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1. INLEDNING

I samband med att studenter vid universitet och högskolor skriver längre 
akademiska texter erbjuds de vanligtvis handledning. I de fall då handledarna 
representerar det ämne studenterna studerar talar vi i den här artikeln om 
ämneshandledning. Om handledarna i stället ger studenter skrivstöd och 
representerar en skrivverkstad eller liknande, använder vi begreppet 
skrivhandledning. Ett centralt inslag i alla typer av akademisk handledning är 
att handledarna ger studenterna råd. I enlighet med tidigare forskning 
uppfattar vi rådgivning som en interaktionell aktivitet där information erbjuds 
snarare än efterfrågas och där informationen ges för att frammana en viss 
reaktion eller handling (Heritage & Sefi 1992, 367–368; Silverman 1997, 111; 
Waring 2007, 109–110; Vehviläinen 2009, 163–164). Nedanstående utdrag, 
hämtat ur ett sverigesvenskt ämneshandledningssamtal, är ett exempel på en 
kort sekvens där en handledare ger information i form av ett råd och där rådet 
ger upphov till en förklaring från studentens sida (transkriptionsnyckel och 
förtydliganden av de koder vi använder för samtalen återfinns i slutet av 
artikeln).1 

EXEMPEL 1 Ja okej av misstag (SVEÄHA)  

01 HAN: mt eh om ni tittar på kommentar ett .h en sån här  
02   petgrej b:ara ja har skrivit mellanslag (0.4) mt 
03 efter ordet innan referensen inom parentes (0.2)  
04 [å se vi]dare] i texten 
05 STU1: [m[h m  ] 
06 STU2:    [jaha:   ] 
07 STU1: a [okej]  
08 STU2:   [a:  ]av miss]tag he- [a:  ] 
09 STU1:    [mm  ]  
10 HAN:   [de- ] a:    ]        [prec]is #eh:# så att ni ni  
11 kan väl kolla på de m- mt (0.2) de är en sån här mo-   
12 formaliagrej så att de ska #se [eh:: ] rätt å å #   

1 Undersökningen har genomförts inom forskningsprogrammet Interaktion och variation i 
pluricentriska språk – kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska (se t.ex. 
Norrby m.fl. 2014; Wide 2016). Programmet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond 
(projektnummer M12–0137:1). Genom att studera autentisk interaktion jämför 
forskarna inom programmet hur man samtalar med varandra i institutionella miljöer 
på svenska i Sverige och i Finland. 
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13 STU1:                 [mm mm]  
14 HAN:  riktigt ut  

 
Sekvensen inleds med att handledaren på rad 2 ger ett råd som rör formalia, i 
det här fallet mellanslag. Studenterna ger på rad 5–7 återkoppling i form av 
yttrandena mhm, jaha och a okej. Den ena studenten förklarar därefter, på rad 8, 
att det blivit som det blivit av misstag. På rad 10 bekräftar handledaren 
förklaringen genom att i överlapp säga precis. Därefter, på rad 12 och 14, 
tillägger handledaren en motivering om att det gäller en formaliagrej så att de ska 
se eh rätt å å riktigt ut. 

I samtal mellan handledare och student är handledarens expertroll på 
förhand given och den kan sägas vara en förutsättning för hela interaktionen. 
Samtalet styrs av vissa fasta rutiner och är exempel på ett så kallat institutionellt 
samtal (se t.ex. Adelswärd 1995, 109–110; Linell 2011, 311–312). I den aktuella 
samtalstypen och rollfördelningen finns en viss asymmetri mellan deltagarna, 
alltså mellan experten handledaren och icke-experten studenten. Varje gång ett 
råd ges framhävs rådgivarens överordnade position, vilket ytterligare såväl 
bidrar till som aktualiserar asymmetrin i interaktionen (Vehviläinen 2001, 373). 

Rådgivning i ett institutionellt samtal och den asymmetri som därmed 
uppstår kan vara helt oproblematisk, men kan också skapa svårigheter och 
oenighet (Heritage & Sefi 1992, 367; Waring 2007, 109–110; Vehviläinen 2009, 
163–164). I ett handledningssamtal kan asymmetri upprätthållas och/eller 
motverkas av både handledare och studenter. I rådgivningssekvenser handlar 
det då bland annat om att formulera eller ta emot råd på olika sätt. Waring 
(2007) har studerat den respons som rådgivning framkallar och tydliggör att ett 
visst mått av motstånd i accepterandet av expertens råd (så kallad complex 
advice acceptance) kan omforma den inneboende asymmetrin mellan 
deltagarrollerna (Waring 2007, 108) och göra interaktionen mer symmetrisk. 
Waring (2007, 108) preciserar att det då antingen kan handla om (i) accept with 
claims of comparable thinking, alltså att icke-experten accepterar expertens råd 
men nämner egna jämförbara tankegångar, eller (ii) accept with accounts, alltså 
att icke-experten accepterar med någon form av förklaring. En förklaring av 
detta slag finns på rad 8 i exempel 1, där studenten säger att det handlar om ett 
misstag.  

