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Sammanfattning 

I den här uppsatsen görs en kvalitativ samtalsanalytisk analys av sammanlagt åtta narrativer. Dessa är 

hämtade ur intervjuer med en lärare och en elev vid Cirkus Cirkörs dåvarande utbildning 

Cirkuspiloterna - en internationell utbildning där lärare och elever ofta inte hade ett gemensamt språk 

att mötas i. Syftet med analysen är att synliggöra likheter och skillnader mellan hur läraren och eleven 

berättar berättelser om händelser som har att göra med den språkliga situationen på skolan - vilken 

funktion berättelserna har i respektive intervju, samt vilka attityder till språksituationen som speglas i 

narrativerna. Analysen visar att läraren, till skillnad från eleven, verkar ha en färdig berättelserepertoar 

och att berättelserna fungerar som exempel i lärarens argumentation. För eleven verkar istället 

berättelserna utgöra en resurs att resonera sig fram till svar på intervjufrågorna, och elevens berättelser 

ger ett intryck av att födas i ögonblicket snarare än att vara en del av ett etablerat berättande. Både 

lärarens och elevens narrativ genomsyras av tydligt positiva attityder till språksituationen på skolan, 

men analysen visar en mer medveten och aktiv uppskattning från lärarens sida. 
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Förord och tack 

Jag vill härmed rikta ett stort tack till alla er som har hjälpt mig under mitt arbete med den här 

uppsatsen och generöst bidragit med er tid och erfarenheter och tankar.  

Särskilt vill jag tacka de elever och lärare som ställde upp på intervjuer - det mesta av materialet har 

tyvärr inte kommit till användning i själva uppsatsen, men ni ska veta att det var ovärderligt i 

processen, och att det dessutom var ett rent nöje att få tala med er alla.  

Ett varmt tack också till övrig personal på Cirkus Cirkör som hjälpte till med att organisera intervjuer 

och lokaler att utföra dessa i, samt för den bakgrundsinformation ni försåg mig med.  

Slutligen vill jag tacka de stackars själar på Stockholms universitet som har guidat mig igenom den här 

processen, framförallt min handledare Milda Rönn, utan vilken den här uppsatsen definitivt inte hade 

kommit till. Jag hoppas att jag inte har givit någon av er alltför många gråa hår. 

 

TACK ALLA! 
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1 Inledning 

I detta avsnitt ger jag en bakgrund till uppsatsen samt redogör för dess syfte och frågeställningar. 

1.1 Bakgrund 

Berättelser har studerats med stort intresse inom många olika forskningsdiscipliner, både inom 

språkliga sådana som lingvistik och litteraturvetenskap, men även inom andra vetenskaper som 

sociologi, psykologi och filosofi. Berättelsen anses vara "en grundläggande kommunikationsform; 

människor tänker, uppfattar, fantiserar och gör moraliska val i enlighet med narrativa strukturer" 

(Adelswärd 1992:62). Kahlin (2008) beskriver det som att berättelser är ett sätt att göra omvärlden 

begriplig. Som Eriksson (1997) påpekar är berättelsen därför inte bestämd av händelsen den 

framställer utan denna händelse är snarare något som konstrueras av berättaren då han berättar sin 

narrativ. 

Berättelsen speglar med andra ord berättarens uppfattning om omvärlden, men man brukar också 

framhålla att den har många andra funktioner för berättaren. En berättelse kan till exempel användas i 

syfte att underhålla, skapa sociala band, illustrera en poäng eller belägga ett påstående. En narrativ 

som används som bevis i en diskussion är inte lätt för motparten att avfärda, då den ju utgör ett 

självupplevt exempel på berättarens syn på någonting, och alltså upplevs som en sorts sanning.  

Vår uppfattning om och presentation av oss själva påverkas, och skapas till viss del, av berättelser. 

Kahlin (2008) poängterar att vissa av dem, som berättelser om vår födsel eller varför vi gjort vissa 

livsval, är centrala för vår självförståelse. Adelswärd (1992) hävdar i sin tur att återberättandet av ett 

minne påverkar hur vi verkligen minns en händelse. Vad som är viktigt i vår kultur påverkar i sin tur 

vad och hur vi minns. Som Adelswärd (1992:62) uttrycker det: 

Man kan tycka att minnet av en så viktig händelse för en jägare som då han sköt sin första älg är 

något högst privat - men både minnet och berättelsen av det är djupt förankrade i en bestämd kultur 

och därför beroende av denna kulturs speciella kommunikativa verktyg. 

Berättelserna både speglar och bidrar därför till vår kultur, och Kahlin (2008) menar också att 

berättaren, som del i ett kulturellt sammanhang, hjälper till att skapa och att återskapa gemensamma 

kulturella föreställningar. Detta gör hon eller han både genom vilka händelser hon eller han väljer att 

återberätta och genom det sätt de återberättas på. Berättandet utgör därför en av de starkaste trådarna i 

vår kulturella väv. 

I den här uppsatsen studeras en lärares och en elevs berättelser i en intervju om hur de upplevde 

språkmiljön på Cirkus Cirkörs internationella cirkusskola i Botkyrka utanför Stockholm. Utbildningen 

Cirkuspiloterna var både mångspråkig och kulturellt varierad, då både lärare och elever kom från vitt 

skilda bakgrunder såväl språkligt som kulturellt
1
. Det var därför inte självklart att de alltid kunde 

                                                      
1 Vid undersökningstillfället hade ungefär hälften av eleverna i varje årskurs svenska som modersmål, 

resten av eleverna kom från Frankrike, Norge, Finland, Ryssland, USA, Thailand, Danmark, Kanada och 

Tyskland. De fast anställda lärarna kom från Ryssland, Kanada, Frankrike, England, Finland och Sverige. 

Därutöver tillkom diverse gästlärare i olika ämnen och från olika länder. I årskurs ett gick 16 elever, i 

årskurs två 15 elever och i den tredje årskursen, som var ett påbyggnadsår, gick 10 elever. All 

undervisning skedde i Cirkus Cirkörs lokaler i Alby utanför Stockholm. 
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mötas i ett gemensamt språk i undervisningen. Några lärare talade till exempel nästan enbart ryska och 

en del elever nästan bara franska eller spanska.  

Det som gör det intressant att jämföra en lärares och en elevs berättelser är att lärares och elevers 

ansvar för språksituationen på skolan skiljer sig åt. Läraren har ansvar för elevernas lärande, medan en 

elev endast har ett ansvar för sitt eget lärande. Detta medför att eleven i första hand kan inrikta sig på 

att försöka förstå vad läraren vill förmedla, medan läraren måste finna vägar att förmedla kunskapen - 

att göra sig förstådd. Eleven har ju heller inte tillgång till något facit för att avgöra om hon eller han 

har lyckats tillgodogöra sig vad läraren menat att lära ut, medan läraren har denna kunskap och därför 

lättare kan kontrollera om eleven har förstått. Det är alltså läraren som är ytterst ansvarig för att eleven 

verkligen lyckas tillgodogöra sig undervisningen och läraren har därmed också huvudansvaret för att 

kommunikationen mellan lärare och elev fungerar. Läraren kan därför förväntas vara den som på ett 

mer aktivt sätt funderar både över språksituationen och eventuella problem den medför, samt på 

lösningar av dessa. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med analysen är att synliggöra likheter och skillnader mellan hur läraren och eleven berättar 

berättelser om händelser som har att göra med den språkliga situationen på skolan - vilken funktion 

berättelserna har i respektive intervju, samt vilka attityder till språksituationen som speglas i 

narrativen. Min avsikt är att jämföra lik- och olikheter i lärarens och elevens berättelser, berättelsernas 

funktioner och de attityder de speglar, samt utifrån resultaten diskutera vad lik- respektive olikheterna 

kan bero på. 

De frågeställningar jag fokuserat på är därför följande: 

1. I hur hög grad är lärarens och elevens narrativer prototypiska och hur ser de ut?  

2. Hur använder sig läraren och eleven av sina narrativer och vilka funktioner kan de tänkas fylla i 

sammanhanget? 

3. Vad för slags attityder till språksituationen på skolan uttrycker läraren och eleven genom sina 

berättelser? 

2 Tidigare forskning 

Berättelse- eller narrativforskning är ett mycket stort och vitt forskningsfält inom samtalsforskningen. 

Jag kommer därför inte att göra något försök att täcka hela detta fält i en forskningsöversikt, utan jag 

kommer under denna rubrik endast ta upp den forskning och de artiklar och uppsatser jag har baserat 

just denna undersökning på.  

Eriksson (1997) studerar i sin avhandling ungdomars berättande i vardagliga gruppsituationer. Han 

studerar först och främst berättelsernas formella-strukturella egenskaper, deras funktioner i samtalen 

samt interaktionen mellan berättare och lyssnare. 

Han undersöker vidare hur ungdomarna använder sig av berättelser för sin självpresentation och hur de 

bygger upp bilder av sig själva och andra med hjälp av berättelserna och med hjälp av dessa jämför 
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han till slut skillnader mellan könen i denna självpresentation och i ungdomarnas användning av 

berättelser. 

Eriksson (1997) kommer i sin undersökning fram till att berättelserna kan ha olika funktioner på olika 

nivåer i samtalet, och detta ofta samtidigt. De mer omedelbara och uttalade funktionerna kan vara att 

roa, att kritisera eller att understödja en viss ståndpunkt i en argumentation. Därutöver använder 

samtalsdeltagarna berättelserna till att forma sin sociala verklighet och att påverka relationer. Eriksson 

konstaterar att berättelserna i materialet ofta skildrar handlingar som är problematiska i något avseende 

(till exempel moraliskt) och att de redogör för hur dessa handlingar beskrivs och värderas. Hans 

resultat visar att ungdomarna, genom en skildring av sina egna handlingar och genom att inta olika 

förhållningssätt till dessa, kan göra anspråk på olika identiteter och därmed bygga och påverka 

relationer. Berättelserna utgör också ett medel för förhandling om och etablering av vilka normer och 

värden som gäller i deras värld. 

Han konstaterar också att de, även om deras berättarstil är dramatiserad och de i stor utsträckning 

använder sig av interna och inbäddade evaluerande medel, även i stor utsträckning använder sig av 

extern evaluering. Dessa explicita uttryck för berättelsens poäng, ofta i form av värderande omdömen, 

förekommer oftast i berättelsens inledning eller avslutning. Ungdomarna försäkrar sig helt enkelt om 

att inte bli missförstådda genom att språkligt använda både skärp och hängslen. 

Kahlin (2008) undersöker hur föreställningar om sociala kategorier skapas bland annat genom 

berättande, och hon analyserar hur ungdomar språkligt hanterar frågor kring identitet, sociala 

relationer och självbild, genom narrativanalyser av spontana narrativer i samtal. Hon fokuserar på de 

sociala konstruktionerna kön, etnicitet och generation, och hur ungdomarna använder narrativer som 

en resurs för att förhandla om betydelsen av dessa. Hon använder även analysen av vad narrativer 

används till i diskussioner som ett sätt att komma åt de mer indirekta identitetsskapande processerna.  

Kahlin (2008) analyserar prototypiska, generiska och hypotetiska narrativer för att se vilka roller de 

har i identitetsskapandet. Hon kommer fram till att en prototypisk narrativ kan användas för att skapa 

trovärdighet, den kan vara ett illustrerande exempel, underhålla, skapa vänskapsband och hjälpa 

gruppen att positionera sig utifrån vad de tycker om berättelsen. Kahlin konstaterar att det är vanligt att 

prototypiska narrativer används för att illustrera kategoriserande exempel i hennes material, men att de 

även används för att illustrera motexempel mot generaliserande föreställningar. Exemplen baseras 

oftast på egna upplevelser, men de kan även baseras på någon annans upplevelser, något som ofta kan 

vara en strategi för att inte göras personligt ansvarig för en åsikt. Genom generiska narrativer menar 

Kahlin att ungdomarna skapar trovärdighet för ett påstående genom att beskriva något som brukar 

hända och alltså ska uppfattas som normalt. Hypotetiska narrativer ger i sin tur berättaren ett tillfälle 

att förhålla sig till ett tänkt scenario, antingen innan detta inträffar, eller som en tankeövning inför 

möjligheten att händelsen skulle kunna inträffa. En hypotetisk narrativ kan också ge en möjlighet att 

tala om en händelse som om den inte har inträffat och är ett vanligt sätt att förhålla sig till känsliga 

ämnen där man kanske inte vill skylta alltför öppet med sina erfarenheter eller åsikter.  

Kahlins (2008) analyser bekräftar vikten av berättande som en socialt reglerande verksamhet. En 

viktig funktion hon finner hos berättandet i sammanhanget är att framställa den egna personen och den 

egna gruppen i en positiv dager. 

Reimers (1994) studerar hur man bär sig åt för att framstå som en trovärdig och helgjuten människa 

när man, trots att man inte anser sig vara kristen, har låtit döpa sitt barn. Hon analyserar i sin uppsats 

hur berättelser kan utgöra en resurs i en argumentation vars syfte är att motivera ett beteende eller en 

attityd. 
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I sin undersökning har hon intervjuat föräldrar som har låtit döpa sina barn trots att de inte tycker sig 

vara kristna och hon kommer till slutsatsen att man genom att tolka föräldrarnas berättelser i den 

kontext de ingår i kan se hur de utgör argument för en viss attityd eller ståndpunkt.  

