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 Sammandrag 
 

Detta arbete undersöker det muntliga interimspråket hos två f.d. illitterata L2-inlärare av 

svenska. Informanternas språksystem analyseras utifrån Klein och Perdues teori om basvarie-

tet som slår fast att kortutbildade inlärare som tillägnar sig ett L2 informellt utvecklar ett 

språksystem som präglas av förenklade strukturer och ett begränsat ordförråd, men som fun-

gerar väl i kommunikativa syften. Arbetet syftar till att pröva om teorin är tillämpbar även på 

f.d. illitterata inlärare som deltagit i formell undervisning och uppnått kursmålen för SFI 1A. 

Undersökningen, som fokuserar på lexikon och tempus, bygger på samtal som har spelats in 

och transkriberats. Resultatet visar att basvarietetens kännetecknande drag i hög grad kan ap-

pliceras även på de formella inlärarnas språksystem.  
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1 Inledning 
 

Jag har under de senaste fyra åren arbetat som lärare i svenska för kortutbildade och analfabe-

ter på studieväg 1 kurs A inom SFI. De kursdeltagare jag har mött och arbetat med under den 

här tiden utgör en rik mångfald av ursprung, levnadshistorier, personligheter, språkkunskaper 

och erfarenheter. Förutom att de har sitt ursprung och har levt till vuxen ålder i länder utanför 

Sverige, är deltagarnas gemensamma nämnare att de saknar förmågan att använda sig av mo-

dersmålets text eller skrift för att tillägna sig svenskan. Dessutom har de flesta aldrig tidigare 

underordnat sig en didaktisk tradition med yttre disciplinering genom lektions- och rasttider, 

närvarorapportering och pedagogiska kontrollfrågor som ofta utgör ramar för formell under-

visning. Jag kommer inte att definiera det mångfacetterade begreppet litteracitet ytterligare i 

detta arbete utan hänvisar till Frankers klargörande artikel i Hyltenstam och Lindberg 

(2004:675–713) för vidare läsning.  

Rimligtvis påverkas förutsättningarna att lära sig svenska när man inte har tillgång till den 

explicita L1-kompetens som funktionell litteracitet innebär. Inlärningen behöver dock inte 

nödvändigtvis vara mer mödosam för att undervisningen utesluter självständig textbearbet-

ning, även om läs och skrivinlärningen är tidskrävande. Min erfarenhet säger mig att de störs-

ta inlärningsframgångarna med deltagare på kurs A nås ju längre bort från den formella un-

dervisningens repertoar och ramar man lyckas röra sig som grupp. Jag kommer inte att för-

djupa mig i hur andraspråksinlärningen kan gå till för illitterata inlärare. Däremot kommer jag 

att presentera hur det tillägnade språksystemet vid muntlig produktion och interaktion kan te 

sig och fungera efter ungefär ett års formell språkinlärning på SFI och hoppas i och med det 

belysa två f.d. illitterata inlärares förmåga att tillägna sig svenska trots att de inte har tillgång 

till modersmålets skriftspråk som inlärningsredskap.  

Det ska här sägas att det somaliska ordet lakiin i uppsatsens titel betyder ’men’. 
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1.1 Syfte 
Syftet med detta arbete är att göra en kvalitativ beskrivning av två kortutbildade inlärares 

muntliga interimspråk i en interaktiv situation. Informanterna har deltagit i formell undervis-

ning och bedöms ha uppnått målen för SFI kurs 1A. Arbetet presenterar också de båda fors-

karna Wolfgang Klein och Clive Perdues teori om basvarietet (Klein & Perdue 1997), som 

innebär att kortutbildade vuxna inlärare som informellt tillägnar sig ett andraspråk generellt 

utvecklar ett interimspråk med förenklade strukturer och ett mycket begränsat lexikon. 

1.2 Frågeställning 

• Föreligger det några likheter, i så fall vilka, mellan det språk som inlärarna i min un-

dersökning har utvecklat inom ramen för formell undervisning och Kleins och Perdues 

teori om basvarietet? 

1.3 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen är disponerad på följande vis: Inledningsvis i kapitel 1 klargörs uppsatsens syfte 

och frågeställningar. I kapitel 2 presenteras undersökningens teoretiska utgångspunkt. I kapi-

tel 3 presenteras den metod och det material som använts till uppsatsen. I kapitel 4 redovisas 

och analyseras resultatet av undersökningen och i kapitel 5 diskuteras resultatet. 

2 Teoretisk utgångspunkt 
I detta avsnitt presenteras teorin om basvarietet (Klein & Perdue 1997). Vidare definierar jag 

kortfattat synen på kommunikativ kompetens och vad som kännetecknar traditionellt muntliga 

kulturer. Här presenteras också kortfattat Tropps forskningsresultat (Tropp 2003), som bygger 

på en prövning av hypotesen om basvarietetens universella giltighet och om den är tillämpbar 

även på avancerade inlärare. 

2.1 Basvarieteten  
Inom ramen för projektet Second Language Acquisition by Adult Immigrants undersöktes det 

informella tillägnandet av ett L2, dvs. andraspråk hos 40 nyanlända kortutbildade vuxna inlä-

rare med daglig kontakt med målspråket (Klein & Perdue 1997:309 f). SLAAI-projektet på-

gick 1981–1988 i fem europeiska länder.  I projektet fanns fem målspråk representerade och 
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sex olika L1, dvs. modersmål.1 Under den 30 månader långa undersökningsperioden gjordes 

regelbundna inspelningar och muntligt material från 20 informanter djupanalyserades.  