Även experten kan i rådgivande sekvenser jämna ut asymmetrier, t.ex. 
genom att förtydliga och förmildra rådet med motiveringar och förklaringar av 
olika slag. På rad 12 och 14 i exempel 1 ovan ser vi hur handledaren bygger ut 
rådgivningssekvensen med att mildra rådet genom att säga att det rör sig om en 
formaliagrej, och motivera för studenterna varför de bör lägga till ett mellanslag, 
så att de ska se eh rätt å å riktigt ut. 

I den här studien undersöker vi motiveringar och förklaringar i samband 
med rådgivning i finlandssvenska och sverigesvenska handledningssamtal. 
Motiveringarna utgörs i regel av förtydligande och/eller förmildrande tillägg 
till råden. Förklaringarna liknar närmast det som inom samtalsanalysen 
diskuteras under begreppet accounts, dvs. ”carefully formulated explanations 
for why the (dispreferred) act is being done” (Levinson 1983, 334). Traditionellt 
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har fenomenet förklaringsansvar i samtal, accountability, rört uppenbart 
disprefererade handlingar som att tacka nej till en inbjudan eller till ett 
erbjudande om hjälp (Heritage 1998, 132–133). I rådgivningen som sker i den 
institutionella handledningskontext vi studerat är kopplingen till preferens i 
samtal inte lika uppenbar (för mer om preferens, se t.ex. Pomerantz & Heritage 
2013). Vi kan ändå notera en hel del motiveringar och förklaringar i de 
rådgivningssekvenser vi studerat.  

Syftet med studien är att analysera handledares och studenters 
motiveringar och förklaringar i sekvenser som innehåller språkliga råd i 
finlandssvenska och sverigesvenska ämnes- och skrivhandledningssamtal. De 
forskningsfrågor vi söker svar på kan formuleras på följande sätt: 
 

• Hur vanligt är det med motiveringar och förklaringar i samband med 
språkliga råd i handledningssamtal? 

• Hurdana motiveringar och förklaringar ger handledarna och studenterna 
i de studerade rådgivningssekvenserna? 

• Vilka likheter och skillnader märks här mellan de samtal som spelats in i 
Finland och de som spelats in i Sverige? 

 
Vi har valt att enbart fokusera på sekvenser där handledaren ger råd som gäller 
stavning, lexikon och grammatik, alltså råd kopplade till en lokal textnivå (Hoel 
2001; Waring 2012). Vi har därmed utelämnat sekvenser där råden rör själva 
innehållet eller strukturen, alltså råd kopplade till en global textnivå (Hoel 2001; 
Waring 2012). Motsvarande fenomen diskuteras internationellt även under 
begreppen lower-order concerns och higher-order concerns (Blau m.fl. 2002).  

I nästa avsnitt redogör vi för studiens material och metod. Därefter följer 
vår analys av motiveringar och förklaringar i de språkliga rådgivnings-
sekvenserna. Artikeln avslutas med en sammanfattande diskussion. 

 
 

2. MATERIAL OCH METOD  

Undersökningen är kopplad till variationspragmatiken, en inriktning som 
kombinerar ett intresse för pragmatisk variation med ett intresse för geografisk 
och social variation (Schneider & Barron 2008). Det material vi analyserat består 
av fyra sverigesvenska och fyra finlandssvenska handledningssamtal. I det 
sverigesvenska delmaterialet ingår tre skrivhandledningar med en student och 
en handledare per samtal samt en ämneshandledning med två studenter och en 
handledare. Längden på samtalen varierar från knappt 20 minuter till drygt 45 
minuter och den totala samtalstiden är 2 timmar och 13 minuter. Det 
finlandssvenska delmaterialet består av två ämneshandledningar och två 
skrivhandledningar, med en handledare och en student per samtal. 
Samtalslängden varierar mellan 27 och 64 minuter och den totala samtalstiden 
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är 2 timmar och 48 minuter. Fem samtal är video- och audioinspelade, medan 
tre samtal enligt deltagarnas önskemål endast audioinspelats.2    

