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Kommunikationsstrategier kan anses vara ” verbala och icke verbala verktyg som används för att
kompensera språkliga brister hos andraspråkselever” (Dörnyei & Scott, 1997: 177).
Syftet med undersökningen var att belysa vilka strategier som förekommer bland andraspråkselever i gymnasieåldern och om dessa strategier varierar beroende på arbetsuppgiften. Jag var även
intresserad av att se om det varar skillnader i strategianvändning i relation till elevernas kön men
detta var inte huvudsyfte med studien. Studien utfördes genom en enkät och analys av tre
inspelningar. Inspelningarna baserades på två olika uppgifter, en filmdiskussion och
bildbeskrivningar (som gjordes i två omgångar).
Studiens resultat visar att dessa andraspråkselever använder sig av strategierna undvikande,
parafrasering, medvetet lån och transfer, anhållan om hjälp samt mimik. Dessa strategier förekom
under filmdiskussionen och bildbeskrivningen i grupp 1. Den enda strategi som inte förekom under
bildbeskrivningen

med

grupp

2

var

mimik.

Resultaten

tyder

även

på

att

fler

kommunikationsstrategier användes av andraspråkseleverna under bildbeskrivningar än under
filmdiskussionen. Studien visar snarare skillnader i strategianvändning hos individuella deltagare
än mellan deltagarens kön.

Nyckelord:
Kommunikationsstrategier, kommunikativ kompetens, undvikandestrategier, parafrasering,
medvetet lån och transfer, anhållan om hjälp, mimik, utvidgandestrategier, semantisk utvidgning,
omstrukturering.
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1 INLEDNING
Lindberg menar att samtal och interaktion anses vara en viktig del av andraspråksinlärning, dels
för det inflöde andraspråksinlärare får tillgång till, dels för möjligheten andraspråksinlärare får att
kunna producera sitt eget utflöde (2013: 489-490). För begriplighet vid produktion av eget utflöde
är det flera aspekter som samspelar. Liu hänvisar till Dell Hymes, en amerikansk, sociolingvist
som introducerade konceptet kommunikativa kompetens år 1966, vilken beskriv inte bara som
förmågan att kunna producera språk som är grammatisk korrekt utan också som förmågan att
kunna producera socialt anpassat språk (2013: 34). Liu hävdar att enbart lingvistik-kompetens inte
räcker för att göra kommunikationen framgångsrik (2013: 34). Vidare introducerade Hymes fyra
olika komponenter som ingår i kommunikationskompetensen nämligen:
a) Grammatisk/lingvistik kompetens – som berör förmågan att kunna producera grammatiskt
korrekt utflöde.
b) Sociolingvistik/pragmatisk kompetens – vilken är förmågan att kunna anpassa språket
socialt.
c) Strategisk kompetens – förmågan att kunna använda olika strategier för att kunna
kommunicera effektivt.
d) Diskurs kompetens – förmågan att kunna använda olika strukturverktyg för att kunna
producera språket som har både koherens samt kohesion (Gullberg, 2002: 29-30).
Denna undersökning kommer endast att fokusera på punkt c, dvs. strategisk kompetens i ett
andraspråksklassrumssammanhang. Vid brist i det verbala språket hos en L2-inlärare kan
kommunikationen hållas i gång genom olika kommunikationsstrategier CS (engelska,
Communication

Strategies).

Enligt

Hyltenstam

Axelsson

och

Lindberg

är

kommunikationsstrategier ”strategier som tillämpas i syfte att upprätthålla kommunikation då de
språkliga resurserna inte räcker till” (2012: 195). En av de fyra komponenter Hammarberg anser
ingår i begreppet kommunikativ kompetens är strategisk kompetens vilket är förmågan att
behärska olika kommunikationsstrategier för att hantera begränsningar av de övriga
kompetenserna,

dvs.

grammatisk

kompetens,

diskurskompetens(2013: 38).
1

sociolingvistik
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2 SYFTE
Syftet

med

denna

studie

är

att

undersöka

vilka

kommunikationsstrategier

några

andraspråksinlärare använder i en klassrumskontext och om dessa varierar i relation till uppgiften.
Studien kommer att fokusera på strategier som är relevanta samt tydliga just under
samtalets/interaktionens gång. Jag är även intresserad av att se om det förekommer några
skillnader i strategianvändning i relation till elevernas kön.

2.1 Frågeställning
Denna studie kommer att utgå från följande frågeställningar:
 Vilka kommunikationsstrategier förekommer bland några andraspråkselever i gymnasiet?
 Varierar val av kommunikationsstrategi i relation till uppgiften?

2
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3 METOD
För att kunna besvara dessa frågeställningar är studien av både en kvalitativ och kvantitativ
karaktär då den präglas av en blandning av ett normativt och ett tolkande perspektiv. Cohen,
Manion och Morrison menar att reliabiliteten i en kvantitativ undersökning uppnås genom
konsistenta, exakta mätningar som ska kunna ge lika resultat i olika kontexter (2007: 144-146).
Reliabiliteten av denna undersökning höjdes då alla deltagare fick likartade förberedelser samt
förutsättningar. Den här delen kommer att beskriva deltagarnas urval och bakgrundsinformation,
genomförande av samtliga videoinspelningarna, material samt analys av den insamlad data.

3.1 Deltagarna
Urval av deltagare gjordes huvudsakligen dels utifrån deras ålder och dels utifrån tillgängligheten.
Från början hade jag planerat att genomföra urvalet slumpmässigt med det enda kravet att få två
grupper med fyra till fem elever i varje grupp. Grupperna skulle bestå av en blandning av både
flickor och pojkar. Efter flera misslyckade försök att få kontakt med andraspråkselever som var
tillgängliga och intresserade av att delta ändrade jag urvalsprocessen till att det enda kravet jag
ställde var att deltagarna hade fyllt 18 år. På så sätt underlättades processen för mig för då kunde
jag spela in eleverna direkt när de själva hade gett skriftligt samtyckte för att delta i
undersökningen.
Till slut blev det tre grupper som totalt bestod av åtta elever. Sex elever (fem pojkar och en
flicka) deltog i den första inspelningen (filmdiskussionen). Tre av dessa sex elever deltog även i
inspelning två (bildbeskrivning grupp ett). Alla tre deltagarna i bildbeskrivning (grupp 1) var
pojkar. Sista inspelningen som också var en bildbeskrivning (bildbeskrivningen två), bestod endast
av två flickor som inte hade deltagit i någon av de tidigare inspelningarna. Skribenten var
närvarande i alla inspelningar. Endast tre flickor deltog i hela undersökningen. En pojke var 17 år
och skulle fylla 18 år snart och ville ändå delta. Alla elever går i språkintroduktionsprogrammet
på gymnasiet och har varit i Sverige i mellan ett till fyra år. Alla namn som används är fingerade.
Tabell 1 ger en överblick över deltagarnas bakgrund och visar även vilka inspelningar deltagarna
deltog i.
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NAMN

ÅLDER

ANTAL ÅR I SVERIGE

Abdul

17

1 år

18

1 ½ år

19

1 år

18

3 år

18

1 år

18

3 år

19

3 år

19

4år

Inspelning 1 & 2
Rafael
Inspelning 1
Nisha
Inspelning 1
Lukaz
Inspelning 1
Akbar
Inspelning 1 & 2
Muhammed
Inspelning 1 & 2
Fatima
Inspelning 3
Samia
Inspelning 3
Tabell 1 - En översikt över elevernas bakgrund samt vilka inspelningar varje elev deltog i.

3.2 Datainsamling
Datainsamlingen utfördes med hjälp av en enkät och videoinspelningar, som bestod av en
filmdiskussion samt två bildbeskrivningar. Undersökningen gjordes vid en gymnasieskola i en
större stad i Sverige. Enkäten användes vid insamlingen av elevernas bakgrundsinformation.
Datainsamling gjordes i flera steg genom typiska kvalitativa metoder dvs. inspelningar, analyser i
enligheten med det tolkande perspektivet.
Innan varje inspelning fick eleverna instruktioner samt information om vad de skulle göra. Den
och den ansvariga läraren informerades om vad undersökningen syftade till och att eleverna skulle
4
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filmas under en filmdiskussion samt under bildbeskrivningar. De informerades om att allt material
skulle behandlas konfidentiellt och endast av mig. Eleverna fick också veta att alla namn och
platser skulle avidentifieras. Ämnet som skulle diskuteras samt bilderna som skulle beskrivas fick
eleverna veta precis innan inspelningstillfällena. Den utvalda filmen Jalla! Jalla! verkade vara en
bra grund för en diskussion för andraspråkselever i tidigare studier (Khalins 2008). Jag var
närvarande under samtliga inspelningar. I början var jag med enbart för att hålla kameran men
sedan deltog jag även genom att ställa och svara frågor.
3.2.1 Filmdiskussion
Filmdiskussionen filmades först och blev ca 18 minuter. Sex elever deltog denna inspelning.
Dessa elever var, Rafael, Abdul, Akbar, Lukaz, Muhammed och Nisha. Under denna inspelning
fick eleverna uppgiften att diskutera filmen Jalla! Jalla! utifrån några planerade frågor. Eleverna
uppmanades fundera på frågorna under filmvisning. Dessa frågor var:
-

Vad handlar filmen om?

-

Vilken person/karaktär var din favorit och varför?

-

Vilken scen påverkade dig mest?

Eleverna informerades även att de kunde ta upp andra saker de tyckte var intressant i filmen.
3.2.2 Bildbeskrivning
Bildbeskrivningen gjordes i två omgångar och kallas för grupp 1 och 2 av bildbeskrivningen.
Under bildbeskrivningen fick eleverna uppgiften att välja varsin bild till att börja med. Eleverna
kunde själv välja bland sex bilder. Varje elev skulle då beskriva sin bild så noggrant som möjligt
för de andra närvarande. Alla elever fick tio minuter på sig innan inspelningen att tyst fundera över
varsin bild. De informerades även om att de sedan kunde välja andra bilder. Deltagarna fick
betänketid endast vid sina första bilder eftersom jag såg den som viktigast.
Tanken var från början att spela in samma sex elever under bildbeskrivning som var närvarande
vid filmdiskussionen. Nu blev det istället endast tre utav de sex elever som deltog vid
filmdiskussionen och som även var med under bildbeskrivningen. Dessa deltagare var Abdul,
Akbar och Muhammed. Dessa tre elever spelades in först i ungefär åtta minuter. Grupp 2 vid
5
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bildbeskrivning bestod av två flickor som inte hade deltagit i någon av de tidigare inspelningarna.
Grupp 2 spelades in endast under fem minuter. Innan dess fick de ge skriftligt samtycke då det var
första gången de skulle delta.
3.2.3 Analys av insamlad data
All insamlad data (videoinspelningar) transkriberades innan jag analyserade den. Transkriberingen
utfördes med hjälp av en blandning av transkriptionskonventioner av Du Bois Diskurs
Transkription, (Discourse Transcription DT). (Linguistics. Comparison of transcription symbols)
samt Cromdal och Evaldsson (2003). Efter transkribering analyserade jag inspelningarna.
Analyser av de transkriberade inspelningarna gjordes individuellt för var och en av deltagarna
genom att identifiera de enskilda strategier varje elev använde.