Dokumentationen utgick ifrån fyra olika typer av berättanden och samtal. Uppgifterna som 

informanterna tilldelades gick ut på att återberätta handlingen i en film, berätta om en person-

lig händelse eller framtidsplan, ge instruktioner och beskriva bilder. I samtliga förstaspråk och 

målspråk i SLAAI markerar det finita verbet tempus eller aspekt eller båda. Merparten av 

materialet som rör tempus i projektet hämtades från de personliga berättelserna eftersom be-

hovet av att förmå uttrycka tidsrelationer är uppenbart i den typen av narrativ. 

Klein och Perdue fann att alla 40 informanterna utvecklade ett relativt stabilt språksystem som 

var enkelt, mångsidigt och mycket effektivt i de flesta kommunikativa syften. Detta gramma-

tiskt förenklade språksystem kallade Klein och Perdue för The Basic Variety. För ungefär en 

tredjedel av informanterna utgjorde denna basvarietet också slutstadiet för deras andraspråks-

tillägnande.  

Basvarieteten kan betraktas som en basform för all andraspråksinlärning som inte sker i klass-

rumsmiljö och representerar också ett naturligt och genomskinligt samspel mellan form och 

funktion i allt mänskligt språk, menar Klein och Perdue. Basvarieteten utgörs således av de 

absolut mest nödvändiga beståndsdelarna av mänskligt språk snarare än de elaborerade, deko-

rativa dito som är ”…pleasant to the ear, hard to learn, but faithfully handed down from one 

generation to the next.” (Klein & Perdue 1997:304)   

Teorin om basvarietet utgår ifrån den forskningstradition som betraktar alla variationer av 

interimspråket som intrikata system i sig själva och inte enbart som avvikelser från målspråks-

normen (Abrahamsson 2009:43). Interimsspråksvariationerna karaktäriseras av en specifik 

lexikal repertoar och organisatoriska principer. Forskningen om basvarietet har koncentrerat 

sig på vuxna inlärare med ingen eller kort erfarenhet av språkstudier som har tillägnat sig ett 

andraspråk på spontan, informell väg. Klein och Perdue tillstår att basvarieteten främst kan 

appliceras på informella inlärare utanför klassrummet. Ett formellt tillägnat andraspråk kan 

vara effekten av medveten didaktisk metod där fokus läggs på specifika aspekter av målsprå-

ket (Klein & Perdue 1997:303). Ändock betraktar de basvarieteten som ett naturligt språksy-

stem som regelbundet uppkommer spontant hos olika inlärare av olika andraspråk.  

                                                
1 Målspråken var engelska, tyska, holländska, franska och svenska. L1-språken i projektet var punjabi, italienska, 
turkiska, arabiska, spanska och finska 
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Detta arbete undersöker om några av de kännetecknande basvarietetsdragen återfinns i den 

muntliga produktionen hos informanterna som deltagit i formell undervisning på studieväg 1 

inom SFI. 

 

2.2 Kännetecknande drag  
 

Basvarieteten kännetecknas av att utvecklade böjningsformer saknas (Klein & Perdue 

1997:311f). Inte heller förekommer satsfogningar, komplexa fraser, ordföljdsvariationer och 

grammatiska funktionsord. Lexikala enheter är i regel invarianta och figurerar i målspråkets 

presensform, i infinitiv eller nominativ form, men det kan också vara en böjningsform på mål-

språket. Kännetecknande för varieteten är också att tempus inte markeras grammatiskt. Vidare 

framkom det av SLAAI-projektet att informanternas strategier för att uttrycka tempus var lik-

artade. Ofta är uttalet starkt påverkat av modersmålets uttalsmönster. Grammatiska funktions-

ord förekommer inte, inte heller komplexa hierarkiska frasstrukturer som underordnade bisat-

ser etc. Principerna för sammansättning följer en konstruktion av substantiv plus substantiv 

snarare än avledningar. Basvarieteten svarar, trots sina uppenbara begränsningar, mot centrala 

kommunikativa funktioner och fungerar effektivt i avsedda syften. 

 

2.2.1 Temporalitet  

 

Typiskt för basvarieteten är att valet av verbform kan variera mellan stam, infinitiv och pre-

sens, men verben saknar tempusböjning och kopula saknas (Klein & Perdue 1997:320). Verb-

formen tycks variera med målspråkets specifika kännetecken, bl.a. förekommer – ing-formen 

bland engelska L2-inlärare. Vidare är utmärkande drag för varieteten ett kontinuerligt tilläg-

nande av tidsadverbial och att adverbialet urskiljningslöst kombineras med den valda verb-

formen (Tropp 2003:39). 

Tropp (2003) prövade hypotesen om basvarietetens universella tillämpning på all andra-

språksinlärning då hon analyserade skriftlig andraspråksdata från en grupp gäststuderande 

inlärare av svenska som andraspråk på avancerad nivå. Tropp fann att när de tempusdrag som 

kan knytas till varieteten prövades på en snabb och kvalificerad inlärargrupp, framkom resul-

tat som endast till mycket liten del styrker teorin om basvarietetens allmängiltighet. Hon visar 
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också att det är svårare att ange karakteristika för ett avancerat inlärarspråk än ett inlärarspråk 

på elementär nivå. Tropp slutleder att skolbakgrunden, dvs. litteraciteten är avgörande, inte 

bara för inlärarens förutsättningar att tillägna sig ett andraspråk, utan skolbakgrunden påver-

kar också vilka moment som tillägnas vid vilken tidpunkt i inlärningsgången (Tropp 

2003:163). 