Vi har gemensamt identifierat, excerperat och analyserat totalt 159 
sverigesvenska och 154 finlandssvenska rådgivningssekvenser i de åtta 
samtalen. De språkliga råden, alltså råd på lokal textnivå, utgör cirka två 
tredjedelar av de rådgivningssekvenser vi funnit, närmare bestämt 104 sverige-
svenska och 100 finlandssvenska sekvenser. De aktuella rådgivnings-
sekvenserna handlar om bl.a. ortografi, ordval, morfologi och vetenskaplig 
formalia. Vi märker fler råd på lokal textnivå i skrivhandledningssamtalen än i 
ämneshandledningssamtalen, vilket inte är oväntat med tanke på samtalens 
karaktär och handledarnas kompetensområden. 
 
  
3. MOTIVERINGAR OCH FÖRKLARINGAR I 

RÅDGIVNINGSSEKVENSERNA  

Varannan språklig rådgivningssekvens i såväl det sverigesvenska som det 
finlandssvenska materialet är helt fri från motiveringar och/eller förklaringar. 
Detta illustreras av de korta råden i exempel 2 från Sverige och 3 från Finland, å 
de ska va ett ord och utan bindestreck. 

EXEMPEL 2   Å de ska vara ett ord (SVESHA)  

01 HAN: har olika hem#förhållanden# (0.7) å de (0.6)  
02   å de ska va: ett o::rd   
03 STU: m+m  

EXEMPEL 3  Så intelligensnivån då utan bindestreck (FINSHA)  

01  HAN: så intelligensnivån då utan h bin[nde°str]eck° 
02 STU:                                     [mm+m   ] 

 
Precis som i exempel 2 och 3 utgör råden utan ytterligare motiveringar eller 
förklaringar ofta mycket korta sekvenser, med ett råd av handledaren och en 
kvittering av studenten. Det är heller inte ovanligt, företrädesvis i det 
finlandssvenska materialet, att flera sådana råd följer tätt på varandra och 
bildar ett slags rådgivningskedjor som avklaras rutinartat, utan vare sig 
relationsarbete eller ytterligare preciseringar av problemet eller rådet (jfr 
Silverman 1997, 168).  

I ungefär hälften av de språkliga rådgivningssekvenserna finns det alltså 
motiveringar till råden eller förklaringar till varför det finns felaktigheter eller 
oklarheter i texten. Det vanliga mönstret i såväl det sverigesvenska som det 

                                                 
2  Forskningsupplägget har genomgått etikprövning och har godkänts av 

Forskningsetiska nämnden vid Åbo universitet och Etikprövningsnämnden i 
Stockholm. Vi följer Vetenskapsrådets forskningsetiska rekommendationer för 
humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2010).  
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finlandssvenska samtalsmaterialet är att handledarna motiverar varför rådet 
ges medan studenterna förklarar varför formuleringen ser ut som den gör. 
Även i de rådgivningssekvenser som samlar flera motiveringar och/eller 
förklaringar är ansvarsfördelningen vanligen den att handledaren motiverar 
rådet (i det här skedet e det bra att börja jobba bort dom när du har en färdig text 
FINSVE) medan studenten förklarar problemet (jå jag blandar FINSVE). I de fall då 
handledaren såväl motiverar rådet som förklarar bristen handlar det inte sällan 
om en förklaring till vad problem av detta slag beror på (här e det tydligt att det 
kommer från engelskan FINSVE) och en motivering till varför det lönar sig att 
ändra i texten (lättare å mera svenskt skulle det bli om du skriver... FINSVE). De flesta 
beläggen står handledarna för. I både det sverigesvenska och det 
finlandssvenska materialet yttrar handledarna cirka två tredjedelar av samtliga 
motiveringar och förklaringar vi identifierat i samtalens språkliga 
rådgivningssekvenser.  

3.1 Motiveringar till varför rådet behövs 

I såväl de sverigesvenska som de finlandssvenska rådgivningssekvenserna står 
handledarna för de allra flesta motiveringarna till varför rådet behövs. 
Handledarens motivering består i regel av ett sakligt grundat tillägg till varför 
studenten gör klokt i att följa rådet:  
 

• det blir mera tydligt vad du riktigt menar (FINSVE) 
• för att eh få få bättre flyt (SVESVE) 
• annars tror man att du har gjort något skrivfel här (FINSVE) 
• har man jättelånga meningar så är det svårt liksom å följa (SVESVE) 
• de e tydligare lättare för läsaren (FINSVE). 