3.3 Material
Materialet består av tre videoinspelningar, en filmdiskussion och två bildbeskrivningar. Dessa
inspelningar gjordes med en digital videokamera vid tre olika tillfällen. Materialet består även av
filmen Jalla! Jalla! samt sex olika bilder från olika tidningar.

6
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4 BAKGRUND
Den här delen av uppsatsen ger en bakgrund till hur kommunikationsstrategier beskrivs i
läroplanen för gymnasieskolan.

4.1 Vad säger styrdokumenten?
När man lär sig ett nytt språk behöver man olika strategier för att kunna lära sig själva språket dvs.
inlärningsstrategier samt strategier för att kunna kommunicera det man kan dvs.
kommunikationsstrategier. Enligt Läroplanen för gymnasieskolan, ska ”det centrala innehållet i
undervisning [i kursen, svenska som andraspråk] behandla strategier för att förstå och göra sig
förstådd i samtal och diskussioner”. Läroplanen betonar vidare att i kursen svenska som andraspråk
ska det centrala innehållet i undervisningen även behandla ”deltagande i samtal och diskussioner,
där språk, innehåll och disposition anpassa[s] till ämnen, syfte, situation och mottagare, och där
argument används för att tydliggöra egna åsikter och bemöta andras argument”(LGY, 2011: 183).
Vikten av att skapa kommunikationsmöjligheter för andraspråkselever betonas i läroplanen.

7
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5 TIDIGARE FORSKNING
Den här delen kommer att redovisa tidigare forskning kring kommunikationsstrategier. Först
beskrivs kommunikationsstrategier ur olika perspektiv och sedan ges en detaljerad redovisning av
kommunikationsstrategier enligt Corders (1981) och Tarone (1983). Slutligen ska några tidigare
empiriska studier presenteras. Jag valde att använda endast Tarones definitioner av
kommunikationsstrategier i undersökningen eftersom hon var mest synlig i den litteratur jag läste.

5.1 Kommunikationsstrategier ur olika synvinklar
Forskning som har gjorts kring kommunikationsstrategier har ändrat perspektiv under åren
beroende på forskarnas betoning. Detta har gjort att begreppet kommunikationsstrategi har
definierats på olika men ändå delvis överlappande sätt. Gullberg menar att forskning inte har lagt
särskild vikt i en väsentlig del av andraspråksinlärning när det gäller kommunikationsstrategier
och att kommunikationsstrategier kan anses som a ”phenomenon generally agreed upon as being
essential to survival in second language, but rarely addressed upon in the scientific literature”
(1997:9). För att ge en bra överblick över vad kommunikationsstrategier är redovisas flera olika
definitioner samt tidigare forskning nedan.
5.1.1 Kommunikationsstrategier ur olika perspektiv
Forskning kring kommunikationsstrategier kan delas in i två inriktningar, den interaktionalistiska
(där den traditionella samt Tarones interaktionella utgångspunkter ingår) och den
psykolingvistiska inriktningen (Lamppu & Pulkkinen, 2002:7). Den interaktionalitiska
inriktningen är när forskaren fokuserar på ”de kommunikativa faktorerna i strategianvändningen”
(ibid, 2002:7). Inom den här inriktningen syns användningen av kommunikationsstrategier konkret
i talarens yttrande eller kommunikationssituation. Den psykolingvistiska inriktningen inriktar sig
på mer än just de kommunikativa faktorerna och de som följer inriktningen lägger märke till
processerna bakom själva yttrandet dvs. ”att talarens kognitiva och psykologiska processer är de
som gäller” (ibid, 2002:7). Inom denna inriktning är förståelsen av kommunikationsstrategier att
de inte alltid är synliga och att talarens upplevelse av problem kan anses vara grund för
strategianvändning. Nedan redovisas två interaktionalistiska utgångspunkter dvs. det traditionella
och Tarones interaktionella perspektiv. Tarone är synlig i båda dessa interaktionalistiska
8
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utgångspunkter. Under Tarones interaktionella perspektiv har Tarone utvidgat hennes definition
av kommunikationsstrategierna vidare från den hon har i det traditionella perspektivet. Att Tarone
är synlig i de flesta litteraturen jag läste är en av orsaken till att jag valde att använde hennes
indelning av kommunikationsstrategier. Hon verkar har haft en stor roll i forskning kring
kommunikationsstrategier.
Det traditionella perspektivet

Enligt Dörnyei och Scott (i sin artikel som beskriver olika perspektiv samt definitioner kring
kommunikationsstrategier) utgår det traditionella synsättet ifrån att kommunikationsstrategier är
verbala och icke verbala verktyg som används för att kompensera språkliga brister hos
andraspråkstalare (1997: 177). Dörnyei och Scott hänvisar till Tarones definition av CS vilket de
tolkar som” conscious communications strategies [that] are used by an individual to overcome the
crisis which occurs when language structures are inadequate to convey the individuals though”
(Tarone, 1977: 195 i Dörnyei & Scott 1997: 177-178). Med detta synsätt menar Dörnyei och Scott
att CS skiljer sig ifrån andra språkliga problemlösande verktyg då dessa verktyg anses äga rum i
planeringssteget av ett yttrande i motsats till andra problemlösande medel såsom de med
meningsförhandlingssyfte och reparationsmekanismer som används när ett problem i
kommunikationen redan har uppstått (ibid, 1997: 177). Faerch och

Kasper menar att

kommunikationsstrategier är “potentially conscious plans for solving what to an individual
presents itself as a problem in reaching a particular communication goal” (Dörnyei & Scott, 1997:
178).
Tarones interaktionella perspektiv

I Tarones interaktionella perspektiv utvecklar Tarone begreppet CS ytterligare då strategierna
inom detta perspektiv betraktas som att de lyfter fram interaktionens sammanhang där en
ömsesidig förhandling av mening (som inte räknas in i det traditionella perspektivet) äger rum
bland samtalsdeltagarna istället för att fokus endast läggs på enskilda individers problemlösande
som sker innan själva yttrandet (Dörnyei & Scott, 1997: 178). Konceptet reflekteras i Tarones
definitioner av kommunikationsstrategier (CS) som tyder på att” CS relate to a mutual attempt of
two interlocutors to agree on a meaning in situations where requisite meaning structures do not
9
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seem to be shared [as well] as tools used in a joint negotiation of meaning where both interlocutors
are attempting to agree as to a communication goal” (ibid, 1997: 178).
Lamppu och Pulkkinen menar att enligt Tarones definition finns det tre villkor som måste bli
uppfyllda innan man talar om riktiga kommunikationsstrategier (2002: 9-10). För det första måste
det finnas en vilja hos talaren att förmedla ett meddelande. För det andra måste talaren märka sina
brister i målspråkets lingvistiska eller sociolingvistiska strukturer som skulle behövas för att forma
sitt yttrande. Talaren måste också märka att mottagaren inte har likadana lingvistiska kunskaper
eller/och uppfattningar som en själv. För det tredje kan talaren antigen tiga och undvika hela temat
eller så kan man försöka ersätta de språkliga resurserna som saknas för att föra fram meddelandet.
Talaren kan då få hjälp av CS som mimik, ordskapande eller omstrukturering (2002: 9-10)
Det psykolingvistika perspektivet

I det psykolingvistika perspektivet betraktas kommunikationsstrategier som mentala processer och
därför anser man att man bör undersöka de underliggande kognitiva processer som ger upphov till
de olika strategiska språkanvändningarna. Dörnyei och Scott uppger att forskarna Poulisse och
Bialystok (1990) är några av de som betonar just detta perspektiv (1997:180).
5.1.2 Olika kommunikationsstrategier
Forskarna är långt ifrån överens om vilka strategier som

skulle betraktas som

kommunikationsstrategier eller inte. Olika forskare sorterar kommunikationsstrategier i olika
indelningar beroende på sin egen betoning. Lamppu och Pulkkinen ger en beskrivning av Corders
indelning av kommunikationsstrategier (2002: 8). Dessa är:
Inskränkandestrategier (message adjustments)
-

Undvikande av ämnet (topic avoidance)

-

Övergivande av meddelandet (message abadonment)

-

Semantiskt undvikande (semantic avoidance)

-

Reduktion av meddelande (message reduction)

Utvidgandestrategier (resource expansion strategies) också (compensatory strategies)
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-

Lån (borrowing), språkbyte (switching)

-

Parafras och omskrivning (paraphrase och circumlocution)

-

Paraligvistiskastrategier (paralinguistic devices): gester, mimik, anhållan om hjälp.