Reimers (1994) baserar sin undersökning på antagandet att berättelsen är den primära kategorin för 

meningsskapande och självförståelse, och ser den därför som en lämplig analysenhet för att studera 

människors förståelse av vad de varit med om och sitt eget förhållande till skeendet. 

Reimers (1994) beskriver två olika sorters berättelser i sitt material: forskarinitierade och 

föräldrainitierade. De förstnämnda beskrivs som dialogiska och framvuxna ur ett samspel mellan 

forskare och föräldrar på forskarens initiativ och explicita uppmaning att berätta. De sistnämnda 

beskrivs som mycket mer monologiska och som redan färdiga berättelser som är användbara i olika 

sammanhang - bland annat som en del i självrepresentationen. Hon beskriver de föräldrainitierade 

berättelserna som "födda någon annanstans" (1994:95) och hon antar att de redan är etablerade i 

informanternas repertoar av berättelser. 

Reimers (1994) kommer fram till att berättelserna i hennes material fyller andra, och fler, funktioner 

än att bara förmedla information, och hennes analys bekräftar att det första man säger om ett ämne ofta 

är något som avslöjar en attityd till ämnet - och vad man sedan fyller på med utgår ifrån denna attityd 

och syftar till att rättfärdiga den. Hon påpekar dock att behovet att motivera den egna ståndpunkten 

också till viss del kan förklaras av den kontext informanterna befinner sig i i hennes undersökning - 

forskningsintervjun. Genom sina berättelser försöker de göra forskaren delaktig i en erfarenhet snarare 

än att informera denne, för att därmed bättre övertyga forskaren om rimligheten i deras tolkning av 

händelsen. 

Genom att tolka berättelserna utifrån den vidare kontext de ingår i visar Reimers (1994) hur de utgör 

argument för en viss attityd eller ståndpunkt. Hon beskriver också hur forskningsintervjun som kontext 

bidrar till att förstärka berättelsens betydelse som bidrag i en argumentation som syftar till att få 

forskaren att tolka verkligheten på samma sätt som informanterna, då intervjuaren i denna kontext inte 

ifrågasätter utan istället bekräftar och stöder föräldrarnas tolkning. 

Reimers (1994) studerar berättelsernas funktion snarare än deras struktur. Hon studerar hur 

berättelserna passar in i intervjustrukturen och hur deras poäng passar in i och kan förstås i ett 

argumentationssystem. Behovet av argumentation föder en berättelse, som visar på vad man som 

berättare tycker är viktigt - berättarens värderingar. Värderingen berättaren gör lyfter fram berättelsens 

poäng.  

Reimers (1994) undersöker i sin artikel berättelserna i ljuset av informanternas behov att motivera 

vissa beslut utifrån informanternas grundläggande åsikt att ärlighet är viktigt och har ett 

grundläggande värde. De använder därför sina berättelser till att argumentera för de val de gjort (val 

som ju strider mot deras egentliga åsikter, och därför kan ses som oärliga) och göra dem förståeliga för 

intervjuaren. 

Adelswärd (1992) studerar i sin undersökning hur jägare använder sina jaktberättelser till att framställa 

sig själva. Hon kommer fram till att berättelserna i hennes material har en typisk grundstruktur och att 

berättelserna på en ytlig, men samtidigt grundläggande, nivå, är mycket lika varandra. 

Adelswärd (1992) hävdar att berättelsens poäng kan återfinnas på tre olika nivåer, och att dessa har 

olika funktioner och syften. Den första, berättelsepoängen, är medveten och utgörs av den sorts poäng 

vi alla känner igen i till exempel en rolig historia eller en anekdot - den består av att något tar en 

oväntad vändning, får en speciell upplösning eller visar sig komiskt på något sätt. Den här poängen 
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hör ihop med historien, och kan användas av, och återberättas av vem som helst som återberättar 

narrativen. 

De andra poängerna Adelswärd (1992) finner är dock mer undermedvetna, och kanske också 

omedvetna. De består dels av en berättarpoäng och dels av något hon kallar "underliggande poäng". 

Berättarpoängen har med berättelsen som självrepresentation att göra - berättaren använder berättelsen 

till att hävda en viss personlig och social identitet och berättelsen har syftet att uttrycka, bekräfta och 

göra denna identitet trolig. En berättelse kan exempelvis utgöra kamouflerat skryt eller framställa 

berättaren som ett offer för tillvaron. Berättarpoängen kopplas till berättaren snarare än till historien, 

och följer inte med historien om den återberättas av någon annan, eftersom denne ju inte berättar 

historien i samma syfte.  

Den underliggande poängen finner vi på en kulturell nivå. Adelswärd (1992) hävdar att berättelser 

uttrycker och speglar kulturella innebörder och att en analys av dem kan frilägga underförstådda 

värdesystem inom en viss kultur. Ett exempel på detta är den föreställning om att dödandet av den 

första älgen gör jägaren till man, som hon visar på i sin artikel. Adelswärd påpekar att de två 

sistnämnda poängerna inte nödvändigtvis är omedvetna, men att de i alla fall inte diskuteras öppet på 

samma sätt som berättelsepoängen.  

Även Adelswärd (1992 och 1996) beskriver hur berättelsen används till att inbjuda lyssnaren att anta 

ett berättarperspektiv och att därmed också värdera berättelsen på samma sätt som berättaren. 

Adelswärd (1992) visar också på hur användandet av direkt anföring används i detta syfte. Hon 

fastslår i sin artikel att "Strukturella, grammatiska och semantiska val är kommunikativa verktyg som 

används i ett komplext samspel för att samtidigt uttrycka och bekräfta kulturens, gruppens och 

individens värderingar." (Adelswärd 1992:71) 

3 Teoretiska och metodiska 

utgångspunkter 

I det här avsnittet redogör jag för vilka utgångspunkter jag har i samtals- och berättelseforskningen. 

3.1 Samtal 

Som Eriksson (1997:25) skriver är ett samtal "den naturliga miljön för framförandet av en berättelse". 

Jag utgår därför från de teoretiska utgångspunkter som finns inom Conversation Analysis (CA), den 

etnometodologiska samtalsanalysen. En grundläggande tanke inom samtalsanalysen är att vad talaren 

säger under en samtalstur är något som talare och lyssnare konstruerar tillsammans, eftersom talaren 

hela tiden reagerar på den respons hon eller han får av lyssnaren (se bland andra Duranti 1986, Londen 

1995 och Eriksson 1997).  Det finns inte heller några vägar runt detta i ett samtal, för hur vi än bär oss 

åt som lyssnare under ett samtal så ger vi någon form av respons då ju till och med utebliven respons 

är en form av respons. Eriksson (1997:25) menar att  

Ett viktigt antagande inom CA är att samtal har en bestämd struktur och att kunskapen om denna 

struktur delas av talare och lyssnare, med andra ord att den är den socialt baserad. 
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Därför strävar man efter att anlägga ett så kallat deltagarperspektiv. Det innebär bland annat att man i 

analysen bara får beakta sådant som deltagarna i samtalet själva relevantgör. Man menar att den analys 

en deltagare gör av ett yttrande kommer till uttryck i det efterföljande yttrandet och att innebörden av 

det förstnämnda därför blir tillgängligt att analysera även för forskaren. Rönn (2009) påpekar 

emellertid att mycket sådant som är avgörande för talarnas perspektiv ofta inte relevantgörs i ett 

samtal. Hon menar dock att även om man inte kan "komma åt varje enskild deltagares hela spektrum 

av meningsskapande" så kan man "beakta tillräckligt mycket av det gemensamt framförhandlade 

meningsskapandet" (Rönn, 2009:50), genom att så långt som möjligt sätta sig in i samtalets 

övergripande kontext, och alltså använda annan evidens än bara det inspelade samtalet. 

Jag utför därför, i likhet med bland annat Eriksson (1997), analysen utifrån ett deltagarperspektiv i så 

stor utsträckning som möjligt. Detta innebär att jag så långt som möjligt förankrar analyserna av 

berättelserna i de analyser som görs av deltagarna själva. Jag använder mig emellertid också i min 

analys av andra kunskaper
2
 om Cirkus Cirkör, samt av mina egna erfarenheter av och tidigare 

kunskaper om
3
 Cirkus Cirkör och miljön på skolan. Ett exempel på detta är något så enkelt som min 

förståelse av lokalernas utformning och utseende samt kännedom om personer som omnämns av 

informanterna - att jag till exempel vet om att en lärare inte talar svenska utan att informanten upplyser 

mig om det. 

Det var också inom CA som den detaljerade och noggranna transkriptionsmetod som jag använder mig 

av, där ingenting hörbart anses som oviktigt, först utvecklades. (se bland annat Londen 1995 och 

Norrby 1996). 

3.2 Berättelser 

Begreppet "berättelse" är något som de flesta av oss naturligt har en relation till och en förståelse av - 

en berättelse är något vi instinktivt känner igen. Detta är inte så konstigt då berättandet är en grundsten 

i vår förståelse av omvärlden då det ofta är just så vi har fått kunskap förmedlad ända sedan vi var små 

barn. Våra föräldrar, kamrater och syskon berättade för oss, och vi lärde oss snart samma konst. Trots, 

eller kanske tack vare, detta så är det inte helt enkelt att ställa upp kriterier för vad en berättelse är eller 

innehåller - många försök har dock gjorts.  

Då det gäller synen på vad som är respektive inte är en berättelse så ansluter jag mig till den syn på 

berättelser som bland Eriksson (1997) företräder. Det vill säga att vad vi uppfattar som en berättelse 

till stor del avgörs av kontext (global och lokal sådan) och att gränsdragningarna mellan vad som är 

eller inte är en narrativ är vaga. För att kunna genomföra en undersökning måste man dock på något 

sätt kunna identifiera, och definiera, vad som är en berättelse och därför krävs det rent praktiskt ganska 

strikta kriterier. Eriksson ställer också upp sådana kriterier, men är även noga med att påpeka att dessa 

inte nödvändigtvis kommer att omfatta alla berättelser i samtalen (ur samtalsdeltagarnas perspektiv), 

utan endast kan användas till att identifiera de sekvenser som mycket tydligt fungerar som berättelser. 

Erikssons kriterier innefattar innehållsliga villkor såväl som ett funktionellt och ett interaktionellt 

villkor. Dessa lyder som följer: 

                                                      
2 Till exempel kunskaper om hur undervisningen fungerar, schemaläggning, skolans historia, 

förkunskapskrav för antagning till utbildningen, utbildningens art och sammansättning av elever och 

lärare. Dessa har jag inhämtat från olika källor, bland annat från kurskataloger och annan skriftlig 

information jag fått ta del av på skolan. 

3 Jag deltog i kvällskursundervisning i akrobatik på skolan vid samma tid som intervjuerna gjordes.  
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Innehållsliga villkor: En berättelse är det som av berättaren (uttryckligen eller underförstått) 

framställs som en eller flera faktiska, i den verkliga världen förekommande, specifika handlingar eller 

händelser, vilka ägt rum i det förflutna i förhållande till berättartillfället. 

Funktionellt villkor: En berättelse har en poäng, dvs. det händelseförlopp som skildras i den tillskrivs 

en viss subjektiv och kontextuellt anpassad innebörd av berättaren. Poängen kan bestå i att händelsen 

ifråga är intressant och att den illustrerar någon tes om hur världen är eller bör vara. 

Interaktionellt villkor: En berättelse ska ingå i ett etablerat berättande, som (åtminstone två av) 

deltagarna i samtalet är orienterade mot. (Eriksson 1997:45) 

Jag ansluter mig också till både Eriksson (1997) och Kahlin (2008) i deras syn på att berättandet inte 

kan studeras oberoende av det sammanhang i vilket det ingår. Berättandet är en "socialt situerad 

aktivitet" och är oupplösligen en del av sin kontext - berättandet utgör "en fas i samtalet medan 

berättelsen bildar en fas i berättandet" (Eriksson, 1997:24). 

Kahlin (2008) använder sig av Erikssons definition av prototypiska narrativ i sin avhandling, men 

definierar också generiska och hypotetiska narrativ då hon anser att de förstnämnda är berättelser som 

speglar det normala snarare än det ovanliga och de att sistnämnda ger samtalsdeltagarna möjlighet att 

till exempel berätta om känsliga ämnen utan att behöva blotta sig. Jag anser som Kahlin, att även dessa 

är att betrakta som berättelser, trots att jag själv inte tagit med sådana i mitt material då jag har varit 

tvungen att begränsa mitt urval. Jag använder mig dock av Kahlins definitioner av och kriterier för 

dem (främst de generiska), som utgångspunkt i min analys, då även prototypiska narrativ kan ha 

generiska drag.  

Gemensamt är att narrativen värderas och tolkas utifrån huvudmannens (berättarens) tolkningsram. 

Möjligheterna för berättarna att förhålla sig till olika situationer som inte utspelas i nuet, och de 

känslor och tankar de inspirerar eller framkallar, är också desamma för de tre olika typerna av 

narrativer. 

Jag utgår även, i likhet med Adelswärd (1992 och 1996) och Reimers (1994), ifrån att berättelser 

speglar den kontext och de attityder som givit upphov till dem, och att man därför kan utläsa vad 

berättaren tycker är viktigt genom hennes eller hans berättelser. 