 
Handledarna motiverar i dessa exempel sina råd bland annat genom att tillägga 
på vilket sätt texten kan bli bättre (det blir mera tydligt FINSVE, för att eh få få bättre 
flyt SVESVE) eller hänvisa till läsarvänlighet (så är det svårt liksom å följa SVESVE, 
det e tydligare lättare för läsaren FINSVE). Motiveringen presenteras ofta som ett 
allmänt konstaterande (det blir mera tydligt FINSVE, för att eh få få bättre flyt 
SVESVE). Utöver den här typen av sakligt grundade motiveringar finner vi även, 
speciellt i det sverigesvenska materialet, råd som läggs fram som handledarens 
personliga åsikt (jag tycker man kan ha de ibland SVESVE). I många av de 
finlandssvenska rådgivningssekvenserna vänder sig handledaren med ett 
direkt du-tilltal till studenten (vad du riktigt menar, att du har gjort något slarvfel). 
Direkt du-tilltal i samband med att råden motiveras ser vi mer sällan i det 
sverigesvenska materialet. Mönstret för direkt du-tilltal och för benägenheten 
att formulera yttranden som personliga åsikter stämmer väl överens med de 
typiskt finlandssvenska respektive sverigesvenska mönster vi tidigare noterat 
vad gäller pronomenbruk och uppbackningar i handledningssamtal (Henricson 
m.fl. 2015; Nelson m.fl. 2015). 
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Det vanliga i såväl det sverigesvenska som det finlandssvenska samtals-
materialet är att handledaren först ger ett råd och därefter motiverar varför det 
behövs. Ett sådant belägg finns i exempel 4, där rådet ges på rad 1 och 
motiveras på rad 4. 

EXEMPEL 4   Så att den blir lättare (FINSHA)  

01 HAN:  .h sen har ja satt in #komma här# 
02      (2.8) 
03 STU:  ja mm 
04  HAN: #jå: så att den blir# lättare 
05   (0.5) 

 
I några fall motiverar både handledaren och studenten rådet och i ett fåtal 
sekvenser är det studenten som ensam står för motiveringen. Studentens 
motivering handlar ofta om att signalera att rådet är värdefullt och att texten 
har behov av justering enligt handledarens förslag. Nedanstående motiveringar 
till rådet kommer från studenterna: 
 

• a lite jobbigt å läsa också när meningen är fyra rader lång (SVESVE) 
• jå: texten blir ju nog lite såhär enklare eller på något sätt jätte*fiffigare* (FINSVE) 
• de va väldigt bra att du sa de för de e ju otydligt (SVESVE). 

 
Invävt i motiveringen kan även andra handlingar utföras och speciellt i det 
sverigesvenska materialet noterar vi att studenten gärna väver in en positiv 
evaluering av själva rådet, såsom i de va väldigt bra att du sa de, som ett slags 
implicit sätt att tacka för rådet och bekräfta att det är befogat.  

I ett enda fall, i ett finlandssvenskt skrivhandledningssamtal, finns det en 
sekvens där studenten och handledaren bygger på varandras yttranden och på 
så sätt skapar en samproducerad motivering. 

EXEMPEL 5 För att det ska liksom bli då enhetligt (FINSHA)  

01 STU: för att det ska liksom bli då 
02 HAN: enhet[ligt]  
03  STU:        [   j]å  p[recis] 
04  HAN:                  [mm   ]   

 
I stället för att tala om en samproducerad motivering till rådgivningen kunde 
man i exempel 5 tolka det som att studenten med sin tur på rad 1 relevantgör 
eller eftersöker en motivering av rådet, som handledaren sedan ger på rad 2. 
Studenten kvitterar därefter motiveringen på rad 3 (jå precis). Oavsett hur man 
väljer att se på sekvensen är resultatet en gemensamt framförd formulering där 
handledaren yttrar själva motiveringen, som studenten i delvis överlapp 
samtycker till.  
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3.2 Förklaringar till varför brister finns 

I såväl de sverigesvenska som de finlandssvenska samtalen är det i första hand 
studenten som i samband med handledarens råd förklarar varför det finns 
brister i texten. Studenten kan här t.ex. beskriva processen som lett till 
problemet: 
  

• jag har nog försökt hitta di här på svenska men att jag vet inte  (FINSVE) 
• ja tyckte de var svårt å veta (SVESVE) 
• faktiskt svårt å veta vilken som e vad (FINSVE) 
• ja okej av misstag ja (SVESVE) 
• jag har väl gått för fort (FINSVE) 
• det var jag som skrev lite slarvigt det gick för fort (SVESVE) 
• jag har skrivit den där engelska varianten (FINSVE). 