Dessa två grupper i Corders indelning skiljer sig åt beroende på ”talarens språk färdigheter och
vilja att utsätta sig för risker i kommunikation”(Lamppu & Pulkkinen, 2002:8). Med inskränkande
strategier vill talaren undvika kommunikationssituationer där deras uttrycksmöjligheter är
begränsad i en viss kontext. De inskränkande strategierna delas vidare upp beroende på
undvikandets nivå.” Den mest extrema formen av inskränkande strategier är undvikande av ämnet
(ibid, 2002: 9). Övergivandet av meddelandet gäller då talaren ger upp endast vid ett visst
meddelande. Vid användandet av semantiskt undvikandestrategier ändra talaren sitt meddelande
istället för att överge det hela. Andraspråksinlärare kan minska (reduce) budskapets omfång som
i sin tur gör att det blir allmänt vagt i mening vid en viss kontext (Young & Weiyun, 1998: 209).
Utvidgandestrategier (compensatory strategies) äger rum då talaren ”vågar ta risker i
problematiska kommunikationssituationer och försöka öka sina språkliga resurser” (Lamppu &
Pulkkinen, 2002: 9). Ett gemensamt drag för dessa strategier är att de är ”framgångsorienterade,
fast riskabla” (Ibid, 2002: 9). Riskerna som skulle kunna uppstå är missförstånd och
kommunikationsavbrott. Då alla människor är annorlunda i sitt sätt att prata kan det innebära att
vissa strategier föredras av olika talare. Vissa är modigare och vågar prata även med mycket
begränsade språkliga resurser medan andra upplever det som obehagligt.
Lamppu och Pulkkinen redovisar även Tarones indelningen i fem kategorier (2002: 10). Vissa
kategorier finns också i Corders redovisning av kommunikationsstrategier ovan (ibid, 2002:8-9).
Tarone delar upp strategierna i fem olika kategorier nämligen:
-

Undvikande (avoidance)

-

Parafrasering (paraphrasing)

-

Medvetet transfer/lån (conscious transfer, borrowing)

-

Anhållan om hjälp (appeal for assistance)

-

Mimik (mime)
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I Tarones kategorisering av undvikandestrategier ingår det endast undvikande av ett ämne,
övergivande av ett ämne, ämnesbyte eller tigande samt avbrott. Däremot saknar Tarones
beteckning av undvikandestrategier, semantisk undvikandestrategier samt reduktion av
meddelande. De strategier som förekommer även i Corders indelningar har samma innebörd även
i Tarones kategorisering.
När det gäller parafrasering innebär det att en talare använda en av följande:
-

Semantisk utvidgningstrategier (approximation) är enligt Boulima i sin redovisning av
Tarone (1977) då talaren använder sig av ett ord eller struktur som de vet är inkorrekt men
som har ändå nära semantisk koppling till det önskade ordet eller begreppet (1999: 41).

-

Ordskapande (word coinage). Med denna strategi bygger talaren upp nya ord för att
kommunicera det önskade konceptet.

-

Omstrukturering (circumlocution) är då talaren beskriver karaktäristiska egenskaper av ett
objekt eller handling istället för att den lämpliga L1 struktur.

Medvetet lån och transfer innebär:
-

Ordagrann översättning (literal translations) här översätter talaren ord för ord från L2
språket.

-

Språkbyte (language switch) lånar talaren ord från sitt modersmål [eller andra språk].

-

Anhållan om hjälp (appeal för assistance) är när en talare begär hjälp från någon som anses
ha mer språkliga kunskaper.

-

Mimik (mime) innebär att talaren som saknar ett visst begrepp i målspråket tillgriper ett
icke verbal strategi istället för ett lexikalt begrepp t.ex. en talaren klappa händerna för att
antyda applåder (Boulima, 1999: 42).

5.2 Empiriska studier
Vilka kommunikationsstrategier som används samt frekvensen av deras förekomst bland talare
tros påverkas av flera faktorer (Paribakht, 1984: 18). Dessa faktorer är bland annat talarens
personlighet, typ av samtal osv. Paribakht menar även att eftersom det saknas empiriska studier är
det svårt att bevisa betydelsen av dessa faktorer i relation till val av kommunikationsstrategier.
12

Malwa Shinka Vikström
Högskolan Dalarna
SS2008
Vt. 2014

Sambandet mellan val av kommunikationsstrategi och arbetsuppgift samt språkfärdigheter har
undersökts av flera forskare (Ibid, 1984: 18). Som tidigare nämnts kommer denna studie att
fokusera enbart på förekomsten av kommunikationsstrategier bland gymnasielever med svenska
som andraspråk där variation i relation till arbetsuppgiften undersöks.
Kaivanpanah, Yamouty och Karami hävdar att valet av kommunikationsstrategi påverkas i hög
grad av vilken uppgift talaren har framför sig (2012: 83). För att förstärka detta hänvisar de till en
studie av Rossiter (2003) som kom fram till slutsatsen att andraspråkselever använder mindre
omstruktureringsstrategier då de har återberättande uppgifter än beskrivande uppgifter även om
fokus i studien var att undersöka relationen mellan kommunikationsstrategiers inlärning samt
arbetspresentation. Poulisse och Schils (1989) kom fram till en liknade slutsats i sin undersökning
som tydde på att utvidgandestrategier som omstrukturering förekommer mer under
bildbeskrivningar medan parafraseringsstrategier som semantisk utvidgning applicerades mer
under återberättelser och intervjuer. Medveten transferstrategier förekom också mer i
återberättande uppgifter (Kaivanpanah, Yamouty & Karami, 2012: 84).
I sin undersökning av sambandet mellan uppgift och valet av kommunikationsstrategi jämförde
Kaivanpanah m.fl. (2012) tre olika uppgifter, i form av bildbeskrivning, sagoberättande samt
skämtberrättande i relation till strategierna, anhållan om hjälp, omstrukturering, fördröjande
tekniker samt övergivandet av meddelande. Slutsatsen i denna undersökning var att under
bildbeskrivningar användes det mest omstruktureringsstrategier samt strategin övergivandet av
meddelandet än i sagoberättande och skämtberättande (ibid: 2012:88).
Gavlán och Campbell (1979) har gjort en undersökning som i viss mån förstärker resultatet om
att typen av arbetsuppgiften som används har en betydande roll när det gäller vilken
kommunikationsstrategi som väljs av talaren. Vidare tydde resultatet på att strategier påverkas av
hur naturlig eller hur kontrollerad miljön är vid undersökningen (Poulisse, Bongaerts & Kellerman,
1990: 38). De menar att undvikandestrategier minskade när deltagare samtalade under naturliga
förhållanden och att strategierna anhållan om hjälp samt semantisk utvidgande användes mer.
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Kaivanpanah m.fl. kom fram till att det inte fanns några skillnader mellan de
kommunikationsstrategier som används i relation till deltagarnas kön. De menar att det saknas
tillräcklig med forskning om hur användning av kommunikationsstrategier påverkas av kön (2012:
91).
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6 RESULTAT
Den här delen kommer att redovisa studiens resultat. Samtliga tre inspelningar grovtranskriberades
med hjälp av en blandning av två transkriptionskonventioner enligt Du Bois (1991)
diskurstranskription (Discourse Transcription, DT) samt Cromdal och Evaldsson (2003). Analyser
av de transkriberade inspelningarna gjordes individuellt genom att identifiera de enskilda
strategierna vid varje elevs yttrande. Först ska strategianvändning under filmdiskussionen
redovisas och därefter strategianvändning under de två bildbeskrivningarna.
De enda strategier som jag kommer att lyfta fram under resultaten är de som nämns under
Tarones (1981) beteckningar av strategier (se 5.1.2). Strategin mimik kommer att endast lyftas
fram då deltagarna ”saknar ett visst begrepp i målspråket [och] tillgriper ett icke verbal strategi
istället för ett lexikalt begrepp t.ex. en talare[n] klappa[r] händerna för att antyda applåder (ibid,
1999: 42). Detta betyder att den icke verbala strategin ska kunna uppfattas som själva begreppet
deltagaren saknar t.ex. när en elev visade en bild istället för muntligt begäran om hjälp. Jag har inte lyft
fram strategier då deltagare säger ett ljud eftersom dessa har jag tolkat som fördröjande tekniker
som Kaivanpanah m.fl. lyfter fram i sin undersökning. Jag var med under inspelningarna för att
kunna styra frågorna samt hjälpa till. Anledning till att jag var med från början var bara för att
hålla kameran.
Filmdiskussionen var ca 18 minuter medan grupp 1 av bildbeskrivningen var ca åtta minuter
och grupp 2 beskrev deras bilder på under fem minuter. Generellt använde de elever som yttrade
sig mer fler parafraseringsstrategier samt strategierna medvetet lån & transfer än
undvikandestrategier.

6.2 Vilka strategier förekommer bland några andraspråkselever i gymnasiet?
För

att

besvara

första

frågeställning

i

undersökningssyfte

förekom

det

dessa

kommunikationsstrategier undvikandestrategier, parafrasering, medvetet lån och transfer,
anhållan om hjälp samt strategin mimik under denna studie. Dessa förekom i olika omfattning hos
alla deltagare. En mer detaljerad redovisning av förekomsten av dessa strategier kommer att ges
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nedan. Denna redovisning kommer även besvara även den andra fråganställningen i
undersökningssyfte.

6.3 Varierar val av kommunikationsstrategier i relation till uppgifter?
För att kunna besvara denna frågeställning kommer strategianvändningen att redovisas i de
enskilda videoinspelningarna. Jag hade svårigheter med att redovisa strategin undvikande av ämnet
i de fallen deltagarna var tysta under långa stunder. Dessa utelämnades då. Strategianvändning hos
några individer varierade i relation till uppgifter.
6.3.1 Filmdiskussion
Tabell 2 redovisar användningen av kommunikationsstrategier bland de sex elever som deltog i
filmdiskussionen. Rafael och Abdul pratade mest och använde sig av flest strategier under denna
inspelning.
Deltagare
Undvikande-

