

pruning the roses, etc . , whereas the "That" pointed at by the 

prying neighbour may be generated as "an inte rnal re l ation" be

tween any one of a set of solitary activities on the part of Mr. 

Smith on the one hand and the (to the pryer : very salient) a lter

native of being together with his wife on t h e other . 
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Suppose, moreover, that Mrs. Smith in her solitary misery 

receives a telephone call from a friend of hers. The friend 

asks: "Is your husband still in bed?" Mrs. Smith may in that 

case answer: "No, he is already outside, WORKING in the garden." 

Consider, next, the following condition: Mr. Smith is actually 

a fireman and has often to be on duty on Saturdays. A pal of 

his knows that this is the case and is wondering whether Mr. 

Smith on this particular day will be free to go fishing with 

him. He therefore calls and asks Mrs. Smith: "Is your husband 

WORKING today?" "NO", says Mrs. Smith, "he is outside mowing the 

lawn." 

Neither her own friend nor the pal of her husband is in 

such a case likely to accuse Mrs. Smith of lying or contradict

ing herself. Nor will they insinuate that she has engaged in 

indirect or metaphorical speech. On the contrary: They will 

each of them be firmly convinced of having been told the truth, 

the whole truth, and nothing but the truth, and in ordinary, 

"literal" language. What is meant by the word WORKING has thus 

in each case been contextually specif ied in a perfectly appro

pria te way, yet on one occasion as being true and another case 

as being false about Mr. Smith's lawnmowing activity . It is 

true of that aspect of the activity which acquires salience 

when it is "internally related" to being in bed and false within 

the set of alternatives: mowing the lawn/being on job at the 

fire station. 

It is a task for believers in invariant literal meanings to 

f igure out what remains invariant in the word WORKING across 

such different, yet perfectly appropriate contextual specifica

tions. A constructivist drawing upon psychological scheme theory, 

Wittgenstein's aspect theory, and philosophical explications of 

"explana tory relativity" (Putnam, 1978 , p. 43 ), however, is under 

no such obligation at all: Mrs. Smith has indeed responded on 

each occasion in perfect agreement with the intended and taken

for-granted "space of relevant alternatives" of the interroga

tor. A linguist who feels genuinely bewildered by her achieve

ment is therefore we ll advised to start questioning her/his own 

monistic ass umptions about the real world of human discourse 

rather than l amenting the mulititude of possible - and plausible -

human perspectives. As my friend and inspiring teacher of philo-
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sophy , ArneNaess, has put it (Naess, 1982, p . 149): 

Pluralism is inescapable, and nothing to lament. 

Reality is one, but if accounts of it are identical , 

this only reveals cultural poverty. Excessive 

belief in "science " favours acceptance of poverty 

as a sign of truth. 

b. On our trading on one another's truths and 

generation of temporarily shared social 

realities. 

But, given the non-finite repertory of possible perspect 

ives on any talked-about state of affairs, how can we in human 

discourse establish convergence of attention or intention onto 

the same aspect(s)? How is it possible by means of language to 

attain states of intersubjectivity in encounters between diffe

rent "private worlds"? 

These, I think, were the kind of problems William James 

was wrestling with when he was writing his essay "Pragmatism's 

conception of truth". And the very brief excerpt from it sug

gests indeed also a possible answer in terms of a constructive 

alternative to the misleading conduit metaphor. The currency 

in our trading on one another's truths par excellance is of 

course ordinary language , and a very important feature of the 

trade is reciprocal role taking (Mead, 1934). The seminal 

nations of James and Mead have actually not until recently been 

pursued in terms of more specific, observable social-interactional 

features of verbal communication. But their basic ideas serve 

at present, together with Vygotsky 's centr al notions about the 

development of language and thought, as major sources of inspi

ration in attempts at systematic accounts of the ways in which 

basic social-interactional features of verbal communication 

develop out of pre-linguistic interaction between the infant and 

"the significant other". Emerging features such as behavioral 

turn-taking and dyadic coordination of attention onto the same 

object, for instance, reflect increasing coordination of the 

separate activities of mother and child into a single social 

activity and may hence be interpreted as early precursors of 

mastery of dialogue roles (Lock, 1978; Bruner , 1981). 
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Lyons (1978, p. 184) maintains: 

The fundamental problem for the linguist, as fa r as 

reference is concerned, is to elucidate and to de

scribe the way in which we use language to draw 

attention to what we are talking about. 

Attention, however, is perhaps an even more central theme 

wi thin psychology, and in particular for Vygotsky, Leontiev and 

Luria (see Wertsch, 1981). Vygotsky believed, as Elizabeth 

Bates confirms in observational studies, that (Bates, 1976, p. 

57) " ... the proto-declarative ... is ·a preverbal effort to 

direct the adult's attention to some event or object in the 

world." His theory of internal speech, moreover, is essentially 

an account of how word meaning develops out of acts of reference 

in guided, but cooperative, interaction with adult caretakers. 

And (Vygotsky, 1981, p. 227): " ... indication, which leads to 

abstraction, is the psychological model of the first formation 

of word rneaning." Linguistic rnonitoring of intention and syrn

bolic behaviour control are cornplernentary features of "a cul

tural delevopment of attention", i.e., of " ... evolution and 

change in the means for carrying out attentional processes, the 

mastery of these processes, and their subordination to human 

control" (Vygotsky, 1980, p . 69; Rornrnetveit, 1982). 

What occurs when verbal language is acquired is thus that 

the scope of attention is being extended to aspects of states of 

affairs far beyond the field of irnrnediate sensory perception. 

Perceptual or primary attention is by symbolic-linguistic means 

transformed into intention (Brentano, 1874). More and more -

and increasingly abstract - potential aspects of recurrent ob-

j ects and events are brought into focus of attention/intention 

as such recurrent objects and events are encountered across a 

varie ty of goal-oriented activities and against the background 

of variant referential alternatives. And , as Goodrnan (1978, 

p. 6) argues: "Worldrnaking as we know it always starts from 

worlds already at hand; the making is a remaking." Novel a spects 

of familiar states of affairs are bound to "dawn" when such fa

miliar states of aff airs are attended to within dornains repre

senting new combinations of referential alternati ves. Higher

order, more abstract, aspects are thus generated by rne t a phor i

cal extension of experiential-behavioural categorizations when 
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a word such as, e.g., HEAVY, initially meaningful only within 

the refera ntial domain of material objects, are used to esta

blish joiT'. t attention onto enti ties such as work, du ty etc. in 

expressions like HEAVY WORK, HEAVY DUTY, etc. 

A pervading feature of infant-adult interaction is, of 

course, the over-all pattern of dependancy. The adult partner -

not the child - is the one who is supposed to know what talked

about states of affairs areas well as what words "mean". This 

implies, in the termi nology of William James, a sustained asym

metry: The child is trading on adult truths, but not vice ve r s a. 

However, as Newson maintains (1978, p. 36): 

It is ... only because mothers impute meaning to 

"behaviours" elicited from the infants that these 

eventually do come to constitute meaningful actions 

as far as the child is conc erned. 

And joint attention onto the same object is initially con

tingent upon the adult's sensitivity with respect to the child's 

temporary engagement and focus of attention. The mother, for 

instance, will on the basis of the child's gaze and grasping 

movements "know" what the child is aiming at here and now and 

monitor her move accordingly. There is thus from the very begin

ning of communicative interaction a naive, reciprocal commitment 

to a temporarily shared social world and a definite inbuilt cir

cularity. This is, I believe, also a significant though often 

largely ignored social-interactional feature of adult conversa

tion: The speaker monitors what he is saying in accordance with 

what he assumes to be the listener's outlook and background in

formation whereas the latter makes sense of what he is hearing 

by adopting the speaker's perspective. But what is actually 

meant, then? What is being jointly attended to at any particu

lar stage of a given dialogue? 

The peculiar circularity inherent in acts of speech implies 

by no means, of course, that both participants assume equal or 

joint responsibility for what is being referred to or meant by 

what is said. Understanding and misunderstanding is in ordinary 

discourse among equals by definition a directional affair, and 

vicious circularity is prohibited by virtue of our intuitive 

mastery of dialogue roles. A state of intersubject ivity is 
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attained at a given stage of dyadic interaction if, and only 

if, some particular aspect Ai of the talked-about state of 

affairs S is brought into focus by one participant and , as a 

consequence, jointly attended to by both of them. 

States of intersubjectivity are, when so defined, contingent 

upon the dyadic constellation of speaker's privilege and liste

ner's commitment: The speaker has the privilege to determine 

what is being referred to or meant whereas the listener is com

mi tted to make sense of what is said by adopting the perspect

ive of the speaker. Contextual specification of meaning - and 

hence: criteria concerning verification - is in principle deter

mined by the "sel ler", i. e., by the participant responsible for 

referring to or "meaning" something. 

This basic principle of our trade on one another's truths, 

it seems, can be traced back to the emerging mastery of turn

taking in pre-linguistic dyadic coordination of attention: The 

listener has, in a way, to follow the speaker's ''line of regard" 

in order to attend to the talked-about state of af fairs within 

the t emporarily appropriate and intersubjectivily valid domain 

of referential alternatives. And such truly dyadic, social

interactional f eatures of discourse cannot be captured at all 

by simple conduit paradigms of information transmission. Nor 

can they be accounted for in terms of, e.g .: " ... a speaker's 

assumptions as to what is in his adressee's consciousness at 

the time of speech" (Chafe, 1974, p. 111), or '' ... the mental 

models of the current conversation that the speaker and the 

listener maintain" (Johnson-Laird, 1980, p. 106). The tempo

rary commitment to a shared social world can only be accounted 

for in terms of the inbuilt circularity of fullfledged acts of 

speech and the complementarity of speaker's privilege and 

listener's obligation. As Deutsch and Pechmann conclude from 

careful experimental investigations of the development of re

ferring expressions ( 1981, p. 165) . "One must regard the dy ad 

of participants as the elementary and basic unit of analysis". 

I have elsewhere (Rommetveit, 1980 ) indicated how perfect

ly or partially shared social realities are generated in en

counters between different "private worlds", when for instance 

the incidental passer-by tells h is wife what he "saw" on his 
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Saturday rnorning walk or when he and Mr. Smith's prying neigh

bour e ngage in conversation about one and the same state of 

affairs as viewed from entirely different positions. The passer

by may in both cases start talking about Mr. Smith's rnowing of 

the lawn within a frame of alternatives such as, e.g., "the 

filthin the slum district", "people sobering up after last 

night's booze", "keeping Scarsdale nice and clean", etc., and 

the potential "good-citizenship" aspect may thus in each case 

temporarily be brought into focus of joint attention. The 

Scarsdale establishment's outlook on gardening and the good 

life is indeed also part of the prying neighbour's repertory of 

available perspectives, and his restricted "field of vision" 

is hence very likely temporarily expanded so as to include a 

hitherto entirely disregarded aspect as a possibility. What 

has been taken for granted by the passer-by, however, is rnost 

likely immediately afterwards rejected as a false presupposi

tion by the pryer. A ternporary state Of intersubjectivity is 

thus attained in both cases but transformed into a state of 

perfectly shared social reality only in the conversation between 

the passer-by and his wife. 

Dyadic states of intersubjectivity are thus by definition 

directional and asymmetric in the sense that one person is 

understanding something whereas the other is being understood. 

Some aspect A. of a given state of affairs S constitutes at a 
l 

given stage of dyadic interaction a perfectly shared social 

reality, however, if and only if both participants at that 

stage take i t for granted that S is Ai~a_n_d~e_a~c_h~o_f~_t_h_e_m~_a_s_s_u_rn_e~s 

the other to hold that belief. And this, very likely, is what 

happens with the "good-citizenship" aspect of Mr. Smith's 

mowing of the lawn in the conversation between the passer-by and 

his wife. The latter is, prior to their conversation, in a 

state of "agnostic innocence" with respect to what is going on 

in Mr. Smith's garden. The husband's presupposition becomes 

accordingly, in the absence of competing referential alternatives, 

his wife's socially contingent belief and hence a perfectly 

shared social reality . 

Our trade on one another's truths is symmetric only under 

the ide al condition of perfect interchangeability of dialogue 
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roles. The intuitively mastered capacity to switch role is a 

basic sosial-interactional feature of adult cornrnunicative com

petence, but real-life conversations are necessarily very often 

constrained by unequal distribution of knowledge, power and pre

stige. It is thus by no means unwise for a one year old girl to 

watch her mother's face and subsequent response in order to ex

plore what is being meant by her own utterance. Nor is it en

tirely absurd for me to engage in similar behaviour when trying 

to explain an expert car mechanic what seems to be wrong with 

my car. 

As DOwty (1979, p.385) maintains: " ... many speakers' suc

cessful use of a word is parasitic on the knowledge of other 

"experts" in the speech community who do have the appropriate 

knowledge." Unequal distribution of knowledge, power and pre

stige thus very of ten makes for unilateral dyadic cornmunication 

control in the sense that one person's knowledge and perspective 

are endorsed by both conversation partners as a basis for making 

sense of what is said. Such asymmetry is also characteristic of 

scientif ic discourse when notions from some prestigious academic 

field are being assimilated into a neighbouring, less prestigious 

but equally arnbitious, field of e nquiry. Psycholing~ists 

talking and writing about "deep sentence structure" have indeed 

for decades, though with decreasing faith, held presurnedly ex

pert linguists responsible for what is ultimately meant by that 

expression. 

"Literally literal" meanings of words and expressions, rnore

over, exist within our highly literate soc ieties in the form of 

standards of correctness provided by continually updated public 

encyclopedias and dictionaries. The layman's uncertainty with 

respect to what is meant can hence often apparently be resolved 

by recourse to professional and/or scientific expertice, i.e. by 

confidence in an institutionalized "c o l lective wisdom". Popper's 

"world 3 of objective knowledge" is thus in some very signif icant 

sense a social reality (Popper, 1971). It provides culturally 

shared standards of correctness which by means of institutiona

lized hierarchies of knowledge and prestige penet rate into 

everyday discourse in the form of systematic asyrnrnetrie s in our 

trading on one another's truths . 
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c. On meaning potentials of words in a pluralistic 

and emotivel y loaded social world. 

Dependancy upon such standards of correctness is at a maxi

mum within semantic domains in which the vernacular is being in

filtrated by novel scientific, technological and professional 

terms. The latter transcend lay knowledge ernbedded in natural 

language in the sense that they serve to r esolve arnbiguities 

and polysemics inherent in the vernacular. Different subsenses 

of everyday words are constantly being developed within i nter

nally consistent scientific , technological and professional 

t erminologies which - while rooted in everyday, natural language -

branch off into separate and specialized "expert languages" with 

the ir anchorage in particular forms of institutionalized scien

tific, technological or professional practice. Highly specia

lized dictionaries are accordingly also entailed within Popper's 

world 3, i.e., in" ... the world of logical contents of books, 

libraries, computer memories, and suchlike .. . 11 (Popper, 1971~ 

p. 74). 

But the rich varieties of human experience, our options 

with respect to modes of understanding, and the actual compart

mentalization of human knowledge and skills are also reflected 

in our shared cultural heritage of "objective knowl edge ''. The 

most striking "objective" f e ature of that heritage is indeed 

its pluralistic character . And , as Goodman (1978, p . 4) re

marks: "Many different world-versions are of independent inte

r est and importance, without any requirement or presumption of 

reducibility toa single base". 

Heisenberg's statement that natural l anguage is the ulti

mate base of any understanding is a warning to monistically 

inc lined semanticists, and in particular to those seeking onto

logical peace of mind by endors ing any one particular such world 

version as the reality. Scientifically defined terms may in

deed appear attractive as potential Archimedian points in seman

tic anal ysis of ordinary language. We may for instance disam

biguate a word such as HUMAN by def ining it in t erms of zoologi 

cal taxonomy and even conceive of the resultant, invariant and 

"literal " meaning as a "semantic marker" in systematic mapping 

of a whole set of related words. This may indeed seem plausible 
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" after three hundred years of science and criticism of 

religion ... " (Habermas, 1970, p. 137). But it will not pre

vent people engaged in conversations or preaching from exploi

ting entirely different meaning potentials of the word such as 

those revealed in the contrasts HUMAN/DIVINE, HUMAN/SAINTLY, 

etc. Nor will our recourse to zoological taxonomy guarantee 

referential concensus if we on same other planet should happen 

to encounter living beings transcending the referential domain 

of familiar earthly variants (see Rommetveit, 1979b, p. 153). 

And truly navel aspects of HUMAN such as those "dawning" in 

Man-Computer-comparisons can hardly be captured by the zoologi

cally disambiguated term at all. 

What Heisenberg maintains is that full determinacy of sense 

can only be achieved within closed conceptual systems, and that 

the indetermi nacy and openness of natural language are essential 

in order to "touch" a multifaceted and only partially known 

r eality. A fully determined, zoologically defined, term HUMAN 

is thus perfectly adequate within a narrowly defined domain of 

scientific discourse, yet blatantl y inadequate as a base for 

human self-understanding across different "world-versions". 

The word HUMAN in ordinary English, on the other hand, entails 

zoological classification as only one - though admittedly very 

important - component within its rich and only partially deter

mined meaning potential. And - as Baker and Hacker (1980, p. 

376) remark - " determinacy of sense is the impossibility of 

vagueness; and its opposite not vagueness, but the mere possibi

lity of vagueness ... ". This possibility of vagueness is the 

price we pay for semantic openness and creativity. We cannot 

attain c losure in our scientif ic account of natural language 

semantics without prejudging a pluralistic and only partially 

known reality. 

Indeterminacy does not imply chaos, however, and orderly 

ne gotiability and contextual specification of meaning is indeed 

contingent upon same semantic invariance and faith in a shared 

experiential world. Systematic variance with respect to what is 

meant by what is said, for instance, may be investigated as dif

ferent contextually appropriate specif ications of general drafts 

of contracts concerning categorization and attribution across 

variant dyadic states of shared social reality. Meaning paten-
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tials of words and expressions, it seems, reflect at a very 

abstract level some minimal commonality with respect to experien

tially founded perceptives on and categorization of our plura

listic world, and they may also serve to bring into focus of 

joint attention only vaguely apprehended, yet unequivocally 

emotively loaded states of affairs. Our pluralistic social 

world is also endowed with value. The "dawning" of aspects of 

it when, e.g., a word such as DEMOCRACY is understood against 

the background of DICTATORSHIP within certain types of inter

actional settings, for instance, is by no means devoid of human 

a ffect. On the contrary: Content words like DEMOCRACY, INTEL

LIGENT, CRIME, etc. appear in ordinary, everyday discourse in

deed very often to bring into joint focus of attention only va

guely apprehended, yet fairly unequivocally emotively loaded 

aspects of our partially shared social world. 

Such dispositional properties of content words suffered a 

strange fate within American psychological and linguistic seman

tics twenty years ago. They were made the very focus of syste

matic search for autonomous word meaning in Osgood's psychologi

cal enquiries into "the affective meaning system'' (Osgood, 1962), 

but deliberately excluded in semantic analysis inspired by 

Chomsky's initial version of syntactic theory under stipulated 

conditions of the idealized speaker-listener in a perfectly homo

geneous speech community. Ordinary language was thus at the 

level of word semantics by neo-behaviorist psychologists investi

gated as "pure affect" and - simultaneously - within Cartezian 

linguistics as "pure reason". 

Consider, for example, the word INFANT in the utterance 

"My spinster aunt is an infant" (Katz and Fodor, 1963, p. 200). 

Neo-behaviorists would approach such an utterance in terms of 

social influence processes and hypothesize that the listener, 

when comprehending what is meant by it, will move the talked

about aunt toward some other (more "weak", "passive", and "bad") 

location within her/his "affective meaning space". Cartezian 

linguists, on the other hand, would argue that the speaker in 

such a case is engaged in a contradiction because the age range 

of spinsters and that of infants (by virtue of what invariably 

is meant by the words SPINSTER and INFANT) do not overlap at all. 

The sentence is accordingly semantically anomalous, they would 
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claim. 

Such a partition of ordina~y language into pure reason and 

pure affect is symptomatic of the multi- rather than interdisc i 

plinary nature of semantic studies developing out of neo-

havior ist theories of verbal communication on the one hand and 

structural linguistics on the other. Both traditions stipulated 

invariance of (respectively emotive and cognitive) word meaning 

across contexts. The Cartezian rationalists would claim, for 

instance, that the sentence "My spinster aunt is an infant" should 

require a longer chain .. of processing than, e.g., "My spinster 

aunt isa waitress'': The initial, literal "reading" of INFANT 

would in the former sentence have to be cognized and rejected in 

order for some secondary, parasitic "reading'' to be assigned to 

the word. And the "psychological reality" of such hypot he s ized 

steps of semantic inf erence was indeed at the peak of Chomsky

inspired psycholinguistics i nvestig ated in exploratory reaction 

time experiments. 

Those studies appeared to yield no support to the rationa

list hypotheses at all. They were hence hardly carried beyond 

the pilot stage , and never published. This is regrettable. 

An unequivocal disconf irmation might otherwise have prevented 

empirically minded psycholinguists from being seduced by essen

tially the same kind of stipul ation of "indirect" semantic infe

rence from some invariant literal base within fashionable vari

ants of speech act theory. 

But what is the alternative to such models at the level 

of word semantics? How can we account for systematic variance 

in what is meant by the word INFANT across different contexts, 

for instance, without falling back upon the conduit metaphor of 

verbal communication and stipulation of invariant, literal 

meaning? 

Ourcryptic excerpts from works of Wittgenstein, James and 

Heisenberg suggest that a hope of salvation from such heredi

tary sins resides in the prospect of a consistently constructi

vistic and pluralistic approach to linguistically mediated 

meaning. Meaning potentials of content words may thus possibly 

be systematically explored in terms of "operative world know

ledge", as active categorization and making sense of talked-
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about states of affairs under conditions of reciprocal commit

ments to a temporarily shared experiential reality. Contextual 

specification of what is meant on any particular occasion, more

over, may hopefully in part be accounted for in terms of our 

orderly trade on one another's truths in accordance with intui

tively mastered dialogue roles. One and the same content word, 

we shall expect, will thus bring into focus of joint attention 

different aspects of our multifaceted social world depending 

upon what at the moment of utterance is taken for granted by 

both conversation partners as their perf ectly shared social 

reality. Its meaning potential may indeed be defined in terms 

of the (non-f inite) set of potential aspects of states of affairs 

it can serve to bring into joint focus of attention. Content 

words enter the child's communicative transactions at a stage 

when turntaking and other contractual aspects of "secondary 

intersubjectivity" are already mastered, and contextual specifi

cation of what is meant by them is indeed from the very begin

ning attained by dyadic control of jointly adopted emotive

referential perspectives (Wertseh, 1979). 

Let us now, inspired by Wittgenstein's, James', and 

Heisenberg's words of wisdom, return to the word INFANT and 

ponder its meaning potential and what may be made known by it in 

particular interactional settings. Consider, first, an oral exa

mination in which a student is supposed to reveal what she/he 

has learned during an introductory course in developmental psycho

logy. The examiner may on such an occasion initiate the dis

course by a request such as: 

Now, let us hear what you have learned about INFANTs. 

Imagine, n ext, a nomination meeting. Th e participants are 

engaged in a discussion about possible candidates for some poli

tical office, one of whom happens to be the unmarried aunt of 

one of them. The latter, being definitely against her candidacy, 

may then say: 

My spinster aunt is an INFANT. 

Consider, finally, another somewhat heated debate. The su

stained topic of discourse is on this occasion a novel school 

program, and the two persons discussing it seem to disagree 
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sharply with respect to its potential merits. One of them has 

just pointed out its many weaknesses and imperfections, and the 

other responds in defence of the reform: 

But remember, it's still an INFANT! 

The operative world knowledge required in order to under

stand what is meant by the word on these three dif ferent occa

sions, let us assume, is culturally shared lay knowledge of in

fancy. Its meaning potential entails accordingly, as disposi

tional properties, categorization of (A) early stage of life, 

(B) immaturity, (C) dependency, and (D) capacity for further 

growth and development. And different aspects of the talked

about state of affairs will be brought into joint focus of 

attention i n each of the three settings , we sha ll expect, de

pending upon the dyadic state of social reality and pre-estab

lished range of referential alternatives the moment INFANT is 

said and understood. 

The examiner's use of the word when introducing a sustained 

topic in the oral examination setting, it may be clairned, falls 

within its "proper" or "primary" referential use, and the student 

may very likely start out t e lling about, e.g., the duration of 

human infancy. She/he is in that case probably painfully aware 

of the existence of standards of correctness in the introductory 

textbook. A reasonable examiner will not fail the student, 

though, solely on t he ground that she/he does not remernber the 

exact tex tbook definition of infancy in terms of weeks of 

chronological age. She/he may in fact do fairly well by keeping 

in mind general l exical explanations of INFANT such as A VERY 

YOUNG CHILD, BABY (Webster New World Dictionary of the American 

Language, 1964). This is merely what ordinary adult English

speaking people know, yet sufficient for the student in order to 

understand (with an acceptable margin of error) which age cate

gory is being referred to and what she/he is supposed to talk 

about. The early stage of life aspect (area A in the upper left 

cell of Fig. 2), one may argue , may hence perhaps be conceived 

of as a hard core of "literal'' (or: primary referential) meaning. 