 
I dessa exempel förklarar studenten den påtalade bristen genom att hänvisa till 
bl.a. misstag, slarv eller osäkerhet. Ytterligare en studentförklaring, i sin 
sekventiella kontext, återfinns på rad 4–6 i exempel 6. 

EXEMPEL 6  Gud va bra (SVESHA)  

01 STU: gud va bra  
02  (0.2)  
03 HAN: så att (0.3) de- den här (0.4) titta på den  
04 STU: mm mm a men va bra då vet ja för de va hon 
05  dom sa ÄMNESORD hemsida .h men att de va  
06   väldigt svårt å hitta   

 
I detta skrivhandledningssamtal förklarar studenten problemet genom att 
berätta att en ämneshandledare redan gett henne vägledning i frågan, men att 
det inte hjälpt henne att lösa svårigheten. Förklaringen ramas in av att 
studenten tydligt ger uttryck för sin glädje över det hon just fått veta. Studenten 
reagerar på handledarens råd med evalueringarna gud va bra på rad 1 och a men 
va bra då vet ja på rad 4. Sådana här positiva evalueringar är, som tidigare 
nämnts, typiska bland studenterna i det sverigesvenska materialet.  

Ibland reagerar studenten på rådet med att berätta att hen själv redan är 
medveten om bristen eller att texten kan behöva justeras på det sätt 
handledaren föreslår. Detta kan jämföras med Warings (2007, 108) analys av 
hur studenter bemöter ett råd genom att framföra jämförbara tankegångar eller 
s.k. claims of comparable thinking. Ett exempel på detta finns på rad 4 i exempel 7. 

EXEMPEL 7  Mja det funderade jag också på (FINSHA) 

01 HAN: sen sk- har du::: [ #:: kolon där       ]  
02 STU:                   [ja e de sådär att den]  
03 HAN: mm [ÄMNESORD# kolon S           ] 
04 STU:    [mja de fundera ja också på] 
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05   (0.3)  
06 STU: .jå  

 
Studenten bemöter handledarens råd med att på rad 4 konstatera att hon redan 
tänkt i samma banor, mja de fundera ja också på, i överlapp med handledarens 
förtydligande av rådet på rad 3. Genom att framföra jämförbara tankegångar 
kan studenten från sitt håll bidra till att jämna ut asymmetrier i handlednings-
samtalet (Waring 2007). I vårt material framträder asymmetriutjämnande 
förklaringsmönster av detta slag endast i det finlandssvenska samtalsmaterialet. 
Iakttagelsen stämmer väl överens med våra tidigare observationer av hur 
studenter hanterar asymmetrier och rollen som icke-expert i de sverigesvenska 
och de finlandssvenska handledningssamtal vi studerat (Henricson m.fl. 2015; 
Nelson m.fl. 2015; Henricson & Nelson 2016).    

Som framgår av exempel 8 händer det att såväl studenten som 
handledaren förklarar hur ett visst problem har uppstått. 

EXEMPEL 8 Det var jag som skrev lite slarvigt (SVEÄHA)  

01 HAN: jo (0.2) å sen sån en sån här: (0.8) mt  
02  formaliagrej också .h eh asså använd sam- lika  
03   stort stycke (0.3) eller va ska ja säga mellanrum  
04   mellan styckena 
05 STU2: mm 
06 STU1: [na a:    ]  
07 HAN: [men de är] m::: antar att de vart nåt annat här  
08  för att [ni e] ju konsekventa    
09 STU2:         [ja: ] 
10 HAN: genom[gående så att säga] 
11 STU1:      [mm ja litegrann   ] strul där tror [ja]  
12 STU2:                                          [ja]  
13  [ja] ja de va de va ja som skrev var lite slarvig 
14 HAN: [ja] 
15 STU2: ?för att [ehh] de? gick lite fort h 
16  HAN:    [a: ] 
17  (0.3)  
18 HAN: ja precis  