Diskursstrukturen i basvarieteten följer enkla principer. En tidsrelation etableras med hjälp av 

tidsadverbial som följs upp med oböjda verb. De tidsadverbial som förekommer utgör en rik 

repertoar. Där återfinns kalenderformen, söndag, på kvällen, adverb som uttrycker tidsrelatio-

ner som efter och före, igår och nu, frekvensadverb som alltid, aldrig, fyra gånger och dura-

tionsadverb som två timmar. Tidsadverbial som rör två referenspunkter, som fortfarande, re-

dan etc. förekommer inte i basvarieteten. Däremot ingår också gränsmarkeringskonstruktioner 

som uttrycker början och slut som slut skolan.  

Den rika förekomsten av tidsadverbial möjliggör för basvarietetstalaren ett effektivt historie-

berättande eftersom det förutsätter temporal information. När tidsramen väl är angiven, an-

tingen består eller ändras den med enkla medel, samtidigt kan frekvensen av aktiviteter anges 

med mycket små medel.  

 

2.2.2 Lexikon  

 

I basvarieteten förekommer få grammatiska funktionsord och orden böjs med regel inte. Ord-

förrådet består företrädesvis av substantivliknande och verbliknande ord samt några adjektiv 

och adverb (Klein & Perdue 1997:312). Typiskt för basvarieteten är alltså att ordförrådet 

främst består av de öppna ordklasserna med en rik variation av tidsadverbial som uttrycker 

temporalitet och att verben till största del förekommer i invariant form, dvs. i presens eller 

infinitiv. Pronomensystemet består av den som talar, den som lyssnar och tredje person. Någ-

ra kvantifierande komponenter och prepositioner med övergeneraliserande lexikal betydelse 

förekommer. Vidare växer också ordförrådet ut främst genom de öppna ordklasserna, vilket 

innebär att substantiv, verb, ett antal adjektiv och adverb har hög representation. Med undan-

tag av vissa personliga och demonstrativa pronomen samt prepositioner förekommer inte ele-

ment i de slutna ordklasserna.  Först när basvarieteten har passerats i tillägnandeprocessen 

ökar frekvensen av artiklar, konjunktioner och pronomen. 
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Sammanfattningsvis är de basvarietetsdrag som fokuseras i detta arbete: 

�  Lexikon som väsentligen består av oböjda enheter från målspråkets öppna ordklasser.  

�  Tempus som anges effektivt genom användningen av tidsadverbial. Verb som förekommer 

företrädesvis i stam, infinitiv eller presens.  

 

2.3 Kommunikativa strategier  
 

”There are rules of use without which the rules of grammar would be useless” (Hymes 1972, 

citerad i Canale & Swain 1980:4). En förutsättning för att själva talhandlingen ska fylla sitt 

syfte är att talaren är medveten om när, var och med vem yttrandet är lämpligt. Dell Hymes 

myntade begreppet kommunikativ kompetens 1972 (Hammarberg 2004:36) och avsåg med det 

både språklig kunskap och färdighet. I performansen realiseras och interageras de strategiska 

kompetenserna som aktiverar kunskaper i språket och om språket och hanterar begränsningar 

i den grammatiska kompetensen. Den kommunikativa kompetensen kan således inte mätas 

eftersom endast performansen är observerbar (Canale & Swain 1980:6). Selinker problemati-

serade tidigt att det är svårt att avgöra om språkliga förenklingar som resulterar i språkliga fel 

ibland kan vara en förutsättning för att kommunikationen ska kunna upprätthållas, vilket in-

nebär att förenklingarna faktiskt utgör en del av den kommunikativa kompetensen (Abra-

hamsson 2009:114). De kommunikativa strategierna engageras alltså när de språkliga resur-

serna inte räcker till. Exempel på kommunikationsstrategier är omskrivningar, språkväxling, 

egen ordprägling etc. (Hammarberg 2004: 58). Även paralingvistik måste betraktas som en 

form av kommunikationsstrategi eftersom den syftar till att förstärka de språkliga budskap 

som talaren försöker förmedla. 

 

2.3.1 Muntlig tradition 

 

Kommunikation, kunskapsöverföring och språklig socialisationsprocess ter sig olika i den 

litterata och den muntliga traditionen (Kyumcu 1993:133ff). Patrick Chamoiseau, kreolsk 

författare från Martinique reflekterar över skillnaderna mellan berättande i de båda traditio-

nerna: 
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Hur förklara detta fenomen, den kreolske berättaren? En gammal analfabet från landsbygden, to-
talt obetydlig, reser sig upp och förvandlas till en ordets mästare? Jag har själv fått uppleva hans 
enastående förmåga att uppfinna och avpassa allt efter vibrationerna inom publiken. Inför ett så-
dant geni frågade jag mig varför jag inte kunde försöka tillföra min egen text något litet av dess 
narrativa rikedom […] När jag läser mina anteckningar från den tid jag följde honom på torget 
förstår jag förräderiet i att skriva det talade ordet. Intonationen, mimiken, hela berättandets 
kroppslighet försvinner (Charmoiseau, Solibo Magnifique 1988, citerad i Kyumcu 1993:138). 