But other aspects of infancy such as (B) immaturity, (C) depen

dency and (D) "in process of growth" are clearly entailed within 

the proposed topic as well, and these will indeed also in turn 
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be carefully attended to by the student, if she/ he understands 

the exarniner 's request and has learned what she/he is supposed to 

know about infants. She/he has indeed been invited to pursue 

the entire rneaning potential of the everyday English word 

INFANT in terms of a particular scientif ically elaborated ex

pansion of lay knowledge. 

ORAL EXAMINATION 

NOMINATION MEETING 

SCHOOL REFORM DEBATE 

Me aning potential and 

what is roade known: 

A: Early stage of l i f e 
B: Immature 
C : Dependent 
D: In pr ocess o f g r owt h 

I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

Referential alternat i ves (R) a nd 

aspects of s brought into f ocus : 

Early/la te stage of Jife : Exten t , 
s ma ll / big 

I mmature/ma t ur e : Form, 
elli psi s/circ le 

De penden t/independen t: Colour , 
black/white . 

Fig. 2. An exploration of the rneaning potential of 

INFANT in terms of what is roade known by the 

word and which aspects are brought into joint 

focus of attention in three different contexts. 
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What is taken for granted by the participants in the nomi

nation meeting, on the other hand, is that (1) candidates are to 

be talked about as politicians and (2) the "spinster aunt" is an 

adult person, eligible for political off ice as far as age is con

cerned. What in other contexts may be made known about, e.g., 

stage of lif e and proc ess of growth by the word INFANT is thus 

totally irrelevant to the purpose of the discourse. Components 

(A) and (D) of its meaning potential are "over-ruled" (Rommetveit, 

1974, p. 111) by reciprocally and firmly held presuppositions, 

and the jointly-attended-to attributes of proposed candidates, 

let us assume, are characteristics such as political experience 

and capacity to make judgements of one's own versus compliance 

and dependency. What is brought into focus of joint attention 

by INFANT when said about the speaker's aunt is thus her poli

tical (B) immaturity and (C) dependency upon other people (middle 

left cell if Fig. 2). And these negatively emotively loaded 

aspects "dawn" spontaneously out of the perfectly shared social 

reality and taken-for-granted range of referential alternatives 

the moment the word is uttered, not via complex chains of infe

rence such as those hypothesized by sophisticate d speech a c t 

theories. 

The two persons arguing for and against the novel school 

program, finally, are concerned with its weaknesses and merits 

relative to those of familiar rigidly institutionalized educa

tional practice s. They hav e already agreed, let us assume, 

that both novel and established educational systems are dependent 

upon financial support, talented teachers, etc. in order to 

succeed, and even the person arguing warmly for the reform pro

ject has to admit that it is in its present form far from per

fect. '.rhe word INFANT in the utterance "But remember, it' s 

still an INFANT!", howe v e r, r eminds her/his opponent of this 

particular program's (A) early stage of (institutional) life, 

(B) immaturity, and (D) ongoing process of growth (bottom left 

cell in Fig. 2). It serves h e nce in this particular setting as 

a word of praise, bringing into joint focus of attention aspects 

of the controverc ial educational program which s e t it favourably 

apart from all other relevant alternatives by virtue of its pos

sibility of further development toward perfection . 
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What is meant by INFANT when said about the spinster aunt 

and the novel school program, respectively, appears accordingly 

at first glance contradictory. What remains invariant, we may 

ask, in a word which in one case is used derogatively and in an

other case as a word of praise? 

My tentative answer to this question is as follows: The 

identity of INFANT qua word and systemati c categorization re

flecting cul turally shared kno wledge of and attitudes toward 

infancy embedded in ordinary English-speaking p eople's mastery 

of that particular word, yet hardly anything at all in terms of 

what is "literally" meant or referred to. Volosinov (1973, p. 

103) maintains: "Only the current of verbal intercourse endows 

a word with the light of meaning." And the "primary referential 

meaning" (A) early stage of life which is depicted as a topolo

gical core of INFANT's meaning potential in the upper left cell 

of Fig. 2, it turns out, is not "il luminated" at all when "the 

current of verbal intercourse endows the word with the light 

of meaning " at the nomination meeting (middle left cell of Fig. 

2). The Latin origin of the word, moreover, the adjective 

INFANTIS (NOT SPEAKING) , is hardly any more immediately logically 

bound to early stage of life than, e .g. , the English adjectives 

IMMATURE or DEPENDENT, and r efer e nce to a particular age cate

gory is thus apparently historically a relatively recently de

veloped component of its meaning potential. On what grounds, 

then, are we justified in conceiving of component (A) as an in

variant, "literal" core? 

What happens at the nomination meeting and in the school 

reform debate, I shall argue, is that somewhat different abstract 

and emotively loaded aspects of i nfancy entailed within the 

word's meaning potential are spontaneou s l y brought into focus of 

joint attention in discourse about "non-infants". The difference 

with respect to emotive contagion in the two s ettings, moreove r, 

is systematic, linguistically mediated, and founded in widely 

shared attitudes toward infancy in our otherwise pluralistic 

social world . Ordinary people do indeed love (their own) in

fants, yet feel repelled when encountering adults remaining in

fantile after completion of growth. The immaturity aspe ct of 

infancy is accordingly emotive ly ambiguous: It acquire s saliency 

as an undesirab l e propert y when attributed to adult politi cians 
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in conjunction with dependency, yet is spontaneously attended to 

as a desirable possibility of change toward perfection when attri

buted to an imperfect reform project within a referential frame 

of petrified educational practices. INFANT can thus be re-

p l aced by a clearly derogative adjective I NFANTILE only in the 

"spinster aunt" setting. 

The word INFANT in "My spinster aunt is a n INFANT!" and 

"But remember, it's still an INFANT!" constitutes in both cases 

the intonation center of the utte rance and hence its "focus" as 

opposed to "presupposition" and "New -" as opposed to "Given 

information" (Chomsky, 1972, p. 100 and Clark, 1 977, p. 412). 

What is made known by the word , moreover, is simply what is 

asserted by it, provided that it is understood within the shared 

frame of alternatives proposed by the speaker and the latter's 

credibil ity remains unquestioned. Predication, however, is a 

semiotic rather than a narrowly def ined linguistic affair 

(Weinreich, 1963, p. 18). And what is predicated by means of 

the word INFANT of the candidate for political off ice and the 

novel educational program are indeed very different things. 

The reason for this is simpl e, though largely ignored in 

orthodox linguistic and psycholinguistic semantic analyses : Ex

pansion of the shared social reality in actual human discourse 

is not attained by transmission of invariant propositional con

tents of "full lexical items" (Chomsky, 1972, p. 101) via some 

magical conduit , but proceeds in an orderly fashion out of al

ready established states of perfectl y shared spcial reality and 

jointly attended-to referential alternatives at the moment of 

speech. Distinctions such as Given/New information are hence by 

no means narrowly defined syntactic notions, as Clark (1977, p. 

412) maintains , but crucial semiotic distinctions in a systema

tic analysis of already presupposed and irrelevant versus con

textually realized components of meaning potentials of single 

words and express i ons . The left hand cells of Fig. 2 may thus 

in view of our preceding analysis be read as depicting only 

those meaning potentials of INFANT which are actually realized 

in the three different settings. What is made known about the 

spinster aunt is according to such an analysis her political 

immaturity and dependency. What is asserted about the controver-
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sial school program is early stage of institutional life, imma

turity, and process of growth (potentially: toward perfection). 

Such topological maps are useful when we want to visualize 

how only particular subsets of a word's meaning potentials are 

realized in particular interactional settings. I have already 

suggested, however, that immaturity attributed to entities 

without any prospect of further growth differs from that of en

tities undergoing growth and development. It i s therefore mis

leading, it seems, to portray (B) immature and (D) in process of 

growth as autonomous and d isjoint potentials. Any topological 

representation of meaning potentials in terms of a finite set of 

discrete components, we have to admit, entails some arbitrari

ness due to the residual indeterminacy of sense and the analyst's 

predicament as a participant observer of operative lay knowledge. 

It is thus a challenging, though ultimately impossible task to 

try to capture all major potentials of the word INFANT in one 

single topological map such as the one in the upper left cell of 

F ig. 2. 

The actual "dawning" of novel aspects of a shared social 

reality during discourse can hardly be visualized by such maps 

at all, but some dynamic features of orderly contextual specifi

cation of word meaning may possibly be illuminated by recourse 

to perceptual analogues. The right hand cells of Fig. 2 may 

thus be read as a schematic representation of the jointly attended

to referential domains in the oral examination-, nomination 

meeting- , and school reform debate settings. The aspects por

trayed in terms of perceptual analogues are early versus late 

stage of life (extent), immature versus mature (form, "imperfect" 

ellipsis versus "perfect" circle) , and dependent versus inde

pendent (colour) . 

The component in process of growth is presented indirectly , 

as variation with respect to extent, and is hence not attended to 

at all within the r eferential domain of the nomination meeting. 

Potential development toward perfection, moreover, is portrayed 

in terms of the possibility of change of form and/or colour 

during expansion of extent and acquires therefore saliency only 

within the referential domains of the oral examination and the 

school reform debate (arrows from small , black ellipsis to big , 
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white circle and big, black circle, respectively). The percep

tual analogues in Fig. 2 serve thus as a necessary supplement 

and corrective to topological rnodels of contextual specif ication 

of word rneaning. They indicate how different abstract aspects 

of infancy . are spontane ously brought into joint focus of atten

tion by the word INFANT under different conditions of pre

established shared social reality and jointly attended-to refe 

rential alternati ves. 

5. Epilogue 

The preceding sernantic analysis was inspired by the central 

texts of this serrnon and carried out in the hope of paving the 

way toward a cons tructi ve alternative to current multi-discipli

nary sernantics. The latter, I have argued, is pervaded by rnis

guided conduit rnetaphors of human communication and the heredi

tary sin of transplanting hypothetical constructs from rnodels of 

language qua an idealized systern as intervening variables into 

theoretical accounts of discourse arnong rnortal men. The sorne

what detailed explication of what rnay be rneant and understood 

by the word INFANT in different contexts illustrates, in cornpa

rison, a dynarnic and constructivistic approach to linguistically 

rnediated rneaning. It is dynarnic in the sense that the word's 

rneaning potential is explored in terms of a set of dispositional 

properties , i.e., as a potenti al for bringing into joint focus 

of attention particular aspects of a pluralistic social world , 

including only vaguely apprehended yet unequivocally emoti vely 

loaded aspects. And the approach is constructivistic because 

world knowledge embedded in our rnastery of ordinary language is 

conceived of as operative knowledge, i.e., in terms of our capa

city to categorize and attribute rneaning to talked-about states 

of affairs . 

This does not irnply that we disregard the very important 

function of identifying ref erence of content words in ordinary 

discourse: Words like WORK and INFANT and expressions such as 

MOWING THE LAWN are of course often used to refer to relatively 

well defined classes of activities, beings, and events. Mastery 

of identifying reference is indeed essential in verbal cornrnuni

cation, yet entails as such hardly rnore than culturally appro

priate labelling of objects, events, and states of affairs. 
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Ref e rentia l c oncensus serves thus at times as the essential mini

mum of shared semantic competence in communication across divi

sions of linguistic labour , as when for instance an expert car 

mechanic succeeds in getting the object he wants by uttering the 

word CARBURETOR in a request adressed to a mechanically nearly 

totally ignorant shop attendant. The latter's contribution to 

the transaction requires, as a minimum, hardly more than a 

capacity to read labels and price tags. 

Asymmetries in dyadic control of what is meant and negotiable 

ambiguities of meaning in everyday discourse mirror unequal dis

tribution of knowledge and different conditions of life within 

society at large. Consider, for instance, a word such as WORK 

or LABOUR in the mouth of an unskilled worker and the ears of a 

white-collar intellectual in a conversation between them about 

political issues. What is meant by LABOUR may in that particu

lar case be strongly flavoured by real life experiences of toil, 

unemployment, and strikes. What is understood by the worker's 

conversation partner, however, is necessarily constrained by the 

fact that the latter - even though politically sophisticated and 

thoroughly ref lective about intricate relationships between 

labour, production, and capital - has no life experiences from 

the world of manual labour whatsoever. 

The vagueness of the word LABOUR in everyday English im

plies that it entails within its meaning potential both the un

skilled 1:,.10rker ' s and the "egghead' s" private pol i tical worlds as 

possible and legitimate domains for contextual specification. 

Its residual indeterminacy of sense is in this situation in fact 

a prerequisite for mutual understanding because it allows for 

"the same" only partially determined state of affairs to be 

jointly attended to in a conversation across different private 

worlds. Both partners agree, for instance, that they by LABOUR 

mean something distinctively different from (and possibly: 

"opposite to") LEISURE. Some intersubjectivity is accordingly 

attained immediately, even though at a rather shallow "level of 

intension " (Naess, 1953). 

The inherent vagueness of the word in conjunction with com

mitments and privileges involved in the interchangeability of 

intuitively mastered dialogue roles, however, makes it also 

possible for them to transcend their pre-established private 



32 

worlds: The two of them will take turns as speaker and listener, 

and the "egghead" is commited to try to adopt the perspective 

of the worker when making sense of what the latter says about 

labour and vice versa. If each of them sincerely attempts to 

adopt the attitude of his conversation partner and neither in

sists on having his own initial contextual specif ication endorsed 

as the "basic", "most-down-to-earth" or "literal" meaning 

(Goffman, 1976, p. 303), they may indeed both expand their reper

torie s of possible perspectives on the talked-about state of 

affairs. In the words of our central texts: They can be cer

tain to touch reality, and novel aspects of a pluralistic, par

tially shared, and only fragmentarily known reality may under 

optimal conditions dawn in them out of their trade on one 

another's truths. 
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ORDENS OCH BILDERNAS SPRÅK 

ULF TELEMAN 

Lunds universitet 

Vi moderna människor läser väldigt mycket bilder och väl 

digt mycket ord. Och troligen tilltar bildläsningen på ord

läsningens bekostnad. TV, reklam och serier är tunga poster i 

vår textkonsumtion . Som bekant ä r det många som är oroliga 

för att bilderna ska tränga ut skr iften och talet, andra ser 

bilderna som en befriel se från ordens t y ranni. Många har länge 

sagt att en bild säger mer än tusen ord, men a ndra ?åstårlika 

övertygat att ord säger mer än tusen bilder. I det här före

draget ska jag visa att ord och bilder kan och måste säga o 

lika saker på olika sätt . De ka n aldrig ersätta var a ndra. 

Det finns ordböcker som vill visa vad ord betyder med 

hjälp av ba ra bilder. Om en utlänning slår upp i en sådan ord

bok på cykel, så finner hon en bi ld av en cykel och fö r s tår då 

vad o r det betyder . Men man märker snart att sådana ordböcker 

ha r sina begränsningar. En svårig het är ju att b ilder i p rin

cip bara avbildar det direkt synliga, det som har rumslig ut

sträckning. En människas inre kan bara avbildas ana-

tomiskt. Tankar och känslor kan bara indirekt antydas - i den 

mån de tar sig kroppsliga uttryck . Samma probl em är det förstås 

med ljud (även om serierna med hjälp av sitt bubbelspråk för

söker övervinna denna begränsning), eller med lukt, smak och 

känsel. 

Men i fråga om det synliga är förstås bilden oöverträf -

fad som kommunikationsmedel. Om vi bara hade ord till at t be

skriva en skiftnyckel med, skulle vi lätt hamna i stora uttrycks

svårigheter . Eller tänk på konstrecensenternas försök att be

skriva bildkons t ve r k . Man brukar inte behöva läsa länge för 

att inse hur svårt, för att inte säga omöjligt, det är att 

översätta en bild till ordtext. 

En sak som inte kan ses är den tolkning som vi människor 

lägger över omvärlden med hjälp av ordens språk. Tag t ex en 

SIC 3 (1982), 37- 49 
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svensk medborgare 340113-2976: honom kan jag benämna på olika 

sätt och jag menar då olika saker trots att jag talar om samma 

pe rson: må laren, Kalles bror, Lisas po jke, grannen etc. Ja, 

pe rsonnumret är ett av alla de här sätten. Eller betr akta en 

bil på en teckning: det kan vara en Vol vo, ett fordon, en bil , 

en sak, en fast kropp, Gtt statusföremål, en vara, ett tviste

ämne osv, osv. Med orden lägger vi ett osynligt sammanhang över 

bilden, vi tolkar verk l igheten med ordens språk och överläm

nar vår tolkning till lyssnaren och läsaren . 

På b ilden måste man alltid avbilda ett verkligt eller på

hi ttat exemplar av den företeelse man vill uttrycka. Man kan 

förenkla men det är g ränser för förenklingen . Om en serieteck

na re vill tala om att huvudpersonerna förflyttar sig i bil, 

är det kanske likgiltigt hur bilen ser ut, hur många dörrar 

den har , hur fönstren ser ut, vilken färg den har etc. Inte 

desto mindre blir tecknaren tvungen att ge alla dessa upplysning

a r till läsaren. 

I ordtext kan allt detta innehåll reduceras: man hänvisar 

bara till ett begrepp som finns avg ränsat och etiketterat i 

språket . Man använder ordet bil. I ord kan jag säga "Lisa sitter 

vid bordet." En bild skull e här vara tvungen att tala om hur 

bordet ser ut (till skillnad från andra bord) och om hur Lisa 

sitter. Den mås te upplysa om vad Lisa sitter på och den slipper 

inte ifrån att säga något om hur denna soffa eller stol ser 

ut. 

En bild ger oss alltså som regel många fler upplysningar 

än vi behöver, och vi måste själva finna den betydelse som är 

relevant i sammanhanget . Om bilden visar en vägg , en tavla, 

en hund och en man som står i dörren, kan den bilden betyda 

massor av saker, det är l äsarens uppgif t att finna den menings

fulla innebörden. En ordtex t har normalt befria t läsaren. från 

en del av detta arbete: den talar om vem mannen är , vad han 

gör eller tänker göra, kanske t om vad han t ycker och känner. 

Olika bilder innehålle r förstås olika många budskap. Serie

tecknare kan här ha olika mål. Lucky Lukes teckna re har sagt 

att han strävar efter bilder som i sammanhanget har en väl

digt direkt tolkning, medan det ofta ä r en poäng med Asterix

bi l derna att de berättar ol ika saker i samma bi ldruta (Allt 
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om Lucky Luke, Sthm: Bonniers juniorförlag 1980). 

En karakteristisk egenskap hos stillbilder (till skillnad 

från filmen) är förstås att de är stilla. Stillbilden är ett 

snapshot, den avbildar ett tillstånd. Den tyske författaren 

och teaterledaren Lessing som var verksammder andra hälften 

av 1700-talet drog därför slutsatsen att bildkonsten bara bor

de avbilda tillstånd, det var i stället ordkonsten som skulle 

berätta händelser (i: Laokoon oder Uber die Grenzen der Malerei 

und Poesie). Hur kan det då komma sig att serierna, som i så 

hög grad bygger på bilder, har action, snabb handling, som 

viktigt kännetecken? 

För det första ska vi inte glömma att serierna har vissa 

tekniska möjligheter att antyda rörelse. Fartstrecken bakom en 

person eller ett föremål anger att personen i fråga har rört 

sig snabbt mot sin avbildade position i den riktning som fart 

strecken anger. Men den metoden är rätt marginell. En annan 

mycket viktigare teknik är att avbilda den rörliga personen i 

en position som den bara kan inta, när den befinner sig i en 

viss rörelse. Läsaren sluter sig då till denna rörelse utifrån 

figurens position. Säg exempelvis att figuren i en för övrigt 

realistisk serie svävar med spretande ben en bit över marken: 

då vet läsaren att hon har hoppat eller kastats upp till den 

avbildade positionen och att hon kommer att falla. Detta vet 

man utan att varje ögonblickspositionmErldelas (så som fallet 

är på film). 

Vi tolkar bilden utifrån naturlagarna, utifrån vad vi vet 

att en figur bruka r ha gjort och kommer att göra, när man fång

ar en glimt av den i just den positionen. 

Serietecknarens mest effektiva metod att återge skeende är 

ändå själva bildsekvenseringen. Det som meddelas på bild 15 

händer före det som me ddelas på bild 16, om icke annat sägs i 

ord (!).Bild 16 är i vissa avseenden olik bild lS. Läsaren mås

te fylla i de händelser som behövs för att förklara scenens 

förändring. Om den tidigare bilden föreställer ett rum med 

tre personer och nästa bild visar bara två av dessa personer, 

så räknar man lätt ut att den tredje har gått ut. 

Nu tror jag vi kan förstå varför serier blir bäst när det 
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är fart på handlingen. Först ska vi komma i håg att ett oför

ändrat tillstånd sällan får mer än en bild: de långa perio

der då inget förändras beskrivs alltså på minsta möjliga ut

rymme . Sedan noterade vi att läsaren tolkar in ett skeende ge

nom att jämfö ra två på varandra följande bilder. Då kan inte 

skillnaden mellan bilderna vara för liten - i så fall märker 

läsaren den inte. A andra sidan får heller inte tidsavståndet 

mellan bilderna vara för stort - då kan inte läsaren entydigt 

räkna ut vad som hänt mellan bildernas tillstånd . Resultatet 

blir tempo, action. 

Hur uttrycker då ordens språk motsvarande innehåll? Den av

görande skillnaden är att det verbala språket har särskilda 

uttryck som just betecknar förändringar, skeenden, händelser, 

handlingar. Vi har inte bara sitta utan också sätta sig, inte 

bara befinna sig utan också uttryck som _g!, komma, fara, resa, 

dyka upp, försvinna osv. Vi har inte bara uttrycket inne i 

utan också in i, ut ur. Med ordens språk kan vi alltså direkt 

ange förändringar, medan bilderna måste ange dem indirekt, så 

att läsaren kan sluta sig till dem ur tillstånden. 

Läsaren räknar alltså ut vilka förändringar som indirekt 

avses i bilderna. Egentligen avläses nog bilder av föremål, t ex 

av en viss bil eller ett visst bord, på liknande sätt. Dvs lä

saren sluter sig till begreppet 'bord' (som finns avgränsat hos 

läsaren, bl a därför att det finns avgränsat i det verbala språ

ket) från bilden av ett visst, m 1 m detaljerat återgivet bord. 

Det intressanta är så att varken ord- eller bildläsaren behöver 

stanna vid det nakna begreppet 'bord'. Oftast varken kan eller 

vill hon göra halt där, utan styrd av den egna erfarenheten och 

textsammanhanget går hon vidare till mer specifika föreställ

ningar om bordet i fråga. I den konkretiseringsprocessen ger 

ordet ingen ledning - det pekar bara på ett bords nödvändiga 

egenskaper. Vid avläsning av bildtexten däremot kommer bilden 

att styra eller stimulera läsarens föreställningar om det aktu

ella bordet eller om bord i allmänhet. 

Också det verbala språket utnyttjar den indirekta meddelel

sestekniken som vi sett är typisk för b ilderna. I en berättel

se utelämnar vi många händelseförlopp, när läsare n kan sluta sig 
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till dem utifrån vad vi eljest uttryckligt säger. Texter skulle 

bli otroligt tröttande att läsa om vi inte genomförde sådana 

reduktioner. Vi behöver inte berätta att Larsson sov och när 

han sov, om vi säger att han gick och la sig klockan 11 och 

vaknade först klockan 12. 

En annan sak som inte kan sägas direkt i bildernas språk 

utan som läsaren måste sluta sig till är orsaksförhållandet 

mellan två tillstånd. Om det andra tillståndet är konsekvensen 

av ett skeende som beror på det första tillståndet, så måste 

läsaren själv räkna ut det. Tecknaren kan inte säga det rent

ut. Likaså om det andra tillståndet gäller trots det första 

tillståndet. Det finns ingen möjlighet att i bild direkt säga 

sådant som ligger i det verbala språkets uttryck av typen bero 

på, följa av, leda till, alltså, därför att, .!:,y, men, fastän 

etc. En läsare kan nöja sig med att notera tidsförskjutningen 

mellan två tillstånd, men hon behöver inte se något logiskt 

sammanhang mellan dem. Så är det ju också i levande livet med 

de bilder som rullas upp inför vår syn: många människor re

gistrerar dem som ögonblicksbilder av samhälleliga förhållan

den men vill eller kan inte se sambandet mellan dessa bilder. 

Återigen alltså: bilder överlåter på gott och ont åt läsaren 

själv att dra slutsatser om orsakssammanhangen, bilderna kan 

inte ge en öppen tolkning, därtill saknas adekvata uttrycksmedel. 

Jag kan inte låta bli att nämna ett skolexempel på bildens 

och ordets olika uttrycksmöjligheter. För några år sedan utgav 

ett författarteam, där John Berger var den mest prominente, en 

bok som hette Ways of seeing. Den handlar om bildbudskap och 

bildläsning. Ett av bokens kapitel saknar verbal text, det be

står av bara bilder. Det är ett intressant kapitel där läsaren 

presenteras för bilder av kvinnor från olika tider, i olika 

sammanhang. Man kan göra sig tankar om både det ena och det 

andra, men det är inte så lätt att veta vad författarna velat 

säga med det här kapitlet. Hur menar de att bilderna hänger 

ihop, vad är bilderna egentligen exempel på, vilka förklaring

ar vill de att läsaren ska komma på? 