 
Innan själva rådet ges på rad 2–4 ramar handledaren in rådet som en 
formaliagrej på rad 2. En introduktion som poängterar att rådet som följer gäller 
en liten petig detalj och alls inte är ett stort problem, används betydligt oftare av 
de sverigesvenska än av de finlandssvenska handledare vi studerat. Även i de 
övriga sverigesvenska handledningssamtal som studerats återfinns exempel på 
detta fenomen, t.ex. nu är jag verkligen ute här med falkögat och en sån här petgrej 
bara. Efter det språkliga rådet på rad 2–4 i exempel 8 ger handledaren en 
förklaring till bristen och konstaterar att studenterna i regel gör helt rätt i 
motsvarande fall på annat håll i texten (rad 8 och 10). En av studenterna håller 
med om handledarens tolkning, vilket framgår av yttrandet ja litegrann strul där 
tror ja, på rad 11. Därefter tar den andra studenten på sig skulden för problemet 
och förklarar på rad 12–13 och 15 hur det uppkommit, ja ja ja de va de va ja som 
skrev var lite slarvig för att ehh de gick lite fort. Exemplet visar också att 
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förklaringsansvaret blir mer komplext i samtal där två studenter deltar och 
diskuterar en text som de ansvarar för tillsammans. I det sverigesvenska 
ämneshandledningssamtal där två studenter deltar finns ytterligare exempel på 
förklaringar där den ena studenten tar på sig ansvaret för att bristen finns eller 
för att rådet behövs. 

En annan, relativt ovanlig, företeelse är att handledaren ensam förklarar 
en brist i studentens text. Speciellt i det sverigesvenska materialet förklarar 
handledaren då vanligtvis problemet genom att utgå ifrån att det är en lapsus, 
t.ex. de här e nåt e: gissar ja e eh slarvfel SVESVE. I de finlandssvenska samtalen är 
det vanligare att handledaren sakligt konstaterar vad problem av en viss typ 
beror på, som i så att å de här e ju direkt från engelskan FINSVE. 

I såväl de sverigesvenska som de finlandssvenska handledningssamtalen 
ger handledaren ibland uttryck för en tolkning av studentens arbetsprocess, 
som i så ja förstår precis hur du har tänkt SVESVE och men kanske du tycker att de e på 
något sätt underförstått FINSVE. En ytterligare möjlighet är att handledaren lyfter 
upp problemet som allmänt förekommande (se mer om s.k. normalisering t.ex. i 
Potter 1996, 197–201; Houtkoop-Steenstra 2000, 137–140; Vehviläinen m.fl. 2009, 
356). Att förklara ett problem eller en brist i texten som ett vanligt 
förekommande fenomen, så de e ju många som gör de SVESVE, eller som en 
naturlig följd av vissa orsaker, så brukar de bli så här när man läser för mycket text 
på engelska att man int sätter den där bestämda formen FINSVE, är en resurs som 
både de finlandssvenska och de sverigesvenska handledarna använder sig av.  

3.3 Metakommentarer till rådgivningen 

Förutom motiveringar och förklaringar till de faktiska råden förekommer i det 
sverigesvenska materialet även ett slags metakommentarer till själva 
rådgivningen. I exempel 9 ingår sådana metakommentarer från både 
handledaren och studenten. 

EXEMPEL 9  För nu har du ändå sökt dig till mig (SVESHA)  

01 HAN: .h om du skriver barnen här så e de #eh# rätt bra å  
02  ha bestämd form  
03  STU: mt konsekvent där  
04 HAN: a:  
05 STU: mm  
06 HAN: för att (0.7) annars ?känner de? känns de lite som  
07    om de e några andra barn fastän de inte e de  
08  STU:  a: ja förstår  
09  (0.2)  
10 HAN: men dehär e ju bara asså som du ser ja har ju  
11   nästan inte (0.2) kommenterat nånting i din text å  
12   då tittar ja på såna små [små grejer]  
13  STU:           [ja ja ja  ] de e  
14    [jättebra ] 
15  HAN: [.h för nu] har du ändå sökt (0.2) dig till 
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16   [mig å då    ]  
17 STU: [ja ja precis] ja vill [ha ] allt de här  
18  HAN:                 [a: ] 
19  STU: så de e ja e bara 
20  HAN: mt .h [ju-]  
21 STU:       [ja ] känner inte att å va dåligt de e för  
22  att du säger nåt [ja förstår att de e (skrattar)]  
23 HAN:            [nä nä precis eller att        ]  
24    ja e för petig [utan .h    ] ja försöker ba fö-  
25   så mt 
26 STU:                [nej nej nej] 
27 STU: absolut 