4 Material 

I det här kapitlet redogör jag för det material jag använder mig av och motiverar mitt urval, samt 

beskriver hur jag samlat in och bearbetat mitt material.  

4.1 Materialinsamling och urval av material 

Det material jag analyserar i undersökningen utgörs av sammanlagt åtta narrativer. Dessa narrativer 

och deras närmast omgivande samtalskontext (samtalsturer före och efter narrativerna) återfinns i 

transkriberad form i bilaga 2-8. 

De åtta narrativerna är hämtade ifrån ett material bestående av elva 30 till 60 minuter långa intervjuer 

som jag gjort med lärare och elever på Cirkus Cirkörs utbildning Cirkuspiloterna. Intervjuerna 

genomfördes i Cirkus Cirkörs lokaler under en vecka under höstterminen år 2004. Intervjuerna var 

halvstrukturerade djupintervjuer av explorativ karaktär. De utfördes enligt en intervjuguide på ett 
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tjugotal frågor - informanterna fick tala fritt utifrån dessa och improviserade följdfrågor tillkom 

beroende på vad informanterna valde att ta upp.  

Min intervjumetod motsvarar närmast det som Eriksson i sin avhandling (1997:53) benämner "Den 

styrda dialogen". För trots att jag hade ett antal frågor som till viss grad styrde intervjun hade jag 

också målet att "få informanterna att tala under längre sammanhängande perioder och själva 

introducera nya ämnen" (Eriksson, 1997:53) och jag anknöt också efterföljande frågor till de svar 

informanterna gav. 

De förberedda frågorna var fokuserade kring språksituationen på skolan, och hur informanten 

uppfattade den ur olika perspektiv, men informanterna fick själva styra innehållet inom den ramen. 

Informantens svar påverkade alltså till stor del vilka frågor som ställdes och i vilken ordning de 

ställdes.  

Min ambition var att anta en så passiv roll jag kunde under intervjun för att inte styra innehållet mer än 

nödvändigt. Jag vinnlade mig dock om att ställa alla förberedda frågor till alla informanter, även om 

jag redan hade fått ett indirekt svar på någon fråga i en annan del av intervjun. Detta gjorde jag dels för 

att få ytterligare information och dels för att göra det lättare att jämföra och analysera de olika 

intervjuerna. Vid behov, det vill säga då jag ville försäkra mig om att jag verkligen förstått vad 

informanten ville ha sagt, koncentrerade och tolkade jag, samt sände tillbaka informationen, enligt 

Kvales (1997) tredje analyssteg. Informanten fick därmed tillfälle att rätta eventuella 

missuppfattningar.  

Inte någon gång under intervjuerna fick informanterna uppmaningen att berätta om något, utan de 

narrativer som förekommer i dem initierades spontant av informanterna. 

Efter en bastranskribering av hela materialet valde jag ut den lärar- och den elevintervju som efter en 

första analys visade sig innehålla flest spontant förekommande, och i någon mening prototypiska, 

narrativer (se kapitel 5 för mina kriterier för prototypiska narrativer). Av en slump innehöll de två 

utvalda intervjuerna exakt samma antal, fyra vardera, av dessa narrativ. Att jag har valt att undersöka 

enbart prototypiska narrativer i den här uppsatsen är helt och hållet en begränsningsfråga. 

Att samla in berättelser genom intervjuer är en länge tillämpad metod, men vissa forskare, och bland 

dessa förekommer bland annat Eriksson (1997), avråder från den då de anser att metoden inte 

producerar naturliga berättelser på grund av den speciella talsituationen. Eriksson (1997:57) "ställer 

sig skeptisk till i vilken utsträckning de berättelsefunktioner som framkommer i en intervjusituation 

verkligen återspeglar dem som förekommer i vardagliga samtal mellan människor som känner 

varandra väl". Denna invändning ställer jag mig frågande till, då jag varken förstår varför berättande 

måste ske i vardagliga samtal eller mellan personer som känner varandra väl för att vara värda att 

undersöka. För nog berättar även främlingar berättelser för varandra, och detta inte bara i vardagliga 

situationer?  Troligtvis syftar dock Eriksson (1997) på den typ av forskarinitierade berättelser som 

Reimers (1994) beskriver i sitt material. Dessa har informanterna producerat efter att ha fått en 

uppmaning om att berätta om något, och hon beskriver dem som dialogiska och skapade i ett 

växelspel mellan forskare och informant. Hon fann dock även spontana, föräldrainitierade, berättelser 

i samma material, och det är dessa hon analyserar i sin artikel. Hon beskriver dem som monologiska 

och att de hade karaktären av etablerade berättelser "födda någon annanstans" (Reimers, 1994:95). 

Då de berättelser som förekommer i min intervju-undersökning, på samma sätt som Reimers 

föräldrainitierade berättelser, spontant har framförts av informanterna (och i än mindre grad kan anses 

vara initierade av mig då jag inte någon gång under intervjuerna uppmanat informanterna att just 
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berätta om någonting) anser jag dem vara fullvärdigt naturliga narrativer, och väl värda att 

undersökas. 

Trots detta är det dock värt att komma ihåg att intervjusituationen naturligtvis påverkar innehållet. Jag 

som intervjuare har makt att styra samtalet dit jag vill, och även om jag bemödar mig om att inte styra 

det så skapar situationen förväntningar hos informanten. Det är då troligt att hon eller han medvetet 

eller undermedvetet kommer att försöka leverera det de tror att jag som intervjuare är intresserad av att 

höra och en norm etableras vare sig man vill det eller inte. 

En intervjuare kan också upplevas som något av ett hot om informanten är osäker på vad situationen 

innebär och vad intervjuaren vill. Detta kan leda till att informanten inte vågar tala öppet om vissa 

ämnen, och man kan aldrig helt lita på att de uppgifter hon eller han lämnar alltid överensstämmer 

med hennes eller hans egentliga uppfattning eller åsikt. 

I mitt fall tror jag inte att informanterna hade anledning att uppleva mig som ett hot. De intervjuades 

dels på hemmaplan, på sin egen skola, och inte i en främmande miljö där jag som intervjuare skulle 

haft ett mentalt övertag. De var dessutom i någon grad medvetna om att jag i någon mån var "en av 

dem" då de, även om jag inte kände dem personligen, visste om att jag deltog i undervisning på 

skolan, och detta på en lägre nivå än de själva. Både lärare och elev får därför anses ha en högre status 

på skolan än jag själv hade, även om det var jag som styrde just intervjusituationen. Jag intervjuade 

dem vidare om ett ämne som inte föreföll vara känsligt för någon av informanterna, och jag fick i alla 

fall ett subjektivt intryck av att de intresserat och villigt svarade på mina frågor, och gärna utvecklade 

sina resonemang även med minimal återkoppling från min sida. Detta gjorde de bland annat just 

genom att spontant berätta de narrativer uppsatsen bygger på. 

4.2 Transkription och anonymisering 

I arbetet med att göra de inspelade intervjuerna tillgängliga för en analys har jag, efter Linells (1994) 

modell, transkriberat materialet i två steg, och jag har arbetat parallellt med transkription och analys.  

Inspelningarna var inte alltid så tydliga som jag skulle ha önskat, och var därför bitvis svåra att 

transkribera. Där jag inte säkert har kunnat uttyda ett ord i inspelningen har jag dock varit noga med 

att markera detta i transkriptionen. 

Då min avsikt är att närma mig mitt material så förutsättningslöst som möjligt, är det en nödvändighet 

att åstadkomma en så detaljerad transkription som möjligt utan att förlora läsbarheten i den. Jag har 

därför valt att i transkriberingen redovisa detaljer som till exempel pauser, emfatiskt tryck och 

röststyrka och talhastighet, där dessa skiljer sig från omgivande tal. Jag har däremot valt att inte strikt 

försöka återge talspråkligheten i materialet, utan återger tal som inte är markerat talspråkligt på bandet 

med konventionellt skriftspråklig stavning. Mitt mål med detta sätt att återge samtalet är inte bara att 

behålla läsbarheten utan också att spegla samtalets karaktär på ett rättvist sätt. Som Linell (1994:3) 

skriver förhåller sig en lyssnare "mycket annorlunda till talet än en läsare ser på motsvarande 

transkription". Ett utpräglat talspråkligt återgivande ger ett "fördummat" intryck i skrift - jämför till 

exempel det skriftspråkliga "egentligen" med det normala uttalet "ejenkligen". Våra hjärnor registrerar 

inte talspråkligt uttal på samma sätt då de hör som när de ser samma ord i skrift. Även om vi hör 

"ejenkligen" tolkar vi automatiskt om det till "egentligen" och tror att det är det vi har hört.  

Ytterligare ett argument för att använda sig av ett visst mått av skriftspråk i transkriptionen är att det 

helt enkelt är omöjligt att återge talspråk på ett helt korrekt sätt ens med användning av fonetisk skrift, 
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då varje typ av skriftspråk är en tolkning i sig. Då jag inte heller i min analys är intresserad av att 

kartlägga några fonologiska fenomen väljer jag att inrikta mig på att få fram en transkription som är 

läsbar, i möjligaste mån återspeglar samtalets karaktär samt tillhandahåller rätt sorts detaljer för min 

analys. 

I den detaljerade transkription jag använder mig av för min slutliga analys av narrativen, samt 

omgivande kontext (se bilaga 2-8) har jag använt mig av en transkriptionsnyckel (se bilaga 1) jag till 

största delen hämtat ur Norrby (1996) och modifierat enligt mina behov, med viss influens även av 

Linell (1994). 

Läraren kallas i uppsatsen Anita, och eleven Henrik. Detta är inte deras riktiga namn utan 

informanterna har anonymiserats i så hög grad som möjligt. Detta innebär att inte bara deras namn, 

utan även andra detaljer som skulle kunna avslöja informantens identitet, har ändrats. Naturligtvis har 

också personer som omnämns av informanterna i intervjun anonymiserats. Anonymiseringen har inte 

enbart gjorts för att skydda informanterna (som för övrigt alla avböjde anonymisering då de erbjöds 

den efter avslutad intervju) och de personer de talar om i intervjuerna, utan också för att jag själv 

skulle kunna förhålla mig friare i min analys. 

5 Analysmetod 

I detta kapitel redogör jag för de analysvariabler jag använt mig av och hur jag gått tillväga för att 

besvara mina frågeställningar.  

5.1 Frågeställning 1 

I hur hög grad är lärarens och elevens narrativer prototypiska och hur ser de ut?   

För att besvara uppsatsens första fråga gör jag tre olika analyser. För det första analyserar jag hur 

prototypiska narrativerna är med utgångspunkt i Erikssons (1997) och Kahlins (2004) definitioner av 

prototypiska respektive generiska narrativ. För det andra undersöker jag vilka berättelseelement 

informanterna använder sig av och i vilken ordning dessa kommer. För det tredje analyserar jag 

användningen av dramatiserande redskap såsom till exempel direkt anföring.  

Nedan redogör jag för mina analysvariabler. 

5.1.1 Prototypiska och generiska drag 

Det kan vara svårt att avgöra vad som är en narrativ. Narrativer kan vara förvillande lika 

beskrivningar, uppräkningar och rapporter och det finns även en mängd hybrider av dessa, vilket gör 

att gränsdragningarna kan vara problematiska. 

För att urskilja och analysera vilken typ av prototypiska narrativ informanterna använder sig av 

använder jag mig därför av Erikssons (1997) definition av prototypiska narrativ och Kahlins (2004) 

definitioner av främst generiska narrativ, men även i någon mån de hypotetiska. Kahlins definitioner 

använder jag både i syfte att utesluta utpräglat generiska och hypotetiska narrativer ur mitt material, 

men också i syfte att urskilja generiska drag i de prototypiska narrativer jag analyserar.  
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Eriksson definierar en prototypisk narrativ enligt villkor på innehåll, funktion och interaktion (se 

avsnitt 3.2 för en fullständig redogörelse av dessa) och jag använder mig i min analys av två utav 

dessa kriterier: de innehållsliga och de funktionella villkoren. Det interaktionella villkor han ställer 

upp, att minst två deltagare ska vara orienterade mot berättelsen, kommer av att han studerat 

gruppsamtal där det gällde för berättaren att fånga lyssnarnas intresse för att få berätta sin narrativ. Då 

jag som intervjuare naturligt var orienterad mot och visade intresse för vad mina informanter sade 

(narrativ eller ej) och inga andra parter deltog i samtalen, är inte det interaktionella villkoret aktuellt i 

min undersökning.  

De villkor jag alltså använder mig av för att definiera en prototypisk narrativ är därför först och främst 

de tre innehållsliga villkor Eriksson ställer upp, varav det första är att den är centrerad kring en 

specifik handling eller händelse. Denna ska för det andra framställas av berättaren som att den 

verkligen har inträffat. (Observera dock att detta inte innebär att den nödvändigtvis måste vara sann, 

det räcker med att den framställs som om den är det.) Och för det tredje ska handlingen eller 

händelsen ha utspelats i det förflutna i förhållande till det "nu" händelsen återges i. Berättelsen ska 

också uppfylla det funktionella villkoret - det vill säga att den ska ha en poäng i någon mening. 