Även om det alltså är lättare att åstadkomma överensstäm

mande läsningar för olika läsare med en verbal text, får vi 

dock inte glömma att man med de rätta bilderna kan komma långt 
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i entydighet. En intressant vinkel är ju att man fakt i skt kan 

resa frågan om yttr a ndefrihet ocksåfö r bildrnakarna och också 

för bilder där inte ett enda ord ingår. När man censurerar ver 

bala texte r, så är det för att vissa påst åenden om världen 

eller evigheten är förb judna av dem som har rätten att censurera. 

När man censurerar bilder - det förekommer som bekant - så är 

det därför at t de som utövar censure n är eniga om vad bilden 

påstår om världen eller evigheten. Det här är ett viktigt ka

p itel om vi vill studera bi ldens likheter och olikheter med 

ordet . Det som gör frågan både svår och spännande är ju att i en 

kultur med censur uppstår speciella tekniker att säga saker in

direkt också med ord. Man berättar en saga om oxar och åsnor på 

e tt p lan men säger n ågot helt anna t om helt andra individer på 

ett annat plan för den som rätt kan läsa texten. Att säga 

något med en b ild kommer ofta at t likna detta dolda berättande. 

Det är läsaren som får ta ansvaret för vad hon läser ut. Diskus 

sionen om vad bilden säger kommer att likna diskussionen av vad 

den satiriska sagan vill få folk at t begripa och tycka. 

Här skulle jag vilja sammanfatta det hittills sagda, innan 

vi går vida r e . Med en g rov förenkling kunde man säga så här: 

Den som läser verbalt språk har väldigt mycket tolkning till 

skänks. Författaren har lagt ett mönster över verkligheten. Båd ~ 
de t som sker och det som deltar i skeendet är kategoriserat av 

författaren och hänfört till o lika slags t yper av saker, t y 

pe r av personer, typer av tillstånd , typer av egenskaper, t yper 

av händelser , typer av handlingar. Men i gengäld har konkretio

nen, sinnligheten, det individuella reducerats . Det är därför 

ordläsarens uppgift a tt utifrån orden fylla på den sinnlighet 

som opererats bort i författarens t olkningsprocess . Det är om

vänt för den som läser bilder. Bi lderna säger många saker ba r a 

indirekt och det är l äsarens uppg i ft att sluta sig därtill -

om hon kan och vill . Verkligheten framträder här mera obearbetad , 

me ra konkret och specifik med ett ske nbart överflöd av in

formationer. Bilden är et t sceneri av "tokens'', och de t är lä

saren som utifrån denna mer ostrukturerade helhet ska t a fram 

det relevanta och upprätta det minimum av logiska sammanhang 

för att bilden ska vara i någon mening fö rstådd. I ena fal l et 

skulle vi kunna tala om e tt amplif i kationsarbete , i det andra 
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fallet om ett reduktions- och tolkningsarbete. Detta är en 

grov förenkling, men jag tror att den säger något centralt om 

läsning av ord respektive bilder. 

Fram till nu har vi mest sett på innehållet i ordtexter 

och bilder, hur det framställs genom tolkning eller via exem

pel. Låt oss nu granska förhållandet mellan meddelandets in

nehåll och dess upphov, förhållandet mellan skribenten eller 

bildmakaren och det hon säger i ord eller bilder. 

Med ord kan jag säga: Linköping har ett universitet, om jag 

är någorlunda säker på att Linköping har ett universitet. Uttryc

ket kan därför faktiskt sägas betyda: 'Talaren är någorlunda 

säker på att Linköping har ett universitet.' Men detta kan sägas 

direkt: Jag är säker på att Linköping har ett universitet. Är 

talaren inte så säker kan hon säga: Jag tror att Linköping har 

ett universitet. Eller: Linköping har nog ett universitet. Ta

laren kan också redovisa vad hon tycker om att Linköping har 

ett universitet genom att säga exempelvis: Jag gillar (inte) att 

Linköping har ett universitet. Eller: Linköping har lyckligt

vis/tyvärr ett universitet. 

Den här sortens öppna redovisning av relationer mellan 

upphovsperson och en bestämd verklighetsbeskrivning är omöjlig 

att göra i bild. Detta beror på att man inte direkt kan markera 

upphovspersonen och ange hennes relation till det bilden avbil 

dar. 

När vi ser en bild a v Mumintrollet i sängen, uppfattar vi 

den kanske som ett påstående: Mumintrollet ligger i sängen. Men 

egentligen är detta fel. En talare skulle ha kunnat säga: Lig

ger Mumintrollet i sängen? Eller: Är det sant att Mumintrollet 

ligger i sängen? Dvs hon hade kunnat fråga i st f att påstå. 

Det är just denna alternativa möjlighet att fråga i st f att 

påstå som gör att vi uppfattar fiiståendet som ett särskilt sätt 

att förhålla sig till en beskrivning: att gå i god för att 

beskrivningen är sann gentemot att undra om den är sann. Efter

som man inte kan fråga med bilder, så kan man egentligen inte 

heller säga att man kan påstå med bilder. Betydelsen hos bilden 

är därfär snarast något i stil med 'att Mumintrollet ligger i 

sängen'. Så är det bildläsarens uppgift att räkna ut vad upp-
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hovspersonen menar med bilden. 

Lägg märke till att bilden är formulerad i ett språk -

om vi nu ska kalla det ett språk - som i praktiken inte har 

några frågor. Detta tror jag är en av orsakerna till att bil

der har så stor övertalnings- eller övertygelseförmåga. Vi är 

mer värnlösa mot dem, de stimulerar inte så lätt till motfrågor. 

Om någon säger "Sverige är ett rikt land", behöver vi bara vän

da på meningen för att kräva bevis, för att i-fråga-sätta: 

"Är Sverige ett rikt land?" Och så kan vi fråga vidare. Vill 

vi göra något motsvarande inför ett bildbudskap, blir vi 

tvungna att byta kod, vi måste gå över till den verbala koden. 

Eftersom en bildmakare inte kan kommentera sig själv och 

sin relation till bildens innehåll, kan hon heller inte säga 

"Den här bilden är inte sann". Detta är en intressant be

gränsning. En ensam bild kan avbilda ·något som det är eller 

låtsas detta, men den kan normalt inte säga att något inte 

förhåller sig på ett visst sätt. Bilden kan inte negera. Du 

kan på en bild visa att en bok ligger på bordet, men du kan 

inte entydigt visa på en ensam bild att det inte ligger en 

bok på bordet: en bild på ett tomt bord kan ju likaväl före

ställa ett bord utan en vas eller utan en tidning. Om du ri

tar en bild antingen för att beskriva den riktiga verkligheten 

eller en fiktiv verklighet, så gäller bilden. Den tolkas som 

ett jakat påstående i en verbal text. 

(Vad jag just sagt är principiellt giltigt, men det hind

rar inte att bilder ~nder speciella omständigheter kan tolkas 

som negerade påståenden. Om jag i en bildsekvens har ritat ett 

bord med en bok på och om jag så på nästa bild ritar samma 

bok utan boken 1 så har jag åstadkommit ungefär vad man kan göra 

med negation i ordens språk. Den första bilden bygger upp en 

förväntan s0m på en punkt sviks i nästa bild. Ibland kan bilder 

negera genom att på en enstaka punkt svika normalläsarens ti

digare erfarenhet. Om bilden visar en person utan näsa, så 

läses nog bilden ungefär som ett negerat påstående.) 

Med ord kan vi teckna hypotetiska sammanhang och vi kan 

klart utsäga att det rör sig om just hypotetiska sammanhang: 

Antag att det är så och så! Om det och det händer, så •.. 
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Ifall det hade varit si eller så ... Men med bilder är det inte 

lätt att t a l a om att du stannar hemma ifall din mor skulle 

ringa. Eller försök att i bild lämna den här upplysningen: 

"Om min moster hade varit här nu, så skulle vi ha spelat 

lite duett ihop . " 

När vi ser en bild, särski lt om det är ett fotografi, ser 

vi den spontant som ett mekaniskt, opartiskt, otolkat spår av 

verkligheten, och vi tolkar det med samma omedelbarhet som om 

vi iakttoge det vi har runt omkring oss till vardags. Vi tol

kar med den sinnes- och tydningsapparat som vi börj ade bygga 

upp redan innan vi behärskade det verbala språket. Den appara

ten träder spontant i funktion, vi kan nästan inte värja oss 

mot a tt ta in en bild. Till en skriven text har vi stör r e 

distans: vi kan l å t a bli att läsa den, även om den l i gger 

framför ögonen på oss. 

En annan sak är att de bilder som omger oss inte är otol

kade bilder av verkligheten - oavsett om bi lderna är gjorda 

av fotog r afer, t ecknare e ller målare. Bilden är li ka mycket 

tillverkad som ordtexten . Men min tes är att vi som normalkon

sumenter av bilder inte ser b ildmakarens hand , i varje fall in

te så lätt som vi hör författarens stämma bakom ordtext en. 

Kanske är jag oti llåtet grov i denna karakteristik. Själv

fallet kan man se kritiskt på bilder, likaväl som man okriti skt 

kan fascineras av ordtexter. Det är ju f övr ett känt faktum 

att författaren gör sig så osynlig som möjligt i många slag av 

texter. Många läsare upplever massmedias nyheter och reportage 

som direkta avtryck av verkligheten . Åtskillig skönlittera tur, 

t ex den s k hårdkokta, rapporterar bara det som syns och hörs 

för en utomstående betraktare, författaren visar sig inte med 

kommentarer, röjer ingen kunskap om vad som försiggår i per 

sonernas inre. Omvänt kan bildmakaren röja sig på olika vis 

i sin bild: bilden ses från en viss utkikspunkt, tecknarens 

elle r fotografens plats. När perspektivet ändras är det lätt 

att bli medveten om bildmakaren och hennes rörelser i förhål

lande till sceneriet eftersom bildläsaren alltid släpas med. 

Också andra faktorer kan göra läsaren medveten om personen som 

organiserat bilden. Detta är lättare ju mer speciella bildma-
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karens uttrycksformer är, ju mindre fotografisk bilden är, ju 

mer bildens innehåll strider mot bildläsarens erfarenheter och 

värderingar. Men också s t ark t förenklade teckningar med karikera

de d rag , som ofta i serie rna , t a r vi normalt t i ll oss som en sorts 

mekani s ka avtryc k av den värld som avbildas - l å t vara att den 

världen ä r en annan ä n vår egen. 

Ett medde l a nde, vare sig det fo r muleras i ord eller b ild, 

kommer till eller ingår i en viss situation med e n meddelare , 

en ad r essat , vid en viss tidpunkt, i en viss miljö osv. Vi såg 

a tt orden men inte b ilderna kunde hänvisa direkt till meddelaren, 

jag. Men inte nog med det: ordtexten kan förankra sig själv på 

andra sätt i den verklighet där tex terna ingår. Med orden ka n 

vi hänvisa till mottaga ren du, till tiden för meddel elsen nu, 

ti ll p l atsen dä rför här, till perso ne r eller föremå l som in-

går i miljön han, hon, den här, den där osv . En a nnan möjlig -

het att förankra en o rdtext i verklighe t en är att använda be -

teckninga r som utan a tt hänvisa till meddelelsesituationen 

entydigt utpekar perso ner, p latser, tider: Gustav II Adol f, Ar 

betsmarknadsstyrelsen, Kåremåla, 1934. Det fina med sådan a här 

mekan ismer är att vi med dem kan använda språket om verklighe ten 

och att vi med dem t ydligt kan utsäga vilken del av verklighe

ten som t ex ten komme ntera r. Det verbala språkets effektivitet 

bli r ä nnu stör re genom de stegvisa hänvisningsmöj ligheter som 

finns med utgångspunkt i sådana uttryck som dem jag just gav 

exempel på . Vi behöve r inte nöja oss med tidsbe t eckningen nu 

utan vi kan också ange tider i rela tion till detta nu: för två 

år seda n, om två år . Och på samma sätt kan vi med utgångsp unkt 

i 1934 benämna andra tidpunkter: två år tidigare, två år senare. 

Oc h på samma sätt med de a ndra entydiga benämningarna på tide r, 

p latser , personer e t c . 

Sådana här saker kan b ilderna a ntingen inte uttrycka a lls 

eller bara uttrycka på ett oelegant sätt. Bilderna har ingen 

motsva righet till o rden ~' du, nu e tc eller till de indi r ek 

t a ben ämningarna som förutsä tter dessa begrepp. Men också den 

a ndra t ypen av hänvisningar till verkligheten är besvärliga 

om också inte helt omöjliga . Man kan hänvisa till Gustav II 

Adolf med e n bild av honom , men det blir s trax svårare med 

Arbetsmarknadss tyrelsen och 1934. De indirekta beskrivningarna 
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av typ " två å r senar e " är förs t ås ännu svårare a tt före t a 

i bild , efte r som bi l den i princ i p kan ange bar a rumsliga r e l a 

tioner utöver de få tidsliga som jag tidigare t a l a t om . 

Med ord kan v i a lltså direkt hänsyfta på företeelser i 

verkligheten utanför texten. Men med o rd kan vi också peka på 

fö r etee l se r som redan få tt sin beskrivning i texten. Sådana 

hänsyftningar gör vi med o r d som han, hon, den, det, o r d som 

annars har en mycke t enkel be t ydelse (pe rson-ickeper son , masku

linum- femi ninum, ental-flertal). Man kan fråga s i g om b ilden 

har någon motsvarighet t ill dessa o r d . Svaret bli r nog : på 

sätt och vis . En serietecknare kan inskr änka sig till väl digt 

få karakteristika när en person e ller ett föremål väl är in

troducerade på scenen. Ofta förekomme r kanske bara två kvinnor. 

Den ena gör s då vanligen b l o nd , den andr a mörk. Hårfärgen räc

ker sedan fö r identifikat i on på b ilde r där bara en de l av per

sonen syns , e lle r där personen t ecknas på avstånd. Inte desto 

mindre är huvudregeln att t ecknar en mås te rita Tintin fullt 

specif i cerad varje gång något skall sägas om honom: hår, näsa, 

ögon , byxor, skor e tc. En ver bal t ext kan nö j a sig med en hän

visning till ind i v i den under bortseende från a lla i sammanhanget 

ovidkommande karakteristika. Ell e r om något nytt händer i en viss 

mi l jö , så mås te miljön återtecknas på b ild, medan den verbala 

texten bara kan underförstå att samma mi lj ö gälle r tills annat 

säges . 

Sammanfa ttningsvi s kan vi all t så säga att ordtexterna har 

s i n styrka i a tt explicit handla om världen samtidig t som det 

kan markeras var författaren s t år i förhållande till det sagda . 

Texten f r amstår som en bes t ämd förfa tta res meddel ande till oss , 

ett medde l ande som vi kan kommentera och ifrågasätta utan a tt 

byta spr åk. Bilde rna har där emo t s in s t y r ka i a tt t eckna e n 

egen värld, en värld vars skapare ä r li ka osynl i g för oss som den 

vanliga världens skapare. Bilde rna talar direkt till oss , men 

b i ldmakaren bara ind irekt. 

Jag hörde om e tt mycket int r essan t försök a tt göra histori a 

l evande fö r e l eve r i en högstadieklass. Eleve rna skull e utfo r ska 

förä l dra rnas och fa r- och mor fö r ä l d r a rnas flyttningar, arbe t s 

och levnadsförhållanden och mot den bakgrunden för stå vilka 

krafter som vari t verksamma i det s i s t a halvseklets his t o ria. 
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Projektet blev lyckat i vissa avseenden men slog slint i andra. 

Eleverna skulle b l a redovisa sin förståe lse av fö r äldrarnas 

ungdom i en bilduts t ällning . Men klassen b l ev fö r förd av b il

derna som samlats in. Utställningen blev beskrivande , men 

tolkningarna och förklaringarna som är all historieundervis

nings mål kunde inte formuleras. 

Så går det l ä tt när bilderna tar överhanden. De överfal 

ler oss i sin sinnlighet, sin otolkade öppenhet, sin mångtydig 

het, s in konk r et i on, de över l åter å t oss själva att tolka och 

fö r klara. Det finns en risk att de t o m hindrar oss att ta 

detta steg . I s i n skenbara objektivitet sätter de liksom punkt 

och låter den omedelbara upplevelsen var a nog. I gengäld ä r 

tolkningen och förklaringen det verbala språkets styrka. I o r

dens språk få r förståelsen en form som gör at t den kan i nspekte

ras, värderas, kritiseras, utbyggas, förändras av en själv och 

and r a. Därför är och förblir ordens språk den fundamentala 

basen för vår kultur och vår civilisat i on . Vi samt alar på or 

dens språk (bild är ett dåligt samtalsmedium) och vi tolkar, 

förklarar och planerar vår invecklade värld med talat och skri 

vet språk . 

Men det vore alltför orättvist att sluta med den konklusio

nen. Trots allt rymmer ordens språk många faror. För det första 

kan vi också förföras av orden : vi bygger lätt upp system av 

prat som har tappat jordför bindelsen. Bi l derna har inte så 

lätt att frigö ra sig från den besvärliga , mångskiftande verklig 

heten. De tvingar oss att se sådant som o rden ibland skymmer. 

För det and r a gör orden lätt verkligheten alltför enkel, allt

för entydig . De ger oss en falsk känsla av insikt . Så är det 

mer sällan med bilden. Bildmakaren drar inte en tolkning över 

huvudet på läsaren, läsaren måste själv göra mera tol kningsarbe

te utifrån sin erfarenhet och sina förutsättningar för att 

verkligen få ut något av bilden. Bildläsaren måste som man 

säger läsa mellan raderna. Att läsa väsentliga bilder är 

därför en träning i verklighetstolkning . Bildmakaren övar oss 

i att läsa mellan raderna genom att göra v i ssa drag i verklig 

heten lite lättare att se , och detta gör b ildskaparen utan 

att fördenskul l beröva oss själva ansvaret för vår egen läsning , 

utan att frita oss från plikten att gör a vår egen läsning. 
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Och konsten att läsa mellan raderna är nödvändig. Det är 

nog alltför många som alltför ofta bara läser det som står på 

raderna. Det viktiga budskapet står inte sällan däremellan. 

Också i ordtexterna. 

* Jag blev intresserad av det här ämnet när jag var vägledare 

åt en projektgrupp på Roskilde universitetscenter. Många av 

de tankar jag här framlägger växte fram i stimuler~nde aam

tal med de tre: Lone Nielson, Steen Nielson och Grete Lerbech. 

Steen Nielson har dessutom läst ~ igenom en tidigare version av 

den här texten och gett mig nyttiga kommentarer. Artikeln gav 

anledning till en kontrovers med min bror Stefan Teleman, som 

är konstnär till yrket. Kontroversen som var lärorik har avsatt 

en del spår i texten. Den får dock anses som oavslutad och vi 

hoppas kunna träta ihop en gemensam längre traktat, när vå~ 

ra yttre omständigheter så tillåter. 
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DEN LITTERÄRA SYMBOLEN 

BARBRO SÖDERBERG 

Stockholms universitet 

I problemöversikten från Linköpingstemat 1979, Kommu- . 

nikation mellan människor , efterlyser Gunnar Hansson i ett 

avsnitt om den estetiska symbolen "systematiska undersök

ningar av hur diktare och bildkonstnärer under olika tider 

el l er inom olika genrer och skol bildningar har utnyttj at 

sina medier för att utforma estetiska symboler" (s 86). Han 

betonar därvid också de svårigheter som är förbundna med ett 

klargörande av symbolbegreppet i konsten eftersom "de este

tiska symbolernas betydelse inte styrs av några fasta kon

ventioner utan etableras inom e tt speciellt verk" (s 87; 

min understrykning). I min avhandling, Flykten mot stjärnor

na. Struktur och symbol i Eyvind Johnsons Hans nådes tid 

(1980), behandlar jag bl a just frågan om hur litterära sym

boler etableras i en roman på c 125 000 ord. Vid det här 

Linköpingssymposiet vill jag därför ta tillfället i akt att 

samtidigt som jag presenterar några huvuddrag i den språk

liga delen av min undersökning, försöka förtydliga några av 

de ståndpunkter som bildat utgångspunkt för den - därtill 

stimulerad både av temaskriften och annan litteratur som jag 

vid tidpunkten för min undersökning inte var bekant med. 

En grundläggande distinktion vid behandlingen av den 

litterära symbol en utgör skillnaden mellan författaren, tex

ten och läsaren . Författaren skapar enligt min mening sym

bolerna genom att projicera en bild av en värld på ett språk

flöde. I den "världsbilden" spelar då analogier en väsentlig 

roll, 1 ) och i språkflödet utnyttjas de konventionella medel 

som språk och litterär tradition tillhandahåller för att ska

pa något nytt, nämligen texten. 2 ) 

Läsaren, inklusive kritikern , tolkar texten, bland annat 

med avseende på om något element skall tolkas som en litte

rär symbol eller inte. Om elementet accepteras som en symbol, 

så försöker läsaren fastställa dess innebörd. Den senare de-

SIC 3 ( 1982), 51-70 
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len av tolkningen kan då ske bl a i relation till ledande 

ideer i verket eller till författarens personliga erfaren

heter eller till en litterär tradition. 

Mycken energi har lagts ner på tolkningar av litterära 

symboler, men betydligt mindre på att studera det tekniska 

underlaget för att man över huvud taget uppfattar ett ele

ment i ett verk som en symbol. För mig har den senare upp

giften varit den väsentliga och mitt intresse är framför allt 

koncentrerat till den ordvärld som texten utgör. Detta be

tyder emellertid inte att jag kunnat undvika läsaraspekten. 

Som Gunnar Hansson också påpekar i temaskriften måste man 

nämligen om det inte är alldeles uppenbart att ett element 

har en s ymbolisk innebörd - och det är det sällan i modern 

litteratur - i forskningssituationen gå en av två vägar för 

att avgöra om något skall betraktas som e n symbol e ller in

te; "antingen [ ... ] inrikta sig på författarsidan och där 

försöka ta reda på om avsikten var att skapa en symbol, el

ler [ ... ] inrikta sig på läsarsidan och där ta reda på om 

några läsare i sina tolkningar av texten ger den symboliska 

innebörder" (s 87). Själv valde jag den senare vägen, men 

eftersom det föreföll mig viktigt att utgå från kvalificerade 

läsare tog jag min utgångspunkt i litteraturkritikens påstå

enden om Eyvind Johnsons roman. I denna lanseras i stort sett 

två olika tolkningar. I den ena läsningen framstår Hans nå

des tid som en historisk-realistisk roman om europeiskt .:800-

tal. I den andra tolkas boken som en mytiskt-symbolisk roman 

om människans eviga villkor, och därvid framstår vissa ele

ment i romanen som symboliska. Till dessa hör då huvudper

sonerna Hans nåde (Karl den store) , Johannes och Angila samt 

naturelement som månen och stormen och kulturelement som 

spegeln och t ygeln . Jag tog alltså symbolerna för givna och 

inriktade undersökningen på själva symbolbygget i romanen, 

på frågan om vad det är som konstituterar symbolerna i tex

ten och vilka drag i denna som gör symboliska tolkningar 

möjliga och rimliga. 

Eftersom personliga och litterära symboler bygger på 

det konventionella språkets fundament - även om detta inte 
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är tillräckligt då ju diktaren strävar efter att ge plusin- . 

formation som Gunnar Hansson uttrycker det (s 83 f) - skall 

jag här först något redovisa en del antaganden om det kon

ventionella språkets funktioner. 

Rent teoretiskt skulle jag då närmast vilja hävda att 

orden saknar betydelse: orden betyder strängt taget ingen

ting utan betydelsen finns hos språkutövarna och orden utgör 

bara delar av ett signalsystem som tillåter kommunikation om 

betydelser. Förstår mottagaren inte vad ordet signalerar så 

beror det endera på att signalen inte gått fram som avsett 

eller på att mottagaren saknar tillräcklig kunskap om koden 

eller världen. (Den här extrema tesen styrks ju i viss mån 

av bl a minnesforskningen som visat att man, om inte speciel

l a skäl föreligger, lagrar information i icke-språklig form.) 

Men även om man accepterar ett så extremt påstående som 

ett teoretiskt faktum, så är det likväl ett praktiskt faktum 

att orden av språkbrukarna både betraktas och studeras som 

betydelsebärare. Enligt ett mer sofistikerat synsätt bär då 

det enskilda ordet bara en ytterst primitiv betydelse : först i 

bruket tillskrivs det genom samspel med kontext och situation 

olika funktioner. Enligt ett mer konventionellt sätt att se 

saken (jfr t ex betydelseordböcker) är orden mångtydiga och 

vad bruket gör är att avgränsa den aktuella betydelsen med 

hjälp av kontext och situation. För båda förhållningssätten 

utgör emellertid det som man brukar kalla skillnaden mellan 

bildlig och bokstavlig betydelse en stötesten (jfr t ex be

t ydelseordböcker som östergrens indelning i bokstavlig e ller 

egentlig betydelse respektive bildlig betydelse) . Lingvister 

och språkvetare brukar beskriva den bildliga betydelsen som 

ett avvikelsefenomen, vi lket får sin innebörd inte ur språk

regler utan ur bruksregler (jfr t ex Sadok och Searle 1980; 

jfr även Beardsley 1958). Psykologerna verkar närmast luta 

åt att bokstavlig och bildlig betydelse inte går att särskil

ja, varken i språktillägnandet, i språkproduktionen eller i 

språktolkningen (jfr Rumelhart, Ortony och Paivio 1980). De 

två kategorierna får därför närmast ses som olika poler i ett 

kontinuum, och det kan förklara varför det är så svårt att 
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finna några säkra kriterier på att bildlig betydelse är ak

tuell (jfr t ex Black 1980). Men hur man än ser på saken , så 

kvarstår problemet: vissa uttr yckssätt blir bokstavligt tol

kade endera språkliga anomalier som svär mot vår normala 

verklighetsuppfattning, el l er - om vi håller fast vid den 

bokstavliga tolkningen - språkligt korrekta uttryck som 

kräver att vår verklighetsuppfattning i något avseende ändras. 