 
Precis före det som återges i exemplet läser handledaren upp en snutt ur texten 
och ger sedan på rad 1–2 som förslag att skriva ordet barn i bestämd form. På 
rad 3 gör studenten sin tolkning av förslaget genom att motivera det som en 
fråga om konsekvens. Handledaren fortsätter därefter motivera rådet på rad 6 
och 7, vilket studenten kvitterar på rad 8. Här skulle rådgivningssekvensen i 
många andra fall ha tagit slut, men i det här exemplet fortsätter handledaren 
med ytterligare kommentarer kopplade till rådgivningen, med början på rad 10. 
Här handlar det inte längre om varför rådet behövs eller hur det kan förbättra 
texten, utan handledarens tillägg bildar här ett slags metakommentar till själva 
rådgivningssituationen och det faktum att handledaren tar upp den ena lilla 
justeringen efter den andra.  

Som vi redan nämnt tidigare är rådgivning den främst förväntade och den 
mest frekventa handlingen i samtal av detta slag och därmed kan det ses som 
anmärkningsvärt att denna handling behöver kommenteras på ett ursäktande 
sätt. I de finlandssvenska samtal vi studerat förekommer inga motsvarande 
metakommentarer av själva rådgivningen. I de sverigesvenska samtalen händer 
det dock, som på rad 10–12 i exemplet ovan, att handledaren börjar diskutera 
själva rådgivningen som aktivitet eller den typ av frågor som tas upp. I 
samband med att handledaren i exempel 9 kommenterar själva rådgivningen 
intygar studenten på rad 17 att hon vill ha råd av det slag handledaren framför: 
ja vill ha allt de här. För att ytterligare legitimera handledarens råd och 
observationer gällande små små grejer tillägger studenten på rad 21–22 att ja 
känner inte att å va dåligt de e för att du säger nåt. Att studenten så här explicit 
kommenterar själva rådgivningen ser vi endast i detta sverigesvenska 
skrivhandledningssamtal.  
 
 
4. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

Det ligger inget klart disprefererat i att framföra språkliga råd i handlednings-
samtal. Rådgivning är tvärtom en förväntad handling i denna typ av 
interaktion. Trots att råd ingår som en naturlig del av handledningssamtalen vi 
studerat är det ändå inte en helt neutral handling att ge och ta emot råd, vilket 
det faktum att varannan rådgivning åtföljs av en motivering och/eller 
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förklaring visar. Rådgivning kan i den aktuella kontexten knappast ses som en 
uppenbart ansiktshotande handling, men ändå som en handling som kräver 
försiktighet och relationsarbete, en handling som potentiellt skulle kunna bli 
ansiktshotande. Det är svårt att föreställa sig stämningen i ett 
handledningssamtal som är helt fritt från motiveringar och förklaringar, 
samtidigt som ett handledningssamtal med denna typ av tillägg i samband med 
så gott som varje råd också skulle te sig märkligt. Motiveringar och/eller 
förklaringar förekommer i hälften av de rådgivningssekvenser vi studerat och 
detta är uppenbarligen, i såväl de sverigesvenska som de finlandssvenska 
samtalen, en lämpligt tätt förekommande påminnelse om att en viss försiktighet 
är på sin plats då råd ges och tas emot.  

På många sätt verkar språkliga råd generera liknande motiverings- och 
förklaringsmönster i de finlandssvenska och de sverigesvenska skriv- och 
ämneshandledningssamtal som ingår i vår studie. Motiveringar och 
förklaringar är som nämnts lika vanliga i båda exempelsamlingarna. I samtliga 
samtal är det handledarna som står för två tredjedelar av förekomsterna och 
som därmed tar det största ansvaret för att motivera och förklara. Studenterna 
bemöter många gånger handledarnas råd med ett enkelt accepterande, men i 
såväl de finlandssvenska som de sverigesvenska samtalen finns exempel på att 
studenterna tar emot handledarnas råd med förklaringar, accept with accounts 
(Waring 2007, 108). Den vanligaste arbetsfördelningen är genomgående att 
handledarna motiverar råden, medan studenterna förklarar bristerna i texten.  