Poängen kan dock bestå i något så okomplicerat som att berättaren finner händelsen intressant, vilket 

gör detta villkor synnerligen tillåtande. 

Eriksson nämner också en rad egenskaper som ofta förekommer hos prototypiska narrativ som urskilts 

genom de grundläggande villkor han ställt upp. Dessa utgörs bland annat av "temporal junktur, direkt 

anföring med beledsagande imitation av röster, historiskt presens, olika typer av evaluerande medel, 

en hög detaljeringsgrad, förekomsten av ett s.k. intro" (Eriksson 1997:45) och "förekomst av en 

orientering som ger olika typer av bakgrundsinformation" (Eriksson 1997:45-46). Alla dessa drag 

förekommer inte i alla prototypiska berättelser men enligt Erikssons definition är en berättelse som 

innehåller många sådana drag mer prototypisk än en som endast innehåller några få, och jag kommer 

därför att använda mig av dessa drag i min första analys. 

Jag har i min analys valt att ta med alla narrativer med prototypiska drag - det vill säga, jag har valt 

bort narrativ med enbart generiska eller hypotetiska drag snarare än att försöka sålla ut narrativ som 

enbart är prototypiska. Detta medför att narrativen är prototypiska i varierande grad, och jag har, i 

likhet med Eriksson, även tagit med ett mycket tvetydigt narrativ som skulle kunna klassas som 

antingen prototypiskt eller generiskt beroende på hur man tolkar berättarens avsikt, vilken man inte 

med säkerhet kan avgöra. 

Kahlin definierar en generisk narrativ som en narrativ som inte beskriver en speciell händelse utan 

istället vad som brukar hända i en viss situation. Detta uttrycks ofta genom en markör (ex. ibland, ofta, 

alltid) eller explicit just genom användandet av det överordnade verbet "brukar" men det kan också 

vara enbart kontexten som avgör. Generiska narrativer saknar också ofta tids- och rumsangivelser just 

eftersom de inte syftar på en speciell händelse. 

Hypotetiska narrativer beskriver enligt Kahlins definition hur berättaren tror att någon skulle agera 

eller en händelse skulle utspela sig om den inträffade. De är inte förankrade i tid och rum då de ju inte 

har ägt rum i verkligheten utan endast i fantasin. De handlar ofta om framtiden men kan också handla 

om hur man tror att någon skulle ha agerat i en viss situation i det förflutna. De markeras ofta av 

användandet av futurum (ska eller kommer), skulle eller en modal markör (om, ifall). 
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5.1.2 Berättelseelement 

För att kunna jämföra berättelsernas struktur studerar jag förekomsten av berättelseelementen intro, 

bakgrundsorientering, händelse, poäng och coda, samt hur de är ordnade inom berättelsen. Nedan 

beskriver jag kortfattat de olika berättelseelement jag använder mig av i min analys, och nämner också 

något om deras funktion i berättelsen. 

5.1.2.1 Intro  

Ett intro är ett begrepp som Eriksson (1997) definierar, och som har en snävare definition än det som 

vanligtvis benämns introduktionssekvens eller helt enkelt introduktion. En introduktion eller 

introduktionssekvens utgörs ofta av fler än en tur i ett samtal, medan begreppet intro enbart syftar på 

den första, centrala, delen av en introduktion och endast utgörs av en tur. I min undersökning passar 

denna snävare definition bra, då informanterna inte behöver arbeta hårt för att fånga mitt, lyssnarens, 

intresse utan kan lägga minimal energi på att introducera sin berättelse, om de alls använder sig av 

funktionen. Ett intro har dock inte enbart som funktion att introducera en berättelse, utan det kan 

samtidigt användas i en rad andra syften, som att skapa intresse för innehållet i berättelsen eller att 

vägleda lyssnaren om vilken sorts respons berättaren förväntar sig.  

5.1.2.2 Bakgrundsorientering  

Bakgrundsorienteringen i en narrativ kan utgöras både av fakta som tids- och rumsangivelser och av 

annan bakgrundsinformation som påverkar lyssnarens förståelse av berättelsen. Det kan till exempel 

vara viktigt för lyssnaren att veta om två aktörer i en narrativ känner varandra sen tidigare eller är 

främlingar om detta är betydelsebärande. Bakgrundsorienteringen har alltså som funktion att informera 

lyssnaren om vad som helst som berättaren anser är viktigt för hennes eller hans förståelse av 

berättelsen. 

5.1.2.3 Händelse  

Händelsen är själva kärnan i berättelsen och utgörs av den sekvens av berättelsen som beskriver det 

centrala händelseförloppet. Här hittar man ofta en temporal junktur mellan olika satser - det vill säga 

de olika satserna kan inte byta plats utan att tolkningen av händelseförloppet, i ett tidsperspektiv, 

också förändras. 

5.1.2.4 Poäng 

Narrativens poäng utgörs av det Adelswärd (1992) definierar som berättelsepoängen (se avsnitt 2). 

Poängen utgör ofta både berättelsens höjdpunkt och upplösning och har som funktion att förmedla 

någonting om berättarens värderingar. 

5.1.2.5 Coda   

Codan är den avslutande del av berättelsen som har som funktion att återknyta till kontexten och 

markera en återgång till det här och nu som utgör berättandenuet. Codan har ofta också en både 

sammanfattande och explicit värderande, eller evaluerande, funktion. (Coda stavas ibland även 

"koda".) 

5.1.3 Dramatiserande redskap 

Slutligen analyserar jag vilka dramatiserande redskap som används i narrativerna. De dramatiserande 

redskap jag tar med i min analys är skratt, röststyrka, talhastighet, förstärkande ord, direkt anföring 



14 

 

med röstimitation och historiskt presens. De flesta av de olika dramatiserande redskapen kräver ingen 

närmare presentation, men nedan nämner jag ett par ord om de två sistnämnda som är lite mer 

komplexa begrepp. 

Direkt anföring med röstimitation ger i en narrativ åhöraren ett intryck av ett ordagrant återgivande av 

vad någon sagt, eller i vissa fall, tänkt, och är därför ett effektivt sätt för talaren att framföra åsikter 

han själv inte behöver stå till svars för eftersom ansvaret för yttrandet faller på den ursprungliga 

talaren istället för på den som återger repliken. 

Historiskt presens är ett dramaturgiskt grepp som i berättelsen kan motsvara teaterns eller filmens 

scenväxlingar. Vissa forskare hävdar att historiskt presens i sig verkar intresseväckande eftersom det 

nuperspektiv som åstadkoms inbjuder lyssnaren att delta i scenen, men andra hävdar att det är själva 

växlingen mellan ett nu- och ett dåperspektiv som är viktig och att nyhetsvärdet i perspektivbytet går 

förlorat om hela historien berättas i historiskt presens. 

5.2 Frågeställning 2  

Hur använder sig läraren och eleven av sina narrativer, och vilka funktioner kan de tänkas fylla i 

sammanhanget? 

Berättelser kan ha många funktioner på olika plan, men i den här undersökningen är jag främst 

intresserad av att undersöka hur läraren och eleven använder berättelsen som resurs att tala om 

språksituationen på skolan i en intervjukontext. 

För att besvara min andra frågeställning använder jag mig därför främst av min analys av två 

berättelseelement, närmare bestämt introt och codan. I dessa två element, som introducerar och 

avslutar berättelsen, finner man ofta både vägledning till lyssnaren och evaluering av berättelsens 

betydelse, och codan visar (speciellt i sin återknytande funktion till här och nu) ofta hur berättaren 

menar att berättelsen ska förstås. 

5.3 Frågeställning 3  

Vad för slags attityder till språksituationen på skolan uttrycker läraren och eleven genom sina 

berättelser?  

Även för att besvara den tredje frågeställningen använder jag mig av min analys av 

berättelseelementens explicit evaluerande delar, men jag använder mig också av analysen av 

användningen av dramatiserande redskap, då även dramatisering kan användas som ett evaluerande 

medel i berättelserna och därigenom ge en bild av vilken attityd informanterna har till 

språksituationen. 

Det går också att säga något om vilken attityd till språksituationen informanterna har genom att 

undersöka vilka berättelser de väljer att berätta, det vill säga vilket ämne de väljer att behandla i sina 

berättelser eller ur vilken vinkel de ser på det. Väljer de att berätta om ett ämne ur ett 

problemperspektiv eller berättar de om positiva upplevelser? 

I någon mening använder jag mig också av Adelswärds (1992) underliggande poäng, då jag försöker 

frilägga det värdesystem som gömmer sig under ytan på de sammantagna narrativerna, även om jag i 

min undersökning inte kan göra några som helst anspråk på att frilägga värdesystem för hela skolan, 

utan endast kan försöka dra slutsatser om läraren och eleven i deras respektive roller. 
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6 Resultat och diskussion 

Under den här rubriken redogör jag för mitt resultat enligt en uppställning baserad på mina tre 

frågeställningar. Jag jämför fortlöpande i resultatet lik- och olikheter i lärarens och elevens berättelser 

och diskuterar vad dessa kan bero på i anslutning till varje frågeställning. 

Lärare och elev är anonymiserade (se paragraf 4.2) och kallas nedan för Anita (läraren) och Henrik 

(eleven). 

6.1 Frågeställning 1  

 I hur hög grad är lärarens och elevens narrativer prototypiska och hur ser de ut? 

6.1.1 Prototypiska och generiska drag 

Som jag i avsnitt 3.2 och 4.1 redogjort för har jag i denna uppsats av begränsningsskäl valt att enbart 

undersöka narrativer med prototypiska drag. Det är dock ofta lättare sagt än gjort att klassificera 

narrativer som "prototypiska" då de allra flesta narrativ befinner sig på en glidande skala mellan 

prototypisk och generisk narrativ. En narrativ kan till exempel ha en prototypisk inledning men 

avslutas mer eller mindre generiskt. Den kan också vara av det slag där berättarens mening inte klart 

kan fastslås och därför bli tvetydig då den kan tolkas på helt olika sätt beroende på vad berättaren 

egentligen menade med vad hon eller han sade. Dessutom kan generiska drag återfinnas i till exempel 

bakgrundsbeskrivning eller coda, och dessa kan inge läsaren en känsla av att narrativen är generisk 

även om den i själva verket är utpräglat prototypisk. Ofta har faktiskt en i övrigt prototypisk narrativ 

en generisk coda, något som är naturligt då codan inte är en egentlig del av narrativen utan ser tillbaka 

på och värderar denna, samt återknyter till kontexten och för lyssnaren tillbaka till "här och nu".  

Det är alltså svårt att dela in narrativerna i tydliga kategorier, men nedan gör jag ett försök att 

kategorisera de olika sorters prototypiska narrativ jag tagit med i min undersökning. Jag har delat in 

narrativen i tre olika kategorier: prototypiska narrativer, prototypiska narrativer med generisk coda och 

tvetydiga narrativ. 

I Anitas intervju förekommer fyra narrativer av olika grad av prototypitivitet. Två av dessa är 

prototypiska med generisk coda och två prototypiska. De två prototypiska narrativen är 

sammanlänkade på så sätt att den ena tydligt inspirerats av, och följer upp, den andra. Båda dessa 

narrativ behandlar händelser som i någon mening liknar varandra, och det kanske därför inte är så 

överraskande att de berättas i liknande form.  

Av en slump förekommer också i Henriks material exakt fyra prototypiska narrativer. I Henriks fall 

har dock narrativen en något mer varierad och lite spretig karaktär - de består av en tvetydig narrativ, 

en prototypisk narrativ med generisk coda och två prototypiska narrativ varav den ena, trots sin 

prototypiskhet, inger en vag generisk känsla. 

Nedan följer ett analyserat exempel ur varje kategori. 
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6.1.1.1 Prototypisk narrativ 

 

I Anita 3 berättar Anita om hur en figur i tyg
4
 kommit att få ett ganska underligt namn. Narrativen 

förmedlar hur en av hennes elever sett en artist göra denna figur, men missuppfattat hennes franska 

namn på ett roligt sätt, och att figuren efter detta begåvats med en variant av detta missuppfattade 

namn - fromagen
5
. Själva händelseförloppet i narrativen består dock bara av att en elev säger något 

och att Anita svarar. 

Denna narrativ är en prototypisk narrativ utan några generiska tendenser. Händelsen framställs för det 

första som att den inträffat i verkligheten och den utspelas också i förfluten tid. Vi får en underförstådd 

tidsangivelse i "när *jag kom hem*", på rad 146, denna syftar tillbaka på tidigare passager i intervjun 

där informanten berättat om sin tid i Frankrike och om hemkomsten därifrån, och vi ser också på 

informantens användning av tempus att det rör sig om förfluten tid (exempel "hade" (rad 147) och "sa" 

(rad 150)). Det finns även en kontrast mellan då och nu i codan, "nu kallas: den" (rad 155), vilken 

också förlägger handlingen till förfluten tid. 

Narrativen har också tydliga aktörer, "en elev" (rad 147) och "jag" (rad 151), och en orienterande 

bakgrundsbeskrivning som beskriver scen och förutsättningar med en hög detaljeringsgrad. Vi får veta 

även sådant som inte är direkt nödvändigt för att vi ska förstå själva narrativen, men som gör vår 

förståelse för bakgrunden mer levande och sätter historien i ett sammanhang, som till exempel att 

historien utspelade sig i Gävle och inte på Cirkus Cirkör, och när Anita just flyttat hem från Frankrike. 