När det gäller litterära texter skulle enl i gt Levin den se

nare processen kunna vara relevant (1980:131). Ett försök att 

lösa det problem som följer med Levins synsätt utgör Mil-

l ers förslag (1980:212): läsaren skiljer mellan "true in fact " 

och "true in the model'' (modellen är här ett psykologiskt in

strument för tolkningen av en text) • 

Själv skulle jag för ögonblicket vilja för enkla den här 

diskussionen genom e tt a llmänt ant agande om en konvent i on för 

ordens s yftning. Om man bortser från referens til l individer, 

klasser och begrepp , tänker jag mig b i lden av ordens referens 

på f öljande s ätt . Ett och samma ord kan peka på: 

1 • 2 • 3 . 

Naturföreteelse , Naturföreteelse , Naturföreteelse, 

artefakt od som ut- artefakt od som ut-artefakt od s om visar 

gör underlag för gör underlag för LIKHET MED e ller NÄR

ett KONVENTIONELLT ett MER ELLER MINLrHET TILL 1 och 2 

kategoriserings- RE KONVENTIONELLT 

system för ICKE- kategoriserings-

SYMBOLISKA förete- system för SYMBO-

el ser LISKA företeelser 

(trafikljus, meta

språk, emblematik 

etc) 

Exemplet spindel får illustrera tankegången. Ordet spindel 

kan syfta på ett djur som kryper på mitt ben (1), på en em

blematisk figur förknippad med symboliska övertoner som i 

Stiernhielms Hercules (2) och på exv en person av ränksmi

dande karaktär (3). De innebörder som vi tillskriver de oli

ka fallen skiljer sig sannolikt åtskill i gt åt, och man kan 

påstå att l inj en från (1) till (3) ger allt större utrymme 
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för fri betydelsebildning. I den meningen illustrerar också 

linjen från (1) till (3) en utveckling från relativ enkelhet 

till sammansatthet, från relativ entydighet till mångtydig

het, från konvention till nybildning. I och med (3) riskerar 

också sändaren att bli alltför privat i sitt språkbruk, nå

got som Hasse Alfredsson utmärkt illustrerat i sin framställ

ning om vad s om händer den s om med hjälp av ordet aftonklän

ningar försöker köpa biljetter i luckan på Centralen. 

Det sista kommunikationsproblemet är i någon mån varje 

språkutövares bekymmer, men alldeles särskilt författarens , 

åtminstone om man utgår från den litterära teori som hävdar 

att författarens uppgift är att skapa, eller åtminstone åter

skapa, en värld och att göra den världen synlig. Författaren 

måste då arbeta med framhävning genom fördröjning, v ilket 

bl a kan innebära att han l addar orden med innebörder som går 

långt utöver de konventionella och definitionsmässiga för 

att hindra läsaren att göra al l tför vardagliga och triviala 

tolkningar. 

Som exemplet med ordet spindel visat kan alltså lexiko

net betraktas som en lättillgänglig lagerlokal för byggbitar 

i textbildningen. När det gäller den första referenstypen 

kan sambandet mellan form och kommunikationsfunktion betrak

tas som godtyckl i gt, men i synnerhet när det gäller den tred

je typen är sambandet att betrakta som motiverat av de tidi

gare förbindelserna . Att ordet spindel kan användas om en per

son motiveras av någon slags likhetsassociation mellan den 

konventionella r e ferenten, djuret, och personen . I exemplet 

"Grytan kokar '' motive ras emellertid inte ordvalet av likhets

association utan av när hetsassociation, ordet gryta står ju 

för innehå llet - vad det nu kan vara - i grytan. 

Med detta är jag i nne på en av hörnstenarna i min under

sökning av symbolbygget i Hans nådes tid. För att studera 

detta måste jag nämligen bygga på någon teori om hur motive

rade symboler byggs upp , och här erbjuder bl a lexikonets 

stelnade och konventionaliserade men en gång motiverade ut

tryckssätt faktiskt ett mönster för nybildning. Den teore

tiska ryggraden består Roman Jakobson med (f f a 1974) . Hans 
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fruktbara begrepp metonymi och metafor, 3 ) som alltså inte 

får förväxlas med de retoriska termerna men väl kopplas sam

man med den traditionella indelningen i närhets- och likhets

association och med strukturella begrepp som syntagm och pa 

radigm, har för övrigt inte bara bildat utgångspunkt för min 

symbolundersökning utan också för David Lodge's klassifice

ring av den moderna romantradition där också Hans nådes tid 

hör hemma (1979) . 4 ) 

Själv använder jag de Jakobsonska termerna metonymisk 

och metaforisk på två, eller snarare fyra, olika sätt för 

att beteckna semantiska relationer. 1. För att beteckna två 

olika typer av relationer inom ett tecken; de två relatio

nerna utgör sedan grund för en indelning i två olika s ymbol

typer (jfr även Wellek & Warren 1967 :177). Relationen avser 

här förestä llnings- el l er betydelsesidan. 2. För att beteck

na två olika relationer mellan tecken; de två relationerna 

utgör sedan grund för en indelning av två olika typer av re

ferenskoppling. Relationerna avser här referenterna. 

I fråga om relationen mellan tecken syftar alltså ter

merna metaforisk och metonymisk på två olika typer av rela

tioner mellan referenter i textens värld . Att ordens konven- i 

tionella syftning utlöser associationer till mer eller mindre 

konventi onella referenter i verklighetens värld bortser jag 

för ögonblicket ifrån. Följande meningar får tjäna som exem

pel på metaforisk respektive metonymisk relation mellan tecken. 

Metaforisk relation mellan Metonymisk relation mellan ( 1 ) 
( 1 ) och ( 2) och ( 2) 

- Hans vrede ( 1 ) är den 

storm ( 2) , som ( 1 ) piskar upp havet ( 2) • 

- Stormen på Adriatiska ha-

vet i slutet av fastan år 

775 ( 1 ) bevarade han i 

sitt hjärta under resten 

av livet ( 2) • 

Det första exemplet tal ar för sig självt. Det andra innehål

ler som alltid när det gäller konstve rk som Hans nådes tid 
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en komplikation. Här kan den första nominalfrasen (1) beteck

nas som en metonymi i traditionell stilistisk mening (ordet 

stormen får ersätta frasen "minnet av stormen") och med den 

tolkningen måste förbindelsen mellan (1) och (2) fattas som 

en metaforisk relation . Relationerna inom respektive nominal

fras däremot är met onymiska till sin karaktär (jfr Jakobson 

1974 : 132 ff). 

De här två typerna av relationer mellan olika ref eren

ter i en text har jag sedan kopplat till textlingvistikens 

referensbindning, så att metaforisk koppling får stå som sam

manfattningsterm för bindning genom identitet, modifierad 

identitet, synonymi inklusive metaforik, specifikation, hypo

nymi och i vissa fall kontrast, medan metonymisk koppling 

får sammanfatta bindning genom tid och rum, orsak-verkan och 

partitions- eller tillhörighe tsrelationer (se vidare Söder

berg 1980:108 ff). Med hjälp av dessa begrepp har jag försökt 

visa hur symboliken i Hans n ådes tid byggs upp bl a genom nät

verk av referenser i texten. Följande bild (som skall läsas 

uppifrån och nedåt) är hämtad ur min avhandling och avser att 

översi ktligt illustrera hur en parallellt framväxande symbo

lik fördjupar skildringen av langobardernas uppror och driv

krafterna bakom detta. 

Textmotiv 

Grund led Bildled 

leda 

sro'm - sro'm '~ srLn 
"naturlig "andlig och poli tisk "kroppens "T' kamp" Il" 
gnista gnist<! 
"natu rlig "revolt" 
gnista" f 

eldsvåda 
"uppror, krig" 

Relationstyp 

synonymi/m etaforik 
(koreferens) 

metonymi 

metonymi 

metonymi 

metaforik 

metonymi 

metaforik 

metonymi 
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Pilarna markerar relationer. De vertikala pilarna 

längst till vänster anger orsakssamband (månen åstadkommer 

den storm som kommer gnistan att falla) . De övriga vertikala 

pilarna markerar både sådana och andra typer av metonymiska 

samband. De horisontella pilarna markerar metaforiska rela

tioner och kopplingar. Under grundled är de konkreta text

motiven placerade och under bildled sådana textmotiv som in

går i metaforer och jämförelser. 

Med pilarnas dubbla riktning har jag också velat visa 

att jag omfattar en interaktionistisk syn på samspelet mel

lan de föreställningar som ordens referens kan utlösa, och 

denna interaktionistiska syn gäller inte bara samspelet mel

lan de föreställningar som de olika termerna i ett bildligt 

uttryck kan skapa utan också samspelet mellan de föreställ 

ningar som de olika termerna i en syntagm över huvud taget 

kan generera, vare sig de fattas som bildliga eller bokstav

liga. 5) Jag menar också att interaktionen går i båda rikt

ningarna (jfr t ex Levin 1980:129 f, Reinhart 1980 och 

Wheelwright 1960), även om det inte sällan händer att tolkar

na bara uppfattar den ena riktningen (jfr Paivios 1980 redo

visade experiment rörande metaforiska uttryck och jfr även 

Searle 1980; dennes uppfattning är enligt min mening alltför 

förenklad). - För mer detaljerade analyser av detta samspel, 

se Söderberg 1980, kap 5. 

Figurerna nedan skall illustrera relationerna mel lan 

föreställningar inom ett tecken. 

Metaf orrelation Metonymirelation 

~ 
Exempel: ordet storm syftan- Exempel: ordet sol syftande 

de på vrede på lidande 

A: föreställningen om storm A: föreställningen om sol 

B: föreställningen om vrede B: föreställningen om lidande 

C: förestäl lningen om likhet C: föreställningen om närhe t 

(tertium comparationis) t ex (semantiskt-pragmatisk domän) 

häftig rörelse t ex världen u nder solen 
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Orden storm och vrede har en konventionell r eferens som 

tillåter en interaktion baserad på likhet mellan föreställ

ningar som är knutna till referenterna. Exempl et sol skiljer 

sig från det förra genom att den konventionella referensen 

för orden lidande och sol knappast ger utrymme för likhets

association men väl för närhetsassociation : det mesta av 

eländet i världen tilldrar sig ju under dygnets vakna tim-

mar. Genom referenskopplingarna i en text väcks och stäcks 

delar av de föreställningar som är knutna till den konven

tionella referensen samtidigt som textens eget referenssystem 

kan aktualisera andra, mindr e konventionella föreställningar. 

Relationerna inom tecknet kan alltså ses som ett resultat av bla 

relationerna mellan tecknen i textflödet. 

När det gäller den litterära, personliga symbolen som 

e t ableras i en speciell text är det viktigt att hålla i min

net att interaktionen i princip omfattar totaliteten av de 

föreställningar som samtliga inblandade termer kan aktualise

ra. När det gäller metaforen är det möjligt att den till nöds 

kan tolkas endast med hjälp av snittet : vi skul l e då ha att 

göra med en s k kärntolkning (se vidare nedan). En litterär , 

personlig symbol kan emellertid inte existera med en så snäv 

tolkningsram: den får sitt värde just genom totalite ten. När 

det gäller sådana metaforer som sjunkit ner till klicheer 

eller konventionella språkliga symboler har kontakty tan mel 

lan föreställningarna helt brutits och endast den denoterade 

funktionen kvarstår med de associationer som den kan ge . I 

uttryck som "Han är verkligen ett kors'' finns alltså inge t 

av den fruktbara metonymiska relationen och interaktione n 

kvar , ordet denoterar här kort och gott 'plåga'. På samma 

sätt har det fruktbara i analogi- eller likhetsrelationen 

brutits i ett uttryck som ''Hon är en apa " ; ordet apa markerar 

här i stort sett endast en negativ attityd. 

Det här förslaget att symbol iken i en litterär text kan 

betraktas som en tolkning av en serie r e latione r mellan re

ferenter i t extflödet har jag utfört något närmare i kapitel 

5 i min avhandling. Jag skall därför inte gå vidare in på 

de tta här. I ställe t ska ll j a g me d utgångspunkt i d e t tidiga

r e r e sonemange t fortsätta me d några t anka r kring olika type r 
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av symboler i en litterär text. 

Symboliken byggs alltså upp genom ett referenssystem 

g rundat på metaforiska och metonymiska relationer, och den 

kan kombineras med andra enheter enligt samma principer . 

De här processerna framstår för mig som kärnan i det litte

rära symbolbygget - och i mindre skala också i metaforbyg

get (se vidare nedan). Men - och nu kommer jag till en punkt 

som sannolikt åstadkommit åtskillig förvirring i all litte

rär symboldiskussion - all litteratur bygger inte upp lit

terära symboler men nästan all litteratur utnyttjar symbo

ler: det är alltså skillnad på att använda och skapa sådana. 

Den äkta litterära symbolen skapas i textprocessen samtidigt 

som den utnyttjar konventionella symboler. Låt oss se på 

ett exempel. I öppningen till en scen i Joyce's A portrait 

of the artist as a young man står följande att läsa: 

A great fire, banked h i gh and red, flamed in the grate 

and under the ivytwined branches of the chandelier the 

Christmas tabl e was spread . 

I sin analys av den här meningen framhåller David Lodge att 

rött och grönt symboliserar aspirationerna hos den socialis

tiska och nationella rörelsen på Irland. Färgerna ger emel

lertid också associationer till julen. Idegranen är emblem 

för både ett politiskt parti och för julen. Meningen skulle 

alltså i förtäckt form inrymma den konflikt mellan politiska 

och religiösa attityder som senare kommer till uttryck under 

julmåltiden. Den här tekniken är enligt Lodge "the method of 

realism, or of symbolism operating under the cGnstraints of 

realism" (1979:132). 

Den här typen av konventionella symboler skapas inte av 

texte n. De utgör e nligt min mening egentligen a llusioner som 

via syftningen på konventionella symboler (refe renstyp 2) 

refererar till en verklighet som ger termerna dess innebörd . 

Känner läsaren inte till de konventionella symbolerna - och 

det gjorde i detta fall inte j ag - säger texten inte heller 

något om den. Läsaren har ingen eller mycket små tolknings

möj ligheter. 

I det här färgexemplet har vi att göra med konventio

nella metonymiska symboler (tecknen är bildade utifrån en 
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domän som förknippar rött och grönt med politik respektive 

religion) , och på samma sätt kan naturligtvis metaforiska 

symboler fungera. För att ta ett enkelt exempel så kan ut

trycket "Riket är ditt ... "inte förstås om man inte känner 

till att det alluderar på kristen symbolik. Det är alltså 

inte texten som här skapar tolkningarna utan kännedomen om 

språket och erfarenheten av världen. Sådana här konventio

nella symboler bör man enligt min mening skilja från den 

personliga litterära symbolen som genereras av själva tex

ten. Följande diagram visar de fyra olika typer av symboler 

som uppstår om vi gör också den här distinktionen. 

SYMBOLTYP KONVENTI<DNELL LITTERÄR 

TRADITIONELL PERSONLIG 

baserad på koden och baserad på texten 
verklighetsuppf attningen 

METONYMISK Ex: hästarnas färger i Ex: solen i Hans 
Hans nådes tid nådes tid 

METAFORISK Ex: guds rike i Ex: stormen i Hans 
kristen mytologi nådes tid 

Gränsen mellan de olika typerna är naturligtvis oskarp. Bla 

är, som Roman Jakobson formulerat det, de metaforiska och 

metonymiska mönstren närvarande i varje symbolisk process 

(1974:137). I Hans nådes tid karakteriseras emellertid den 

metaforiska symbolen stormen bl a av att den utgör vad jag 

kallat ett metaforiskt centrum i romanen (Söderberg 1980: 

114 f), medan solen kännetecknas av ytterligt få metaforise

ringar och i stället härleder huvuddelen av sin symboliska 

innebörd ur en återkommande domän (ibid 95 f). Att märka är 

dessutom att den personliga estetiska symbolen ofta utnytt

jar den konventionella symbolen som substrat. Detta gäller 

både stormen och solen i Hans nådes tid (jfr t ex de Vries 

1974). 

Utanför den här ramen faller en symboltyp som jag i min 

avhandling (s 26) kallat synekdokesymbol. Denna symboltyp 

karakteriseras inte som de metonymiska och metaforiska symbo

lerna av en interaktion mellan olikartade föreställningar 

som väcks till liv av texten. Snarast kännetecknas den av 
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just homogeniteten med allmänna föreställningsschabloner. 

När Angila-gestalten i Hans nådes tid tolkas som en symbol, 

baseras denna tolkning enligt min mening i huvudsak på att 

hon skildras i en så markerat traditionell aspekt - som ett 

inkarnerat objekt vars skönhet gör henne både till ett åtrå

värt mål och till ett offer för detta förhållande - att hon 

framstår som en representant för ett mytiskt kvinnobegrepp. 

Hon framträder alltså som en representant för en typ, eller 

som en delmängd av en mängd, vilket tillåter en generalise

ring. Generaliseringen i sin tur kan sägas vara baserad på 

en princip för litteraturtolkning: generalisera och maximera 

tolkningen av en litterär text med utgångspunkt i konventio

nellt språk och egen erfarenhet samt i textens restriktioner 

och utvidgningar så långt att texten inte falsifierar tolk

ningen. Det är alltså inte texten som skapar sådana tolkning

ar utan läskonventioner. Vad texten gör är att framhäva vis

sa element, genom syntaktiska arrangemang som i Joycecitatet 

där kiasmen framhäver de röda och gröna e lementen eller se

mantiska arrangemang som analogierna mellan Angila och stjär

norna i Hans nådes tid (jfr Söderberg 1980:85 ff). 

De tre huvudtyper av symboler som man kan iaktta i en 

litterär text (synekdokesymbol, konventionell symbol och 

personlig symbol) skiljer sig alltså väsentligt å t. Enligt 

min mening karakteriseras den realistiska romanen, eller den 

symboliska roman som "opererar" under realismens villkor, 

inte bara av konventionella, allusiva symboler av den typ 

David Lodge påtalar utan också av synekdokesymboler (jfr Sö

derberg 1980:26), medan det som kännetecknar den mytiskt

symboliska romanen är just de personliga, litterära symboler

na - och symbolkomplexen (jfr Söderberg 1980:26) - som ska

pas i textflödet; att denna romantyp också utnyttjar de två 

andra symboltyperna är en annan sak. 

De tre symboltypernas distribution skiljer sig alltså 

något, men dessutom låte r de sig inte studeras på samma sätt. 

Den personliga, litterära symbolen kan undersökas med utgångs

punkt i en serie s emantiska kopplingar i texten och en rad 

framhävande och aktualiserande grepp. Huvudnycklarna är här 

enligt min åsikt (se vidare Söderberg 1980:kap 5): 
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1. utvidgning av betydelsen genom metaforisk koppling som 

förbinder olikartade tecken till symboler 

2. expansion i texten genom metonymisk koppling som bygger 

ut tecknen och förbinder olika sådana med varandra till 

större komplex 

3. framhävande grepp som position, kontextart etc 

4. aktualiserande grepp som ledmotivs- och nyckelordteknik 
od6 ) 

Synekdokesymbolen däremob baseras på en föreställning 

om representativitet som knappast skapas i texten, bara fram

hävs och hålls aktuell. Hur detta kan gå till har jag beskri

vit i kapitel 2 i min avhandling, där jag studerar avvikel

ser ·•från den historiskt-realistiska framställningsformen till 

förmån för förallmänligande - mytiserande grepp. 

Den konventionella symbolen slutligen baseras på koden 

och verklighetsuppfattningen. Den kräver alltså kunskap om 

referensramar som inte alltid är tillgängliga för läsaren, 

och det är genom allusioner på sådana referensramar som sym

bolen etableras i texten. Hur detta kan gå till har jag för

sökt visa i kapitel 3 och (delar av) kapitel 4 i min avhand

ling. 

Jag tror alltså med Gunnar Hansson att den estetiska 

symbolens betydelse inte styrs av några fasta konventioner 

- men väl av konventioner. 

En invändning mot föregående resonemang, åtminstone för 

den litterära, personliga symbolens del, är att med ett så

dant synsätt som jag redovisat blir det svårt att dra en 

gräns mot metaforen. 7 ) Den invändningen kan te sig så mycket 

mer motiverad som metaforforskare uppenbarligen är inne på 

samma tankegångar som jag. En uppsats av Erik Andersson, 

Metaforens mekanism och den semantiska representationen 

(1979), är ganska belysande för läget. Här demonstrerar Erik 

Andersson bl a med utgångspunkt i en passage i Sven Delblancs 

Prästkappan, där pastorsadjunkten Hermann kallas ett vandran

de kadaver, nödvändigheten av att ta hänsyn inte bara till 

sakledets (pastorsadjunkten) inverkan på bildledet (kadaver) 

utan också bildledets inverkan på sakledet, d v s den ömse-
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sidiga växelverkan mellan de två termerna i metaforen. Erik 

Andersson talar här om vad vi i anslutning till hans termi

nologi skulle kunna kalla kärntolkning (inriktade på bild

ledet) respektive ramtolkning (inriktad på sakledet). 

Ett liknande resonemang för för övrigt också Tanya 

Reinhart i en uppsats 1976 apropå T S Eliots rader ur 

Pruf·rocR's Lovesong, "I have seen the meermaids riding sea

wards on the waves". Hennes motsvarande termer är fokustolk

ning (kärntolkning) respektive vehicletolkning (ramtolkning). 

Genom en undersökning av engelska nykritikers faktiska meta

foranalyser visar hon hur viktig vehicletolkningen (ramtolk

ningen) är för den tränade litteraturläsaren. Syftet är här 

detsamma som Erik Anderssons, att visa att denna tolkning 

förbisetts vid komponentanalytiska studier och att den knap

past går att infoga i det mönstret. 

Erik Andersson tar emellertid upp också en annan förb i 

sedd sida av metaforanalysen apropå en annan bild från Del

blancs roman, "På gårdsplanen reste sig den unga eken , skul

derbred och självmedveten". Det första bildledet (skulder

bred) utgår från en likhetsr e lation, medan det senare bild

ledet (självmedveten) inte gör så. Här ser Erik Andersson 

ytterligare ett problem för metaforteorin och han drar föl

jande slutsatser: "Vi kan måhända indela metaforerna i 

p a r ad i . g m a t i ska m e ta f o r er , som får 

sin motivering genom en tydlig likhet mellan den beskrivna 

företeelsen och det metaforiska uttrycket, och s y n t a g -

m a t i s k a m e t a f o r e r , som får sin motivering 

genom att de vidareutvecklar en redan etablerad analogi. 

Komponentanal ysen tycks vara j ämförelsevis väl ägnad att å 

skådliggöra mekanismen vid en paradigmatisk metafor, även om 

v i ovan såg att den semantiska representationen måste utvid

gas till en tämligen ogripbar pragmatisk encyklopedisk re

presentation. De syntagmatiska metaforerna däremot kan inte 

beskrivas med hjälp av en isolerad pragmatisk representa

t ion, utan kräver referens till ett helt nätverk av indivi

der och relationer. Det förefaller nödvändigt att komplette

ra komponentanalysens metaforteori med en språkpsykologisk 
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teori, som kan förklara hur människan associerar och lagrar 

information i sin hjärna, inte bara språklig utan också utom

språklig information. Först då kan man nå fram till en bätt

re förståelse av de mekanismer som styr alstringen och tolk

ningen av metaforer. Dit är vägen lång, men den är kanske 

inte helt oframkomlig." (s 281 f) 

Erik Anderssons termer paradigmatisk och syntagmatisk 

utgör som jag förstår dem ekvivalenter till Roman Jakobsons 

termer metaforisk och metonymisk. Därmed skulle kanske Ja

kobsons af asistudier och associationspsykologernas experi 

ment kunna bilda utgångspunkt för en del av den teori som 

Erik Andersson efterlyser. Också de olika teorierna om se

mantiskt och episodiskt organiserade minnen (se t ex Nils

son 1976:118) kunde kanske som jag föreslagit (1980:167) va

ra av värde i det här sammanhanget. 

När det gäller gränsdragningen mellan symbol och meta

for har en rad förslag framförts. Jag förbigår här sådana 

som uppenbarligen har ett ytterst begränsat värde, nämligen 

de som är baserade på spännvidden mellan termerna, parafra

seringsmöjligheter od. Ett bättre kriterium förefaller i så 

fall d e n psykologiska utgångspunkten vara. Man kan tycka att 

den kan läsaren inte veta något om, men så är det nog inte: 

den avspeglar sig också i texten. Som redan Mjöberg påpekade 

på sin tid (1924) är metaforens utgångspunkt sakledet medan 

symbolens ä r " bildledet" - eller åtminstone ett konkret ob

jekt eller motiv. I Hans nådes tid börjar t ex romanen så 

här: "Stormen på Adriatiska havet i slutet av fastan år 775 ". 