 

Ett utpräglat särdrag som förekommer i uttrycksformer hos illitterata personer är att huvudsat-

serna sammanlänkas med varandra med hjälp av konjunktionen och istället för med använd-

ning av bisatser och kan i och med det beskrivas som additiv snarare än underordnande. För 

vidare läsning om skillnaderna mellan muntligt baserade tanke- och uttrycksformer hänvisas 

till Ong (1990).  

Informanterna i denna undersökning har vuxit upp i samhällen som präglats till större delen 

av muntlig tradition än av skriftspråklig. Detta faktum kan möjligen ha betydelse för hur in-

formanterna uttrycker sig vad gäller gester, mimik och andra kommunikativa signaler. Vidare 

kommer en av informanterna från en utpräglat polyglossisk miljö och är alltså van vid att skif-

ta mellan olika språk och lingvistiska repertoarer beroende på sammanhanget. Kroppsspråket 

kommer jag dock inte att undersöka i denna studie. 

Hursomhelst är det rimligtvis flera faktorer som spelar in vid utvecklandet av strategisk kom-

petens vid tillägnandet av L2. Individuella variationer i vårt sätt att uttrycka oss formas av vår 

livssituation och personliga egenskaper. Alla talspråkliga kulturer framhäver troligtvis inte 

samma aspekter av talhandingarna, dvs. social smidighet kan värderas högre än klarhet i ett 

yttrande och tvärtom beroende på situation och mottagare. Den stora skillnaden tycks vara att 

den muntliga framställningen bärs fram av mimik, gester, röstklang och andra klargörande 

ledtrådar medan en skriven text bärs fram av den logik som framträder i dispositionen (Cerú 

1993:148). 

 

3 Metod och material 
 

I detta avsnitt beskriver jag hur jag gått till väga för att samla in materialet som ligger till 

grund för min analys. Jag presenterar kort mina informanter och deras språkbehärskningsnivå 

och redogör för det initiala syftet med samtalen, hur samtalen utformades och hur de doku-
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menterades. Vidare belyser jag hur jag har resonerat i arbetet med att transkribera materialet 

samt redogör för vilka principer jag har använt mig av under transkriptionsarbetets gång. Jag 

presenterar också kort den metod jag använt mig av vid analysen av materialet. 

 

3.1 Forskningsetik 
 

Jag har i mitt arbete följt följande av Vetenskapsrådets (Vetenskapsrådet 2005) etiska regler 

för forskare inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning:  

Konfidentialitetskravet som innebär att alla uppgifter är konfidentiella och informanterna 

anonyma. 

Informationskravet som innebär att informanterna informeras om undersökningens syfte och 

att de närsomhelst kan avbryta sin medverkan eftersom deltagandet är frivilligt.  

Samtyckeskravet som innebär att informanterna har rätt att bestämma över sin medverkan och 

har rätt att avbryta sin medverkan både före och under intervjutillfället. 

Nyttjandekravet som i detta fall innebär att informanternas svar endast kommer att användas 

som underlag för pedagogisk bedömning och som data till detta arbete . 

Jag har tydliggjort det initiala syftet med inspelningen vid intervjutillfället innan jag har satt 

igång bandspelaren. Informanterna har då varit medvetna om att inspelningen kan komma att 

spelas upp för andra personer. Jag har också i efterhand fått informanternas tillåtelse att analy-

sera och använda de transkriberade intervjuerna för denna undersökning. 

 

3.2 Informanter 
 

Båda informanterna har deltagit i formell undervisning inom ramen för SFI:s studieväg 1 kurs 

A och har bedömts uppnå kursmålen. Jag har varit en av två ordinarie lärare i gruppen där 

informanterna studerat. Jag har också tillsammans med den andra läraren ansvarat för bedöm-

ning och betygssättning av deltagarna i gruppen. Informanterna har, i likhet med andra stude-

rande på SFI 1A, ingen eller några få års skolbakgrund ifrån hemlandet. Båda informanterna 

är kvinnor, vilket är representativt för den undersökta gruppen i ett större perspektiv d.v.s. 



13 
 

illitterata inlärare i Sverige. En av informanterna kommer från Somalia och en från Senegal. I 

båda länderna är ca 60 % av den vuxna befolkningen analfabeter. Båda kvinnorna kan beskri-

vas som illitterata i den bemärkelsen att de aldrig format eller läst någon typ av bokstäver när 

de började studera svenska inom SFI. De har aldrig tidigare deltagit i undervisning. En av 

deltagarna kommer från en utpräglat polyglossisk miljö och behärskar, förutom sitt moders-

mål djola, också andra afrikanska språk (bl.a wollof), franska och viss engelska. Den andra 

deltagaren behärskar enbart sitt modersmål, somaliska, utöver svenskan. 

 

3.3 Samtal 
 

Samtalen som pågår i ca 20 min äger rum på tu man hand mellan mig och informanten i ett 

avskilt rum på skolan där informanterna studerar svenska. Syftet med samtalen har varit att 

dokumentera att inläraren uppnår målen för kurs A även om samtalet i sig inte är examineran-

de. Att inläraren faktiskt uppnått målen för kurs A har säkerställts genom formativa bedöm-

ningar i klassrummet över tid. Ett delsyfte med samtalet är att inläraren ska bli bekant med 

testsituationen. Inledningsvis har inläraren informerats om syftet med inspelningen. Inläraren 

har alltså varit medveten om att inspelningen kan komma att spelas upp för andra lärare vid 

bedömningsoklarheter samt skickas in till Stadens centrala SFI-enhet som belägg för lärarens 

bedömning, om deltagaren av någon anledning skulle misslyckas på A-testet som utförs av en 

lärare som inte undervisar i deltagarens grupp.  