                                                      
4 En cirkusdisciplin 

5 Fromage=ost på franska 
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Med denna bakgrund kan vi till exempel kanske dra slutsatsen att det kändes extra lustigt för Anita att 

någon kunde tro att artisten hette "ost" i efternamn - om hon inte hade haft en bakgrund i Frankrike, 

med kännedom om språk och kultur, hade hon kanske inte reagerat alls på det missuppfattade namnet?  

I narrativen förekommer även direkt anföring med röstimitation; Anita framför både elevens och sin 

egen replik med direkt anföring, men intressant nog bara med röstförställning i elevens replik, 

sannolikt för att hon inte känner att hon behöver härma sig själv. Extra tydlig blir den direkta 

anföringen i elevens replik eftersom den föregås av det klassiska "å då sa han så hä" (rad 150) medan 

Anitas replik, som direkt ansluter till elevens, istället markeras med "jag bara" (rad 151). I den direkta 

anföringen förekommer även historiskt presens. 

Det förekommer också en temporal junktur samt ett intro -"vi har en figur >till exempel som<" (rad 

142-143) samt en coda som intressant nog innehåller en dold poäng - för det är inte förrän på rad 158, 

efter att hon konstaterat att situationen blev så rolig att "nu kallas: den froma:gen" (rad 155) som vi får 

bekräftat att eleven verkligen missuppfattat artistens namn - "lesa:ge" (rad 158). 

6.1.1.2 Prototypisk narrativ med generisk coda 
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Narrativen i Henrik 3 är prototypisk med en generisk coda. Den beskriver en händelse där han under 

en lektion i huvudstående blir undervisad, samtidigt, av två olika lärare, i två olika tekniker som går 

stick i stäv med varandra. När han gör på det ena sättet och den läraren går iväg för att hjälpa någon 

annan så kommer den andra läraren och rättar till hans huvudstående enligt sin metod, och när han då 

ändrar metod kommer den första läraren tillbaka och rättar honom igen. 

Narrativen framställs av Henrik som tagen ur verkligheten och han placerar den i förfluten tid genom 

tidsangivelsen "i fredags" (rad 335).  Vi förstår också på hans användning av tempus att det gäller 

förfluten tid, för trots att han i större delen av sin narrativ använder sig av historiskt presens, så inleder 

han narrativen med att använda "hade" flera gånger i sin bakgrundsbeskrivning (till exempel på rad 

335 och 337).  

Henrik byter dock tempus till presens då han inflikar att de båda lärarna har olika tekniker "dom ha 

olika s- eh dom ha olika tekniker i de" (rad 343-344) (underförstått "i huvudstående"), vilket är 

naturligt eftersom skillnaden i tekniker ju är något som kvarstår i nuet. I det yttrandet handlar det alltså 
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inte om historiskt presens. När han sedan fortsätter att berätta, från "då står man på huvudet" på rad 

343 och genom hela narrativen, har han dock övergått till historiskt presens.  

Det kan vara så att Henrik här har fortsatt i presens av bara farten, men det kan också vara så att han 

medvetet eller omedvetet väljer att växla till historiskt presens för att göra berättelsen mer levande och 

för att mer direkt kunna förmedla de starka känslor han uppenbarligen kopplar till händelsen. Dessa 

känslor kommer bland annat till uttryck genom den livfulla direkta anföring med röstimitation han 

använder sig av då han återger de båda lärarnas krockande instruktioner, par om par, på rad 347 till 

351. Han lägger här in fyra snabba repliker i tät följd med instruktioner som går stick i stäv med 

varandra "> "amen du ska stå mitt på huvudet"< >"nej du ska stå på pannan"<  å så "nä du ska s:stå 

med hu- >i split<" >"nej du ska stå med raka ben"<" (rad 347-351). Detta gör det extra tydligt för mig 

som lyssnare att Henrik omöjligt kunde ha rättat sig efter bådas instruktioner samtidigt, då de direkt 

motsäger varandra.  Han ger också explicit uttryck för sin frustration i sin coda där han poängterar att 

det blir omöjligt att lära sig någonting alls under omständigheterna, och att man till slut bara vill 

"°tränga bort båda två°" (rad 357-358). 

Den första delen av Henriks coda, rad 355-358, är fortfarande prototypisk, men på rad 358 övergår den 

till generisk form då Henrik sätter händelsen i ett större perspektiv, för att som jag tolkar det, belysa att 

händelsen han beskrivit ingalunda är en engångsföreteelse genom att ta upp liknande exempel. Att 

codan övergår till generisk form ser vi då han inleder uttalandet med "och ibland" (rad 358) där 

"ibland" är en tydlig markör för generiskhet. 

Slutligen innehåller narrativen ytterligare ett antal egenskaper som utmärker många prototypiska 

narrativer, bland annat en temporal junktur, tydliga aktörer, en högt detaljerad bakgrundsbeskrivning 

samt ett intro. 

6.1.1.3 Prototypisk narrativ med generisk känsla 

 

Henrik 4 innehåller en narrativ som är prototypisk men inger en vag generisk känsla som är svår att 

sätta fingret på. I narrativen berättar han om när han och hans kamrater från skolan träffar ryska elever 

i Paris och både svensk- och rysktalande parter försöker göra sig förstådda genom olika strategier. Den 

svenska genom att tala engelska, och de ryska genom att tala ryska långsamt och tydligt. Ingen av 

strategierna är dock speciellt lyckosam då ingen kan det språk den andra försöker med ändå. 
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Narrativen framställs som en berättelse ur verkligheten, och Henrik placerar den i förfluten tid genom 

sin användning av tempus "vi var också (.) (i) Paris" (rad 404-405) även om han inte anger någon 

specifik tidpunkt för resan.  

Narrativen innehåller tydliga aktörer, ett intro, en temporal junktur och en intressant 

bakgrundsorientering, som, trots att den ger knapphändig information om scen och tidpunkt ger desto 

mer information om hur, och varför, eleverna talade som de gjorde. Vi ser bland annat två intressanta 

inpass där Henrik bryter in i sin egen beskrivning av händelserna för att förtydliga varför aktörerna 

agerade som de gjorde och hur de tänkte "tror att dom ska förstå-" (rad 410) och "såhär för att- för å va 

*ty:dliga*" (rad 411-412). Han har också redan förtydligat på rad 407 att de ryska eleverna "bara 

liksom kan ryska" vilket ju är viktig information i sammanhanget. Detaljeringsgraden är alltså hög då 

det gäller hur aktörerna uppfattar situationen och varför de handlar som de gör, vi får inte bara reda på 

vad som händer utan också på hur de pratar, på vilket språk, varför och vad detta resulterar i. 

Henrik använder i sin narrativ historiskt presens, men sättet han använder historiskt presens på ger en 

generisk känsla, kanske främst för att han använder "man" (rad 409) istället för ett pronomen som till 

exempel jag eller vi. Narrativen saknar en tydlig tidsangivelse och det är därför oklart om Henrik 

träffade de ryska eleverna endast vid ett tillfälle, eller om det handlar om flera möten med samma 

elever, vilket bidrar till att ge narrativen denna lite tvetydiga känsla trots att narrativen ändå måste 

kategoriseras som en prototypisk sådan. 

Henrik använder inte direkt anföring i narrativen, men att märka är att han då han beskriver hur de 

ryska eleverna talade samtidigt härmar detta sätt - orden "<sakta ry:ska>" (rad 411) uttalas märkbart 

långsammare än omgivande tal. 

6.1.1.4 Tvetydig narrativ 

 

Den tvetydiga narrativen i Henrik 1 handlar om "dom som var dåliga på engelska" (rad 234-235) och 

hur de i början av utbildningen hanterade språkbarriären som uppstod under de engelskspråkiga 

teorilektionerna. Själva händelseförloppet är nästan stiliserat, i princip går hela berättelsen ut på att de 
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som inte kunde engelska först gick till teorilektionerna, men sedan struntade i att komma eftersom de 

ändå inte förstod någonting. Som narrativ är den mycket tvetydig till sin natur eftersom den har både 

prototypiska och generiska drag.  

Den uppfyller Erikssons krav på en prototypisk narrativ genom att händelsen framställs som att den 

inträffat i verkligheten. Den har dessutom både aktörer, intro, en temporal junktur, orienterande 

bakgrundsbeskrivning, en tidsangivelse som anger förfluten tid i förhållande till nuet och en coda där 

Henrik explicit ger uttryck för sina egna tankar om händelsen.  

Narrativen innehåller, i förhållande till sin längd, mycket och detaljerad orienterande 

bakgrundsbeskrivning. Vi får inte bara information om deltagarnas förutsättningar, utan också en 

förklarande bakgrund till varför "dom" (rad 234) gjorde som de gjorde, i "om man har ett nytt språk, så 

tar det bara fem- fem-tio minuter så: (.) <orkar man int> hänga med längre" (rad 240-243). 

Vad som däremot är osäkert, är om Henrik i sin narrativ syftar på en speciell händelse eller på hur det 

generellt har fungerat på skolan, eftersom han på rad 235-236 inleder med "alltså, dom var på en trä-" 

vilket indikerar att han tänker på, och talar om, en specifik träning vid ett specifikt tillfälle. Han 

avbryter sig dock, kanske för att placera sig själv i handlingen, eftersom han när han fortsätter på rad 

236 övergår till att tala om händelsens aktörer som "vi" snarare än "dom". När han fortsätter sin 

narrativ har den betydligt mer generiska drag då han på rad 236 fortsätter med "om vi hade- typ" och 

"skulle ha nån lärare en vecka". Detta inger en känsla av att han har övergått från att berätta om det 

inledande specifika tillfället till att berätta om något som hände varje gång de hade någon sorts 

teorilektioner. Vi kan dock inte vara säkra på om Henrik bara väljer att uttrycka sig generellt utifrån 

den händelse han inledde med att berätta om, eller om han verkligen menar att det var något som 

brukade hända, speciellt inte som han på rad 247-248, efter min skrattande respons "*okej*" (rad 246), 

skyndar sig att försäkra att "alltså nu är alla med jämt", vilket ju indikerar att samma sorts 

undervisningssituation fortfarande förekommer och att det kan ha varit generella mönster snarare än 

ett specifikt undervisningstillfälle han talade om. Dock kan jag inte med säkerhet veta vad Henrik 

menade, och jag har därför, i likhet med Eriksson, valt att ta med den här sortens tvetydiga narrativ i 

resultatet. 

 

6.1.2 Berättelseelement 

Då alla narrativer som ingår i analysen har visat sig innehålla alla berättelseelement kommer jag att i 

min analys av de olika elementen koncentrera mig på en jämförande analys snarare än en påvisande 

sådan. 

6.1.2.1 Intro 

Henriks och Anitas intron liknar varandra på så sätt att båda är korta och inte innehåller så mycket 

information, något som var ett väntat analysresultat i kontexten av en intervju, där informanterna ju 

inte behöver anstränga sig för att övertyga samtalspartnern om att lämna över sin tur för att istället inta 

en lyssnarposition.  

Anitas intron är dock genomgående mer precisa än Henriks och tre av fyra av hennes intron innehåller 

explicit ordet exempel, vilket ger lyssnaren en hänvisning om vad som komma skall. Det av hennes 

intron, i Anita 1, som inte explicit innehåller ordet exempel innehåller implicit samma fras genom det 

"som häromdan" (rad 4) det utgörs av. 
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Henriks intron är mer vaga och oformade, och inger lyssnaren en känsla av att de introducerar en tanke 

fångad i flykten snarare än ett planerat led i en argumentation. Två exempel på detta är introna "fast 

ibland brukar" (Henrik 1, rad 233) och "för förut" (Henrik 2, rad 284). 

6.1.2.2 Bakgrundsbeskrivning 

Alla narrativerna i mitt analysmaterial innehåller någon sorts bakgrundsbeskrivning och orienterande 

information, men de skiljer sig mycket åt både vad det gäller vilken sorts information de delger, 

mängd och hur och när den presenteras i narrativen. Anitas och Henriks narrativer liknar varandra i det 

avseendet att deras bakgrundsbeskrivningar i deras individuella narrativer skiljer sig väldigt mycket åt 

inbördes och jag kan inte i min analys kan finna någon prefererad struktur hos varken Anita eller 

Henrik. 

6.1.2.3 Händelse 

Gemensamt för både Henrik och Anita är att händelseförloppet som utspelar sig i deras narrativer ofta 

är väldigt kort, och ser ganska banalt ut då man skalar av omgivande kontext. Ofta utgörs det endast av 

två satser, och kan till exempel bestå av att någon säger något som någon annan svarar på. Det är dock 

intressant att även de allra kortaste berättelserna innehåller en temporal junktur. Endast en berättelse, 

Henrik 3, innehåller ett lite längre händelseförlopp. 

6.1.2.4 Poäng 

Alla berättelserna innehåller en poäng och analysen visar att den, som förväntat, dyker upp i slutet av 

berättelsen, strax innan codan. Detta stämmer in på att poängen utgör både höjdpunkt och 

upplösningen av berättelsen, då ju codan egentligen ligger utanför berättelsen som en tillbakablick. 