Och den stormen är det som under roma nens gång u tveckl as till 

en strukturell tematisk symbol. 

Nära kopplat till det här förhållandet är också symbolens 

återkomst i texten, både som sakled och bildled, och det är 

detta förhållande som föranlett Wellek & Warrens kända dis

tinktion: "En bild kan framträda en enstaka gång som metafor, 

men om den envist återkommer både i företrädande och förestäl

lande egenskap blir den en symbol." (1967:177). Detta syn

sätt kritiseras bl a av Tindall som menar att Wellek & Warren 

lägger allt för stor v i kt vid upprepninge n - och det kan nog 
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vara riktigt. Men om man som Beardsley också fäster sig vid 

själva placer i ngen av det symboliska motivet och den roll 

som motivet har i de fiktiva personernas - och berättarper

sonernas - värld samt dess samband med ledande texttemata ,:Så 

framstår Wellek & Warrens hållning som mera realistisk (se 

Söderberg 1980:23). Själv skulle jag emellertid just nu i 

stället vilja formulera de ovan nämnda företeelserna på ett 

litet annat sätt: den litterära symbolen har både en större 

domän än metaforen i det litterära verket - dess förgrening

ar kan i princip omfatta hela verket (jfr också Holmberg 

1929:262, Tindall 1955 :12 f, Knights 1960:136) - och en stör

re relevans för dess centrala tematik. 

I och med detta påstående kan man fråga sig om det över 

huvud taget är rimligt att uppfatta den litterära symbolen 

som en språklig företeelse. Att så är fallet tycks utgöra en 

implicit förutsättning för många av de forskare som jag ci

terat i det föregående. Ofta hävdas också en sådan stånd

punkt explicit. Symbol och metafor skulle båda vara språkli

ga, om än olikartade element . Om man omfattar den åsikten, 

så kan meningarna i stället gå i sär beträffande relationen 

mellan symbol och metafor. Det har ovanstående framställning 

redan givit belägg för, men också några andra hållningar ... 
skall här nämnas. Så menar t ex strukturalisten Brooke- Rose 

(1965:288) att metaforen inte har något samband med symbolen, 

medan t ex genrativisten Reinhart (1980:not 8) tycks anta 

att symbole n är någon slags omvändning av metaforen. Jag kan 

inte dela dessa meningar. För det första spelar metaforen i 

vid mening en stor roll för etablerandet och tolkningen av 

symboler, 8 ) och för det andra kan symbolen inte betraktas 

som en omvändning av metaforen, bl a just av det skälet att 

den senare bara är en av flera byggstenar i symbolbygget. 

För det tredje - och viktigaste - finns det metafore r och 

symboler som inte går att skilja åt , nämligen d e stelnade 

metafore rna, klicheerna, de konventionella idiomatiska sym

bolerna av typen "han är en apa", "han är inne (moderiktig) ", 

"hjässan p å berget" etc. Här är det snarast e n fråga om 

aspekt när man väljer term. Vill man b e ton a uppkomstproces

sen ä r d e t naturligt att tala om d ö d a me t afo rer, v ill man b e -
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tona funktionen · är det lika naturligt att tala om konventio

nella språkliga symboler av referenstyp 1. Typiskt nog är 

det också sådana metaforer/symboler som vållar problem i 

alla diskussioner om symbol och metafor. När Reinhart hävdar 

att symbolen tolkas genom en omvändning av metafortolknings

processen, så gäller det just klicheartade uttryck, och den 

metafortyp som Brooke-Rose kallar direkt byte (för att ut

nyttja den svenska ekvivalenten till den engelska termen) 

fungerar bara när det gäller klicheer. Det är just i sitt 

utnyttjande av en kliche som öppningsraden i Creutz' Atis 

och Camilla, "Jag sjunger om den eld som plågar och förnöjer" 

inte kan missförstås. Så fort det bildliga uttrycket avlägs

nar sig från klicheen, så att dess referens blir skymd, får 

vi istället att göra med vad Eliot kallat ett objektivt kor

relat, en "image", en variant av den litterära symbolen. 

Den litterära symbolen är alltså enligt min mening till 

skillnad från metaforen inte någon språklig figur. Den ut

nyttjar språkliga figurer och relationer - och kan därför 

spåras med hjälp av dessa - men den skapas i utforskningen 

av den litterära process som bildar en värld och en text. 

- Eller hur skall vi annars tolka Aspenströms dikt? 

Som i den klara oktobernatten 

när de från norr kommande leoparderna 

genombryter horisonten 

och man samlas på torget för att bedja 

eller endast för att tyst betrakta. 

Varför spärrar ni förstädernas gator? 

Den ni väntar passerar inte förstäderna. 

Noter 

1. Jfr Beardsleys resonemang om den naturliga, konventionel
la och vitala basen för symboler (1958:288 ff). När det 
gäller nyskapade symboler är enligt min mening den natur
liga och i synnerhet den vitala basen av primärt intre sse. 

2. För distinktionen text - värld, se Söderberg 1980:23. 

3. Utvecklingsmöj lighete rna hänger bl a samman med att de 
två centrala begreppen, metafor och metonymi, är appli
cerbara både på den paradigmatiska teckenbildningen och 
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syntagmatiska textbildningen samt tolkningen av tecken 
och texter. 

4. Genom Jakobsons Randbemerkungen zur Prosa des Dichters 
Pasternak (1935, i: Slavische Rundschau VII) har termer
na kommit att införlivas i Rene Welleks och Austin Warrens 
Litteraturteori (första gången publicerad 1942). Där an
vänds termerna både på traditionellt sätt, som benäm
ningar för olika metafortyper,och - om än bara i förbigå
ende - i anslutning till Jakobson som benämningar på två 
olika dikttyper. Det senare bruket har bl a David Lodge 
tagit fasta på som utgångspunkt för en typologisk beskriv
ning av den moderna prosakonsten i The Modes of Modern 
Writing (1979). Lodge utgår från Jakobsons Two Aspects of 
Aphasis Disturbances (i: Fundamentals of Language 1956, 
eds R Jakobson & M Halle), varav kapitlen 2 och 5 på 
svenska återgivits under den tidigare nämnda titeln De me
taforiska och metonymiska polerna (1974; i: Poetik och 
lingvistik, utg K Aspelin & B Lundberg) . 

5. Jfr uttryck som "en slö kniv" och "en slö person". Här är 
det inte bara bestämningen som modifierar uppfattningen 
av huvudordets referent utan också huvudordets referent 
som modifierar tolkningen av bestämningen. - När det gäl
ler bildliga uttryck finns i stort sett två olika metoder 
att analysera dem. Dessa utgår endera från jämförelseteo
rin eller från inte raktionsteorin. Den förra går tillbaka 
till Aristoteles men har även i dag intensiva uppbackare 
som psykologen Miller. Den senare teorin har utvecklats 
av Richards, Beardsley och Black. Jämförelseteorin för
klarar i stort sett metaforen som en likhetsgrundad jäm
förelse mellan två objekt, medan interaktionsteorin för
klarar den som en interaktion mellan olika semantiska in
nehåll, vilken bland annat skapar likhet. Hur man än ser 
på fenomenet förefaller det emellertid mig klart att ana
logi och likhet spelar en väsentlig roll både för skapan
det och för tolkningen av det bildliga uttrycket, men li
ka klart förefaller det vara att de olika komponenterna 
i metaforen interagerar. 

6. Tindalls enastående undersökning av den litte rära symbo
len (1955) gör inga sådana distinktioner och det har en
ligt min mening olyckliga konsekvenser - se min kritik 
1980:24 f. 

7. Att det är svårt att avgränsa både metafor och symbol från 
bokstavliga uttryckssätt är en sak som jag redan berört; 
jfr även för metaforen exv Black 1980 och för symbolen 
exv Romberg 1970:126. 

8. Att så är fallet inte bara i Hans nådes tid bestyrks om 
man ser litet noggrannare på verk där implicit analogi an
tas vara den symbolskapande kraften, t ex Hjalmar Bergmans 
Markurells i Vadköping . Av Tideströms analys av katt- och 
råtta-motivet hos Bergman framgår att också här katt- och 
råtta-motivet utnyttjas metaforiskt, inte bara analogiskt. 
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SMÅB0RNS KOMMUNIKATIONSFORMÅEN: DET SAGTE OG DET USAGTE 

HANS VE.:rLESKOV 

DANMARKS IJERERH0JSKOLE 

Artiklen er en udbygning af et indlceg på symposiet "Kommu
nikation om kommunikation" ved Universitetet i Linköping 
den 25.-26. maj 1982. Der g~res f~rst rede for hovedtrcekke
ne ved en igangvcerende unders~gelsesrcekke om funktioner i 
småb~rns talesprog. Herefter dr~ftes specielt betydningen 
af "det usagte"; forskellige former for underforståethed 
skitseres, og metaforer trcekkes frem som eksempel herpå. 
Der refereres til en unders~gelse over b~rns ordforklarin~ 
ger, og de pcedagogisk-psykologiske perspektiver trcekkes op. 

1. En igangvcerende unders~gelse om sprogfunktioner hos småb~rn. 

Unders~gelsen bygger på den an.tagel se, at det må vcere mu

ligt at omscette sprogf ilosof fers og lingvisters analyser af "ta

lehandlinger" ("illokutioncere handlinger", "metafunktioner" m. v.) 

til en psykologisk iagttagelse og tolkning af b~rns intentioner, 

d.v.s. hvad b~rn vil med det, de siger, eller hvad deres ytrin

ger skal tjene til. 

Anderledes udtrykt: Inspireret af pragmatikken må det vcere. 

muligt at supplere de foreliggende beskrivelser af b~rns sprog

funktioner ved Piaget, Luria, Flavell, Robinson og andre psyko

loger, så der bliver tale om en såvel mere generel som rnere de

taljeret beskrivelse af, hvad b~rn kan ville med deres ytringer. 

I begyndelsen fors~gte vi - inspireret af bl . a . K. Biihler, 

Werner & Kaplan og M.A.K. Halliday (Vejleskov 1978) - at benytte 

en 3-dirnensional model. Det viste sig irnidlertid ikke at vcere 

tilfredsstillende at skelne rnellem signal- ·og symptornfunktion, -

d.v.s. mellem på den ene side talers intentioner i retning af at 

indvirke på lytter og på den anden side talers intention eller 

interesse i almindelighed. Tilsvarende vil det sandsynligvis vcere 

vanskeligt i praksis at skelne mellem J.L. Austins to begreber, 

"illokutioncer" og "perlokutioncer" handling • . 

Meget forenklet s agt, er vi efterhånden nået til at iagtta

ge små grupper b~rn m/u voksen deltager med henblik på at regi-

SIC 3 ( 1982), 71- 88 
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strere 

1. ytringens "placering" i fo;s:l~bet, 

2. ytringens funktion = talers intent~on, 
3. ytringens "indvirkningsgrad" = styrken af talers ~nske 

om at indvirke eller påvirke, 
4 . ytringens tematiske in~old, 

~. ytringens explicering af funktionen. 

I det f~lgende skal kun pkt. 1 og 2 omtales; senere inddra
ges dog også pkt. 5. 

ad pkt. 1: Med ytringens "placering" t~nkes på, o·m den· er . 

fremkaldt af en af de tilstedev~~ende, 1 givet fald af hvem, -
om den er rettet til nogen, eller om den er "privat", - og om 

den besvares, i givet fald af hvem. 

En måde at g~re dette ~p på er graf iske fremstillinger som 
disse: 

_!_ IÄ" ------ q ~)I 
2 (OJ 

N· 3 'l2. 

Fig . 1: % ytringer fordelt efter afsender og medtager 

I begge tilf~lde er det tre bestemte 4-5 årige, hvoraf nr. 
3 har sprogvanskeligheder, samt en voksen, A, der udg~r 
gruppen. Til venstre vises for hver af de fire personer, 
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hvor mange % af ialt 392 ytringer, de har rettet til hver 
af de andre. F. eks. har barn nr. 1 frernbragt ialt 18% af 
de 392 ytringer: 3% til nr. 2, 4% til nr. 3, 7% til A og 
4%, der ikke er rettet til nogen bestemt (og af disse er 
alle 4% "private"). De 392 ytringer er fra et forl~b,hvor 
b~rnene fortrinsvist legede en farnilierolleleg, og hvor den 
voksne var aktiv. 

Til h~jre ses de tilsvarende tal fra en nogenlunde tilsva
rende legesituation med ialt 351 ytringer, men hvor den 
voksne er passiv. 

Materialet er fra Palma Sj~viks (1981) omfattende unders~
gelse. En redeg~relse for en unders~gelse af grupper med 
småb~rn, hvoraf et har et sprogligt handicap gives af Vede
ler (1981). 

Det ses, at b~rnene taler mere til hinanden, - at der er 

fcerre "private" ytringer, og at nr. 1 overtager den voksnes rol

le over for nr. 3, når den voksne er passiv. 

Det fremgår imidlertid ikke af denne slags opg~relse, i 

hvilken udstr<Ekning de forskellige ytringer rettet til en person 

nu også besvares af denne. - Derfor s~ppleres med en beregning 

af den enkelte ytrings "kornrnunikationsv<Erdi", som er: 

1, hvis ytringen er frernkaldt af, rettet til og besvaret 

af samme deltager; 

2, og 3, hvis modtageren har frernkaldt den, men ikke besva

rer den hhv. omvendt; 

4, hvis den er rettet til flere, evt. hele gruppen; 

5, hvis den er "privat", d.v.s. hvis taler ikke synes at 

henvende sig til (at ville indvirke på) nogen. 

Tabel 1 

Situation % voksen- % barneytringer 
ytringer m. v<Erdi 1 el. 3 

N 

Leg I 

Il 

Leg A 

B 

c 

Spisning 1 

2 

Spisning A 

27 

6 

18 

47 

0 

19 

6 

17 

5 

16 

31 

16 

5 

13 

36 

35 

28 

34 

392 

351 

125 

76 

70 

228 

90 

170 

149 
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Tabel 1 illustrerer en ganske generel tendens: Der er ger

ne mere "egentlig" samtale mellem b~rnene, når den voksne er 

passiv; - dette g~lder dog kun, når b~rnene som her er mere end 

3 år gamle. (Ensartet betegnede situationer: de samme 3-4 b~rn). 

ad pkt. 2. At karakterisere de enkelte funktioner er under

s~gelsens hovedsag. Det g~res ved, at iagttagerne har 23 forskel

lige kategorier at v~lge imellem, når de skal afg~re, hvilken ho

vedfunktion ytringen har, - hvilken hovedintention, taler har. 

Herudover kan angives en suppleren~e funktion. 

Her skal imidlertid blot eksemplificeres v. hj. a. en for

enklet funktionsopdeling med de 10 kategorier, som angives i ta

-bel 2. 

FUNKTION 
BARN NR NR 2 NR 3 

1 2 3 -TIL NR. l TIL NR. l 

I Ingen fkt:leg,sang m.v. 6 6 13 1 0 

Underst~tte egen ak-
tivitet 17 10 8 6 3 

Il 
gruppens akt. 15 18 16 20 6 

- el. instruere 
andre 0 4 2 6 6 

Få noget (gjort) 7 6 5 6 18 
-------------------------------------- -------------------------

III 

IV 

Udtrykke eller frem
kalde f~lelser 

H~vde sig 

Konstatere noget 

Fort~lle om noget 

Få noget at vide 

Andet 

Antal ytringer 

8 

16 

16 

11 

0 

6 

16 

8 

21 

6 

4 

1 

9 

7 

16 

12 

4 

8 

119 462 282 

22 

5 

28 

5 

1 

85 

26 

15 

9 

9 

9 

34 

Tabel 2: Procent ytringer m. forskellige funktioner. 

Situationen er her sammensat af flere forl~b, hvor tre 

5-5~ års b~rn fortrinsvist leger konstruktionsleg, af og til 
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iblandet rolleleg. Tq af b~rnene, nr. l og 3, har sproglige van

skeligheder, men, ~om det fremgår af fig. 2, har kun nr. l kom-
1 

munikationsvansk~ligheder. 

Tabel 2 viser til venstre den procentvise fordeling af hvert 

b~rns ytringer på de 10 funktioner (der igen - groft forenklende 
- med stiplede l~nier er opdelt 1 flg. fire grupper: I: Ingen 

funktion; II: Styringsfunktioner; III: Emotionelle-sociale funk

tioner; IV: Kognitive funktioner). Det ses bl.a., at det ret 1-

solerede barn nr. 1 ~r den, der hyppigst st~tter egen alctivitet 

og h~vder sig. Den mest og bedst talende nr. 2 har relativt 

flest ytringer, hvormed der prfm~t udtrykkes eller fr~mkaldes 
I , • 

f~lelser, o~ hvormed der prim~t konstateres noget. Nr. 3 bidra-
ger til aegen ved mange ytringer ~den funktion (nynnen, syngen 1 

m.v.), og også ved at st~tte aktiviteten og ved at fort$lle (i

s~r nr. 2) noget. 

Til h~jre ses specielt på de af de to b~rns ytringer, som 

er rettet til det svage, ret isolerade barn nr. 1. Det ses bl. 
a., at nr. 2 ved at ytre sig om gruppens leg (20%) og ved at 
konstatere eller fort~lle (28%) fors~ger at inddrage nr. 1. 

®~-
il 

2.1 (g) 
. N• I S~-

Fig. 2: % ytringer fordelt efter afsender og modtager . 
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Af tegningerne i fig. 2 vedr~rer den til venstre samme si

tuation som tabel 2. Den til h~jre viser de samme b~rn i en si

tuation, hvor legen stort set er af samme type, men ret vild og 

voldsom. Det ses, at der bliver flere "egocentriske" ytringer, 

og at samtalen mellem nr. 2 og 3 aftager, når legen bliver vild. 

Til sidst skal vises som eksempel en lidt n~jere opstilling 

vedr~rende de 462 ytringer, som det vel kommunikerende barn nr. 

2 frembragte (tabel 3). Der er stadig tale om procentfordelin

ger, idet der skelnes mellem "sociale" ytringer, der besvares, 

ytringer der nok er "sociale" men som ikke besvares, og ytrin

ger, der er private. Funktionsfordelingerne er meget forskelli

ge: 

rettet rettet 
% 

FUNKTION til no..:. til no- private N expli-gen og gen, ej ceret bes va- besva-
ret ret 

Ingen fkt. 1 2 61 30 0 
---------------------------------------------------------------
Underst~tte egen akt. 

gruppen 

andres akt. 

Få noget (gjort) 

Udtrykke/fremkalde 
f~lelser 

Ha?vde sig 

Konstatere & fort~lle 

Få at vide 

An det 

Antal 

7 

20 

4 

7 

15 

11 

30 

5 

1 

303 

14 

18 

4 

6 

22 

3 

27 

3 

1 

120 

23 
·3 

0 

0 

3 

0 

10 

0 

0 

39 

46 

84 

17 

27 

72 

37 

126 

19 

4 

462 

Tabel 3: % ytringer med forskellig funktion 

15 

25 

6 

37 

0 

3 

0 

0 

0 

86 

Det er noget forskelligt, barnet vil med sine udsagn, alt 

efter om de besvares eller ikke, eller de evt. slet ikke er ret

tet til nogen. 

.. .. 
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Kommentar: Men er denne kategorisering af, hvad b~rnene vil 

med deres ytringer ~kke det rene g~tteri? - Er det ikke, f. eks. 

efter M.A.K. Halliday, umuligt at tale om, at en ytring har en 

funktion? 

Hertil skal for det f~rste siges, at det ikke er g~tteri, 

men ~n fortolkning, der i nogle tilf~lde er forbundet med usik

kerhed, f. eks. således· at to iagttagere kan v~re uenige. 

For det andet skal peges på, at når Halliday siger, at fra 

18-24 månedsalderen har ytringen ikke en funktion, men h~nger 

sammen med tre bagved liggende, sproglige "metafunktioner", så 

anl~gger han en lingvistisk betragtning . Han s~ger så at sige 

at forstå den enkelte ytrings gramrnatiske opbygning m.v. som en 

funktion af disse "metafunktioner" og må arbejde med tre, fordi 

der jo ikke er noget entydigt forhold mellem et udsagn og dets 

funktion. Men her anl~gges en psykologisk betragtning: Fortolk

ningen af barnets hensigt med ytringen hviler på en iagttagelse 

af hele situationen. 

Endelig skal for det tredie understreges, at der er .tale om 

en bestemmelse af, hvilken hovedfunktion den enkelte ytring har. 

En ytring har hos b~rn som hos voksne ofte - måske oftest - me

re end en funktion. Som tidligere n~vnt har iagttagerne i~vrigt 

mulighed for at registrere en supplerende funktion. Men i prin

cippet s~ger vi altså at tolke: Hvad vil barnet is~r med sin yt

ring? Det g~res ud fra "hele situationen", - men ikke ud · fra yt

ringens virkning, for talers hensigt kan jo meget vel ikke ske 

fyldest. - Med Austins betegnelser er det den illokution~re, ik

ke den perlokution~re handling, der s~ges bestemt. Der henvises 

i~vrigt til den foreliggende redeg~relse (Vejleskov 1980) såvel 

som til dens forts~ttelse som forventes publiceret i 1983. 

2. Overvejelser over det sagte og det usagte. 

Efter denne overordentligt summariske orntale af nogle re

sul tater af unders~gelsen (der vil blive fulgt op af en h~jere 

analyse i en forts~ttelse af Vejleskov 1980) , skal opm~rksomhe

den nu specielt rettes irnod det femte punkt, som omtaltes i ind

ledningen: Kommer talers intention/ytringens funktion til udtryk 

i det, der faktisk siges, - eller er det underforstået? 
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Til h~jre i tabel 3 ovenfor er som eksempel for blot en 
person i en situation anf~rt, hvor hyppigt hver af de 10 funk

tioner kommer til udtryk, hvadenten det er klart eller kun an

tydningsvist. De st~rste vrerdier findes for funktionerne "at 

ville st~tte egen gruppes aktivitet" og "at ville have noget 

(gjort)". I langt de fleste tilfrelde er det antydet, f. eks. 

ved vendinger som "Skal vi ikke pr~ve at •••• "eller "Giv mig 

den klods der". I sidste tilf~lde er det brugen af bydeform, 

der antyder, at taler vil have noget, - men hensigten kunne 

godt v~re en anden, f. eks. at ville hrevde sig eller at ville 

g~re lytter ked af det. Der er altså ikke noget entydigt forhold 

mellem brug af bydeform og en bestemt funktion. 

Mere bemrerkelsesvrerdigt er det måske, at en lang rcekke 

funktioner/hensigter aldrig - eller nresten aldrig - bliver ud

trykt. De pågreldende ytringer fungerer jo nemlig alligevel n~

sten altid efter hensigten, - d.v.s. at det barn, der tales til, 

synes at forstå, hvad talers mening med at sige ytringen er, 

selv om det er underforstået. Tilsvarende grelder, at vi, der er 

iagttagere, også nresten altid kan vurdere, hvad hensigten er, 

selv om .den er helt implicit, - selv om "det ligger i luften". 

- Hermed v~re ikke sagt, at b~rn ikke misforstår hinanden, eller 

at voksne og b~rn ikke taler forbi hinanden, for det hrender jo, 

mås~e endda ofte. Men hvor vigtigt det end er at vrere opmrerksom 

på fejlmuligheder, så er det også vigtigt at indse, at b~rn kan 

forstå hinanden, også hinandens uudsagte "budskaber", og b~rn 

og voksne ligeså. 

Dette er overordentligt vresentligt, ikke mindst for skole

psykologer og talepredagoger, der vurderer b~rns "sproglige in

telligens", "kommunikationsformåen", eller hvad man nu kalder 

det. Som bekendt er det i almindelighed vanskeligt at vurdere 

frerdigh~der med hensyn til perception og forståelse af tale 

(det impressive sprog) , - for hvad er vore data herom? Men når 

det grelder den "lettere" opgave at vurdere det ekspressive 

sprog, giver de data, der foreligger herom (båndoptagelser, ud

skrifter o.a.), altså kun adgang til en del af, hvad b~rnene kan 

sprogligt. Alt det implicitte eller underforståede fremgår jo 

netop ikke. - Hertil kommer, at vi selv, når vi taler med b~rne

ne, "automatisk" benytter os af det uudsagte (hos os selv og 
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hos barnet) uden overh~vedet at g~re os det klart . 

For lidt n~rmere at bestemme denne for beherskelsen af 

"sprogspillet" fundamentale f~rdighed i at bruge det uudsagte, 

at tage noget for givet, at foruds~tte noget bekendt, - må f~rst 

understreges , at den i nyere såkaldt pragmatisk sprogforskning 

også anses for at v~re "fundamental" i den forstand, at den er 

en foruds~tning for overhovedet at blive sprogbruger. Dette 

fremgår f. eks. af lingvisten M.A.K. Hallidays teori om overgan

gen i 16-20 mdrs.-alderen fra de tidlige "direkte brugsfunktio

ner" til egentlig sprogbrug styret af nogle sproglige "metafunk

tioner" (se f . eks. Vejleskov 1978), og af sprogpsykologen Eli

sabeth Bates teori om "den sanse-motoriske pragmatik" (se f. eks. 