Undvikande

strategier

meddelande
Övergivandet

Rafael

Abdul Nisha Lukaz

av 3

1

Akbar

1

Muhammed Total
1

av 2

6

2

meddelande
Parafrasering

Semantisk utvidgning

6

Ordskapande

1

Omstrukturering

6

Medvetet

Ordagrann

lån och transfer

översättning

7
1

1

Språkbyte
Anhållan om

1

2

1
2

3

12

2

3

3

5

hjälp
Mimik
Totalt

5
19

11

2

1

1

4

6

7
1

Tabell 2 - En överblick över användandet av kommunikationsstrategier under filmdiskussionen
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Under filmdiskussionens inspelning använde eleverna 42 kommunikationsstrategier totalt. Utav
dessa 43 strategier var det åtta undvikandestrategier, 19 var parafraseringsstrategier och tre var
medvetet lån & transferstrategier. Anhållan om hjälp förekom fem gånger och mimik, sju gånger.
Den vanligaste strategin som förekom under filminspelningen var omstrukturering som användes
tolv gånger. Den strategin som användes minst var ordskapande. Den förekom bara en gång under
hela inspelningen. Det fanns även några strategier som inte förekom under denna inspelning (se
Tabell 2).
Exempel på användning av omstruktureringsstrategi som förekom under filminspelningen
redovisas nedan:
Exempel 1
69) Malwa: Vad tyckte ni om Måns
Alla: ((@@@@))
70) Rafael: Han han som hade ingen hår
71) Alla andra: Jaaaa
I enligheten med Boulimas beskrivning av vad omstrukturering är (1999:41), (se 5.1.2) använder
Rafael i exempel 1 en ”karaktärisk beskrivning” istället för att använda begreppet flintskallig,
hårlös osv.
Exempel 2
104) Rafael: Alltså ((ser fundersamt)) … familj… de som är stora är de som bestämma
och
de tror att [de vet…]
105) Akbar: [Nej men men här i Sverige han eller hon då måste du bestämma själv
106) Rafael: Ok
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I exempel 2 använder Rafael uttrycket de som är stora där han kunde han sagt vuxna. Ytligare ett
exempel på omstrukturering är då Akbar använder pronomen han eller hon och senare du när han
pratar lite allmänt och kanske menar man. Ett exempel på den minst använda strategin
ordskapande i denna inspelning är:
Exempel 3
92) Abdul: Jasmin hon var rädd att hon skulle tillbaka till Lebanon. Hon kunde inte säga
någonting till sin bro … annars får hon säger vad hon vill … hon kan göra vad hon
vill, hon var i Sverige… jag vet inte varför hon blev rädd… hon har [rätt]
93) Rafael:

[Nej nej nej, men

i Sverige man är i Sverige … men familj … man ska respekta familj också]
Exempel 3 visar hur användning av ordet respekta kan betraktas som flera strategier. Ordet kan
tolkas som strategin ordskapande. Denna tolkning skulle då betyda att eleven förstår det svenska
ordet respekt men inte kan hitta verbformen för det. Ordet kan också ses som en transfer från det
engelska ordet respect. Även om ett ord som detta kan betraktas som flera strategier anses det som
en

strategi

i

resultatets

redovisning.

Genom

att

tolka

ett

yttrande

som

flera

kommunikationsstrategier undersöker man samtidigt ” de underliggande kognitiva processer som
ger upphov till de olika strategiska språkanvändningarna ” i enlighet med det psykolingvistiska
perspektivet (Dörnyei och Scott 1997:180).
Exempel 4
130)

Abdul: Men jag kommer ihåg hon sa till honom när han läste någonting

131)

Hon sa till honom vad gör du

132)

Han sa jag läser

133)

Han (hon) sa nej jag vill ha någonting annat

134)

Han sa vi kan gå på bio

135)

Hon sa nej jag vill ha… ((@@@)) vet inte ((klappa på pannan))
Alla ((@@@@))

18

Malwa Shinka Vikström
Högskolan Dalarna
SS2008
Vt. 2014

136)

Hon var … vet inte ((mot Rafael)) hur säger man på svenska

((Rafael tittar tillbaka frågande))
137)

Abdul: Ummm hur säger du? ((alla skrattar)) Hon var tror törstig

((@@@@@)) alltså folk brukar, det går inte att du har/är en flicka
138)

((Rafael viskar någonting till Abdul))

139)

Abdul: Ahhh KÖTT

Alla ((@@@@))
140)

Rafael: Han menar att hon var kåt

141)

Abdul: Men man måste blir… ha tålamod ibland. Det var några veckor, det

var inte två eller tre

[månader]

Med exempel 4 visas några av de andra strategisanvändningarna under filmdiskussionen. Man ser
hur Abdul använder strategin anhållan om hjälp från Rafael i rad 136 av exempel 4. Han använder
också strategin semantisk utvidgning då han använder ordet törstig istället för kåt. Detta är också
i enligheten med Boulima som menar att talaren använder sig av ett ord eller struktur som de vet
är inkorrekt men som har ändå nära semantisk koppling till det önskade ordet eller begreppet
(1999:14). Detta gäller också när Abdul säger ”KÖTT” när han missuppfattar vad Rafael viskar till
honom (se. rad 139). Just under denna diskussion var det endast en flicka vilket försvårade
möjligheten att jämföra strategierna bland flickor och pojkar
6.3.2 Bildbeskrivning - grupp 1
Tabell 3 är en redovisning av strategianvändning under bildbeskrivningen med grupp 1 (endast
pojkar). Pojkarna (grupp 1) förvandlade deras beskrivning till något slags gemensamt arbete bland
dem när de kände att de inte hade mer att ta upp kring sina egna bilder vilket också skulle kunna
tolkas som en kommunikationsstrategi eftersom syftet med det de gjorde var att föra uppgiften
framåt. Denna strategi, (att samarbeta) räknades inte i resultatet eftersom det var ett gemensamt
arbete. Däremot redovisas de individuella strategierna som deltagarna använde(och faller under
Tarones sortering av strategier) nedan. Akbar och Muhammed pratade mer än Abdul.

19

Malwa Shinka Vikström
Högskolan Dalarna
SS2008
Vt. 2014
Deltagare

Abdu

Akbar

Muhammed

Total

l

Undvikandestrate Undvikande
gier

av 1

1

meddelande
Övergivandet

av

meddelande
Parafrasering

Semantisk

1

1

2

utvidgning

ordskapande
Omstrukturering

3
4

Medvetet

Ordagrann

lån &

översättning

Transfer.

Språkbyte

1

Anhållan om hjälp

1

Mimik

Totalt

3
4

20

3

24

1

2

3

7

24

3

5

39

Tabell 3 - Översikt över användandet av kommunikationsstrategier vid bildbeskrivning - grupp 1.

Totalt förekom det 39 kommunikationsstrategier under denna inspelning. Av dessa var en en
undvikandestrategi, nio strategier var parafrasering, 24 var strategierna medvetet lån & transfer,
två var anhållan om hjälp och tre var mimikstrategier. Den vanligaste strategin under
bildbeskrivning med grupp 1 var språkbyte som användes 24 gångar medan minst vanliga var
undvikande av meddelande och ordagrann översättning. Dessa användes varsin gång. Akbar har
använt strategin språkbyte, han upprepade vissa ord flera gånger (se exempel 5) vilket i sin tur kan
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förklarar varför han hade den högsta användningen av strategin språkbyte. Detta påverkar
resultatet för grupp 2.
Exempel 5
19) Akbar:

[nej kanske alla berg de har overest du vet överest

((illustrerar med handen)) alla berger stora bergen de har snow overest ((visar med
handen)) Ahh kanske det är stora
20) Muhammed:

[berg]
[berg]

21) Akbar: därför de har snow
22) Muhammed: nästa vinter blir [kvar igen]
23) Akbar:

[Titta här] (tar bilden och visar))

24) Abdul:

[Det finns här i Sverige]

25) Akbar:

[Titta här där det snow?] ((pekar på en lägre del av

berget))
26) Abdul:

[Nej]

27) Muhammed: [Nej]
28) Akbar: ahh så där är det overest ((visar med handen)) at the top
29) Abdul: Ahh, (talar i sitt språk till Akbar)
Exempel 5 visar några delar av bildbeskrivningen där språkbyte användes. Akbar som byter språk
mest visar det med en icke verbal strategi (se rad 19) när han pratar om snö på en bergstopp samt
(se rad 28) med ”at the top” när han känner att han behöver förtydliggöra för de andra. I rad. 29
byter Abdul språk också när han pratar med Akbar (se mer exempel i bilagor 10.2). Här ett klassiskt
exempel på överlappning av strategier för att ”överest” skulle också kunna betraktas som
ordskapande då eleven skapar ordet från engelskas over och tillägga superlativ formen est för att
visa att han menar högst upp på bergen.
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Exempel 6
I exempel 6 visas det hur strategin anhållan om hjälp används.
3) Muhammed: Den bild ser man naturen det är mycket så mycket snow… hög berger…
Det finns sten och träden ummm… man inte ser den jag vet inte vad heter den på
svenska, den djuren ((pekar på bilden))
4) Malwa: Get (bergsget)

Exempel 7
2) Akbar: Det finns ett bilden kanske på …jag tror att det är på sommar season så de
spelar football men inte football ((pekar på bollen i bilden)) tror tennis…så de också
simning. Det är fint väder Ummm… jag tror det är Brazil eller Argentina… landet
Så … det är … de också berg ((visar på bilden))… jag slutar…
I exempel 7 visas det de andra strategierna semantisk utvidgning, medvetet lån och transfer samt
språkbyte som också förekom under denna inspelning. Strategin för semantisk utvidgning kan ses
då Akbar försöker få fram ordet bollen som finns i bilden. Identifiering av denna strategi är också
problematisk eftersom det inte går att avgöra vad eleven menar, fotboll eller football. Precis som i
exempel 3 kan detta vara en transfer från engelska. När Akbar kallar länderna för Brazil samt
Argentina är det mer tydligt att detta är en transfer/språkbyte.
6.3.3 Bildbeskrivning – grupp 2
Tabell 4 illustrerar strategianvändning bland grupp 2 under bildbeskrivningen. Fatima använde
mindre kommunikationsstrategier än Samia även om hon pratade något mer. Fatima var mer säker
i sitt språk vilket ha kunnat leda till att hon använde mindre strategier.
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Undvikandestrategier

Deltagare

Samia

Undvikande av meddelande

1

Fatima

Total
1

Övergivandet av meddelande
Parafrasering

Semantisk

1

2

3

utvidgning

Ord
Skapande
omstrukturering
Medvetet

ordagrann översättning

lån &
Transfer.

språkbyte

1

1

Anhållan om hjälp

2

1

3

5

3

8

Mimik

Totalt

Tabell 4 - En översikt över användandet av kommunikationsstrategier vid bildbeskrivning - grupp 2.