 

3.3.1 Uppnådda mål för SFI 1A 

 

Informanterna har också inför samtalet blivit uppmärksammade på syftet med samtalet och på 

så vis blivit påminda om målen för kursen, dvs. inläraren har uppmuntrats att tala om vardag-

liga saker som är av vikt för inläraren själv. Enligt Skolverkets kursplan för SFI1A ska inlära-

ren förstå tydligt, enkelt tal i konkreta, vardagsnära situationer, d.v.s. information som är av 

omedelbart intresse för deltagaren. Vidare ska deltagaren kunna etablera social kontakt genom 

att med stöd förmedla budskap med hjälp av vanliga fraser samt ställa och besvara enkla frå-

gor av för deltagaren omedelbart intresse. Inläraren ska också kunna kommunicera med ett 

enkelt språk och med hjälp av gester. Deltagaren ska vidare kunna kommentera något för del-
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tagaren bekant. (Skolverket 2008). Såtillvida är de kommunikativa kunskapskraven lågt ställ-

da. Kursmålen stipulerar inte ett specifikt ordförråd utan fokuserar på funktionell kommunika-

tiv språkbehärskning. 

 

3.4 Genomförande 
 

Efter ett inledande samtal om syftet med inspelningen och en genomgång av målen för kursen 

har jag förvissat mig om att deltagaren går med på att bli inspelad. Värt att nämnas är också 

att båda informanterna deltagit i undervisning i min grupp. En av informanterna har studerat i 

min grupp i 18 månader, med flera månaders uppehåll i studierna p.g.a. sjukdom och den 

andra informanten i ca 2 månader. Samtalen har en tydligt pedagogisk prägel med mycket 

stöd och rättelser. I den meningen är samtalen strukturerade och kan liknas vid intervjuer. 

Turtagningen är tydlig och jag väntar ofta in informanten längre än jag hade gjort i ett spon-

tant samtal eftersom syftet med samtalet är att hon ska få möjlighet att visa både bredd och 

djup av sin språkbehärskning.  

Förmodligen har de inledande instruktionerna jag gav inför samtalet påverkat både samtalets 

innehåll och flyt. Även om jag upplever att jag har goda relationer med vänskaplig ton med 

informanterna, måste samtalen beskrivas som semi-institutionella, med en tydlig hierarki. 

Informanterna vet att de har en möjlighet att visa upp sin språkbehärskning och jag ställer 

öppna frågor för att de i samtalsämnena i möjligaste mån ska utgå ifrån sig själva. Samtidigt 

är de medvetna om att de blir bedömda av mig under samtalets gång. Det kan alltså i den me-

ningen inte beskrivas som samtal mellan jämbördiga, på lika villkor. Jag har lagt mig vinn om 

att inte glömma bort detta i arbetet med transkriptioner och vid analysen. 

 

3.5 Transkriptioner 
 

Transkriptionerna av samtalen med inlärarna som ligger till grund för detta arbete utgår delvis 

ifrån de principer som ställts upp inom projektet Svenska samtal i Helsingfors (SAM). För en 

utförligare beskrivning se Forsblom (2010:53ff). Vissa av principerna har jag hämtat från 

Conversation Analysis-metoden CA (Norrby 1996:32ff). Transkriptionsarbetet är en process 

och ett resultat av bestämda urvalskriterier och i den meningen kan inte hävdas att transkrip-
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tionerna objektivt återger ett komplett samtal. Jag har utgått ifrån en bastranskription och ar-

betat induktivt med den för att klargöra analysens komponenter i enlighet med CA (Norrby 

1996: 32). Transkriptionerna syftar till att återge samtalens mångdimensionella karaktär ge-

nom att inkludera t. ex kommunikativa signaler som inte direkt gestaltas i talet.  

Skriftspråkets konventioner räcker inte till för att rättvisande och uttömmande återge en indi-

vids talhandlingar, det tycks vara en vedertagen sanning inom transkriptionsmetodiken i stort. 

Eftersom informanterna i denna undersökning är andraspråkstalare är transformeringen som 

transkriptionen utgör särskilt vansklig. Fonologiska fenomen och egenskaper, pauser, tvekan, 

ord och fraser på andra språk som skjuts in omedvetet eller medvetet, samt icke-verbala ytt-

ringar och paralingvistik standardiseras genom en ”implicit verkande skriftspråksnorm” (Li-

nell 1994:5) som är präglad av transkriptören, d.v.s. mig.  Eftersom förutsättningen för en 

kvalitativ analys av transkription är upprepat lyssnande blir lyssnandet också en viktig del av 

analysen samtidigt som det förstärker de intryck jag fick under samtalets gång.  En avvägning 

krävs mellan att få till stånd å ena sidan en korrekt fonetisk och fonologiskt återgivning av 

samtalet och å andra sidan en rimligt lättläst transkription. Transkriptionen måste vara selektiv 

för att underlätta analysen av materialet (Linell 1994:3).  