Vejleskov 1980). 

1: En talers hensigt/en ytrings funktion kan v~re 

(a) helt ekspliceret 

(b) delvis ekspliceret (antydet) , 

(c) indirekte, 

(d) helt implicit. 

Eksempler 

(a) Jeg befaler dig at lukke vinduet! 
(b) Luk vinduet! 
(c) Synes du ikke, her er lidt k~ligt? 
(d) Jeg så to hunde slås i går. 

I (a), (b) og (c) er funktionen "at få noget gjort", idet 
det er givet, at taler har en vis myndighed i forhold til 
!ytter. (I en given sarnmenh~ng kunne de tre ytringer dog 
godt t~nkes at have en helt anden funktion). - I (a) ud
siges det direkte, at det er en ordre, i (b) ligger det 
antydet i bydeformen (men det fremgår dog ikke, om det er 
en befaling eller en b~n), og i (c) bruges der en "for
mildende omskrivning": Det har her form af en såkaldt 
indirekte talehandling, idet taler foregiver at sp~rge 
!ytter til råds eller at vise omsorg for harn/hende, og 
hensigten er at v~re h~flig (der ofte er mest effektivt, 
hvilket b~rn l~rer tidligt (!)). 

I (d) er det ganske urnuligt uden at v~re i situationen at 
vide, om taler f. eks. vil fort~lle, h~vde sig, g~re lyt
ter glad eller misundelig eller underst~tte en aktivitet. 
I både (c) og (d) er hensigten implicit, men i (c) foreta
ges en bevidst "fordr~jning". 
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2: Det, der underforstås, kan v~re 

(x) hvad taler mener = vil med ytringen, d.v.s. ytringens 

funktion eller dens tematiske/pragmatiske mening; 

(y) hvad ytringens meningsindhold er, d.v.s. hvad den re

fererer til, hvad den er et udsagn om, eller hvad den 

udsiger om sin "genstand". 

Eksempler 

(x) Synes du ikke,der er lidt k~ligt? 
Jeg s! to hunde slås i går. 

(y) Han listede vinduet i. 
Hunden fik revanche i går. 

For de to (y)-eksemplers vedkommende kan man ud fra det 
sagte, som det her er udskrevet, ikke vurdere, hvad ta
lers hensigt er (x), men hertil kommer, at man heller 
ikke ved, hvad "han", "listede i", "hunden" og "fik re
vanche" refererer til. M.a.o.: Taler foruds~tter, at 
lytter ved, hvem "han" er, og måske også at "han" i vir
keligheden havde v~ret st~jende og brutal med vinduet; 
endvidere foruds~tter taler, at !ytter ved, hvilken 
hund, der er tale om, og hvad den skulle have revanche 
for. 

Det er, tror jeg, v~sentligt at understrege, at (x) og (y) 

sj~ldent er uafh~ngige a~ hinanden. - Men derfor kan det 

godt v~re nyttigt at skelne. 

3: Det underforståede kan ligge 

(i) i selve -situationen (konteksten) og det, der er 

gået forud, herunder talers og lytters kendskab 

til hinanden og deres indbyrdes rolleforventninger. 

(II) i selve det sproglige udtryk, d.v.s. at der forud

s~ttes et sprogligt kendskab til den anvendte spe

cielle form eller "figur". 

Disse to forhold kan også vi-rke sammen, f. eks. hvis der 

bruges en bestemt jargon eller et besternt fagudtryk, karak

~eristisk for en gruppe, som begge h~rer til i. Endvidere 

skal forudskikkes, at når det~ (II) hedder " •••• speci

elle form ••• 11
, skyldes det, at der .jo al tid foruds~ttes 

et vist alment kendskab til det påg~ldende sprog. (II) går 

således på sproglige forhold, der i det mindste er "speci

elle" i den forstand, at man har valgt netop at studere 
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den og den type. 

Som eksempler skal n~vnes 
- formildende omskrivning, f. eks . h~flige vendinger, 
- overdrivelse (hyperbel), 
- underdrivelse (understatement) , 
- metaforer, 
- ironi. 

De tre f~rste kan i h~j grad v~re et sp~rgsmål om (II). Så
ledes ved "man", at 11må jeg ikke nok 11 er mere h~fligt end 
"må jeg", - at "enorm" (for tiden) aldeles ikke betyder 
"k~pem~ssig", - og at 11 tak, en dråbe" ikk~ betyder, at 
taler bliver begejstret for en anelse whisky. Men i visse 
tilf~lde skal både "enorm" og "dråbe" tages for deres "på
lydende v~rdi", så (!) spiller også en rolle. Hvad de to 
sidste angår, synes der f~rst og fremmest at v~re tale om 
(I). Om ytringen "du er fiks på fingrene", skal forstås 
bogstaveligt eller ironisk, om funktionen er at bebrejde 
eller at rose, afh~nger saledes ganske af situationen. 

Det skal generelt bem~rkes, at ingen ytring vel nogensinde 

er helt explicit, hverken med hensyn til funktion (inten

tion) eller med hensyn til indhold (reference) • Men derfor 

kan den jo udrn~rket v~re fuldst~ndig umisforståelig. 

For metaforers vedkommende diskuteres stadig, i hvilken ud

str~kning de overhovedet kendetegnes ved bestemte sproglige 

(lingvistiske) tr~k, eller om dette, at en given ytring i en gi

ven situation skal forstås metaforisk og ikke bogstaveligt, ale

ne afh~nger af denne situation (Ortony 1979). Givet er det, at 

metaforer er sammenligninger, hvori noget er underforstået, og 

hvor det i al fald også er underforstået, at de ikke er bogsta

veligt ment. (Brugen af udtrykket "bogstavelig mening" her er 

upr~cis. Det er jo nemlig diskutabelt overhovedet at tale om, 

at et udtryk kan have en bogstavelig mening. Mere korrekt - men 

også mere tungt - ville det v~re at skrive 11 et mere konkret, 

konventionelt meningsindhold"). 

Endvidere er det klart, at metaforer ligesom over- og under

drivelser, lignelser og anlogier er billedlige udtryk (mens det 

ironiske udtryk n~ppe kan siges at have billedkarakter). Om bil

ledrn~ssige udtryk skal generelt be~rkes, at sk~nt det på den 

ene side er klart, at tale (og skrift) rummer mange udtryksmu

ligheder, som billedet ikke har, så er det på den anden side of-
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te således, at vi taler (eller skriver) "i billeder", når vi vil 

, udtrykke os rigtigt rarnmende. 

DER BLIVER 
VIST HEDT 
HERINDE 

= 

1) Åbn et vindue! 
2) Her er ved at vffire koldt! 
3) Emnet er "farligt" 
4) Temperaturen stiger 

Den selvsarnme sffitning kan Vffire 1) en indirekte talehand
ling (h~flig ordre), 2) ironisk, 3) metaforisk og 4) al
mindelig berettende eller konstaterende (bogstavelig) • 
Bemffirk, at når tolkningen er metaforisk (emnet er far
ligt) bliver også funktionen en anden, f. eks. at advare 
lytter frem for at få ham til at g~re noget (åbn vinduet). 

- Hendes ~jne ligner en skovs~: Sarnrnenligning. 
- Hendes ~jne er m.h.t. pupillen i den blå hornhinde 

ligesom en skovs~ er med det sorte dyb omgivet 
af m~rkeblåt vand: Analogi. · 

- Deres blikke m~dtes. Hendes to skovs~er •••• :Metafor. 

Det er klart (og omtaltes allerede af Aristoteles), at 
metaforen rurnrner en sarnmenligning eller en analogi. Det 
er blot underforstået. Alligevel er lffiseren eller lytte
ren klar over det, måske fordi der er en betydningsmffis
sig (semantisk) modsffitning mellem "~je" og "s~". 

D.E. Rurnelhart (Ortony 1979, s. 78 ff) fremsffitter nogle in

teressante udviklingsmffissige betragtninger i forbindelse med me

taforer. Han mener, det er en misforståelse at tage den bogsta

velige eller konventionelle betydning af et udtryk som udgangs

punkt, - hvilket man normalt g~r, når man siger, at forståelse 

af en metafor skyldes en sffirlig, og senere udviklet, sproglig 

kompetence m.h.t. at "oversffitte" til den (primffire) bogstavelige 

betydning. Tvffirtimod mener , Rurnelhart, at evnen til at op!atte 

ikke-bogstavelig tale er det primffire og en forudsffitning for 

sproglig kompetence. 

Hans begrundelse er, at det lille barn ikke har de erfarin

ger, som g~r, at noget er "konventionelt", og at alt, hvad det 

siger, og alt hvad det opfatter, andre siger, er ikke-bogstave

ligt. Det forstår f. eks. måske f~rst, at "åbne" har med "åbne 

rn:unden" at g~re; når der så siden tales om at åbne d~ren, for

står barnet det som en siags billedmffissig tale, der i hvert fald 

ikke er bogstavelig i forhold til "at åbne munden". 
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Påstanden er altså, at metaforer et "naturlige og udbredte 

i vor tale og ikke har nogen scerlig status" (ibid s. 81). Dette 

underbyggas også af det forhold, at vi uden ncermere reflektion 

generaliserar, når vi f. eks. kalder både et billede og et t~j

dyr for "en hund". - Når det kommer til stykket, er det måske 

meget få udtryk, der skal forstås bogsvaveligt, ligesom det er 

få ytringer, som direkte udsiger, hvad talernes hensigt med den 

er. 

Hertil kommer nu det af J.L. Morgan (ibid s. 136 ff) ncevnte 

forhold, at der kan skelnes mellem tre typer metaforer: 

1. Nye originala metaforer. 

2. Kendte metaforer, som imidlertid stadig opleves som vce

rende metaforer. 

3. Idiomer, d.v.s. udtryk, som er så indarbejdede, at man 

ikke tcenker over, at de er (eller oprindeligt var) meta

forer. 

Til dette må imidlertid f~jes endnu en skelnen: Vi må skel

ne imlelem umiddelbare, ubevidste metaforer (og anden billedta

le) og bevidste metaforer, - hvortil kommer, at nogle ubevidste 

kan blive bevidste, andre ikke. F. eks. kan voksne ved at tcenke 

sig om, indse, at de konventionelle metaforer, der er blevet fa

ste udtryk i sproget (idiomer) er metaforer. - (Mange af disse 

konventionelle metaforer, der normalt ikke opfattes metaforisk, 

er naturmetaforer, som f. eks. "at vcere en rcev 11
, "ebbe i kassen" 

eller "en tornefuld vej" (Allwood 1982)). Det lille barn, deri

mod, kan ikke skelne mellem bogstavelige og metaforiske udtryk 

jvf. f. eks. Werner og Kaplans teori om symbolfunktionen (Vejle

skov 1972). 

Ved at studere metaforer i b~rns talesprog opnås altså f~l

gende: 

1) Man unders~ger noget, som synes at vcere fundamentalt i 

selve sprogtilegnelsen. 

2) Endvidere noget som kan vise barnets beherskelse af 

modersmålet (type 2 og 3 ovenfor) , samt 

3) noget, der kan vcere udtryk for sproglig kreativitet 

(type 1). 
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4) Endelig er det et famomen, som klart knytter sig til 

brugen af det usagte, og 

5) som kan v~re en kombination af, at det underforståede 

er, hvad taler mener (x) hhv. at det underforståede er 

ytringens "egentlige" betydning (y), såvel som 

6) en kombination af, at det underforståede "ligger i" 

situationen (I) hhv. at det "ligger i" det sproglige 

udtryk (II) • 

3. Problemer og perspektiver 

Som en sarnrnenfatning skal anf~res 

- at det er muligt som udef ra kommende iagttager at karak

terisere srnåb~rns ytringer m.h.t. deres funktion, 

- at det i forbindelse hermed er klart, at såvel iagttage

ren som de b~rn, der er med i gruppen, i h~j grad opfat

ter uudtalte hensigter og underforståede meninger, 

- at b~rnene altså også som talere udtrykker sig via det 

underforståede, 

- at metaforer af en r~kke forskellige grunde · synes at v~

re s~rlig interessante studieobjekter. 

Et n~rliggende problem er det herefter, hvorledes man i 

praksis "får ungerne til at bruge metaforer eller andre billed

lige udtryk". 

I en tidligere artikel om ordforklaringspr~ver (Vejleskov 

1982) har jeg antydet muligheden af at lave en slags test med 

opgaver, der går ud på at forklare en r~kke ord, idet man skal 

svare på sp~rgsmålet: Hvad er en .X ligesom? 

Men hvorledes opnås, at nogle b~rn sandsynligvis vil frem

bringe metaforiske udtryk i mere naturlige situationer som de 

i afsnit 1 n~vnte? 

Her vil jeg gerne pege på den mulighed, der ligger i at 

iagttage sproget (og ytringernes funktioner) under· rolleleg. 

Dette har navnlig Sj~vik (1981) og Vedeler (1981) interesseret 

sig for, og forel~bige gennemgange af en del af de observerede 

situationer tyder på, at der under rolleleg optrceder forholds

vis flere indirekte talehandlinger, billedrn~ssige udtryk og me

forer. 
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Dette kan på den ene side t~nkes at v~re en f~lge af, at 

barnet imiterer voksenspro9 når de i legen "er" en voksen. Men 

det kan også t~n.kes, at fa·ntasi- og rolleleg i kraft af sel ve 

dens symboliserende og pr~tenderende karakter fremkalder "sprog

lig kreativitet" hos barnet. 

Perspektivet er f~rst og fremmest dette, at konkrete iagt

tagelser af "brug af det usagte" i form af indirekte talehand

linger, metaforer, andre former for billedtale m.v. kan ~ge p~

dagoger, l~rere og psykologers opm~rksomhed over for dette v~

sentlige - men af "gode" grunde upåagtede - aspekt ved b~rns 

(og voksnes) kommunikationsformåen. 

Hertil kommer det for metaforer (og agså andre former for 

billedm~ssige udtryk) karakteristiske tr~k, at de også optr~der 

i skriftsproget. "S~dvanligvis kniber det meget med at sammenk~

de sprogpsykologiens arbejde med udviklingen af b~rns talesprog 

med tilegnelse af skriftsproget. Hverken i "l~sningens psykolo

gi" (der gerne er "l~seindl~ringens psykologi"), i litteratur

psykologi = l~serpsykologi = tekstforståelsens psykologi eller 

i den (beskedne) psykologi, der besk~ftiger sig med skriftl°ig 

fremstilling, ser man megen sammenh~ng med forskningen om tale

sprogstilegnelse og sprogbrug. Her er imidlertid et emne, der 

måske kan "bygge bro". Metaforer er således et f~omen, der 

pri~rt er studeret i litter~r sammenh~ng, men som altså sammen 

med andre ikke-bogstavelige, herunder billedm~ssige, udtryk og

så spiller en rolle, måske endda en fundamental rolle, i tale

sproget. 

4. Slutning. 

I.K. Moustgaard (1981) skelner - med N.F.S. Grundtvig -

mellem tr~ffende (el.afgr~nsende) beskrivelser og smeltende 

(el. pers~ktivgivende) beskrivelser (s. 64). 

Hans hovedemne er den "tr~ffende" beskrivelse, idet han 

navnlig unders~ger den beskrivelsesrn~ssige indstilling i retning 

af at ville f inde et d~kkend~ udtryk for et oplevet emne og den 

derrned forbundne analytiske indstilling (s. 77). Han kommer dog 

også ind på "sprogets magt over tanken" (s. 160 ff), og dr~fter 

i forts~ttelse heraf forholdet mellern beskrivelse og kommunika-
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tion. Når hensigten med kommunikationen er at formidle et me

ningsindhold, d.v.s. at beskrive sin oplevelse af et emne for 

lytteren, således at misforståelser i videst muligt omfang und

gås, er beskrivelsen naturligvis gerne mere fyldig og gennemar

bejdet, en hvis beskrivelsen kun er til eget brug (jvf. Kaplans 

fors~g, der også omtales af Vejleskov, 1972, s. 74 ff), - men 

selv den private, maximalt indforståede beskrivelse er dog pr~

get af det offentlige sprog, som er ens modersmål. 

På den anden side er det imidlertid også sådan, at den en

kelte, ja, hvert eneste enkelt menneske, skaber nye ord, vendin

ger og beskrivelser, og det sker is~r i den "smeltende" beskri

velse, d.v.s. når intentionen ikke er at afklare og afgr~se, 

men at give perspektiv, at understrege sammenh~nge og helhed 

(s. 229 ff). Jeg tror, de to indstillinger konuner frem i de to 

slags ordforklaringer, som omtaltes ovenfor 

- Hvilken ·slags ting er X (til forskel fra andre ting)? 

- Hvad er X ligesom? 

I begge tilf~lde understreger Moustgaard, at man må bevrege 

sig ud over hele feltet mellem den impressive og den ekspressi

ve pol, - d.v.s. at den, der beskriver, både må koncentrere sig 

om sin oplevelse af ernnet og om sine sproglige udtryksmidler. 

Når det grelder "smeltende" beskrivelser, er en åbenhed 

over for indf ald og oplevelser og en vis f rigjorthed f ra kon

ventionelle sproglige udtryk en n~dvendighed, frernhrever Mous~

gaard, og siger, at man må "blive som b~rn påny", - idet b~rn 

netop kan skabe virkelighed ved det sproglige udtryk i en slags 

"benrevnelsesmagi", som vel bl.a. skyldes, at "det konventionel

le" endnu ikke er konventionelt. Når det grelder voksne mennesker, 

siger Moustgaard bl.a. (s. 250): 

Som det vigtigste instrument til at bjerge nye og frem
medartede oplevelser over på udtrykkets fastere grund, 
må vi igen pege på perspektivgivende beskrivelse og den 
rrekke metoder, som egner sig srerligt for denne beskri
velsesform. Jeg trenker her f~rst og f remmest på den me
taforiske fremstilling. 

Det synes at vrere en reldgarnmel og udbredt erfaring, at 
en velvalgt metafor . (analogi) ofte har en langt st~rre 
udtryksmressig virkning end selv indgående og udpenslen-
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de beskrivelser, og dette g~lder i s~rlig grad skildrin
ger af oplevelser og oplevelsesm~ssige tilstande fra la
vere bevidsthedsfunktionsniveauer. 

Den metaforiske fremstilling (lignelsen, parablen, fab
len o.l.) kan tillige tjene som en indgangsd~r for en 
st~rre afklaring og dermed også for en mere pr~cis er
kendelse og beskrivelse af de påg~ldende beskrivelses
genstande. 

I Matt~us-evangeliet (kap. 13, v. 10 ff) fort~lles det, 
at disciplene en dag gik til Mesteren og spurgte: 

"Hvorfor taler du til dem i lignelser?" Han svarede og 
sagde til dem: "Jer er det givet at kende Himme lrigets 
hemmeligheder; men dem er det ikke givet. Thi den, som 
har, ham skal der gives, og han skal få overflod; men 
den, som ikke har, fra ham skal endog det tages, som 
han har. Derfor taler jeg til dem i lignelser, fordi 
de ser og dog ingenting ser, og h~rer og dog ingenting 
h~rer eller forstår". 

Her må man i sin fortolkning ikke glemme, at disse no
get brutale udtalelser angår det at kende (erkende·) og 
det at tale (beskrive) , og på dette beskrivelsespsykolo
giens område g~lder faktisk denne brutale lovrn~ssighed, 
som kort kan udtrykkes på den måde, at stilstand ub~n
h~rligt f~lges af tilbagegang, men som n~ppe kan udtryk
kes st~rkere end i paradoksets form: "Men den som ikke 
har, fra ham skal endog det tages, som han har". 

Vi ber~rte tidligere den vanskelighed, der består i un
der en synsvinkel at forene de to veldokumenterede for
hold, at mennesket i en stor del af sin bevidste aktivi
tet str~er mod at bringe st~rre og st~rre dele af sin 
erfaringsverden ind under ordnende strukturer, og at 
det samtidigt må k~mpe for at frig~re sig fra en lang 
r~kke h~mmende bånd i tidligere strukturer. · 

På beskrivelsernes område viser dette dilemma sig ved 
en stadig bestr~else mod nye og mere d~kende udtryks
systemer - samtidig med et f ortsat storml~b mod gamgse 
systemers dominans - og for det enkelte individ ved 
skiftende impulser snart i retning af at s~ge tryghed 
i kendte udtrykssystemer og snart at spr~nge sprogets 
snrerende bånd for at igangsrette en udvikling mod mere 
~gte udtryk. 

Det forekommer mig, at det sidste af dette citat kan ses 

som en overordentlig afklarende beskrivelse af, hvad der er me

ningen med s·kolens bestr<f!belser i faget dansk. 

I sprogfunktionsanalysen omtalt i afsnit 1 skelnes ikke 

direkte mellem de to beskrivelsesm~ssige indstillinger eller 

intentioner, men det vil utvivlsomt v~re både muligt og nyttigt 

at v~re opm~rksorn på dette forhold i kommunikationen b~rn imel

lem og mellem voksne og b~rn. 
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I SPRÅKET OCH OM SPRÅKET - NÅGRA HYPOTESER OM BARNS 

SPRÅKUTVECKLING 

1. Inledning 

Barnspråksforskningen dominerades under 1960 - talet av det 

"nativistiska'' perspektivet . Chomsky (1965) föreslog att männis

kan föds med en LAD ("Language Acquisition Device''), en språk

tillägnandemekanism, som i enlighet med vissa principiella be

gränsningar bearbetar det talflöde som barnet varseblir i sin 

omgivning. Denna mycket starka medföddhetshypotes kom att gene 

rera en hel del forskning kring hur dessa antagna principiella 

begränsningar kunde tänkas se ut. Den chomskyanska skolbildnin

gen försökte dis s ekera språket i ett socialt vacuum, och behovet 

av ett kompletterande, interaktionellt perspektiv blev inkörs

porten till 70-talets forskningsinriktning på språkets funktion 

i socialt samspel. Ur förklaringsteore tisk synpunkt sökte man 

alltså under 70 - talet i första hand orsaken till att barn lär 

sig det de gör och på det sätt de g ö r i utformningen av inter 

aktionen mellan barnet och barnets kommunikationspartner . Under 

de allra senaste åren har man inom barnspråksforskningen även 

börjat rikta intre sset mot ett delvis nytt, fenomenologiskt ori 

enterat område: barns metaspråkliga beteende och barns egen upp

fattning och medvetenhet om språket . Detta område kompletterar 

på ett intressant sätt 60-talets nativistisk a och 70 - talets in

teraktionistiska perspe ktiv . Jag ska i den här uppsatsen uppe

hålla mig vid detta område. 

Med ett metaspråk brukar menas ett språk som har en sådan 

relation till ett annat språk att man i metaspråket kan tala om 

det andra språket (det s k "objektspråket''). De båda språken be 

höver e mellertid inte vara skilda åt. I vårt vardagsspråk finns 

t ex uttryck med vilka vi kan t ala om delar av detta språk. Des

sa fungerar då meta språkligt. Exempel på sådana uttryck är "ytt

rande ", "ord" m fl. I de följande avsnitten ska jag visa på någ-

SIC 3 (1982), 89- 109 
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ra olika infallsvinklar till studiet av barns metaspråkliga 

medvetenhet, samt beskriva några olika aspekter på hur barns 

metaspråkliga medvetenhet gestaltar sig . Jag ska också för

söka sätta in dessa iakttagelser av metaspråklig medvetenhet 

i ett mer övergripande perspektiv på barns språkutveckling. 

2. Några angelägna datadomäner 

Data om barns metaspråkliga medvetenhet brukar hämtas från 

åtminstone följande områden. 

Självrättningar och 
rättningar av andra: 

Låtsas-lek: 

Lekar 
Gåtor 
Vitsar 

Metaspråklig 
vokabulär: 

Omdömen om språk
liga yttr anden : 

Förståelse och 
tolkning: 

Barnet ändrar på vad det själv 
eller någon annan just sagt. 

Barnets medvetenhet om t ex roll
specifika sätt att använda språket 
och om kornmunikationsrnönster kan 
framgå när barnet t ex låtsas att 
det talar i telefon e ller att det 
är en vuxen som talar med en baby. 

Dessa kan ibland förutsätta att 
man uppmärksammat en vis s egen
skap hos spr åket. 

Vilka ord använder barnet för 
språkliga företeelser, eller mer 
allmänt: hur benämner barnet o 
lika aspekter på språket? 

Barnet fäller omdömen om språket 
och anser t ex att en viss konst
ruktion låter " dum". 

Hur tolka r barnet information om 
språket, d v s metaspråkliga ytt 
randen som det får höra? En int
ressant följdfråga här är: Hur ut
nyttjar barnet denna information 
för att förändra sitt eget språk? 

Jag kommer i de följande avsnitten framförallt att disku

tera olika aspekter på rättningar, på vad jag ska kalla "sök

spel", samt på barns medvetenhet om kommunikationsmönster. Om 

inget annat anges, rör diskussionen barn som håller på att lä

ra sig sitt första språk. I diskussionen om sökspel kommer jag 

emellertid att i kontrastivt syfte även beakta data från vuxna 

som håller på att lära sig ett andra språk. 
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3. Att förstå och att göra sig förstådd 

Frustrering kan ge upphov till medvetenhet: när barnet 

misslyckas i kommunikationen kan det komma att rikta uppmärk

samheten mot det som ledde till misslyckandet. I takt med att 

barn blir kommunikativt mer avancerade ökar deras förmåga att 

reparera kommunikativa misslyckanden och därmed att upprätt

hålla en interaktion. Foppa ( 1978) påpekar att 1;6 år gamla 

barn ofta upprepar sina yttranden om de inte blivit förstådda. 