Inspelningen av bildbeskrivning (grupp 2) hade åtta kommunikationsstrategier totalt. Bland dessa
var endast en, en undvikandestrategi, två var parafrasering, en var strategin medvetet lån &
transfer, och tre var strategin anhållan om hjälp
Den mest använda strategin under denna inspelning var anhållan om hjälp. Minst använd var
strategierna språkbyte and undvikande av meddelande Vissa strategier användes inte alls (Se
Tabell 4).
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Exempel 8
65) Samia: Jag ser två personer, två kvinnor, en gammal och en ung. De pratar med
varandra och en är kanske gammal pensionär och hon sutar (sitter) ehhh stolhul
((visar Fatima bilden frågande))
66) Fatima: Ahh rullstol
I exempel 8 ser man hur Samia ber Fatima om hjälp genom att visa sin bild. Fatima är mer säker i
sitt språk och Samia verkar anse det också eftersom hon ber om hjälp ifrån henne. Samia använder
även strategin ordskapande när hon provar sig fram med ordet stolhul. Grupp 1 och 2 av
bildbeskrivningen kunde inte jämföras utifrån kön även om den ena gruppen hade flickor och den
andra pojkar eftersom grupp 2 bestod av endast två flickor gentemot tre pojkar i grupp 1. Dessa
två skiljdes sig även åt tidsmässigt då bilddiskussionen i grupp 1 var längre än i grupp 2.
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7 ANALYS
Studiens

resultat

analyseras

närmare

nedan.

Strategianvändning

analyseras

utifrån

undersökningssyftet. Först analyserade jag strategianvändningen vid olika uppgifter och den totala
användningen av kommunikationsstrategier under hela undersökningen. Vidare analyserade jag
användning av strategier hos individuella deltagarna i de två olika uppgifterna (filmdiskussionen
samt bildbeskrivningarna) samt bland de två bildbeskrivningarna. Slutligen jämförde jag denna
studies resultat mot tidigare empiriska studier.

7.1 Strategianvändning vid filmdiskussionen samt bildbeskrivning
Figur 1 visar hur samtliga deltagare använde kommunikationsstrategier under filminspelningen
samt vid de två bildbeskrivningarna

Strategianvändning vid olika arbetsuppgifter,
filmdiskussion samt bildbeskrivning.
30
25
20
15
10
5
0
Undvikande

prarafrasering

medvetet lån &
transfer

Filmdiskussion

anhållen om hjälp

mimik

Bildbeskrivning

Figur 1 - Strategianvändning vid filmdiskussionen samt de två bildbeskrivningarna

Analysen i Figur 1 besvarar syftets fråga om vilka kommunikationsstrategier som förekommer
bland andraspråkselever i gymnasiet. Den visar även användningen av olika strategier inom de
olika arbetsuppgifterna, filmdiskussionen samt bildbeskrivningarna.
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Filmdiskussionen gav upphov till de flesta undvikande, parafrasering och mimikstrategier med
åtta, 20 och sju strategier respektive. Bland dessa två uppgifter var de minsta använda strategierna
medvetet lån & transfer strategier som förekom endast tre gånger. Strategin anhållan om hjälp
hade lika mycket användning (fem gånger) i båda filmdiskussion och bildbeskrivning.
Bildbeskrivningen hade flest användning av strategierna medvetet lån och transfer, där den
förekom 25 gånger. Strategierna som var minst använda under bildbeskrivningen var undvikande,
parafrasering och mimik som förekom vid två, tolv och tre tillfällen respektive.

Total användning av strategier i samtliga uppgifter
Denna analys jämför den totala strategianvändningen inom de två olika uppgifter, filmdiskussion
och bildbeskrivningarna. Figur 2 visar att fler kommunikationsstrategier användes vid
bildbeskrivningarna (47) än vid filmdiskussionen (42).

Total användning av strategier inom de två olika
uppgiften, filmdiskussion och bildbeskrivning.
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
Bildbeskrivning

Film diskussion

Figur 2 - En jämförelse av kommunikationsstrategier användning I de två olika uppgiften dvs.
filmdiskussionen samt de två sammanlagda bildbeskrivningarna.

Resultat tyder på att deltagarna använde fler kommunikationsstrategier under bildbeskrivningar än
under filmdiskussionen även om bildbeskrivningarna sammanlagt var kortare (ungefär 13 minuter)
än filmdiskussionen (ungefär 18 minuter). Denna analys besvarar frågan, varierar val av
kommunikationsstrategi i relation till uppgifter.
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7.2 Individuella strategianvändning av samtliga deltagare
Under den här delen redovisas samtliga deltagares individuella språkanvändning. De elever som
deltog mest under samtliga var Akbar, Abdul och Rafael. Dessa använde sig även av flest
strategier.

Individuella strategianvändning av samtliga deltagare i båda
uppgiften

35
30
25

20
15
10

5
0
Samia

Fatima

Akbar

Abdul

Muhammed

Rafael

Nisha

Lukaz

Deltagare

Figur 3 – En översikt av individuella strategiandvändning hos samtliga deltagarna i de två uppgiften.

Resultatet här visar att Akbar, Abdul och Rafael använde flest kommunikationsstrategier. Totalt
använde Akbar 30 strategier. Utav dessa 30 tillfällen var några upprepningar av samma ord eller
koncept i samma mening. Rafael använde strategier vid 19 tillfällen medan Abdul använde
strategier vid 18 tillfällen. Muhammed användes sig av sex strategier och med Lukaz förekom det
endast fyra gånger. Samia, Fatima och Nisha använde sig av fem, tre och två strategier respektive.
Utifrån studiens resultat går det inte att drar klara slutsatser när det gäller sambandet mellan
strategianvändning eftersom färre flickor deltog i undersökningen än pojkar. Det som kan ses i
Figur 3 är att det finns variation i hur mycket individuella deltagare använder strategier i sina
kommunikation. Eleverna som talade mest använde sig även av flest strategier, förutom Fatima
som hade mindre strategier även när hon var aktiv.
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7.3 Strategianvändning inom de två bildbeskrivningarna
Vidare jämfördes strategianvändning i de två bildbeskrivningarna närmare. Figur 4 ger en översikt
av hur strategianvändningen ser ut

Inspelningar av bildbeskrivning

30
25
20
15
10
5
0
Undvikande

Parafrasering
Medvetet lån & tranfer Anhållan om hjälp
Inspelning 1
Inspelning 2

Mimik

Figur 4- Strategianvändning vid bildbeskrivning i grupp 1 och 2

Totalt användes 39 strategier av grupp 1 under bildbeskrivningen gentemot endast åtta strategier i
grupp 2. De mest använda strategierna var medvetet lån och transfer i grupp 1 som användes 24
gånger och parafrasering vid nio tillfällen. Den enda strategi grupp 2 använde mer än grupp 1 var
strategin anhållan om hjälp som förekom 3 gånger jämfört med de 2 gånger strategin användes i
grupp 1 och denna skillnad kan man inte räkna då den är så låg.
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7.4 Jämförelse av studiens resultat gentemot tidigare empiriska studier
Under den här delen kommer studiens resultat att jämföras med resultaten från tidigare studier,
Rossiter (2003) Poulisse och Schils (1989) samt Kaivanpanah, Yamounty och Karami (2012).
Tabell 5 ger en översikt av de strategierna som kommer att jämföras mot tidigare empiriska studier.

Omstrukturering Semantisk

Medvetet lån

Övergivande av

utvidgning

och transfer

meddelande

Filmdiskussion

11

7

3

Bildbeskrivning

4

5

25

2

Tabell 5 - Studiens resultat gentemot tidigare forskning

Studiens resultat skiljer sig delvis från resultatet i tidigare forskning (se 5.2). I Kaivanpanah m.fl.:s
redovisning

av

Rossiter

(2003)

användes

omstruktureringsstrategier

mer

under

beskrivningsuppgifter (2012: 83). Under denna studie användes omstruktureringsstrategier flest
gånger under filmdiskussionen. Poulisse och Schils (1989) kom fram till att mer semantisk
utvidgningstrategier användes mer vid bildbeskrivning än under återberättande uppgifter och
intervjuer.

Strategierna medvetet lån och transfer förekom mer under återberättande

uppgifter.(Kaivanpanah, Yamouty & Karami, 2012:84). Detta arbetes resultat överensstämmer
inte heller med Rossiter (2003) och Poulisse och Schils (1989) när det gäller att mer
omstruktureringsstrategier förekom under filmdiskussionen (återberättande). Vidare var
användningen av strategierna medvetet lån och transfer fler gånger i bildbeskrivningar i motsats
till återberättande som Poulisse och Schils fann.
Kaivanpanah m.fl. visade också mer användning av semantisk utvidgningstrategier vid
bildbeskrivningar samt användning av strategin övergivande av meddelande mer under
sagoberättande och skämtberättande uppgifter (2012: 88). Denna studiens slutsats stämmer bra
med Kaivanpanah m.fl. (2012) endast när det gäller användning av strategin övergivande av
meddelande då det används mer under filmdiskussionen.
Skillnader i strategianvändning bland dessa två uppgifter, var ganska jämn utdelat förutom
användning av strategierna med största skillnader i parafrasering samt strategierna medvetet lån
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och transfer. De strategier som inte användes under alla inspelningar togs inte upp. Som vi såg
tidigare hävdar Lamppu och Pulkkinen att tre villkor måste vara uppfyllda innan man kan tala om
riktiga