6.1.2.5 Coda 

Alla narrativerna i mitt material hade en tydlig coda i anslutning till berättelsens slut, eller poäng, och 

Anitas och Henriks codor liknade varandra såtillvida att de hade en evaluerande, eller utvärderande, 

funktion. Dock använde sig inte Henrik av den återknytande funktionen till den omgivande kontexten i 

samma utsträckning som Anita, som nästan alltid avslutade sin coda med att återknyta antingen till 

berättelsens början eller till den intervjufråga som föranlett berättelsen. 

6.1.3 Dramatiserande redskap 

En dramatiserad berättelse är ett effektivt sätt för talaren att få lyssnaren att ryckas med av handlingen 

och anta samma perspektiv som talaren har i berättelsen och är därför även effektiv som ett led i 

berättarens argumentation, men dramatisering kan även användas som ett evaluerande medel i 

berättelsen.  

6.1.3.1 Skratt 

Både i Anitas och Henriks berättelser förekommer rikligt med skratt, Anita skrattar faktiskt i hela tre 

av sina fyra narrativ och Henrik skrattar i två av sina fyra. Skrattet tar form både i repliker som uttalas 

med skrattande röst och i rena skratt. I min analys har jag inte funnit någon skillnad i hur Henrik och 

Anita använder sig av skrattet som redskap i narrativen förutom att Henrik har något fler skrattande 

repliker (fem) än Anita (tre) och att Anita skrattar rena skratt tre gånger mot Henriks enda. 

Att skrattet kan vara ett effektivt sätt för berättaren att få lyssnaren att anta dennes berättelseperspektiv 

ser vi i följande exempel, ur Anita 4, där Anita just har berättat en narrativ om hur ett olyckstillbud 
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som kunde slutat med en skada istället slutade med att en trapetsfigur döptes om lokalt. Att skrattet 

kommer först i codan beror troligtvis på att poängen i historien är dramatisk, och att historien inte kan 

betraktas som rolig förrän berättare och åhörare kommit fram till att den verkligen slutade väl: 

 

Vi ser här hur Anita blir så full i skratt när hon tänker tillbaka på händelsen att hon på rad 204 blir 

tvungen att avbryta sin påbörjade replik "hur de: (.) gick till att de- (SKRATTAR)" för att skratta, och 

hur skrattet sedan stannar kvar i hennes röst repliken igenom i *att det kommer sig att den heter så* 

(rad 205-206) för att sedan utmynna i ett gemensamt skratt med lyssnaren, som vid det här laget 

smittats av munterheten (rad 206). Vi kan sedan se hur skrattet återkommer både hos berättare (rad 

209 och 213) och lyssnaren (rad 210) ända tills narrativens efterspel i form av en sorts utvärderande 

coda avslutas på rad 213. 

6.1.3.2 Röststyrka 

I min analys har jag endast hittat ett exempel på att röststyrka används i dramatiserande syfte, och 

detta exempel står Anita för, i Anita 2, i en direkt anföring som återger hur några elever ropade en 

nonsensreplik "+"fete de fleur"+" (rad 67) åt en lärare. 

I materialet förekommer många exempel på att en lägre röststyrka används, faktiskt förekommer detta 

i alla Henriks narrativ, men bara i ett av Anitas. Denna skillnad i röststyrka uttrycker dock tvekan och 

används inte för att skapa en dramatisk effekt. 

6.1.3.3 Talhastighet 

Då det gäller talhastigheten visar min analys att det främst är en markerat långsammare talhastighet 

som används som ett dramatiserande redskap, och ett bra exempel på det får vi då Henrik, i Henrik 4, 

använder sig av metoden i något som liknar användandet av direkt anföring: 

 

På rad 411 uttalar Henrik orden "<sakta ry:ska> " markant saktare än omgivande text för att ge 

lyssnaren en känsla av hur sakta den ryska eleven verkligen talade. 

Min analys visar att då informanterna istället ökar tempot, vilket de ganska frekvent gör, handlar det 

oftast om att de snabbt vill foga in ytterligare bakgrundsinformation eller en sidokommentar utan att 
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tappa tråden i berättelsen och jag har inte funnit några exempel på att ett snabbare tempo används för 

dramatisk effekt. 

Både Anita och Henrik använder sig av både långsammare och snabbare tempo i sina narrativer och 

jag har inte kunnat se att deras användning skiljer sig åt på något markant sätt i min analys. 

6.1.3.4 Förstärkande ord 

Både Anita och Henrik använder sig av förstärkande ord i sina narrativer, men ingen av dem i särskilt 

hög grad. Anita använder sig till exempel av "väldigt" och "jäkla" i Anita 2, och Henrik använder sig, 

till exempel, av "massa" och "mycket" i codan i Henrik 4.  

Jag har inte kunnat se någon skillnad mellan informanterna när det gäller användningsfrekvensen av 

förstärkande ord - båda använder dem sparsamt. 

6.1.3.5 Direkt anföring med imitation av röster 

När det gäller användningen av direkt anföring skiljer sig informanterna något åt, visserligen använder 

sig båda av direkt anföring i tre av fyra narrativ, men Anitas användning är jämnare och utgörs av 

någon eller några repliker i varje narrativ. Henrik däremot använder sig i två narrativ, Henrik 2 och 4, 

av mycket korta direkta anföringar ("ha?", rad 300, Henrik 2 och "mm", rad 414, Henrik 4) som 

snarare är ljudhärmande än riktiga ord, och båda används för att demonstrera att Henrik inte förstod 

något. Att Henrik inte är främmande för att använda längre sekvenser av direkt anföring framgår dock 

med all önskvärd tydlighet i följande exempel i Henrik 3, där han iscensätter en demonstration av de 

motstridiga instruktioner han fick av två lärare under en och samma lektion genom att leverera hela 

fyra repliker av direkt anföring, med imitation av de två lärarnas röster, i snabb följd (rad 347-351) 

 

6.1.3.6 Historiskt presens 

Både Anita och Henrik använder sig även av historiskt presens i några av sina narrativer, främst i den 

direkta anföring som tas upp i punkt 6.1.3.5 ovan. Anita använder sig enbart av historiskt presens i sin 

direkta anföring, och det är intressant att se att hon växlar tillbaka till preteritum på rad 9 då hon 

avslutat den direkta anföringen på rad 8. Hennes sätt att bara använda historiskt presens i den direkta 

anföringen visar vad som tänktes och sades när det tänktes eller sades och förstärker känslan av troget 

återgivande i den direkta anföringen.  
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Värt att konstatera är kanske också att Anita i sin coda på rad 13-14 övergår från sitt berättelse-då till 

sitt berättar-nu och att det presens vi ser där alltså inte utgör historiskt presens. 

Henrik använder sig till skillnad från Anita av historiskt presens utanför kontexten av den direkta 

anföringen i två narrativ - Henrik 3 och Henrik 4, och det är intressant att det är just sättet han 

använder historiskt presens på i Henrik 4 som verkar inge den vaga generiska känslan i denna narrativ 

som jag tar upp i avsnitt 6.1.1  

6.1.4 Diskussion  

Mitt resultat i 6.1.1 är inte entydigt men visar på en tendens att lärarens berättelser är mer enhetligt 

prototypiska, medan elevens narrativ utgör en lite spretigare skara. Lärarens fyra narrativ är alla 

enhetligt prototypiska, även om två av dem har en generisk coda. Elevens narrativ räknas visserligen 

också alla till den prototypiska skaran men ett av dem är väldigt tvetydigt med många generiska drag 

och ännu ett inger en generisk känsla som dock är svår att riktigt sätta fingret på. Detta skulle 

naturligtvis kunna vara en ren slump då mitt material är så litet, men det skulle också kunna bero på att 

läraren har en mer etablerad berättelserepertoar än eleven och att hennes berättelser därför har en 

fastare mer etablerad form medan eleven improviserar mer i sitt berättande. Kanske kan det också vara 

så att läraren använder berättande i sin undervisning och därför helt enkelt är en vanare berättare. 

Då det gäller analysen av berättelsens element kunde jag också i både intro och coda se tecken på att 

Anita använder sina narrativer på ett mer strukturerat och planerat sätt än vad Henrik tycks göra. Jag 

ser detta som ytterligare en indikation på att Anita verkligen har en mer etablerad berättelserepertoar 

och att Henrik söker sig fram lite mer i sitt berättande. 

I min analys av dramatiserande redskap finner jag att Anita och Henrik använder sig av de olika 

redskapen i ungefär lika hög grad och på samma sätt.  

6.2 Frågeställning 2  

Hur använder sig läraren och eleven av sina narrativer, och vilka funktioner kan de tänkas fylla i 

intervjuerna? 

Som vi tidigare konstaterat så fyller berättande olika funktioner - dessa kan vara till exempel sociala, 

självrepresentativa eller informativa. Eftersom narrativerna jag undersöker i den här uppsatsen 

förekommer i kontexten av en intervju så får vi anta att narrativerna genomgående är menade att vara 

främst informativa, även om de självklart samtidigt kan vara menade att roa eller att framställa 

informanten i en viss dager. Men trots allt så är narrativen, även om de berättas spontant, i 
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förlängningen ett led i informanternas ansträngningar att svara på mina frågor på ett tillfredställande 

(för dem och för mig) sätt, och därför menade att i någon mening vara informativa. 

Men även om vi accepterar att Anita och Peter båda berättar narrativen i informativt syfte så använder 

de sig av dem på olika sätt, och de verkar, i viss mån, ha olika motiv till att berätta sina narrativ, något 

som jag nedan redogör för. 

Det är slående tydligt i mitt material att Anita genomgående använder sina narrativ främst för att 

illustrera sina svar i intervjun och ge exempel som förstärker trovärdigheten i dessa. Särskilt tydligt 

blir detta i och med att hon själv explicit använder sig av ordvalet "till exempel" (rad 61, 143 och 168 i 

Anita 2, 3 och 4 - se bilagor) i introt till hela tre av fyra av sina narrativ, samt i det fjärde använder sig 

av det implicita "som häromdan" (rad 4, Anita 1- nedan). Hon använder alltså sina berättelser som ett 

medel att leda sin argumentation i bevis. Även i det exempel, i Anita 1, där hon inte riktigt kan sägas 

ha lyckats med detta då hennes exempel faktiskt inte fungerar fullt ut, är det ändå alldeles tydligt att 

det var det hon själv avsåg att åstadkomma med sin berättelse.  

 

I våra ögon innebär Anitas konstaterande i codan i exemplet ovan ett litet tankehopp, eller möjligen en 

lite haltande logik, då hon ju inte ger ett exempel på kodväxling mellan de språk hon nämner utan ett 

helt annat, men det är likväl ändå tydligt att Anita själv uppfattar narrativen som ett legitimt exempel 

på att det hela tiden pågår en kodväxling mellan olika språk på skolan. Detta ser vi tydligt då hon i sin 

coda återknyter till sitt inledande svar "ja det gör man ju hela ta- hela tiden" (rad 3) genom att sömlöst 

lägga till "så man går ju hela tiden mellan (.) franska, engelska och svenska" (rad 13-14), vilket 

tydliggör hennes avsikt med narrativen - att ge en bakgrund till, och uppbackning av, sitt svar. Att hon 

just återknyter till sitt inledande svar ser vi extra tydligt i och med att hon återupprepar frasen "hela 

tiden" från rad 3 på rad 13.  

Till skillnad från Anita använder inte Henrik sina narrativ till att ge exempel som understödjer hans 

svar utan de verkar för honom mera vara ett verktyg för att resonera sig fram till ett svar eller en åsikt. 

Han gör detta på lite olika sätt i sina narrativ men det genomgående intrycket är att han använder 

narrativen mer som ett sätt att vända och vrida på en fråga. Narrativen verkar komma till som ett sätt 

för honom att komma överens med sig själv om vad han tycker, snarare än ett som ett försök att 

övertyga mig som intervjuare om att hans svar på mina frågor är "sanna". I några fall verkar han 

nästan överraska sig själv då han kommer på att hans inledande intervjusvar kanske inte alls stämmer 

så bra som han först trodde. 

Ett tydligt exempel på detta ser vi i Henrik 1. Där svarar han inledningsvis, på en fråga om det är 

någon skillnad på hur språket används på teoretiska och praktiska lektioner, att det är på de praktiska 

lektionerna missförstånd uppstår eftersom "alla såna: (...) lärare är sämre på- ° språk °." (rad 228-229). 

Detta i motsats till de lärare som har teoretiska lektioner som han beskriver som "oftast väldigt duktiga 
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på engelska" (rad 222-223). Här verkar Henrik underförstått likställa engelska med språk, och det är 

tydligt att han här först utgår ifrån sig själv och sitt eget perspektiv på eventuella språkproblem. Om 

lärarna är duktiga på engelska, vilket de flesta teorilärarna är, så förstår han och därför har inga 

problem uppstått.  

 

Henrik börjar dock bli osäker på sin egen utsaga redan innan han avslutat den, vilket märks på att han 

abrupt avbryter sig i "alla såna: (...) lärare är sämre på- " (rad 228-229) och trots att han ändå direkt 

efteråt avslutar meningen med "° språk °" (rad 229), så säger han detta mycket tyst, nästan som om 

han egentligen inte vill att det ska höras. Direkt efter följer han upp med ett "eller" (rad 229) och ett 

tyst halvskrattande "*°ja vet inte°*" (rad 230), med vilka han tydligt formulerar sin osäkerhet även i 

ord. Han lägger sedan snabbt till, som en förklaring till varför han uttalat sig som han gjort, ">det är 

som där det brukar bli missförstånd i alla fall<" (rad 230-231).  