I följande exempel ser vi hur ett barn som kommit betydligt 

längre i sin kommunikativa utveckling, en 3 - åring, som för 

tillfället leker med ett dockhus tillsammans med sin mamma, 

löser problemet med att inte ha blivit förstådd. Detta exem

pel, liksom flera av de följande, är hämtat från Strömqvist 

(1980), som benämner detta slags sekvenser "reparationsspel". 

Exempel 1. 
Barnet: va (ft nstör~t] då 

Mamman : VA 

Barnet: ska vi leka (f~nst ar" t] då 

Mamman : FÖNSTRET 

Barnet : MM 

Mamman: jamen de SITTER här de 

Denna sekvens inleds med att barnet försöker förmedla sin kom

munikativa avsikt till mamman att ta reda på var fönstret i 

dockhuset finns någonstans. Mamman uppfattar emellertid inte 

vad barnet säger och detta signalerar hon till barnet genom 

sitt "VA" som kan sägas motivera barnet att genomföra repara

tionen. Som vi ser av barnets andra yttrande har barnet gjort 

om sitt ursprungliga yttrande både med avseende på uttalet, 

som nu är tydligare, och med avseende på ordvalet, som ger det 

nya yttrandet en något annorlunda innebörd . Genom denna kombi 

nation av åtgärder lyckas barnet förmedl a sin kommunikativa 

avsikt, och efter att mamman genom "FÖNSTRET" frågat barnet om 

hon nu uppfattat allting rätt och barnet genom sitt "MM" bek

räftat detta, ger mamman den information som barnet begärt . 

Det är emellertid oklart om barnets reparation här kan sä

gas vara en metaspråklig handling i den meningen att den sker 
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med referens till felkällan (det yttrande som mamman genom sitt 

"VA" visade att hon inte uppfattade), eller om det helt enkelt 

rör sig om en ny formulering som med avseende på sin utformning 

är oberoende av det tidigare, kommunikativt sett misslyckade ytt

randet. Liksom i Foppa's exempel ovan kan det här vara fråga om 

att barnets omformulering endast tyder på att barnet insett att 

det inte uppnått det kommunikativa mål som det föresatt sig, och 

nu försöker uppnå detta mål på nytt . 

En annan sak är att barn blir föremål för en utlärning av 

vad som bör uppmärksammas. Vuxnas rättningar ger barnet anled-· 

ning att försöka lista ut vad det är rättningarna riktar sig 

mot. Brown (1973), som bearbetat ett mycket omfattande corpus 

av longitudinella data från tre barns tidiga språkutveckling, 

gick igenom sitt corpus för att få data om vad det var i bar

nens språk som de vuxna (barnens föräldrar) rättade. Brown rap

porterar att det framförallt var sanningsvärdena i barnens ytt 

randen (dvs om det som barnen sa stämde med verkligheten eller 

inte). Dessutom tenderade vuxna att ingripa när barnen använde 

fula ord, och ibland när de använde felaktiga böjningsändelser. 

Korrigering av uttal förekom också, men däremot inga rättningar 

riktade mot syntaxen i barnens yttranden. 

4. Rättningar och självträning 

Barnets egen kreativitet och hypotesskapande är en viktig 

komponent i det komplicerade samspel av olika faktorer som dri

ver språkutvecklingen framåt (se Hjelmquist & Strömqvist ·(under 

utgivning) för en u t förlig diskussion) . Hur ett barn i ett repa

rationsspel med en vuxen skapar och testar hypotese~ utifrån den 

information barnet får genom den vuxnes rättningar illustreras 

av följande, anekdotiska exempel hämtat från Hadding (1975) . 

Exemplet visar samtidigt att den information som barnet får ge

nom en rättning ofta bara räcker till för att modifiera en li

ten del av det komplicerade regelsystem som l igger bakom barnets 

fel. 

Exempel 2. 
Barnet: Vem har skärt min potatis? 

Mamman: Det har jag. A så heter det inte 

skärt utan skurit. 
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Barnet: Varför skurade du min potatis? 

Mamman: Därför att du inte kan själv. Å så 

heter det inte skurade utan skar. 

Barnet: Du vet att du inte får skara min potatis! 

Frågan är om barnet inte här medvetet leker med den vuxne och sa

boterar den vuxnes försök att rätta genom att konsekvent modelle

ra sin produktion efter den vuxnes rättning. Med denna tolkning av 

sekvensen i exempel 2 visar barnet tydligt prov på metaspråklig 

medvetenhet. 

Om vi övergår till att betrakta formen på den vuxnes rättnin

gar, kan vi börja med att jämföra de explicita rättningarna i exem

pel 2 med vuxenyttrandena i följande två exempel: 

Exempel 3. 

Exempel 4. 

Barnet: pela pia 

Mamman: ska vi spela fia 

Barnet: vovve skälla 

Mamman: ja hunden skäller 

Dessa båda vuxenyttranden är exempel på vad som i barnspråkslitte

raturen brukar kallas "expansioner'' (Cazden 1965). Expansioner dis

kuteras ofta som ett slags vuxenspråkliga förebilder för barnet, -

som en form av implicita rättningar . Vi kan skilja explicita rätt

ningar från expansioner genom kriteriet att explicita rättningar 

alltid och expansioner aldrig innehåller något element som markerar 

att det är fråga om en rättning. Detta slags markörer kan i vissa 

fall även ge ledtrådar till vad felet bestod i (se nedan). I en tidi

gare studie har jag föreslagit termen "editeringsmarkör" för detta 

slags element (Strömqvist 1980). Tex genom att använda sig av uttrycket 

"heter" i sina rättningar, markerar mamman i exempel 2 att barnets fel 

h.ar med den språkliga formsidan att göra och inte med innehållssidan. 

Editeringsmarkörer kan även förekomma i samband med att tala

re gör spontana självrättningar inom en och samma tur som felkäl

lan. I följande exempel 

Exempel 5. 
Vuxen: ja breve 

BREVID heter de 

använder den vuxne "heter de" och markerar därmed att yttrandet 
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är avsett som en reparation av typen "byt ut x mot y!". Vidare 

använder talaren kontrastiv betoning på "BREVID'' och hjälper på 

så sätt kommuni kationspartnern (barnet) att lokalisera felet (d 

v s x = "breve") samtidigt som "BREVID" identifieras som det ele

ment som ska bytas ut mot x (dvs y = "BREVID"). 

Editeringsmarkörer är sällsynta i yngre barns kommunikation. 

Att inte bara producera språkliga yttranden samt övervaka och 

vid behov korrigera dessa, utan dessutom markera dessa korrige

ringar - något som kommunikationspartnern är behjälpt av när 

han ska processa yttrandet - är ur kommunikativ samarbetssyn

punkt ganska avancerat och förutsätter såväl metaspråklig med

vetenhet som en relativt långt driven decentrering. I följande 

exempel ska vi se hur e n 3-årig flicka använder sig av "nä" 

(nej) som editeringsmarkör : " ... BÄBISEN vill ·h nä ·h LILLMALIN 

vill ... ''. Situationen i vilken detta yttrande fälls är den att 

barnet försöker tala om vad en viss docka vill göra. Det är den

na docka som först benämns "bäbisen" och därefter "Lill-Malin", 

m a o "bäbisen" och "Lill- Malin" har samma referens i talsitua

tionen. (Stora bokstäver markerar kraftig betoning; / markerar 

avbrott; // tvekpaus; ·h inandning ; och = = markerar att det ord 

som följs av det första likhetstecknet och det som föregås av 

det andra inte är skilda åt av paus.) 

Exempel 6. 
Barnet : kanske mamma å/ pappa ·h äh äh BÄBISEN= 

=vill .h nä .h LILLMALIN vill .h l i gga= 

=hos äh// i mamma å PAPPA 

Intressant nog finns den funktion hos " nej" som denna 3- åring 

illustrerar i sitt yttrande inte med b land de funktioner som 

Bloom (19 70) beskriver i sin indelning av negationens funktion i 

tidigt barnspråk. De tidigaste användningarna av negation är en

ligt Bloom "non-existence" ( d v s att något inte finns, t ex "al l 

gone milk")och "rejection " (tex "no wash" i betydelsen "tvätta 

mig inte!"). Senare börjar barnet även använda negation för att 

förneka ett påstående, Bloom's kategori "denial" (t ex "no girl" 

i betydelsen "det är inte en flicka"). Med sitt "nä" uttrycker 

3- åringen i exempel 6 emellertid inte att en viss sak inte skulle 

finnas, att hon inte vill göra en viss sak, eller att ett visst 

påstående är falskt. Istället uttrycker 3-åringen genom sitt ''nä" 
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att ett element i den "text" hon producerat är felaktigt. I 

sin användning av "nä " rör sig barnet här på en metaspråklig 

nivå. Vi kan alltså komplettera Bloom's indelning genom att 

foga "editering" till de funktioner hos negationen som barn 

successivt tillägnar sig i sin tidiga språkutveckling. 

Bland exempel på reparationsstrategier har även organisa

tionen av turtagningen figurerat. Sacks et al. (1974) påpekar 

att det finns reparationsstrategier för att lösa problem med 

turtagningen, och att turtagningssystemet självt erb juder 

funktioner för att åtgärda sådana problem. Sålunda kan två 

samtalsparter som råkar (börja) tala samtidigt lösa detta prob

lem genom att en av dem tystnar (Sacks et al. 1974:701). Ström

qvist (opublicerat manuskript) undersökte samtliga fall av sam

tidigt tal (överlappande tal) i 13 stycken ca 15 minuter långa 

mamma-barn-dialoger och fann att följden av överlappningarna i 

de flesta fall ( ~~~ = 0. 68) blev att mammorna fick ordet (bar

nen tystnade). Detta resultat visar åtminstone att mammorna in

te var benägna att genomföra det slags reparatione r som Sacks 

et al. diskuterar. Det är vidare tveksamt att tolka barnens 

tendens att tystna som ett uttryck för en vilja att reparera. 

Resultatet får snarare tolkas som en följd av den asymmetris

ka maktrelationen mellan den vuxne och barnet. Störst till 

kvarn får mala. 

Vi ska nu återvända till området självrättningar. Strömqvist 

(1980) diskuterar exempel på fonologiska, prosodiska, morfolo

giska, lexikala, syntaktiska och semantiska självrättningar hos 

ett antal 3-åringar. Redan denna omfattande variation när det 

gäller vad det var barnen rättade (lexikala, prosodiska etc fel) 

visar att barn i sina självrättningar verkar uppmärksamma och 

manipulera fler aspekter av språket än vad vuxna gör när de rät

tar barn. Brown (1973) noterade t ex inte några exempe l på att 

vuxna skulle rätta barns syntax e lle r prosodi (se ovan). 

Vi ska här återge några av dessa reparationer och benämna 

dem efter vilken aspekt av språket det är som barnet manipulerar 

(m a o som reparationen gäller). Ett exempe l på en fonologisk 

självrättning hade vi i exempel 1 ovan : efter mammans begäran om 

reparation ändrade barnet ljudgestalten [finst~r~t] till 
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I följande exempel får vi prov på en morfologisk 

självrättning i samma tur som felkällan. 

Exempel 7. 
Barnet: å så [mr nJ / [mi: na] STOLAR 

(SING. --+ PLUR.) 

Exempel 8 visar en l exikalisk självrättning i samma tur som 

felkällan: 

Exempel 8 . 
Barnet: nä han GLÖMDE ju att klä på sej// av sej 

Slutligen ska vi ge ett exempel på en syntaktisk självrättning. 

I detta reparationsspel "spelar sig" barnet från interrogativ 

till deklarativ satsform: 

Exempel 9 . 
Barnet: ka// kan ja// ka/ ja kan TA den 

Dessa reparationsspel vittnar om att barnet förmår ta b å de 

rollen som aktör och regissör samtidigt: barnet genomför produk

tion av tal samtidigt som det övervakar denna produktion, tar 

ställning till den, ingriper och förändrar. 

Ett intressant fenomen i detta sammanhang är att barn kan 

sitta och prata för sig själva och systematiskt manipulera en 

viss regel eller aspekt av språket. Detta är n å got som barnet 

gör synbarligen utan att ha några speciella yttre mål förhande n 

som det f örsöker uppnå genom att variera det medel som språket 

erbjuder (detta är däremot fallet med självrättningarna, där bar

nets mål är att göra sig förstådd) . Snarare verkar barnet i det

ta slags situationer ägna sig åt språklig aktivitet för att med

vetandegöra och öva sig i att manipulera olika aspekter av den 

språkliga strukturen. De ssa egenskaper ger detta slags sekvenser 

en starkt metaspråklig prägel. 

Denna aktivitet verkar vara särskilt intensiv i 2~ - 3-årsål

d e rn. Weir (1970) uppmärksammar data av detta slag, men redan 

Jespersen(l923) rapporterar följande observation. En pojke på 2 

år och 9 månader låg ensam i sitt rum sent på kvälle n. En föräl

der i rummet bredvid r å kade höra hur barnet pratade för sig själv: 

"Små hcender - lille hånd - små hcender - lille hcender, nce, små 

hcender". Jag ska här illustrera detta slags aktiv itet med ett 
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exempel från en dialog mellan en mamma och hennes 3-åring. Den 

dimension som barnet manipulerar i detta spel är prosodi, när

mare bestämt den svenska ordaccenten. Omedelbart efter dialog

sekvensen beskrivs grundtonsförloppet (F 
0

) 1 för vart och ett av 

de fyra förekomsterna av ordet "stol". Vi ser tydligt hur barnet 

satsaccentuerar (Bruce 1977) varje förekomst samtidigt som det 

varierar realisationerna med avseende på ordaccent I och II. 

Exempel 10. 
Mamman: va e de HÄR förnånting 

Barnet: SOFFA 

Mamman: MM 
0 a 0 sa dom HÄR då 

Barnet: STÖLER 

STO LER 

STO LER 

STÖLER 

' 1. STÖLER 

Frequency 
(Hz) 

·~ .. ··"*'~ t:~ 
' I 

•oo 

300 ~ ~ 

200.....__.·M....,--. -__._~s_o ~'""----~-~-~..._..__, Time 

). STÖLER_.. 

Frequency 
!Hz) 

400 ~ 

300 

2. STÖLER 

Frequency 
(Hz) ,.--,-~----~~--.,...------, 

::f /\ l 
2J ..... ,._-V-____ 5_0~'""~~~---"----_,__,j Time 

4. STÖLER ~· ~-··~ Frequency 
(Hz) ...------.....-.-----------, 

400~ 

::: .~:V---L-.....s_o '"~• -'--~-~~~~ ............. L 
Exemplet tyder på att ett viktigt sätt för barnet att upp

täcka och inse är att göra, m a o insikten ligger i handlingen . 

Vi kan ange några tänkbara mekanismer bakom denna upptäcktspro

cedur eller kreativa självträning. I takt med att barnet artiku

lerar och på så sätt förverkligar yttrandet får barnet genom 
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perceptionen en delvis annan upplevelse av yttrandet än vad bar

net hade under yttrandets planeringsfas. På så sätt får barnet 

ett delvis nytt perspektiv på yttrandet och detta kan föranleda 

barnet att ta ställning till yttrandet på ett nytt sätt. Detta 

torde vara en verksam process, i synnerhet om vi tänker oss att 

barnets språkliga perception är mer sofistikerad än barnets 

språkliga produktion (se vidare nedan) . 

Vi ska nu sätta in vår hypot es om barnets rolltagande (aktör 

och regissör) i en minnesteoretisk ram, för att på så sätt för

söka p recisera vilken funktion detta rolltagande kan tänkas ha i 

språkutvecklingsprocessen. Minnesforskarna Tulving & Pearlstone 

(1966) gör en distinktion mellan " availability " och "accesibility", 

vad vi kan kalla " tillgänglighet" respektive "åtkomlighet". Att 

någonting är tillgängligt för en person innebär i Tulving & Pearl

stone' s minnesteori att det finns lagrat i personens minne. Att 

det är åtkomligt innebär att personen dessutom kan plocka fram 

det ur minnet. Åtkomlighet implicerar allts å tillgänglighet, men 

inte tvärtom. 

Ett förhållande i barns tidiga språkutveckling som iakttagits 

av flera barnspråksforskare är att det råder en asymmetri mellan 

barnets percepti onsförmåga och barnets produktionsförmåga (se t 

ex Thomson & Chapman 1975) . Mängden ord och typer av konstruktio 

ner som barnet kan förstå inkluderar och är samtidi gt större än 

mängden ord och konstruktioner som barnet kan producera. Antag nu 

att de regler vi använder oss av i perception och förståelse av 

tal i stor utsträckning är desamma som vi använder oss av i pro

duktion av tal. Vi skulle då kunna se det som att asymmetrin 

perception/produktion bottnar i ett å tkomlighetsproblem: barnet 

kan i produktionsfasen inte komma åt alla de regler det använder 

sig av i perceptionsfasen. För att precisera vår hypotes ytter

ligare, kan vi beskriva detta förhållande som att , givet en bas 

av tillgängliga regler, produktionssidan är behäftad med fler 

villkor på åtkomlighet än vad perceptionssidan är . En del av 

barnets språkutveckling skulle då bestå i att skapa åtkomlighet 

på produktionssidan utöver den redan etablerade tillgängligheten, 

- en del av språkutvecklingen skulle bestå i att uppfylla olika 

villkor på åtkomlighet . 
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Keil (1981) , som går igenom flera olika hypoteser om be

gränsningar på strukturen i barns kognitiva utveckling, formu

lerar tanken att "much of cognitive development may consist of 

an increasing ability to access various subroutines and apply 

them toa wider and wider range of tasks" (Keil 1981:201). I 

det speciella fal l vi diskuterar här är det alltså fråga om att 

subrutiner som utvecklats på perceptionssidan skulle göras åt

komliga för att lösa uppgifter på produktionssidan. 

Vilka datadomäner är då relevanta om vi söker efter data 

som kan säga oss något om hur barn löser problemet med åtkomlig

het? Jag har hittills pekat på två sådana domäner , nämligen 

självrättningar och det jag kallat barns kreativa självträning . 

När det t ex gäller självrättn ingar är det intressant att bar

net inte bara förmår uppmärksamma att det kommit upp med t ex 

ett ord som i något avseende är fel - detta skulle vi i och 

för sig förvänta oss utifrån antagandet om asymmetrin perception/ 

produktion - utan att barnet dessutom förmår åtgärda felet genom 

att plocka fram det rätta ordet ur minnet . Vi skull e då kunna se 

det som att barnets förmåga att ta aktörs - och regissörsrollen 

samtidigt - alltså å ena sidan rollen som aktör , i vilken bar

net utnyttjar produktionssidan, och å andra sidan roll en som re 

gissör, i vilken barnet utnyttjar perceptionssidan - gör det 

möjligt för barnet att integrera sin kompetens på perceptions

sidan med sin kompetens på produktionssidan. 

5. Sökspel 

Vi ska nu övergå till att diskutera en annan datadomän som 

kan säga oss något om hur språkinlärare löser prob l e m med såvä l 

åtkomlighet som tillgänglighet. Strömqvist (1982) analyserar 

exempel på hur vuxna invandrare som håller på att lära sig ett 

andra språk, svenska, under samtal med en svensk kommunikations

partner söker efter ord på det nya språket, - ord som de vill an

vända sig av i samtalet . Strömqvist, som kallar desssa sammanhang 

" sökspel'' , tar i sin analys hjälp av Tulving & Pearlstone's dis 

tinktion mellan tillgänglighet och åtkomlighet. Om det eftersök

ta ordet inte är tillgängligt för den som söker, måste sökaren 

ta hjälp utifrån, dvs det krävs då social interaktion - vad vi 

kan kalla ett "interpersonellt sökspel " - för att komma åt or-
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det. Om det eftersökta ordet däremot är tillgängligt för sökaren , 

finns det flera strategier som kan leda till att det eftersökta 

ordet blir åtkomligt. Sökaren kan även i detta fall v ända sig 

till någon annan person som kan hjälpa honom med att göra det 

eftersökta ordet åtkomligt , men möjligheten finns också att sö

karen p å egen hand - i ett " intrapersonellt sökspel " - lyckas 

plocka fram det eftersökta ordet ur minnet genom att förändra 

sitt perspektiv i sökandet och skapa nya infallsvinklar till det 

eftersökta ordet (se vidare nedan). 

Sökspelets plats i språktillägnandeprocessen kan vi se som 

en respons på ett access- problem. För den som håller på att lära 

sig ett nytt språk är sökspelet ett sätt att lösa problem med an

med tillgänglighet (och därmed även med åtkomlighet) , eller med 

enbart åtkomlighet . Problem med tillgänglighet kan inläraren en

bart lösa genom interpersonella sökspel. Problem med enbart åt

komlighet kan inläraren också lösa genom interpersonella sökspel, 

men det kan också gå att lösa åtkomlighetsprob l em genom intra

personella sökspel. På detta sätt blir individens språkutveck

ling relaterad till vad vi kan kalla individens sökpotential. 

Med sökpotential förstår jag det register av strategier indivi

den har till sitt förfogande för att spela interpersonella och 

intrapersonella sökspel. Med en ökad sökpotential ökar då indi

videns förmåga att plocka fram de språkliga entiteter han behö

ver ur minnet eller att söka upp dem genom social interaktion. 

En grundläggande princip som styr utformningen av sökspel 

är att den som söker använder sig av sådant som han redan vet, 

när han försöker komma fram till det nya han vill veta. Lite mer 

preciserat kan vi säga att man använder sig av det man vet om 

målet, för att styra sökningen. Med "målet" menar vi här vad det 

är man söker . Det man vet om målet erbjuder ett perspektiv , en 

infallsvinkel till det man vill veta. Vi kan nu ta det första 

ste get mot en formalisering och se beskrivningen av målet som 

bestående av två argument, x och y, där x står för det man vill 

veta (den information man söker) och y för något som man vet om 

målet och som man väljer att använda sig av i sökningen. Vi fo

gar så ett predikat, MATCHA, till de ssa båda argument och erhål 

ler på så sätt formeln 
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MATCHA (x, y) 

som kan utläsas som "finn ett x som passar till y". 

Strömqvist (1982) fann i sin studie av vuxna andraspråksin 

lärares sökspel att målet i dessa sökspel var formsidan hos de 

ord som de vuxna sökte efter och att de vuxna tog sin utgångs

punkt i olika aspekter av de eftersökta ordens innehållssida . 

Jag använder här "innehållssida" i vid bemärkelse och låter den 

omfatta såväl referentiell och kognitiv som emotiv och attitudi 

nell betydelse (jfr Allwood 1981). Mao x i MATCHA(x,y) stod i 

dessa sökspel för ordets formsida och y för ordets innehållssida. 

De vuxna andraspråksinlärarna använde sig alltså av formatet i 

(i) i figur 1 nedan , men däremot inte av formatet i (ii). 

Figur 1. 

(i) ~ (ii) ~ 
X y 

fo!m inn! håll 

X y 

innl håll fo! m 

Betrakta nu följande exempel på hur R, som har finska som moders

mål, letar sig fram till ordet "skåp" (Strömqvist (1982:28): 

Exempel 11. 

1 R: 0 a sen vi/ 

2 tittade/ 

3 VA heter den/ 

4 va du har i/ 

5 KÖKET 

6 sådana/ 

7 SKÅPET eller= 

8 =VA heter de 

(R beskriver med hand- och 
armrörelser formen på det 
specifika skåp som han 
tänker på .) 

Genom frågan "va heter den" (rad 3) anger R x i MATCHA(x,y) som 

formsidan till det innehåll (y) som han tillsvidare betecknar 

med det deiktiska pronomenet "den". Genom att använda "heter" 

disambiguerar all tså R mångtydigheten mel l an de båda formaten 

(i) och (ii). "Vad heter den" passar bara på format (i). Vill 

man istället välja format (ii), får man använda sig av verbet 
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"betyda" och fråga "vad betyder y ": 

(i)~ (ii)~ 
X y 

fo~m inn!håll 

X y 

I I 
innehåll form 

I I vad heter ... I I vad betyder ... 

R disambiguerar alltså mellan (i) och (ii) genom sitt val 

av verb som kopplar ihop x och y. Men R disambiguerar dessutom 

mellan de båda formaten genom specificeringar av y. R beskriver 

först y som något man har i köket och därefter anger han med ges

ter formen på ett objekt som hör till extensionen till det ord 

som han söker efter. Vi ser här hur R genom att på detta sätt 

successivt formulera om beskrivningen av målet, skapar nya in

fallsvinklar till det han söker efter, och hur han intressant 

nog faktiskt lyckas göra det eftersökta ordet ("skåp'') åtkomligt 

på egen hand. R's problem hade alltså i detta fall inte att göra 

med tillgänglighet, utan med enbart åtkomlighet. 