kommunikationsstrategier,

viljan

hos

talaren

att

förmedla

ett

meddelande,

självmedvetenhet om sina språkliga brister i målspråket samt att talaren märker att mottagaren inte
har likadana lingvistiska kunskaper och/eller uppfattningar som sig själv (2002: 9-10) Därmed
ansåg jag att det inte var relevant att redovisa strategier som inte används.
Sammanfattningsvis visar resultatet att de strategier som förekom i undersökningen och var i
enlighet med Tarones (1981) beteckning av kommunikationsstrategier var undvikandestrategier,
parafraseringsstrategier, strategierna medvetet lån och transfer, anhållan om hjälp samt
mimikstrategier. Resultatet tyder även på att det förekom fler strategier under bildbeskrivningar
än under filmdiskussionen. Under bildbeskrivningar använde grupp 1 (tre pojkar) fler strategier än
grupp 2 (flickor). Eftersom antalet deltagare i denna undersökning var för låg var det svårt att dra
klara slutsatser om kön hade någon inverkan på val av strategi hos deltagarna.
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8 DISKUSSION
Under denna del kommer studiens resultat att diskuteras. Studiens svagheter samt styrkor kommer
också att lyftas fram.
Enligt studiens resultat förekom det undvikandestrategier, parafraseringsstrategier,
strategierna medvetet lån och transfer, anhållan om hjälp samt mimikstrategier i olika omfattning.
Efter att ha samlat in data var jag lite orolig över att de korta videoinspelningarna inte skulle bestå
av många kommunikationsstrategier. Eftersom jag har gjort en avgränsning vad gäller vilka
kommunikationsstrategier jag har valt att analysera kan antalet strategier som redovisat i
undersökningen vara större. Strategierna undvikande av meddelande och övergivande av
meddelandet var ganska svåra att tolka då vissa elever, t.ex. Nisha under filmdiskussionen (se
bilagor 10.1), var tysta under stora delar av diskussionen. Skulle detta då tolkas som undvikande
av ämne eller var det pga. ovilligheten att delta? Paribakht menar att personlighet samt typen av
samtal kan ha stor betydelsen av vilka strategier eleverna använder (1984:18). De enda strategier
som inkluderas i denna studies resultat är de som framstod klart och tydligt i analysen av
inspelningarna. De flesta icke verbala strategierna togs inte upp då de föll utanför undersökningens
avgränsning. Mimik betraktar bara de icke verbala strategierna som talaren saknar ord eller begrepp
för men inte vanligt kroppsspråk vid vanlig kommunikation (se 5.1.2.). Om dessa strategier hade
tagits med i studien hade de kunnat påverka resultatet. Man har kunna också se att deltagarna som
pratade mest använde fler parafraseringsstrategier och strategin medvetet lån och transfer, än
undvikandestrategier. Detta är i enlighet med det Lindberg diskuterar om hur viktigt samtal och
interaktion anses vara för andraspråksinlärning (2013: 489-490). Det är viktigt att eleverna
kommer till tals för att kunna prova sig fram med det nya språket.
Utifrån analysen av resultat har jag förstått just hur komplexa kommunikationsstrategier är.
Detta att vissa strategier överlappar varandra försvårar analysen ytterligare. Jag tror att man skulle
behöva undersöka även psykologiska samt kognitiva aspekter för att få en nyanserad förståelse av
strategierna hos deltagarna. Många andra aspekter t.ex. personligheter, miljö, gruppstorleken osv.
är intressanta att ta i övervägande då dessa kan avgöra hur mycket en individ vågar ta risker. Vissa
vågar mer än andra.
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Resultat tyder även på att arbetsuppgifterna kan ha inverkan på deltagarnas strategianvändning.
Deltagarna använde sig av fler strategier under bildbeskrivning än under filmdiskussion. Detta kan
bero på att bildbeskrivningen kräver ett specifikt ordförråd medan vid filmdiskussionen kan varje
deltagare diskutera utifrån sina egna språkliga resurser. Deltagarna hade möjligheten att avstå ifrån
ett visst ämne under filmdiskussionen om de kände att språket inte räcker. Däremot är
bildbeskrivningen mer individuell. I undervisningen kan det vara värdefullt att variera mellan
uppgifterna, filmdiskussion samt bildbeskrivning för att ge eleverna flera möjligheter att utveckla
sina kommunikativa förmågor.
Resultatet visar även att strategianvändning var fler i genomsnitt per individ bland pojkar än
flickor. Detta resultat är dock inte generaliseringsbart pga det låga antalet. Jag hade förväntat mig
att flickorna skulle prata mer än pojkar och även använda flera strategier. En pojke Akbar använde
sig av språkbyte 20 gånger (se Tabell 3 och Figur 3). Det måste också tydliggöras att vissa av dessa
ord upprepade han flera gånger så att det inte var 20 helt nya ord eller koncept varje gång (se
bilagor 10.2). Detta kan ha påverkat pojkarnas resultat under bildbeskrivningen. Under
bildbeskrivningen var flickornas inspelning (grupp 2) nästan tre minuter kortare vilket också
påverkade resultat då det fattades en tredje deltagare. Det var även problematisk att försöka räkna
strategier bland eleverna då andra faktorer t.ex. deltagarnas intresse, personlighet, inverkan av
miljön samt gruppstorleken på deltagarna inte kunde inräknas.
Det skilde sig markant i hur just pojkarna Abdul, Akbar och Muhammed deltog under
filmdiskussion samt bildbeskrivning. Akbar och Muhammed deltog mer och använde sig av fler
strategier under bildbeskrivningen än vid filmdiskussion medan Abdul pratade något mindre under
bildbeskrivningen än under filmdiskussionen. Detta kan kopplas till det Poulisse, Bongaerts och
Kellerman kom fram till att hur naturlig eller kontrollerad miljön är just under undersökningen kan
påverka talarens val av strategi (1990: 38). När Akbar och Muhammed hade möjligheten att uttala
sig fritt kring många olika aspekter i filmen Jalla! Jalla! var de ganska tysta men de pratade
betydligt mer i en mer kontrollerad miljö med ganska specifika instruktioner under
bildbeskrivningen. Att dessa två elever prata med under bildbeskrivningen kan också ha att göra
med att gruppen var mindre och varje individ kom till tals. Även om Flickorna i grupp 2 av
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bildbeskrivning enbart var två och hade mer möjligheter att komma till tals var de inte lika
pratsamma som grupp 1 av bildbeskrivningen. Detta visar mig tydligt att de skillnaderna när det
gäller deltagande samt strategianvändning råder hos individuella deltagare snarare än mellan kön.
Studiens styrka är att metoden som användes gav upphov till en stor mängd
kommunikationsstrategier även om själva undersökningen inte är så stor. Jag tycker att även om
resultatet skiljer sig mot tidigare forskning är det giltigt i och med att analysen av de strategier som
förekom i de tre transkriptionerna utfördes enligt Tarones (1981) beskrivningar av
kommunikationsstrategier. Just användandet av kommunikationsstrategier behöver inte vara
enhetligt då elever har olika personligheteter och olika språkliga resurser. Dessutom befinner sig
studiens elever i olika utvecklingsfaser med tanke på att deras vistelsetid i Sverige var olika.
Intresse och preferens i vissa ämnen kunde ha också gett upphov till de olikheterna i denna studies
resultat i relation till tidigare studier. Undersökningen visade mycket variation av
kommunikationsstrategier bland deltagarna.

8.1 Metoddiskussion
Jag anser att den metoden jag valde i undersökningen var lämplig. Jag ändrade urvalskriterierna
för att kunna spela in eleverna som själva kunde ge sitt samtycke. Undersökningen skulle då bestå
av deltagarna som fyllt 18. Jag valde att inkludera en pojke som inte hade fyllt 18 år för att han
själv hade bestämt sig för att delta i ett försök att vara säker på en bra mängd av insamlad data. Att
jag använde två olika arbetsuppgifter, filmdiskussion samt bilddiskussion, gjorde det möjligt för
mig att besvara frågeställningarna i mitt syfte.
På grund av tidsbrist hann jag inte fundera så mycket hur undersökningen skulle påverkas av
att jag var närvarande under inspelningarna. Jag hade inte riktigt tänkt på vilken roll jag skulle ha
utan planen var att jag skulle hålla kameran. Jag tycker att det ändå blev bra då eleverna riktade
frågor till mig. Jag kunde styra diskussionen samt bildbeskrivningar för att hjälpa eleverna.
Under filmdiskussionen spelade jag in alla sex deltagare tillsammans. Detta försvårade
transkriberingsprocessen för att det var svårt att fokusera på enskilda elever. Eftersom jag hade
flera deltagare under filminspelningen kan det möjligtvis ha påverkat vissa elevers deltagande,
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vilket är orsaken till att jag valde spela in bildbeskrivningen i två mindre omgångar. Samtidigt var
deltagande av Abdul mindre under bildbeskrivningarna än filmdiskussion även om det bestod av
färre elever. Då är det svårt att dra slutsatar när det gäller elevernas deltagande gentemot
gruppstorleken.
Analysen av vissa nyanserade strategier var svår. Mimikstrategier tolkade jag som de icke
verbala strategier som görs för att spela ut ett ord, t.ex. att klappa händerna visa att man applådera.
Några icke verbala strategier förekom under undersökningen men dessa utelämnades. Jag tolkade
exempelvis när en elev visade en bild istället för muntligt begäran om hjälp som en mimikstrategi.
Även olika ljud som är strategier förekom vid analysen av resultaten. Dessa tolkade jag som
utanför studiens ram och såg de som fördröjande tekniker.
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10 BILAGOR
10.1 Transkription av inspelning 1. Diskussionen kring filmen, Jalla! Jalla!
1) Rafael: Vad tyckte ni om filmen?
2) Abdul: Ummm. Det var jättebra
3) Rafael: Det var roligt
4) Abdul: Det var [romantik]
5) Rafael:
[romantik]
6) Nisha: Kärlek
7) Akbar: De älskar va vandra.
8) Rafael: Vad tycker du, Nisha?
9) Nisha: Umm det bra, kul, kul
10) Abdul (till Rafael) Vad tycker du om det?
11) Rafael: Jag [tycker…]
12) Abdul:
[Umm vilken del var det bästa del?]
13) Rafael: Sista del.
14) Abdul: Aha, sista del.
15) Rafael: Jag X vilket språk de pratar.
16) Akbar: Arabiska?
17) Rafael: Två språk svenska och arabiska
18) Akbar: Men var det [ehhh …]
19) Abdul:
[Har du kul när ummm spra… pratar ummm språk?]
20) Rafael: Vilket språk?
21) Abdul: Arabiska?
((Rafael titta frågande på Abdul))
22) Abdul: Jag såg att du skrattar mycket…
((Alla skrattar))
((Rafael ändra position i stolen))
23) Rafael: De sa mycket (rycka på axlarna) (0.1) därför
24) Lukaz kommer in i klassrumet.
25) Akbar: Brunos (Roros) pappa har stora magen ((klappa magen med händerna)).
26) ((Alla skrattar))
(0.5)
27) Abdul (till Muhammed): Vad handlar filmen om?
28) Muhammed: Det handlar om kärlek.
29) Abdul: Kärlek?
30) Muhammed: Ahh
31) Abdul: Tror lite grann om traditionell, kulturen
i
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32) Rafael: Kultur, [kultur, tradition]
33) Abdul:
[Kulturen ahh att man kan inte välja vad man vill, man kan inte gifta med
vem
man vill
34) Rafael: Det är X i Sverige.
35) Abdul: Men vi var i Sverige
36) Rafael: Ja jag vet. Araber, annan kultur. De kan tvinga deras barn gifter, gifter sig med
flickan som inte alltså som de väljer som de vill.
37) Abdul: Ummm
38) Rafael: Eller?
39) Abdul: Jag tycker att det var bra att man kan välja själva.
40) Rafael: Vad tycker du, Lukaz?
41) Lukaz: Välja själv
42) Abdul: Men hur hur kan du fixa med den föräldrar?
43) Rafael: Om X föräldrar kanske säger att du kanske ska gifta dig? Vad ska du göra då?
44) Lukaz: I Polen också som i Sverige.
45) Abdul: I Sverige det är fri.
46) Rafael: Men till exempel om dina föräldrar ska tvinga dig gifta dig med en flicka? Vad ska
du göra då?
47) Lukaz: (0.2) ((titta fundersamt))
48) Abdul: Men kan du säga framför din föräldrar att jag vill inte göra det?
49) Lukaz: Ahh
50) Abdul: Du kan?
51) Rafael: Du kan?
52) Lukaz: Vad?
53) Rafael: Kan du säga det. Vågar du säkert det?
((alla skrattar))
54) Lukaz: Säger man att jag vill inte ha flicka som ni vill att jag ska gifta
55) Abdul: Men hon var söt, hon verkar snygg
56) Rafael: [mmmm] ((alla skratta)
57) Abdul: [vad är det problem] (( alla skrattar)
58) Lukaz: Problemet är känner av kärlek. Jag älskar kanske andra flicka och de få lära sig jag
måste gifta mig med den flicka.
59) Abdul: Men det kanske blir bättre efter du gifta henne det kommer bli bättre
60) Lukaz: Nej… tror inte
61) (till Abdul) hur du tror?
62) Abdul: Tänkte det var X men man måste prova. Alltså traditionell.
63) Rafael: Det är kultur. Man kan inte ändras. Det bra inte bra samtidigt.
64) Abdul: Det är bra
65) Rafael: Det är bra för att våra föräldrar, de väljer som de tycker är bäst för oss. Men det är
inte bra för han som ska gifta sig kanske han tycker inte om den kvinna i något X
ii