Bland de mönster som framträder är vissa vanliga i det totala materialet, 
medan andra tycks vara specifika för antingen de sverigesvenska eller de 
finlandssvenska samtalen. De sverigesvenska studenterna inflikar betydligt 
oftare än de finlandssvenska en positiv evaluering av själva rådet i samband 
med sina förklaringar och motiveringar, medan endast de finlandssvenska 
studenterna reagerar på råden med ett påstående om att de själva tänkt i 
liknande banor som de som handledaren för fram i sitt råd, något som i 
Warings (2007, 108) termer kan diskuteras som accept with claims of comparable 
thinking. De sverigesvenska handledarna är mer benägna än de finlandssvenska 
att presentera rådet som en personlig åsikt och mjuka upp rådgivningen bl.a. 
genom att poängtera att rådet inte gäller stora eller allvarliga brister i texten 
eller genom att utgå ifrån att den påtalade bristen är en ren felskrivning eller ett 
slarvfel. De finlandssvenska handledarna vänder sig oftare än de sverige–
svenska till studenterna med du-tilltal och direkta råd, samt tenderar att ge 
sakligt grundade motiveringar till råden.  

Rollerna som expert och icke-expert realiseras på flera sätt i de 
handledningssamtal vi studerat. Det är handledarna som ger råd och dessa 
bemöts ofta med ett kort och enkelt accepterande från studenternas sida. Den 
inneboende asymmetrin mellan student och handledare är närvarande men inte 
fullständigt förutbestämd utan skapas delvis gemensamt i interaktionen. De 
skillnader vi iakttagit vad gäller motiveringar och förklaringar i samband med 
språkliga råd i handledningssamtal pekar mot att sverigesvenska studenter och 
handledare visar upp ett delvis annat asymmetriarbete än vad de 
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finlandssvenska studenterna och handledarna gör. De sverigesvenska 
handledarnas benägenhet att linda in rådgivningen i förmildrande 
formuleringar kan tolkas som en asymmetrinedbrytande handling. De 
sverigesvenska studenterna uttalar sig ofta positivt om råden och i ett fall även 
om själva rådgivningen. I de finlandssvenska handledningssamtalen ger 
handledaren många gånger direkta råd och presenterar ofta sakligt grundade 
motiveringar till de råd som ges. Det händer att studenterna bemöter dessa råd 
med ett påstående om att de redan själva tänkt i liknande banor. Detta kan i 
linje med Waring (2007, 108) tolkas som ett sätt för studenten att jämna ut den 
asymmetri som ingår i och aktualiseras i samband med rådgivningen. 

De sverigesvenska handledarnas benägenhet att ge råd med förmildrande 
formuleringar i kombination med studenternas tendens att positivt evaluera 
handledarnas råd, pekar på en form av förhandling om rollerna. Positiva 
evalueringar och inlindade råd förekommer genom hela samtalen. I de 
finlandssvenska handledningssamtalen finns lika många motiveringar och 
förklaringar till råden som i de sverigesvenska samtalen, men råden i de 
finlandssvenska samtalen är mer inriktade på tydlighet och saklighet. Här 
märks alltså inte samma förhandling om deltagarrollerna.  

Som en speciell typ av tillägg vill vi avslutningsvis nämna den 
metadiskussion av rådgivningen som endast förekommer i de sverigesvenska 
handledningssamtal vi studerat. Dessa metakommentarer till rådgivningen som 
handling och av själva handledningssituationen i stort, pekar åt samma håll 
som övriga iakttagelser vi gjort i denna studie, nämligen att de sverigesvenska 
handledarna lindar in sina råd betydligt mer än de finlandssvenska 
handledarna. Den asymmetri som rådgivning aktualiserar förefaller därmed 
inte vara riktigt lika oproblematisk i de sverigesvenska som i de 
finlandssvenska samtalen.  
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TRANSKRIPTIONSNYCKEL 

(0.2)  Paus mätt i tiondels sekunder 
 [mm] Överlappande tal 
#mm#  Sägs med knarr i rösten  
*mm* Sägs med skratt i rösten 
°mm° Sägs med lägre volym än det omgivande talet 
ja Sägs med emfas 
ja: Förlängt ljud 
m+m Legatouttal 
 Stigande intonation 

.ja Sägs under inandning 

.h Hörbar inandning 
h Hörbar utandning 
javi- Hörbart avbrott  
mt Smackljud 
(skratt) Kommentar 
? Osäker transkription 
NAMN Ord som anonymiserats av forskningsetiska skäl 

SAMTALSKODER 

SVESHA sverigesvenskt skrivhandledningssamtal 
FINSHA finlandssvenskt skrivhandledningssamtal 
SVEÄHA sverigesvenskt ämneshandledningssamtal 
FINÄHA finlandssvenskt ämneshandledningssamtal 