Vi kan tillägga att Strömqvist i sin sökspelsstudie begrän

sade sig till fall där sökaren innehade sändarrollen. Detta in

nebär att format (i) kommer i fokus, eftersom format (i) tende

rar att vara det relevanta i talproduktionskedjan, medan format 

(i i ) tenderar att vara det relevanta i talperceptionskedjan. Ma 

o när man ska producera ett yttrande , tenderar man att fråga sig 

"vad heter y? ", medan man tenderar att fråga sig "vad betyder y?" 

när man percipierar och tolkar ett yttrande . 

Strömqvist (1982) jämförde dessa vuxna andraspråksinlärares 

sökspe l med sökspel hos barn som håller på att lära sig sitt 

första språk. De barnspråksdata jag använder mig av här är häm

tade från ett projekt-corpus vid Avdelningen för barnspråksforsk

ning, Stockholms Universitet. Mina barnspråksdata är hämtade från 

video- inspelningar av en situation där barn i åldern 3; 0 - 3; 3 

tillsammans med sina mammor leker med ett dockhus. En del av den

na lek består i att utforska (delar av) dockhuset. Följande exem

pel är hämtat ur ett sådant sammanhang: 
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Exempel 12. 
Barnet : va e de HÄR 

(paus) 

va e de HÄR 

Mamman: de där e en öppen SPIS 

en sån 'där har vi ju HEMMA va 

man kan ELDA i vet du 

Barnet initierar här ett sökspel som ett led i aktiviteten att 

utforska dockhuset . x i MATCHA(x,y) uttrycker barnet med "va" 

och y med det deiktiska "de här" i kombination med en pekgest. 

Sedan barnet upprepat sin fråga , kommer mamman upp med en kandi

dat till x, nämligen "öppen spis". 

En genomgång av sökspelen (såväl de barn-initierade som de 

vuxen- initierade) i inspelningarna av 13 olika mamma-barn- par 

visar att det verb som kopplar ihop x och y i 49 fall av 53 är 

verbet "är" och i 4 fall "kallas" eller "heter". Av de 49 fallen 

med "är" står barnen för 26 och mammorna för 23, medan mammorna 

står för samtliga 4 fall av "heter" eller "kallas". Detta betyder 

att samtliga frågor, eller målbeskrivningar, i de barn- initierade 

sökspelen är mångtydiga mellan formaten (i) och (ii) , d v s 

(i) ~ ( ii) ~ 
X y X y 
I I I 0 I 

form innehåll innehall form 

I I I I 
vad är det vad är det 

Det förekommer inte att barnen försöker disambiguera denna mång

tydighet genom att ersätta "är" med något annat verb, t ex "he

ter" eller "menas med". Det förekommer heller inte att barnen för

söker disambiguera mångtydigheten genom att omformulera målbesk

rivningen, såsom tex R gör i exempe l 11. 

Däremot förekommer det att mammorna disambiguerar, såsom i 

följande exempel: 

Exempel 13. 
Mamman: va e de HÄR för rum tror du 

Barnet: SÄNGRUM 

Mamman: jaa va KALLAR man de då EGENTLIGEN 
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(paus) 

Barnet: SOVRUM 

Mamman : J AA 

Detta sökspel liknar det typiska, lärarinitierade sökspelet i 

klassrummet såtillvida att mamman som initierar spelet redan har 

det eftersökta ordet ("sovrum") åtkomligt. Mamman inleder med att 

utföra delhandlingen att beskriva målet genom att ange x med "va 

... för rum" och y med "de här". Barnet fortsätter genom att utfö 

ra nästa drag i sökspelet och kommer upp med en kandidat till x, 

nämligen "sängrum". Det rum i dockhuset som mamman pekade ut med 

"de här" är inrett med sängar, varför den kandidat barnet kommit 

upp med måste anses som adekvat, givet mammans målbeskrivning. 

Mamman bekräftar därför med ett " jaa" och formulerar sedan om 

målbeskrivningen: "va KALLAR man de då EGENTLIGEN" . Genom den nya 

formuleringen av målbeskrivningen disambiguerar mamman mellan 

formaten (i) och (ii) i figur 1 ovan: x = formsidan . Vi ser också 

att barnet lyckas plocka fram det eftersökta ordet med l edning 

av mammans omformulering av målbeskrivningen. Det eftersökta or

det fanns alltså tillgängligt hos barnet och mamman hjälpte bar 

net att själv göra det åtkomligt. 

Ett resultat av vår jämförelse mellan vuxnas och barns sök

spel blir då att vuxna andraspråksinlärare har en mer avancerad 

sökpotential än barn som lär sig sitt första språk. Här har vi 

sett hur detta tar sig uttryck framförallt i de vuxnas förmåga 

att utföra mer preciserade mål beskrivningar. 

Den skillnad i sättet att formulera målbeskrivningen som vi 

observerat mellan vuxna andraspråksinlärare och barn som lär sig 

sitt första språk kan vi förstå mot bakgrund av den skillnad i 

förutsättningar för språkinlärning som föreligger mellan dessa 

båda grupper . För att kunna använda språket, måste barnet lära 

sig att differentiera både världen och de språkliga enheter och 

regler som barnets sociala omgivning använder sig av för att ta

la om vär l den. Den vuxne som står inför uppgiften att lära sig 

ett andra språk har däremot redan utvecklat en mycket väl dif

ferentierad världsbild . Ju större socio-kulturell närhet det är 

mellan den sociala och kulturella omgivning som den vuxne utveck 

lat sin världsbild i och den sociala och kulturella omgivning han 
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som invandrare är på väg in i, i desto högre grad kan han dra 

nytta av den differentiering av världen som han redan utvecklat 

och i desto högre grad blir inlärningen av det nya språket en 

fråga om att differentiera den uppsättning enheter och regler 

som hör till det nya språket. Den vuxne som ska lära sig ett 

andra språk har därför i högre grad än barnet som ska lära sig 

sitt första språk anledning att koncentrera sig på det nya språ

kets formsida. För att utforska formsidan kan den vuxne då ta sin 

utgångspunkt i en innehål l ssida , nämligen den differentiering av 

världen som han redan utvecklat. 

6. Barns medvetenhet om komrnunikationsmönster 

Vi ska också ta upp frågan om barns medvetenhet om komrnunikations

mönster. Strömqvist (opublicerat manuskript) studerade ett antal 

låtsas- telefonsamtal som 3 - åringar byggt upp på egen hand som en 

del av en mer omfattande lek med ett dockhus. Under denna dock 

huslek ägnade sig barnen dels åt att utforska de olika detaljerna 

i dockhuset, dels åt att skapa och upprätthålla olika delar av en 

låtsad värld i dockhuset . I denna verksamhet spelade språket en 

betydelsefull roll. När barnen försökte skapa och upprätthålla 

telefonsamtal såsom verkliga inom ramen för dockhusleken, har vi 

då anledning att anta att barnen visade upp sådana beteenden som 

de uppfattar som karakteristiska för telefonsamtal? 

Jag fann i denna studie att barnen , för att indikera att det 

var fråga om ett telefonsamtal, använde sig av sådan uttryck som 

kan sägas utgöra de mest ritualiserade delarna av ett telefonsam

tal. Barnen tenderade t ex att använda "hallå" som en del av vad 

vi kan kalla öppningssekvensen, "hur mår du" respektive ''(tack) 

bra " som en del av uppvärmningssekvensen, och "hej då" som en 

del av avslutningssekvensen (jfr Schegloff 1972~ Sche gloff & 

Sacks 19 7 3) . Des·sutom använde barnen mycket ofta återkopplare, 

framförallt "mm". Vi kan jämföra detta med barnens användning 

av återkopplare i verkliga samtal: barnens aktiva återkoppling 

är då relativt sparsam. Detta tyder på att barn kan vara med

vetna om att ett visst sätt att uttrycka sig språkligt (t ex 

"mm") är karakteristiskt för en viss verksamhet (t ex att tala 

i telefon) utan att därför ha någon mer preciserad uppfattning 



106 

om hur uttrycket ska användas. Ett typiskt låtsastelefonsamtal 

kunde se ut så här: 

Exempel 14. 
Barnet: hallå 

hallå hallå hallå 

vi mår bra 

(paus) 

mm mm mm 

hej då 

Treåringarna var emellertid mycket olika sofistikerade i si

na sätt att bygga upp ett låtsat telefonsamtal. Betrakta följan

de sekvens: 

Exempel 15. 
hej Sofia 

(kort paus) 

huMÅRu 

(kort paus) 

e Pelle hemma/ få ja PRATA me han då 

(längre paus) 

mm 

(längre paus) 

tittar han på TEVE 

(kort paus) 

ja 

(kort paus) 

hej DÅ 

Här pratar barnet inte bara på för att hålla sig kvar i sin egen 

roll (i detta fall den som ringer upp), utan indikerar också 

närvaron av en samtalspartner (uppringd) genom att ge uttryck 

åt turtagningen och växelspelet med denne. Barnet använder sig 

systematiskt av pauser för att visa på korta eller långa repli

ker från den låtsade andre. Barnet ger också liv åt den andra, 

"tomma" änden av 'luren, när det ber att få tala med en tredje 

person, Pelle, och får beskedet att han tittar på teve. Barnet 

presterar på så sätt en rollväxling under låtsassamtalets gång. 

Under den första hälften av samtalet (tom "få ja PRATA me han 

då''") är det barnet i rollen av den som ringer upp som leder sam-
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talet. Därefter låter barnet den låtsade uppringde leda samta

let, medan barnet i sin roll som den som ringt upp nu ägnar sig 

åt bekräftande och återkopplande repliker. På detta sätt lyckas 

barnet i exempel 15, utan yttre stöd av en verklig samtalspart

ner, genomföra ett avancerat rollspel som inbegriper två roller 

(Sofia och Pelle) utöver den barnet spelar själv. 

Vi har betraktat detaljutformningen av de låtsade telefon

samtalen mot bakgrund av deras funktion att konstituera den 

verklighet som barnen vill åstadkomma i sin dockhuslek. En annan 

funktion som denna låtsas-kommunikation fyller är att vara en 

form för barnet att bearbeta sina sociala och språkliga erfaren

heter och förväntningar. 

7. Den metaspråkliga medvetenheten och jag-utvecklingen 

Jag har ide föregående avsnitten diskuterat några exempel på ak

tiviteter där barns metas9råkliga medvetenhet gestaltar sig, tex 

använda sig av rättningar, söka upp språklig information, bearbe

ta erfarenheter av och förväntningar på språklig kommunikation. 

Avslutningsvis ska jag peka på en mer övergripande infallsvinkel 

till barns metaspråkliga medvetenhet. 

Austin (1962) framhöll att när vi säger saker så gör vi sa

ker. Vi handlar alltså i (eller på) språket. När vi rör oss på en 

metaspråklig nivå, säger vi saker som på något sätt handlar om 

språket. Genom metaspråkliga handlingar förtingligar vi språket 

och detta gör det i någon mån möjligt för oss att distansera oss 

till språket. Eftersom språket är det kanske viktigaste mediet 

för vår uppfattning om omvärlden och oss själva, kan detta för

tingligande och denna distansering, som får språket att framstå 

som gripbart, tänkas spela en viktig roll för en människas för

måga att distansera sig till sig själv och sina sociala villkor, 

dvs att begripa sig på sig själv. 

En begynnande metaspråklig medvetenhet hos barnet, skulle då 

innebära ett mycket betydelsefullt steg i barnets existentiella 

utveckling. 



108 

Fotnoter 

1 . F0 analyserades med hjälp av ILS- systemet (se Pfeiffer, L. 

L. 1976. SCRL Interactive Laboratory System , Speech Commu

nication Research Laboratory, Santa Barbara) , Institutionen 

för lingvistik , Uppsala Universitet. Tack Lennart Nordstrand 

för hjälp med analysen ! 
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ON THE PHILOSQPBY A.NP PESqUPTION OF SCHOOL PI.SCQU;RSE 
1 

M.ATTI LEIWO 

University of Jyväskylä 

1. Introduction 

The fact that the teacher has a very dominant role in school 

discourse has been shown ~uite convincingly by several empirical 

studies . The teacher both initiates the discussions and speaks 

most of the time. Within discourse analysis, the teacher-pupil 

interaction has been described in terms of a tripartite exchange, 

e.g. (Coulthard 1977: 106): 

Initiating 

mo ve 

T: Can anyone 

have a shot, 

a guess at 

that one 

Responding 

mo ve 

P: Cleopatra 

Follow- up 

mo ve 

T : Cleopatra. 

Good girl. Sh,e 

was the rnost 

famous queen, 

wasn't s.ll,e? 

Usually the teacher makes the initiating rnove first, the 

pupil responds, and then the teacher makes a follow- up rnove that 

is very often evaluative. In the exarnple above the follow-up 

move consists of three acts: an acceptance, an evaluation and a 

comment (see eg. Sinclair and Coulthard 19 75 :40-44). 

SIC 3 (1982), 111-121 
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From the point of view of teaching and learning, the teacher's 

questions are an important class of initiations. Several edu

cational and cognitive descriptions of school interaction (e .g . 

by Bloom et al. 1956, Blank, Rose and Berlin 1978, Smith and 

Meux 1976) have focused on the character and complexity of the 

teacher's questions and pupils ' answers. It has a lso been shown 

very convincingly that the questions of the teacher inf luence 

the learning and direct the short-term and long-term learning 

strategies (see e.g. Marton and Säljö 1976). But questions are 

not used only for asking for information; they also have a com

mand function: "Questions are speech acts which place two people 

in direct, irnrnediate interaction. In doing so, they carry mess

ages about relationships - about relative status, assertions on 

status and challenges to status" (Goody 1978: 39). In this way, 

classroom questions can be very revealing from the sociolinguis

tic point of view, too. 

The most common subclass of school questions are the "exam" 

questions that have a different character from "real'' questions, 

as Searle (1969: 64-) already noticed. The basic differences lie 

in the preparatory conditions: in "real" questions the one who 

does not know makes the questions, whereas in exam questions the 

one who knows makes them. The sincerity condition in real ques

tions is "the speaker wants to know T", while in exam questions 

"the speaker(viz. the teacher) wants to know, if the hearer (viz. 

the student) knows T". The propositional content condition in 

real questions is "any T", but in exam questions it is "the T 

the teacher has in mind". 

2. On the philosophy of school discourse 

School is a highly structured social institution 

and it serves very specific purpose in society. The topics, 

the form, and the goals of school discourse are def ined by the 

curriculum and the text books, but also by the specific social 

relations between the teacher and his students as well as the 

roles these relations define and make possible. In school com

munication only information from higher up the hierarchy obliges 
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the receiver, both in the classroom as well as in the whole in

stitution. School discourse is also a special kind of discourse : 

e.g., the use of "current-speaker- selects- the - next" technique 

is extremely rare in classroom discourse , or more generally: turn 

order and turn size are relatively f ixed, and the length and 

content of conversation arc regulated and specif ied in advance 

etc. (cf. Sacks et al. 1974) . 

The language of school discourse has been subjected to criti

cism from various points qf view, ~g . sociolinguistic, cognitive 

or developmental psychological. A general criticism has been 

presented by Olson (1977) . According to him, language use in 

school is based on autonomous tex ts, which has several unhappy 

consequences. In the language of instruction the rhetorical 

functions of language are subordinated to the logical functions, 

and there is no place for negotiation of meanings or of the ways 

in which expressions are used. The language makes possible only 

such teacher - pupil relations that are based on knowledge as the 

source of the authority of the teacher. In instruction it also 

happens that names and descriptions replace actual experiences 

and demonstrations. In the class- room the pupils are forced to 

remain observers, and they cannot take more active participant 

roles . A more optimistic view has been presented by Mehan (1978: 

33), who suggests that "for a theory of interaction, knowledge 

about the structure of classroom lessons will be instructive for 

understanding the negotiation of meaning, the use of language, 

and the construction of behavior in asocial context". 

The most central notions in classroom discourse are nat

urally teaching and learning. Thus the description of classroom 

communication can best be characterized as hermeneutic, if hermen

eutics is understood as the art of interpreting and understanding 

the character and significance of human actions, utterances and 

institutions. School discourse can only be understood and de

scribed in relation to teaching and learning . 

Several problems of school instruction are also bound to 

the language use in school: language use can be either the cause 

or the sign of the problems. A remedy for these kind of problems 
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could thus perhaps be partly lin9uistic. A philosophy of school 

discourse should be able to develop such descriptions that they 

could also be used to describe the problems and - eventually -

perhaps even to solve them. What would such a philosophy be 

like? 

Both the philosophy and the description of school communi

cation has to be bound to teaching and learning. One possible 

and quite specif ic philosophical background of this kind has 

been presented by M. J. Adler (1954), who relates school dis

cussion to teaching and learning and the central conceptions 

used in this description: learning by doing, learning by discovery, 

rote learning, motivation etc. Adler distinguishes three modes 

of teaching: indoctrination, lecturing and discussion. Indoctri

nation consists of telling the student something, and the stu

dent's only task is to memorize what he has been told. Lecturing, 

like indoctrination is teaching by telling, but the end in view 

is not bare memorization, but understanding. The ideal method 

of teaching is not, h owever, telling but asking, in which every 

act of learning is performed in the mind of the learner, aided 

by the question, which calls for some mental activity. In dis

cussion, teaching by questions, learning inevitably involves a 

problem solving ability. 

There are two types of discussion: instructive and inves

tigative. In the first case the teacher leads the discussion 

and helps the student to learn by asking questions. Instructive 

discussion is directed discussion between two unequals: one of 

the partners, the teacher, knows, and the other one, the student, 

does not know. According to Adler, the greatest representative 

of this method was Socrates, "the model for all teachers", and 

this form of discussion is also an ideal technique for classroom 

use . The investigative discussion is discussion between equals to 

acquire new knowledge. 

Adler also gives the requirements for genuine instructive 

discussion, that make it possible to relate the discussion to 

pedagogy. From the discourse analytic point of view, the most 
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important requirement is a discussable subject matter. In in-

structive discussion it is typical that facts are given, "if 

something is the case", and the questions deal with the signi

ficance, reasons and causal relations and values of the facts. 

Ideas are a discussable subject matter, not facts. 

There must also be sufficient time for discussion. This 

requirement is bound to curriculum planning: how much time is 

given to any topic. Furthermore, the discussion requires that 

the learners have an "open mind": those who participate in the 

discussion can make use of it only if their intention is to learn. 

The fourth requirement is that the students must be receptive, 

not passively submissive or aggressively resistant. More gener

ally, these requirement can be characterized as specifying dif

ferent motivational and psychological conditions for learning. 

The rules for the conduct of discussion are the rules for 

maintaining the relevance and the motion of the discussion. 

The rule about the confession and explication of the assumptions 

behind the discussion is indispensable to an open discussion. 

The discussants must avoid the most obvious fallacies like the 

misuse of an authority or the quoting of an authority as if it 

were decisive. There is also a rule that one should avoid arguing 

against the person instead of against the point. Philosophically , 

these rules are normative and they are akin to the conversational 

implicatures of Grice (1975), to the strategies used by speakers 

to redress " face threatening acts " by Brown and Levinson (Goody 

1978), and to the specific rules of teachers in communicative 

foreign language teaching, e.g. " I only correct (interrupt) when 

the communication breaks down" (see Riley 1980). On the other 

side, they are very different from the descriptive "rules" of the 

teaching game presented by Bellack (1966). 

In his address, Adler also gives evaluative statements with 

their underlying assumptions (thus following his own rule about 

the confession and explication of assumpt ions) . This makes it 

possible to use his contribution in an explicit discussion of 

the philosophy of school discourse and its relation to the values 
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of the school and to the subject matter of the teaching. Because 

Adler is so explicit, it is possible to disagree with him on well

defined grounds. According to him, for example, real discussion 

does not handle facts but values and meanings. But in the area 

of values and meanings the teacher and the student can also be 

equals and, thence, the discussion can also be investigntive. 

In fact, as R. G. F. Robinson has pointed out (Goody 1979: 42), 

Socrates' method was very control - oriented. The questions were 

not real questions, and, in Adler's terms, the method misused 

the authority. It forced the student to demonstrate his ignor

ance and to accept the "correct" view. Even Socrates himself 

realized the hostility his method aroused, and in the later dia

logues Plato shifted to genuine information questions, ie. to 

investigative discussion. And, indeed, the fate of Socrates does 

not much inspire one to imitate his method. 

In school discourse, the type of discussion is closely con

nected with the subject matter. The teaching of the first lang

uage or orientational skills can be based on the experiences of 

the pupils, on their knowledge and intuitions about their immedi 

ate nonlinguistic and linguistic environment. In the ideal situ

ation, then, the teacher, in introducing a new subject matter or 

topic, can make real questions and have an investigative discussion 

about the background knowledge and the experiences of the pupils 

and then move towards eg. instructive discussion or lecturing to 

develop the ideas further. 

The relationship between the subject matter and the type of 

school discussion is even more close. In environmental skills 

the goal of the teaching is a general scientif ic description of 

how eg. the engines function, what the universe is like etc. But 

in the mother tongue there exist no such universal concepts. The 

metalinguistic concepts taught in school will become useful or 

remain useless only in relation to their usefulness in - on the 

one hand - reading and writing, and - on the other hand - in ar

guing, convincing, ordering, defining, describing, misleading, 

agitating etc. These skills are the subject matter in the teach

ing of the native language and foreign languages, but they are 

also the means of acquiring new knowledge in general. If we are 
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going to take seriously the role of discussion in teaching, we 

should also consider the relationship between the presentation 

of knowledge in real life situations and in school. Why not 

also use these means in school to prepare the students for "real" 

life wher e they will be subjected to political, commercial, and 

religious manipulation, and where they have to get their voice 

heard and their opinion listened to? This point of view is es

pecially important in social sciences and history, but probably, 

less s o in mathematics and the natural sciences. 

3 . On the description of school discourse 

If the description of school discourse aims at understanding 

and interpretation, it has to be subject-matter bound and value

loaded. We can evaluate the significance of our empirical findings 

only in relation to the subject-matter of the teaching and the 

explicity stated values that can be presented as a set of "maxims 

of school discourse". 

When we study school discourse in relation to its subject

matter, the first task is to differentiate between teaching ex

changes and exchanges that have to do with other kinds of class 

activities. In school discourse questions like What are you 

laughing at, Rebecca? and What did they call their leaders, 

their rulers? have very different functions. The first question 

is used in class management, the second one in teaching, in in

terrogation. Hence a classification in which they are included 

in one and the same class (eg . elicitation in Sinclair and 

Coulthard (1975: 40) on the formal basis that their function is 

to "request linguistic information " ) fails to achieve descriptive 

adequacy. In the same way expressions like luckily, the French 

could read Greek and And I'm going to put it on here - informa

tives in Sinclair and Coulthard's classificat i on - (op. cit. 50 

and 100) have very different functions in school discourse and 

have to be classified differently. 
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Even the tripartite descriptive model is subject-matter 

bound. It fits well the description of interrogation exchanges. 

In these exchanges a follow-up or an evaluative move is a very 

essential part of the discourse. It is not an obligatory move, 

but dispensing with it violates in school discourse "the maxim 

of evaluation", that could probably be stated as ''in interrog

ation the student has to get feed-back on his performance". 

The follow-up move is, however, an artifact in the description 

of teacher monologue exchanges and class management exchanges , 

eg. in discussion following the student's requests like Sir, 

can I go to the toilet. 

The tripartite model is not "given" in the description of 

school discourse, and the attempt to force the descr iption of 

teaching monologues within the model is methodologically wrong. 

Consider the following example by Mehan (1979: 144-145), repro

duced in Tannen (1982: 277); 

Initation Rep ly Evaluation 

T: I 'm just going to 

start this story on 

Martin Luther King 

P: Well, my mama was 19 T: (touches the pupil's 

when he died knee) 

In the episode, "the initiation/reply/evaluation structure ob

scures the extended tying" (Tannen 1982: 277). To force the 

material within the model does not meet the goals of constitutive 

ethnography if they are defined as in Mehan (1978: 18-24) or in 

ethnomethodological studies of teaching. On the other hand, 

the description should be able to account for the fact that the 

teacher silences the pupil in a real discussion that the pupil 

initiates, and it should relate the description to some maxim 

of school discourse. If this happened in introducing a new topic, 

it would violate some maxim of introducing new topics in social 
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studies, which could probably be stated as the supermaxim "try 

to develop an investigative discussion on the basis of pupils' 

experiences". This case is, however, more problematic, because 

in it the student remains within a topic and the teacher tries 

to proceed further to the story. 

In the same way, the description should be able to account 

for the fact that in the first example (p. ) the teacher, in 

an interrogative discussion, formulates a closed question in the 

form of an open "make a guess" question, which, if asked sin

cerely, greatly changes the character of the exchange and the 

interpretation of the follow-up move. In the follow-up move the 

teacher even uses a tag question and in this way the move, at 

least partly, has a double function of a follow-up and an in

itiation move: with the tag question the teacher seeks some kind 

of confirmation or assent to her proposal. 

School has a very special function in modern society, and 

it is questionable if one can derive universally applicable dis

course models from school discourse. The description should, 

however, lead to a better understanding of the character and the 

problems of school discourse in relation to teaching and learning. 

Footnotes 

1) This paper is based on research on the language of teaching 

and learning at the university of Jyväskylä by Jorma Kuusinen, 

Annamari Kuusisto and the author. The research is supported by 

the Finnish Academy. 
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