Malwa Shinka Vikström
Högskolan Dalarna
SS2008
Vt. 2014

66) Malwa: Vad tyckte ni om Måns?
((alla skrattar))
67) Rafael: Han han som hade ingen hår?
68) Alla andra: Jaaaa
69) Abdul: Han var rolig. Problem (0.2) han kunde inte säga från början att han var kär i henne.
När han var i fängelse han titta på henne. När han kär, han vet inte vad gör han.
70) Akbar: Brunos pappa (Roro) ((mot Rafael) magen ((klappa på magen med båda händer))
((alla skrattar))
71) Rafael: Brunos pappa (Roros Pappa) också han är bra säljare X.
72) ((alla skrattar)
73) Malwa: Var det någon skillnad på hur det ser ut i filmen och nu med tanke på att det
spelades in för över 10 år sedan?
74) Abdul: Men det var inte så gammal. 10 år sedan, det ser ut som nu.
75) Rafael: Det lite skillnad kanske med stil. Med kläder. Stil som man ta på sig ehhh kläder
…En sak jag tyckte om (0.2) pappas magen.
76) Abdul (till mig): Vad skulle du göra om du var i samma situation som jasmin?
77) Malwa: Jag vet inte
78) Rafael: Men kulturen, man kan inte [så…]
79) Muhammed:
[muslim länder, välja föräldrar]
80) Rafael: Fast hennes föräldrar de är inte muslim.
81) Muhammed: Till exempel farsanpa … farsan det, väljer det
82) Rafael: Filmen de var inte muslimer.
83) Malwa: för farsan släppte honom på slutet där
84) ((alla skrattar)
85) Rafael: Han sa ”gå”. ((klappar händerna på magen))
86) ((alla skrattar) Jasmins bro. Han var lite glalen ((visa med handen mot huvudet)) lite knäpp
87) Abdul: Alltså han skriker hela tiden och han X med den pojken.
88) Akbar: Men han gammal X när du gammal du måste skriker mycket.
89) Rafael: Han var inte så gammal
90) Akbar: Brunos pappa (Roros pappa) och mamma
91) Abdul: Jasmin hon var rädd att hon skulle tillbaka till Lebanon. Hon kunde inte säga
någonting till sin bro … annars får hon säger vad hon vill … hon kan göra vad hon vill,
hon var i Sverige… jag vet inte varför hon blev rädd… hon har [rätt]
92) Rafael:
[Nej nej nej, men i Sverige
man är i Sverige … men familj… man ska respekta familj också.]
93) Abdul: Aha
94) Rafael: Till exempel, titta här hennes bro det är han som tog henne till Sverige, han som
hämtade [henne]
95) Akbar: [Men han är grown han måste bestämma själv]
96) Rafael: Nej man kan inte göra så.
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97) Akbar: Why men kan inte bestämma själv?
98) Abdul: Aha, man måste visa respekt, det är det
99) Akbar: Aha…
100)
Rafael: Alltså ((ser fundersamt)) … familj… de som är stora är de som bestämma
och de tror att [de vet…]
101)
Akbar: [Nej men men här i Sverige han eller hon då måste du bestämma själv.
102)
Rafael: Ok
103)
Abdul: Men som du vet everywhere i Sverige det finns många, vad heter det, familj
i Sverige och de har problem med sina barn. De kan inte bestämma vad de vill. De kan inte
säga till de gör det eller gör så.
104)
Rafael: Umm
105)
Abdul: De får välja själva.
106)
Rafael: Ja?
107)
Abdul (till Rafael): Till exempel, vad ska du vad ska du … om du var vad heter
han, den andra [Bruno (Roro]
108)
Rafael:[Bruno (Roro)]
109)
Abdul: vad ska du med Jasmin?
110)
(0.3) När vi var i klassrummet, du sa att hon var snygg
111)
Rafael: Sa jag?
112)
((alla skrattar))
113)
Abdul: Säg nu! Du sa att du skulle tänka först sedan skulle du välja. ((Nisha
skrattar)) och Bruno (Roro)han var kär med någon annan.
114)
Nisha: Umm
115)
Rafael: Skulle välja skulle välja hon som jag var kär i
116)
Abdul: Aha. Varför du tänker att hon var väcker?
117)
Rafael: Ahh vaddå om man är kär med någon X ((@@))
118)
Malwa: Vad mer tyckte ni filmen tog upp?
119)
Rafael: Vad heter han ((ser omkring fundersamt))
120)
Abdul: Bruno? (Roro)
121)
Rafael: Nnnnnn
122)
Abdul: Vad heter den där pojken ((passera handen genom håret))
123)
Malwa: Måns?
124)
Alla: Måns ja.
125)
Rafael: Han hade problem med …((vifta med pennan))… sin dicken ((ser lite
omkring))
126)
Vad var problemet? Jag fattar inte X
((alla skrattar))
127)
Abdul: Problemet… men jag vet inte. Han [sa X]
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128)
Rafael:
[Varför han gick i den där affären som
de köpte maskinen som pumpa]
((alla skrattar))
129)
Abdul: Men jag kommer ihåg hon sa till honom när han läste någonting.
130)
Hon sa till honom ”vad gör du”?
131)
Han sa ”jag läser”
132)
Han (hon) sa ”nej jag vill ha någonting annat”
133)
Han sa ”vi kan gå på bio”
134)
Hon sa ”nej jag vill ha…” ((skrattar)) vet inte ((klappa på pannan)
135)
((alla skrattar))
136)
Hon var … vet inte ((mot Rafael)) hur säger man på svenska
137)
((Rafael tittar tillbaka frågande))
138)
Abdul: Ummm hur säger du? ((alla skrattar)) Hon var tror törstig. ((alla skrattar))
alltså folk brukar, det går inte att du har/är en flicka.
139)
((Rafael viskar någonting till Abdul))
140)
Abdul: Ahhh KÖTT!
141)
((alla skrattar))
142)
Rafael: Han menar att hon var kåt.
143)
Abdul: Men man måste blir… ha tålamod ibland. Det var några veckor, det var inte
2 eller 3
[månander]
144)
Rafael: [tålamod …X]
145)
Abdul:
[ Men hon sa att hon vill ha det… och han kan [inte fixa det]
146)
Rafael:
[hon har
bråttom]
147)
Abdul: han gick till läkare. ((alla skrattar))
148)
Rafael: X. vänta jag ska kolla på det. ((klappar på Akbar, imitera doktorn från
filmen och sedan vifta händerna i luften))
149)
Abdul: Men finns det här någon vet vad var problemet? Hans problem?
150)
Akbar: Men det … X
151)
Rafael (mot mig): Men han stoppar X små något ((låtsas håller någonting lång för
munnen))
152)
Malwa: Jag vet inte. Det kanske var en mask.
153)
Lukaz: Ja mask
154)
Abdul: Lukaz, vad var hans problem?
155)
Lukaz: Hans problem med … är det någonting med hans penis
156)
Abdul: Men vad? Jag vet inte. Jag visste inte … jag försöka att se det men ehhh…
jag kunde inte.
157)
Lukaz: Jag tror att det problem, de penis kan inte står så där
158)
Abdul: Aha … Rafael, vad tror du?
159)
Rafael: Om vad?
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160)
Abdul: Om vad som har hänt med där… vad heter det den där pojken.
161)
Rafael: ((tar djup andetag)) Ummm
162)
Abdul: Du sa du undrar vad problemet är?
163)
Rafael: Jag vet vad problemet är men … han borde han borde inte vara så stressad.
Ja, att det alltså, det är ingen stor grej.((alla skrattar))
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10.2 Transkriptionen av inspelning 2. Del 1. Bildbeskrivning
(Abdul, Akbar och Muhammed)

1) Abdul: Det ser ut det finns en gamla person. Hon sitter och det finns uhhhh… finns en
annan person, flicka men hon är inte så gammal. Jag tror att hon hjälper till och… umm
jag vet inte, de snackar med varandra, men jag kan inte gissa jag kan inte gissa vad snackar
de om. Allt jag kan se att ummm hon lyssnar och hon ler också och vad heter det… jag vet
inte… jag tror att hon behöver träna sedan jag… jag vet inte… hon hittat en gamla person
X mmm det är allt.
2) Akbar: Det finns ett bilden kanske på …jag tror att det är på sommar season så de spelar
football men inte football ((pekar på bollen i bilden)) tror tennis…så de också simning. Det
är fint väder. Ummm… jag tror det är Brazil eller Argentina… landet.
Så … det är … de också berg ((visar på bilden))… jag slutar…
3) Muhammed: Den bild ser man naturen. Det är mycket, så mycket snow… hög berger…
Det finns sten och träden ummm… man inte ser den jag vet inte vad heter den på svenska,
den djuren ((pekar på bilden))
4) Malwa: Get (bergsget)
5) Muhammed: Get? Finns en get också i skuggan. Det … tror horsen (hösten) nej våren.
Den bilden ser våren, hög bergen… hög berg, där finns kvar mycket snow och där, för man
där hur det ser våret…(0.2) ahhh ((skratta)).
6) Malwa: vad tror ni det finns för historia bakom bilden?
Akbar fortsätter med sin bild.
7) Akbar: Kanske de har besökare från andra landet, så de går till Brazil, Argentina eller
Morocco så det där landet de har jättefina väder på summrar därför de går där. Kanske det
är semester season… ja så …