Min utgångspunkt inför detta arbete har varit att transkriptionerna ska ge en rättvisande bild 

av samtalet och informanternas sätt att uttrycka sig i möjligaste mån. Jag har dock valt att i 

enlighet med Linell (1994:14) betrakta transkriptionerna som öppna system, där jag är fri att 

utelämna eller inkludera konventioner och symboler utifrån arbetets syfte. Jag har undvikit att 

belasta transkriptionen med tecken och symboler som gör texten omotiverat svårläst i enlighet 

med Norrbys (1996:91) rekommendationer. Undersökningens båda samtal återfinns transkri-

berade som bilagor till detta arbete. 

 

3.6 Transkriptionsprinciper 
 

De principer jag har arbetat fram under transkriptionsarbetet har fokuserat på innehålls- och 

interaktionsaspekter snarare än form som t.ex. uttalsvariationer. Min uppställning i transkrip-

tionerna är av lineär dramadialogisk modell (Linell 1994:14f) d.v.s. samtalen återges replik 

för replik. Jag har medvetet försökt undvika överbelastade och svårlästa transkriptioner ge-

nom att inte återge talspråksformernas fonetiska representation av ljuden. Däremot har jag 

med kursiv understruken stil återgett ord eller fraser på svenska som inkluderar specifika ut-
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talsvarianter tillhörande informantens förstaspråk eller andra språk. Det gäller t. ex somali-

skans typiska infogande av vokalljudet /i/ för att markera slutet av konsonantkluster t.ex. högti 

och somaliskans oaspirerade labiala representation av /p/ t ex broblem. Jag har också försökt 

återge ord och fraser på informantens första eller övriga språk som förekommer i materialet i 

kursiv stil. Därtill återfinns en ordlista i transkriptionen för att underlätta läsning och förståel-

se.  

Vad gäller turtagning har jag inte funnit underlag för att utarbeta specifika markeringar som 

anger det. Samtalen bygger till stor del på frågor följda av svar med naturliga pauser däremel-

lan. På grund av samtalens karaktär och syfte (se 3.3 i detta arbete) förekommer alltså inget 

yttrande som blir avbrutet och inte heller några överlappningar. Jag har frångått skriftspråks-

normen när konventionaliserade talspråksuttryck har förekommit. Sålunda har jag skrivit o för 

och, dom för de samt e för är. Om uttalet däremot har följt skriftspråksnormen har jag tran-

skriberat och, de och att. En del ofta reducerade ord som de(t), me(d) skrivs i sin reducerade 

form. Andra ofta reducerade ord som ja(g), va(d), va(r) skrivs i enlighet med skriftspråks-

normen för att underlätta läsningen.  

I enlighet med CA-modellen (Norrby 1996:96) markerar jag endast avvikelser från det norma-

la vad gäller emfas, längd och ljudstyrka. Ur kommunikativ synvinkel är intonation grund-

läggande (Forsblom 2010:64). Istället för skriftspråkliga tecken för intonation, d.v.s. punkt 

och frågetecken osv., markerar jag med pilar. � representerar frågeintonation, � markerar 

avslutning av yttrande och � markerar tydlig fortsättningsintonation. 

Det mest betonade ordet i ett yttrande markeras med VERSALER. Versaler används vidare 

inte för att markera början på yttrande, men däremot ortografiskt vid namn. Svag röststyrka, 

sotto voce, markeras med { }omkring ordet eller yttrandet. Detsamma gäller för viskande tal. 

Tal som refereras som t. ex när informanten återger vad någon annan har sagt anges inom 

citationstecken. 

Jag har valt att inte ange pauser i sekunder eftersom jag uppfattar att användningen av symbo-

ler och tidsangivelser försvårar läsningen. Pauser markeras med #. Lång paus markeras med 

##. Längre pauser än så beskrivs inom parenteser. Pauser med tvekljud transkriberas ee och 

aa. Det som inte låter sig fångas av enbart ljudinspelade transkriptioner, men som ändå utgör 

en stor del av interaktionen har jag beskrivit inom parenteser t. ex (nickar långsamt), (himlar 

med ögonen), (skrattar). Efter samtalen lyssnade jag genast igenom hela det inspelade materi-
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alet och antecknade informanternas paralingvistiska uttryck ur minnet. Anteckningarna bygg-

des på med transkriptioner i omgångar.  

Uppbackningar i form av uttryck som mm, aha etc. markeras fonografiskt. Ljud, ord eller fra-

ser som inte går att uppfatta noteras med [ohörbart]. Detsamma gäller tveksamma tolkningar 

av yttranden. I detta arbete har jag utgått ifrån Linells betonande av att allt material behandlas 

konfidentiellt och principen om andra bokstaven som initial (Linell 1994:24f). Det verkliga 

namnets andra bokstav utgör det fiktiva namnets initiala. Gudrun Svensson från Malmö blir i 

detta system Ulrika Vanger från Arpsjö. Jag uppger också i båda transkriptionerna att namnen 

är fingerade. 

 

3.7 Analysmetod 
 

Analysen av transkriptionerna bygger på CA vars induktiva utgångspunkt utesluter att hypote-

ser ställs upp i förväg utifrån en specifik språkteori. Istället byggs analyserna på de enheter 

som deltagarna i interaktionen faktiskt använder (Norrby 1996:32ff). I strikt mening måste 

samtalen som ligger till grund för den här undersökningen definieras i gråzonen mellan ett 

institutionellt samtal, en intervju och ett naturligt uppkommet samtal. CA har tidigare primärt 

använts vid analyser av förstapråkstalares interaktion med varandra. Norrby påstår att anled-

ningen till detta är att analyseraren bara kan förstå materialet helt och fullt om det förs mellan 

personer som har samma språkliga och kulturella bakgrund som hon själv (Norrby 1996:36). 