Så långt kan vi fortfarande vara ganska övertygade om att Henrik utgår ifrån sig själv och sina egna 

erfarenheter av kommunikationen under teoretiska respektive praktiska lektioner. Plötsligt verkar han 

dock erinra sig om att detta kanske inte är hela sanningen om man ser på situationen ur andra elevers 

perspektiv. Efter ett inledande "fast ibland brukar" (rad 233), med vilket han både påvisar att han nu 

kommer att motsäga sitt föregående uttalande och samtidigt inleder sin narrativ, börjar han för första 

gången tala om "dom" (rad 233), som han på rad 234 preciserar som "dom som var dåliga på 

engelska". Här har han alldeles tydligt kommit på att situationen på de teoretiska lektionerna faktiskt 

var en helt annan för de elever som inte var så väl bevandrade i engelska, och påbörjar en narrativ för 

att tydliggöra detta för mig, och som det verkar, även för sig själv.  
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Det är intressant att trots att Henriks narrativ är fullt av avbrott (6), pauser (8) och omtagningar samt 

inskjutna sekvenser med bakgrundsinformation som han undan för undan kommer på behövs för 

narrativens förståelse, så är det tydligt att han redan då han på rad 233 började sin narrativ visste vad 

han ville berätta. De många men korta pauserna indikerar att han inte har problem med vad han vill 

säga utan endast hur. Med denna narrativ slår han i princip fast att hans inledande svar på min fråga 

kanske inte stämde så väl som han först trodde - han har alltså på ett sätt använt sin narrativ för att 

"rätta till" sitt föregående, åtminstone delvis, missvisande svar. Henriks har alltså använt sin narrativ 

som ett motexempel till sitt svar snarare än ett exempel. 

Det är också intressant att Henrik i sin coda, från det stackatoartade sättet han berättat själva 

narrativen, övergår till en lång flytande sekvens, där han visserligen uttalar några ord lite tyst, men där 

den enda märkbara pausen verkar vara till för att ge eftertryck åt den efterföljande sekvensen snarare 

än att uttrycka tvekan. Detta beror troligtvis på att han i codan ger uttryck för sin personliga åsikt och 

inte behöver tänka efter "hur det verkligen är" eller vilken information han behöver inkludera för att 

jag ska förstå det han vill berätta. Vi ser också tydligt hur Henrik har bytt perspektiv från sitt eget, som 

han hade i det inledande "så det brukar funka" (rad 225), till att i codan evaluera situationen med tanke 

på "dom som var dåliga på engelska" (rad 234-235) genom att visa förståelse för att de inte orkade 

komma till lektionerna med uttalandet "kan verkligen tänka att det är jobbigt" (rad 250) och det 

uppföljande "kan verkligen tänka att det blir såhära, för mycket, efter ett tag" (rad 253-254). 

6.2.1 Diskussion 

Anitas och Henriks olika sätt att använda sig av narrativer speglar deras roller på skolan. Som lärare 

har Anita ansvar för att eleverna ska förstå och hon har troligtvis funderat mycket på hur hon 

kommunicerar och hur hon bäst kan göra sig förstådd och överföra information trots språksvårigheter. 

Något som också troligtvis påverkar resultatet är att Anita själv har erfarenhet av att studera utomlands 

på ett språk hon till en början inte alls förstod. Hon har alltså upplevt situationen så att säga från båda 

håll och har därför både lättare att sätta sig in i, mer erfarenhet av och har haft större anledning att 

fundera över språkliga hinder. Anitas större erfarenhet och mera fast formulerade tankar om språket 
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visar sig i att hon är säkrare på både vad hon tycker och hur hon ska uttrycka det. Hon har redan en 

etablerad mening och en etablerad berättelserepertoar som hon kan använda som exempel. Anita har 

också, i egenskap av lärare, ett större ansvar som representant för skolan. Det ligger i Anitas intresse 

att förmedla en bild av sig själv som kompetent och av skolan som en bra skola. 

Henrik däremot ger inte ett intryck av att ha funderat lika mycket över språksituationen på skolan. Då 

han för det mesta klarar sig bra med svenska och engelska på skolan och språkproblemen främst är 

något han upplever i andra hand (genom att andra i hans omgivning har problem) är det naturligt att 

han har lagt ner mindre energi på att tänka på dem än Anita har. Han har därför inga färdiga svar på 

mina frågor och behöver resonera sig fram då de berör ämnen han i alla fall inte medvetet har funderat 

så mycket på och formulerat åsikter kring. Han har därför inte heller några färdiga exempel i form av 

en berättelserepertoar att ta till och använder sina narrativ mer till att se på saker från olika håll. Henrik 

har också, i egenskap av elev på skolan, ett helt annat perspektiv på språksvårigheterna - hans största 

motivation och ansvar är att förstå vad han ska göra och även om det självklart ligger i hans intresse 

att kommunikationen fungerar så smärtfritt som möjligt är det inte hans ansvar att den gör det, och han 

behöver därför inte fundera över lösningar på eventuella problem på samma sätt som en lärare.  

Henrik har inte heller ett ansvar att representera skolan på samma sätt som Anita, vilket gör att han 

kanske inte känner samma press att leverera färdiga svar då han blir intervjuad. Som elev på skolan 

behöver Henrik bara svara för sina egna åsikter då han ger intervjun, och även om han kan tänkas vilja 

upprätthålla, och eventuellt skydda, bilden av skolan om jag som intervjuare uppfattas som ett hot, så 

kan han inte hållas ansvarig för problem på skolan på samma sätt som en lärare. 

Intressant är att det går att dra vissa paralleller mellan Anitas och Henriks olika sätt att berätta sina 

narrativer och Reimers (1994) beskrivningar av föräldra- respektive forskarinitierade narrativer. Anitas 

narrativer ger samma känsla av en färdig berättelserepertoar och av att vara födda någon annanstans 

som Reimers beskriver hos de föräldrainitierade narrativer hon undersöker i sin artikel. Henriks 

narrativer ger istället ett intryck av att de föds och växer fram under intervjun på ett sätt som liknar de 

forskarinitierade narrativer som Reimers beskriver i sitt material. Och trots att Henriks narrativer inte 

är dialogiska i egentlig mening ger kontexten runt om dem ofta ett dialogiskt intryck då han resonerar 

med sig själv och synar svaren på sina frågor ur olika vinklar.  

Kanske är det helt enkelt så att Anita har haft behov av, och tid att, bygga upp en berättelserepertoar 

och att även Henrik kommer att kunna återberätta de narrativ han använde sig av under intervjun på ett 

mer sammanhållet sätt i andra sammanhang i framtiden, och att de då kommer att ingå i hans 

berättelserepertoar. 

6.3 Frågeställning 3  

Vad för slags attityder till språksituationen på skolan uttrycker läraren och eleven genom sina 

berättelser? 

Anitas narrativer genomsyras av tydligt positiva attityder till språksituationen och kommunikationen 

på skolan. Kodväxlingen mellan olika språk beskrivs som naturlig och givande snarare än krånglig 

eller jobbig och Anita beskriver också en lekfullhet i elevernas språkanvändning och samt ett lustigt 

språkligt missförstånd. Till och med ett olyckstillbud utmynnar i ett roligt namn på en figur.  

Även i Henriks narrativer lyser en genomgående en positiv attityd fram gentemot språksituation och 

kommunikation på skolan och i cirkusvärlden. Henrik är dock inte är riktigt lika medvetet positiv till, 
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eller kanske inte ens lika medveten om, de språkliga utmaningarna på skolan. Analysen av hans 

narrativ ger vid handen att han tycker att språkproblem liksom löser sig själva, och att han de gånger 

de inte gör det, snarare är inriktad på att se det lustiga i situationen än benägen att bli frustrerad. Inte 

ens i Henrik 3, där jag tycker mig se att roten till problemet han beskriver kanske trots allt kan vara 

språklig, vill han skylla sina svårigheter på språkförbistring utan anledningen till att han tar upp 

narrativen är tvärtom att han vill betona att det finns andra problem än språkliga. 

Ett tydligt exempel på hur Anita förmedlar sin inställning till språkblandningen som positiv och 

naturlig ser vi i exemplet ur Anita 1, som följer nedan. 

 

Utifrån Anitas beskrivning av händelserna i Anita 1 får man en bild av en skola där det händer 

oväntade ("som häromdan, (så) stod dom å började sjunga", rad 4-5) och tankeväckande ("å då började 

alla såhär ">vänta< <ere Finlands nationaldag idag?>" ", rad 7-8) saker. Sättet Anita livfullt ger sig in i 

sin rösthärmande direkta anföring på i ">vänta< <ere Finlands nationaldag idag?> (rad 7-8) ger tydligt 

positiva konnotationer och ger ett intryck av att hon upplever kodväxlingen på skolan som spontan och 

naturlig snarare än krånglig att leva med. Detta intryck förstärks då hon på rad 13-14, i sin coda, 

förtydligar att "man går ju hela tiden mellan (.) franska, engelska och svenska" med ett tonfall som ger 

vid handen att hon ser detta som helt normalt och problemfritt. 

I Anita 3 och 4 går Anita steget längre och framställer aspekter av den språkliga situationen på en 

cirkusskola som direkt roliga. I Anita 3 evaluerar hon explicit en språklig missuppfattning i termerna 

av "sen blev det så roligt" (rad154) och i Anita 4 leder ett olyckstillbud till att en figur i trapets får ett 

humoristiskt namn "fredrika flying" (193-194). Hon understryker det lustiga i namnet genom att hon 

först faktiskt måste avbryta den utvikning hon gör i berättelsens coda, om hur hon ibland får berätta 

anledningen till det roliga namnet, för ett evaluerande skratt och sedan avslutar meningen fortfarande 

skrattande (rad 201-202). 

 

Sammantagna ger Anitas narrativer intrycket av att det leks med språk på skolan och i cirkusvärlden 

och att detta är något roligt och lustfyllt. Vi ser detta även i Anita 2 där poängen i berättelsen är att 

eleverna använder nonsensrepliker ur en tv-reklam bara för att kunna säga något på franska till en 

fransk lärare. Med narrativen exemplifierar Anita att eleverna tycker att det är positivt och roligt att få 

använda ett främmande språk, och att de leker med språket även om de inte kan tala det.  
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Bilden av språksituationen på skolan som lustfylld och rolig förstärks också i denna narrativ genom att 

hon kontrasterar den mot vanlig skolundervisning i språk som är "så jäkla svårt" (Anita 2, rad 77).  

Även Henrik ser på språkproblemen med humor, men kanske på ett mera passivt sätt, här beskriver 

han i Henrik 4 en händelse då han och hans kamrater råkar ut för ett, åtminstone vid det tillfället, 

olösligt språkproblem. Man får dock intrycket att Henrik tycker att situationen var dråplig snarare än 

besvärande, främst för att han beskriver händelsen på ett humoristiskt sätt, och också evaluerar 

situationen genom att skratta efteråt: "så då står man där å man prata engelska till dom, >tror att dom 

ska förstå-< å dom pratar <sakta ry:ska> såhär för att- för å va *ty:dliga* [(SKRATTAR)]" (rad 409-

412) Till skillnad mot Anita beskriver dock inte Henrik en händelse där han eller någon annan aktivt 

leker med språket, utan han intar genom sin berättelse snarare en passivt accepterande roll, där han 

kliver tillbaka och helt enkelt väljer att skratta åt en omöjlig situation. 

 

 

Även i Henrik 2 ger Henrik ett intryck av att vara en ganska passiv språkbrukare. Genom att han 

beskriver hur han "uppenbarligen" (rad 307) blivit bättre på att förstå engelska med fransk brytning får 

vi intrycket att detta är något som har hänt av sig självt, utan vare sig någon större medvetenhet eller 

ansträngning från Henriks sida. Jag tolkar Henriks attityd som att det där med språket och 

språksvårigheter är något som ordnar sig och egentligen inte är något problem, eftersom det även om 

det orsakar problem i början (då han inte förstod någonting och var "såhär bara "ha?"" (rad 300)) 

liksom har löst sig självt när han ser tillbaka.   

Denna Henriks attityd verkar inte gälla enbart honom själv, utan även andra, vilket vi kommer att se i 

Henrik 1 i nästa stycke.  Henrik 1 är också intressant på så sätt att han i denna narrativ först kan 

misstänkas för att ha en negativ attityd till språksituationen då han på en fråga om skillnader i hur man 

använder språket på teoretiska och praktiska lektioner självmant väljer att jämföra dem ur ett 

problemperspektiv. Att märka är att min fråga alltså var neutralt ställd och inte innehöll ordet problem 

utan enbart "skillnad" (Henrik 1, rad 215). Man skulle därav kunna dra slutsatsen att Henrik tycker att 

det är mycket problem i kommunikationen. Dock har vi tidigare i intervjun berört hur Henrik hanterar 

eventuella språkliga problem, så det är mycket möjligt att han formulerar sig utifrån den bakgrunden 

även om den inte kom direkt före den aktuella frågan, utan följdes av två frågor om kodväxling som 

inte var problemorienterade. Men kanske har Henrik ändå slutit sig till att jag, från mitt 

intervjuarperspektiv, är intresserad av just problem i kommunikationen, och han därför ser på frågan 

ur den vinkeln.  