8) Abdul (om sin egen bild): Det är bilden tror att det visar att de skulle informera andra folk
att man måste hjälpa till umm … de som är gamla människa därför de behöver hjälp och
… det kommer inte bli svårt att hjälpa till and mmmm det ser ut att man måste bli glad när
man vad heter ummm ger hjälp till någon och man kan märka det. Nu … (visar att han är
klar). Muhammed?
9) Muhammed (om sin bild): Den bilden man kan se umm X norra Sverige kanske, jag vet
inte. Det finns inte i Sverige den bild man se, det är inte i Sverige, hög bergen ((pekar på
bilden)) det är inte så mycket hög berger. Det är andra land, det är andra landet, jag vet
inte… vilken land det är den bilden X
10) Abdul: Kanske i Asia
11) Akbar: Ja, Asia ((pekar på bilden))India, de har [stora berger]
12) Abdul:
[hög berger umm]
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13) Akbar:
[X]
14) Muhammed: vilken land det är jag tror det [är kallt…]
15) Abdul:
[ahhh]
16) Muhammed: Därför det finns så mycket snow.
17) Akbar: Nej inte den, det är inte snow.
18) Muhammed: Det här är snow tror jag, därför man ser den den bilden ((visar på bilden))
mmm på våren därför den träden… kanske [på vinter]
19) Akbar:
[nej, kanske alla berg de har overest du vet överest
((illustrerar med handen)) alla berger , stora bergen de har snow overest ((visar med
handen)) Ahh kanske det är stora [berg]
20) Muhammed: [berg]
21) Akbar: därför de har snow.
22) Muhammed: nästa vinter blir [kvar igen]
23) Akbar:
[Titta här] (tar bilden och visar))
24) Abdul:
[Det finns här i Sverige]
25) Akbar:
[Titta här där det snow?] ((pekar på en lägre del av berget))
26) Abdul:
[Nej]
27) Muhammed: [Nej]
28) Akbar: ahh så där är det overest ((visar med handen)) at the top
29) Abdul: Ahh, (talar i sitt språk till Akbar)
30) Akbar: Ahh (och sedan svarar Abdul på sitt språk). Han sedan tittar på Muhammed och
verkar översätta det de sagt för Muhammed).
31) Akbar: Jättekallt här.
32) Muhammed: ahh kanske – 50 grader.
33) Abdul: Ah kanske
34) Muhammed: Kanske – 40 grader, det är jättekallt, därför mycket snow kvar där.
35) Akbar: Det är samma, lika här ((pekar på en lägre del av berget))
36) Muhammed: Ah berg
37) Abdul (till Malwa): Kan vi snacka om den andra bilden? (bilden Akbar beskrev tidigare)
38) Malwa: Ja.
39) Abdul: Den här bilden också [tror…
40) Akbar:
[Ahhh… han också leker med kompisar. Han heter Aziz]
41) Abdul: De leker i vad heter det [havet… mmm]
42) Akbar:
[havet [eller…]
43) Abdul:
[Jag tror att det är sommar och de visar att folk kan
gå dit och har kul ahhh jag tror att det är ett varmt land. Jag vet inte vilket land [kanske
Miami]
44) Akbar: [Kanske Argentina eller Brazil eller Miami] ((Titta mot Abdul för att håller med
om ”Miami”))
45) Muhammed: [Mexico]
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46) Akbar:
[Mexico, ja]
47) Abdul: Solen skiner[…]
48) Akbar:
[Det här är Pacific ocean, kanske, eller? ((tittar mot Abdul))
49) Abdul: Vädret är jättebra, man kan gå in och bada också (( pekar på vattnet på bilden)).
Men de måste visa att det finns inga barn här eller flicka. ((alla skrattar)). Två män och de
säger att vi måste besöka [nu]
50) Akbar:
[X]

10.3 Transkriptionen av inspelning 2, Del 2. Bildbeskrivning.
(Fatima och Samia.)

1)
2)
3)
4)

Fatima (till Samia): Jag ska börja eller du?
Samia: Jag
Fatima: Ok X börjar
Samia: ((visar bilden)) ((skrattar)) ummmm. Jag ser två person, en boll och en spelar.
Kanske de har semester och ((visar bilden till Fatima och sa något på sitt språk))
5) Fatima: Vädret
6) Samia: Solen skiner skinker och fin väder (lite tyst)
7) Malwa: Vad sa du?
8) Samia: Fin väder, solen skiner och ummm… jag tror det är att fin bild umm ((ruller sina
ögon mot Fatima och skrattar för att visar att hon är klar))
9) Fatima: På bilden ser jag en kvinna, en gammal tant. Hon är mmm nästan 65 år tror jag.
Hon är pensionär. Hon är vacker. Mmm hon är från Afrika mmm (0.2) hon är … ser du
mer på bilden som man kan berätta? (till Malwa)
10) Malwa: Vad tror du att hon gör?
11) Fatima: Jag tror att hon är någon kändis. Det är därför, jag tror att hon är en kändis. Hon
måste vara bra på någonting. Hon ser kluk (klok), inget annat. Jag tar andra bilden.
12) Malwa: ok.
13) Fatima: Jag ser en pojke som kanske spelar fotball. Det är… han är på semester, han badar
och där han är är jättefin stället. Havet är jättefint, han har kul faktisk ((puttar bort bilden
och titta igenom de andra)). Ahh inget mer.
14) Malwa (till Samia): ska du ta en bild till?
(Samia pratar på sitt språk och ta en bild)
15) Samia: Jag ser två personer, två kvinnor, en gammal och en ung. De pratar med varandra
och en är kanske gammal pensionär och hon sutar (sitter) ehhh stolhul ((visar Fatima bilden
frågande))
16) Fatima: Ahh rullstol
17) Samia: [Ahh]
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18) Fatima [X]
19) Samia: Och jag vet inte de pratar… ((lägger bilden bort))
20) Malwa: Ska du ta en sista bild?
21) Samia: Jag pratat två… nej
22) Malwa: Ok
23) Fatima: Jag ta den ((ta en ny bild)). Jag ser en får ((osäkert)), det här är får? (till Malwa)
24) Malwa: Get
25) Fatima: Ahh get eller… hon är ensam eller, hon han, jag vet inte ((skrattar)). Mmmm (0.2)
hon stur (står) upp i berg. Det här är berg eller … där står hon. Hon … jag vet inte… det
ser ut som X väder. Hungrig kanske, hon kanske är hungrig. Yrväder för att det är is eller
är det jag som X fel. Mmmm Det är sorligt bild tycker jag, kanske det känns ensam för jag
ser ingen annat X upp på berget. Jag vet inte mer om… klart.
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10.4 Informationsbrev

Brev till föräldrar
Till föräldrar med elever i språkintroduktion på XXXXXX

Hej,
Jag heter Malwa. S. Vikström. Jag läser min åttonde termin på lärarprogrammet vid Högskolan
Dalarna.
Jag har nu fått i uppgift av högskolan att utföra en studie inom ämnet svenska som andraspråk.
Information om studien är att den fokuserar på vilka kommunikationsstrategier som används i en
klassrumskontext av andraspråksinlärare. För att få ett bra underlag till mitt arbete, tillfrågas du
härmed om deltagande i denna undersökning. Detta innebär att er son/dotter får spelas in under en
gruppdiskussion.
Syftet med undersökningen är att kunna kartlägga vilka kommunikationsstrategier som
förekommer bland andraspråkselever i gymnasieåldrar. Just dessa strategier är en stor del av
språkinlärning i att eleverna kan få hjälp av dem att föra kommunikationen vidare då språket inte
räcker till.
Enligt ämnesplanen för svenska som andraspråk (skolverket: 183) är en del av det centrala
innehållet att behandla ” strategier för att förstå och göra sig förstådd i samtal och diskussioner”.
Vid isolering av just dessa strategier kan kommunikation, både eleverna samt eleverna och lärarna
emellan förstås bättre.
Undersökningen är planerat att inkludera 2 grupper (3-4 elever i varje grupp) andraspråkselever
som kommer spelas in under en gruppdiskussion. Diskussionsämnet meddelas vid ett senare
tillfälle. Inspelningen kommer sedan analyseras och transkriberas. Urvalet av deltagare görs
slumpmässig bland elever som går i språkintroduktionen. Varje inspelning kommer vara mellan
15-20 minuter. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan
Dalarna. Är man intresserad finns det möjligheten att få ta del av den färdiga uppsatsen.
Behandlingen av inspelningen kommer göras av enbart mig och kommer raderas bort så fort jag
är klar med uppsatsen. Alla deltagare och platser kommer att avidentifieras. Ditt deltagande i
undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare
motivering.
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.
Malwa Shinka Vikström
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Tel. 0703336651
Email: h10malvi@du.se
Ort/datum: _______________________________________________________

Var vänlig skriv under med ert namn nedan om ni tillåter att er son/dotter deltar eller inte.

Jag tillåter/ tillåter inte att min son/dotter deltar i undersökningen

Förälders namn/ underskrift: _________________________________
Ort/ datum:_______________________________________________
Elevens namn/skrift
(ifall man är myndig dvs. 18 år eller äldre):
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10.5 Enkät
Namn:

Ålder

Förra detta land:

Antal år i Sverige:
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10.6 Transkribering konvention nyckel
[ ] överlappande tal
@ skratt
(( )) icke verbal aktivitet samt kommentarer
? stigande slutintonation
: förlängd återgivning av föregående ljud
… avbrutet tal
(0,0) paus i tiondels sekunder
< > tal långsammare än omgivande tal
STORA tal som är högre än omgivande tal
X ohörbart tal
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