Det perspektivet ter sig främmande för mig i detta arbete då syftet här är att beskriva infor-

manternas tillägnade L2 som det faktiskt framträder genom en kvalitativ analys. Jag har un-

dersökt materialet för att utröna om teorin om basvarietet (Klein & Perdue 1997) är tillämpbar 

på informanternas språksystem.  

Med utgångspunkt från teorin om basvarietet har jag fokuserat på temporalitet och ordförrådet 

som kännetecknar BV. Inledningsvis åskådliggör jag informanternas språkbehärskning genom 

att jag sammanfattar innehållet i samtalet samt gör en kvalitativ beskrivning av deras kommu-

nikativa strategier och strategiska kompetens. Här beskrivs också kortfattat intervjuarens re-

sponser och talhandlingar. Vidare gör jag en kvantitativ analys av informanternas uttryck av 

tempus genom att redogöra för förekomst av verb, val av verbform samt förekomst av tidsad-

verbial och vilken typ av tidsadverbial som förekommer. Slutligen följer ett kvantitativt 

åskådliggörande av informanternas ordförråd då jag redogör för förekomsten och frekvensen 
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av verb, substantiv, pronomen, adverb, prepositioner och adjektiv. Genom detta åskådliggö-

rande prövas om de grammatiska drag som kännetecknar basvarieteten är tillämpbara på in-

formanternas språkanvändning.  

 

4 Resultat 
 

I detta avsnitt redovisas de inspelade och transkriberade samtalen. Inledningsvis ges en be-

skrivning av samtalens innehåll, vilka budskap informanterna förmedlar och hur de gör det. 

Sedan följer en kvantitativ analys av informanternas ordförråd och uttryck av temporalitet 

utifrån de kännetecknande drag i basvarieteten, BV, som tidigare presenterats.  

4.1 Samtal med Iman Ali 
Samtalet med Iman Ali följer en tydlig intervjustruktur där hon svarar på de frågor jag ställer. 

Iman initierar inte själv några samtalsvändor och jag lämnar ingen öppning för detta heller 

genom att implicera nya vändningar i samtalet. Jag reflekterar endast mycket kortfattat över 

vad hon säger genom mina yttranden och signalerar till största del endast att jag förstår och 

håller med. Det framkommer också av samtalet att Iman och jag har känt varandra sedan den 

allra första dagen hon började läsa svenska, vilket innebär ca18 månader. Det finns ett flyt i 

kommunikationen som kanske till stor del bygger på att jag kan förutsäga ungefär vad hon ska 

svara på varje fråga jag ställer. Ur pedagogisk synpunkt har det naturligtvis sina poänger, men 

samtalet vi för har dessvärre inte mycket gemensamt med det testsamtal hon kommer att ut-

sättas för eftersom interlokutören då saknar min grad av förförståelse. 

Samtalet kretsar till stor del kring Imans sviktande hälsotillstånd. Hon lyckas beskriva att hon 

har problem med ögonen och medicinerar dem med droppar varje dag och att hon tar olika 

antal droppar varje dag i väntan på operation av ett öga. Hon förklarar att det återstår att se om 

hon behöver operation av båda ögonen. Hon berättar att hon ska fortsätta med dropparna un-

der juni och juli och att hon ska träffa läkaren i augusti för att undersöka om ögondropparna 

har haft avsedd effekt. Hon berättar också att hon tar sprutor för sin diabetes fyra gånger varje 

dag, i magen och i benen samt att hon har haft problem med hjärtat, men att det är bättre nu.  

Hon berättar vidare om en incident då hon hade glömt bort att äta och fick ta en insulinspruta i 

tunnelbanan efter SFI-studierna klockan tolv på väg till jobbtorget och hur hon sedan tuppade 

av på jobbtorget som en följd av att hon slarvat med maten. Hon beskriver att hon upplever 
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det som svårt att läsa vad som står på tavlan i klassrummet på grund av sin ögonsjukdom. 

Dessutom ger hon uttryck för tvivel på sin egen förmåga att lyckas med inlärningen. Vidare 

lyckas hon beskriva att hon varit inlagd på sjukhus med dropp i nio dagar och att hon tyckte 

det var en positiv upplevelse att ha en larmknapp till hands och att hon dessutom talade 

svenska med sjuksköterskan som hade uppsikt över om hennes socker var högt eller lågt.  

Det är en ansenlig mängd information Iman lyckas förmedla. Till Imans starkare sidor i kom-

munikativ färdighet hör absolut hennes animerade paralingvistik. Visserligen vilar en stor del 

av samtalets dynamik på min förförståelse av hennes levnadsomständigheter, men det före-

kommer mycket lite meningsförhandlande. Hon förstärker kraftfullt sina verbala budskap ge-

nom gester, mimik och tonfall. Hennes begränsade ordförråd kompenseras till stor del av den-

na starka strategiska kompetens. 

 

4.1.1 Markering av temporalitet med hjälp av verb 

 

I detta avsnitt presenteras Iman Alis verbanvändning under samtalet genom en redogörelse i 

tabellform över förekomsten av verb, val av verbform och dess frekvens i hennes muntliga 

produktion. Vidare presenteras även förekomsten och frekvensen av tidsadverbial och en ka-

tegorisering av adverbialen. I tabellen presenteras förekomsten av verb i Iman Alis muntliga 

produktion, samt hennes val av verbform och verbens frekvens under samtalets gång vilket 

markeras med siffra inom parentes om ordet förekommer mer än en gång. 