Intressant nog, trots att Henrik själv tagit upp ett problemperspektiv, och trots att han i sin narrativ 

beskriver ett verklig jobbigt problem för de andra eleverna, lämnas vi i slutänden med intrycket att det 

nog inte var så farligt i alla fall. Detta intryck åstadkommer Henrik genom att noga poängtera att det 

inte är några problem nu - att "nu är alla med jämt" (rad 247-248). Därigenom får man intrycket av att 
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även dessa språksvårigheter liksom löste sig av sig själva, även om han uttrycker sina sympatier för att 

det måste vara jobbigt medan det varar, på rad 250-254.  

 

I narrativen i Henrik 3 förmedlar Henrik att han inte tycker att de språkliga problemen är de 

huvudsakliga problemen på skolan. Detta gör han genom att ta upp något som han i sin 

bakgrundsorientering explicit poängterar inte rör ett språkligt problem (331-334). Det intressanta i 

hans förhållningssätt är att man ändå får man ett intryck av att språket, eller snarare bristen på språk, 

kanske skapar grunden för problemet. Jag kan jag inte låta bli att undra om inte språksvårigheterna 

bidrar till att skapa situationen genom att Henrik inte bara kan säga "Temu, det är Pierres lektion nu, så 

jag måste göra på hans sätt". En sådan replik skulle troligtvis lösa problemet, men kanske kan vara 

svår att framföra om man inte har tillgång till de rätta orden och är rädd att bli missuppfattad. Mitt 

intryck att språksvårigheter kanske faktiskt kan vara bidragande till problemet förändrar dock inte 

intrycket av Henriks attityd, som fortfarande ger vid handen att den språkliga förståelsen är ett icke-

problem. 

6.3.1 Diskussion  

Även om både Anitas och Henriks attityder till språksituationen på skolan och i cirkusvärlden får 

sägas vara positiva i resultatet så skiljer de sig ganska markant åt. Där Anitas attityd visar ett aktivt 

uppskattande av språksituationen och en vilja att leka med och ha roligt genom språket så är Henriks 

attityd inte riktigt lika översvallande utan manifesterar sig snarast som ett accepterande av 

språksituationen som ett icke-problem som han inte lägger fokus på.  

Denna skillnad kanske kan förklaras med att fokus för eleverna ju naturligt ligger på att lära sig sina 

respektive discipliner och att språket bara är ett verktyg för att göra detta, och att språket inte heller är 

det enda verktyget de har att tillgå. Även för läraren är språket självklart ett verktyg, men ett mycket 

viktigare sådant i dennes händer. Läraren äger ju kunskapen om vad denne vill förmedla till eleverna, 

och är även den som har det yttersta ansvaret för att detta kan ske, och måste därför hitta vägar att göra 

detta på.  

Att språksituationen på många sätt är en viktigare faktor för läraren än för eleven i det dagliga livet 

kan vara en faktor i att Anita, som lärare, visar ett mer aktivt intresse för språksituationen på skolan 

och allt vad den för med sig, men det kan också vara så att hon helt enkelt råkar ha ett stort personligt 

språkintresse. Detta språkintresse skulle kunna vara grundat i det faktum att hon har egna erfarenheter 

av att studera utomlands utan att kunna språket, och att därvid ha tvingats att tänka på språkliga frågor 

i en utsträckning man normalt inte behöver. 
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7 Sammanfattning och avslutande 

diskussion 

I det här kapitlet sammanfattar jag kort min undersökning och för en avslutande diskussion om de 

slutsatser man skulle kunna dra utifrån mina resultat och hur man skulle kunna gå vidare med 

ytterligare forskning utifrån dessa. 

7.1 Sammanfattning 

I den här uppsatsen har jag undersökt hur en lärare och en elev vid en internationell cirkusskola 

använder berättandet av berättelser som en resurs att diskutera språksituationen på skolan i kontexten 

av en intervju. 

Undersökningen är kvalitativ och baseras på en samtalsanalytisk analys av sammanlagt åtta narrativer 

hämtade ur en intervju vardera med en lärare och en elev på Cirkus Cirkörs dåvarande utbildning 

Cirkuspiloterna i Botkyrka utanför Stockholm. Då utbildningen var både mångspråkig och kulturellt 

varierad eftersom både lärare och elever kom från vitt skilda bakgrunder, var det inte självklart att 

lärare och elev alltid kunde mötas i ett gemensamt språk i undervisningen. Några lärare talade 

exempelvis nästan enbart ryska och det fanns elever som nästan enbart talade franska eller spanska. 

Att jag har valt att just jämföra hur en lärare och en elev använder sig av berättelserna har sin grund i 

att lärares och elevers ansvar för språksituationen på skolan skiljer sig åt då läraren har ett ansvar för 

att eleven ska ha möjlighet att lära sig, medan eleven endast har ett ansvar för sin egen inlärning. Detta 

medför att läraren har huvudansvaret för att kommunikationen fungerar mellan lärare och elev, och 

därför också kan förväntas ha ett mer aktivt intresse för språksituationen och de eventuella problem 

den innebär, samt för att söka efter lösningar på dessa. 

Syftet med analysen är att synliggöra likheter och skillnader mellan hur läraren och eleven berättar 

berättelser om händelser som har att göra med den språkliga situationen på skolan - vilken funktion 

berättelserna har i respektive intervju, samt vilka attityder till språksituationen som speglas i 

narrativerna. För att uppnå mitt syfte har jag ställt upp följande tre frågeställningar, som jag centrerar 

mina analyser och resultat runt: 

1. I hur hög grad är lärarens och elevens narrativer prototypiska och hur ser de ut?  

2. Hur använder sig läraren och eleven av sina narrativer och vilka funktioner kan de tänkas fylla i 

sammanhanget? 

3. Vad för slags attityder till språksituationen på skolan uttrycker läraren och eleven genom sina 

berättelser? 

För att besvara den första frågeställningen genomför jag tre analyser med utgångspunkt i det 

samtalsanalytiska begreppet deltagarperspektiv. I dessa analyser analyserar jag förekomsten av 

prototypiska och generiska drag och olika berättelseelement och dramatiserande redskap, och dessa 

analyser ligger till grund för de vidare analyser jag utför för att besvara frågeställning två och tre, där 

jag bland annat använder mig av de explicita berättaranvisningar och evalueringar man ofta finner i en 

berättelses intro och coda.  
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Analysen visar att läraren, till skillnad från eleven, verkar ha något av en färdig berättelserepertoar och 

att berättelserna fungerar som exempel i lärarens argumentation. För eleven verkar istället 

berättelserna utgöra en resurs att resonera sig fram till svar på intervjufrågorna, och elevens berättelser 

ger ett intryck av att födas i ögonblicket snarare än att vara en del av ett etablerat berättande. Analysen 

visar också att både lärarens och elevens narrativ genomsyras av tydligt positiva attityder till 

språksituationen på skolan, men att dessa är mer medvetna och aktiva från lärarens sida. 

7.2 Avslutande diskussion och förslag på vidare 

forskning 

 

Den här undersökningen är kvalitativ, och naturligtvis alldeles för liten för att jag ska kunna leda i 

bevis att lärare och elever generellt använder narrativer på olika sätt i en intervjukontext, men jag 

tycker ändå att uppsatsen ger en indikation åt det hållet. Uppsatsen ger också en indikation om att det 

skulle kunna vara så att en lärare har en inarbetad berättelserepertoar som kan komma till användning 

både i undervisningen och som här i en intervjusituation, medan eleven ännu inte har haft tillfälle till 

att bygga upp en berättelserepertoar, eller användning för en sådan. Det skulle vara intressant att 

undersöka om dessa indikationer verkligen har någon täckning genom en utökad undersökning, till 

exempel genom att till att börja med analysera hela det intervjumaterial jag har samlat in. Detta består 

av elva intervjuer allt som allt och skulle kanske inte heller det räcka till för ett signifikant resultat, 

men det skulle i alla fall kunna bidra med en tydligare fingervisning. 

  

En lockande, men än vanskligare slutsats att dra skulle vara att de positiva attityder till 

språksituationen på skolan som skiner igenom hos både lärare och elev speglar en allmänt positiv och 

tillåtande attityd och språkkultur på skolan och kanske till och med i cirkusvärlden i stort, men jag 

nöjer mig med att konstatera att mina resultat i alla fall inte motsäger en sådan möjlighet. 

 

En viktig invändning mot min undersökning är att den lärare och den elev jag har intervjuat båda är 

svenska och har svenska som modersmål, samt talar engelska som andraspråk. Och även om 

utbildningen är internationell och de inte självklart kan kommunicera med alla andra på skolan, så 

talar de flesta på skolan ändå svenska eller engelska och mina informanter kan därför förutsättas klara 

sig bra språkligt. Skolan är ju också belägen i Sverige och därför befinner sig mina informanter i en 

både språkligt och kulturellt sett bekvämare situation än de elever och lärare på skolan som inte har ett 

gemensamt språk med de flesta andra, till exempel de ryska lärare och franska och spanska elever som 

nästan enbart talar sina egna språk och som tidigare omnämnts i uppsatsen.  

 

Det kan därför tyckas som att det skulle varit intressantare att undersöka hur de sistnämnda eleverna 

och lärarna uppfattar sin situation och vilka attityder de har, och naturligtvis skulle man troligtvis få ett 

helt annat resultat om man gjorde detta. En sådan undersökning skulle också säkerligen vara mycket 

intressant att göra. Tyvärr skulle den också vara mycket svår att genomföra på grund av just 

språkbarriärerna. Den forskare som vill genomföra en sådan undersökning måste vara synnerligen 

språkbegåvad och språkkunnig, då resultatet även med den duktigaste tolk och översättare till hjälp 

mycket lätt skulle kunna förvanskas i en översättning. Även kulturella skillnader i hur en berättelse 

byggs upp och förstås skulle lätt kunna leda till ett missvisande resultat, och forskaren måste alltså 

kunna förstå berättelsen i dess rätta språkliga kontext.  

 

Jag tror alltså tyvärr att en sådan undersökning skulle vara praktiskt taget omöjlig att genomföra, och 

vet att det den definitivt skulle övergå min förmåga, men kanske skulle man kunna göra en 

undersökning som i någon mån skulle kunna ge ett liknande resultat genom att finna svenska lärare 

och elever som studerar och arbetar i länder där de inte kan språket, och intervjua dessa. En sådan 

undersökning skulle med all säkerhet kunna vara genomförbar då det inte är helt ovanligt att svenskar 

börjar studera på cirkusskolor i till exempel Ryssland eller Frankrike utan att kunna ett ord av språket 



35 

 

då utbildningen tar sin början. Flera av de lärare och elever jag har intervjuat på skolan har till 

exempel självupplevda erfarenheter av detta. 

 

En undersökning som skulle vara lättare att genomföra, och intressant om man vill undersöka vad 

informanterna anser vara normalt, eller typiskt, i språksituationen på skolan vore att undersöka även de 

generiska narrativer som finns i mitt intervjumaterial. En sådan undersökning skulle kunna bidra till 

att ge en fylligare bild av hur lärare och elever använder sig av berättandet som resurs för att diskutera 

och beskriva språksituationen på skolan. 
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Bilagor 

Mina bilagor består av den transkriptionsnyckel jag har använt mig av samt de åtta narrativ jag använt 

mig av i helhet och i sin kontext. 

Bilaga 1 - Transkriptionsnyckel 

 

(.)  Paus under en sekund 

(..)  Paus 1-2 sekunder 

(...)  Paus över 2 sekunder 
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ord  Emfatiskt tryck 

o:rd  Förlängning av föregående ljud 

or-  Avbrutet ord/yttrande 

 

[]  Överlappande tal 

[[  Samtidigt inledda yttranden 

»      Repliken fortsätter på ny rad (används vid sekvenser av samtidigt tal) 

=  Latching (yttranden sammanbundna utan paus) 

 

°ord°  Sägs med svag röst 

+ord+  Sägs med starkare röst än normalt 

*ord*  Sägs med skrattande röst 

 

(SKRATTAR) Talaren skrattar 

(SKRATT)   Båda skrattar 

(ORD)   Övriga metakommentarer 

 

(ord)  Osäker tolkning  

(x)   Ohörbart ord 

(xxx)   Ohörbar sekvens 

 

hh  Hörbar utandning 

.hh  Hörbar inandning 

.ord  Hörbar inandning föregår ord 

 

,  Fortsättningston  

?  Stigande ton  

.  Fallande ton  

 

>ord<  Snabbare takt än vanligt 

<ord>  Långsammare takt än vanligt 

"ord"  Markerat annorlunda uttal/härmande röst  
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Bilaga 2 - Anita 1 
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Bilaga 3 - Anita 2 
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Bilaga 4 - Anita 3 och 4 
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Bilaga 5 - Henrik 1 
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Bilaga 6 - Henrik 2 
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Bilaga 7 - Henrik 3 
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Bilaga 8 - Henrik 4 
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