Tabell 1. Förekomst och frekvens av verb som markerar temporalitet 

PRESENS                                     INFINITIV PRETERITUM 

kommer (9) titta (6) lyssna (2)  kom (2) 

förstår (6) gå (6) prata (2)  visste  

tycker om (4) operera (5) läsa   glömde  

heter (2) byta (4) ta  

talar  skriva (3) berätta  

svimmar  hämta (3) kolla  

bor sova (3)   

lyssnar hämta (3)   

berättar  äta (3)   
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Iman använder 27 olika verb vid sammanlagt 74 tillfällen under samtalet. Hon använder sig 

av presens vid 26 tillfällen, infinitivformen vid 44 tillfällen och preteritum vid 4 tillfällen. Det 

förekommer inga konstruktioner med hjälpverb följt av huvudverb i infinitiv, men anmärk-

ningsvärt är att Iman inbegriper partikelverbet tycker om vid fyra tillfällen, även om konstruk-

tionen inte används korrekt: ”kanske Iman tycker om svenska varje dag gå hem”,”kanske 

Iman tycker om� inte förstår”, ”lakiin kanske Iman tycker om två år svenska kanske kom-

mer”. Möjligen övergeneraliserar hon uttrycket till att omfatta verben vill och kan. 

Kännetecknande för BV är att talaren använder verb företrädesvis i stam, infinitiv eller pre-

sens, vilket även utmärker Imans användning av verb under samtalet. I detta avseende över-

ensstämmer Imans språksystem med BV. 

 

4.1.2 Markering av temporalitet med tidsadverbial 

 

 I detta avsnitt presenteras tidsadverbialen som Iman använder under samtalet genom tabellen 

nedan med adverbialen kategoriserade efter typ. I tabellen redovisas förekomsten av tidsad-

verbial i Iman Alis yttranden under samtalet. Tidsadverbialens frekvens redovisas genom siff-

ra inom parentes om ordet förekommer mer än en gång. 

Tabell 2. Förekomst och frekvens av tidsuttryck 

kalenderadverbial adverbial som 
uttrycker tidsrela-
tioner 

frekvensadverbial durationsadverbial gränsmarkeringsadverbial 

klockan tolv  nu (7) varje dag (10)  nio dagar (2)   

juni  nästa  fyra gånger (2) två år  

juli  om två år     

augusti      

2008 november     

 

Iman använder 12 olika uttryck för att etablera tidsram under samtalet, och det gör hon vid 29 

separata tillfällen. Företrädesvis använder hon innehållsstarka uttryck som etablerar tidsrela-

tioner. Adverbiella uttryck av typ 5 förekommer inte i Imans produktion under samtalet. Iman 
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markerar tempus med hjälp av tidsadverbial, vilket också kännetecknar BV. Även i detta av-

seende överensstämmer Imans språksystem med BV. 

4.1.3 Lexikon 

 

I detta avsnitt följer ett åskådliggörande i tabellform över fördelningen av Imans ordförråd 

under samtalen. Tabellerna visar de element av Iman Alis ordförråd som hon använder i 

kommunikationen under samtalets gång. Frekvensen anges med siffra inom parentes om ordet 

förekommer mer än en gång. 

Tabell 3. Förekomst och frekvens av substantiv 

                                                                                 SUBSTANTIV (104) 

problem (13) tåg (3) dropp huset 

dag (11) jobbtorget (2) vatten lägenhet 

ögon (8) magen (2) kurs kursen 

svenska (5) huvudet (2) läkare klockan 

socker (5)  namn (2) tunnelbanan  tavla 

spruta (4) ambulansen (2) läkare  droppar 

år (3) skolan (2) klassen  benen 

droppe (3) sjukhus (2) klassrummet  golvet 

hjärta (3) sjuksköterska (2) insulin dagar 

gånger (3) finger (2) språk  

personnummer (3) Somaliska larm  

 

Tabell 4. Förekomst och frekvens av verb  

                                                                   VERB (71) 

kommer (9) sova (3) berätta 

titta (6) äta (3) glömde 

förstår (6) hämta (3) visste 

gå (6) skriva (3) talar 

operera (5) kom(2) svimmar 

tycker om (4) heter (2) bor 

 byta (4) prata (2) läsa 

lyssna (4) Kolla ta 
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Tabell 5. Förekomst och frekvens av pronomen, adjektiv, adverb och prepositioner 

PRONOMEN (14) ADJEKTIV (9) 

ADVERB (86) 

PREPOSITIONER (9) 

alla (4) mycket (25) varje (3)  i (7) 

jag (4) kanske (13) glad (2) till  

ingen (2) bra (12) liten(2) från  

andra  lite (8) svårt   

min inte (8) klar  

 hem (5) stora   

 högt (4) fint   

 bara (4) jättebra  

 ont (3)   

 

Imans ordförråd består till stor del av element ur de öppna ordklasserna, i synnerhet substan-

tiv. Förutom vid samtalets två inledande frågor som besvaras relativt mekaniskt med hela fra-

ser uttrycker Iman sig utan att använda subjektspronomen för vare sig första, andra eller tredje 

person. Anmärkningsvärt är att hon under samtalet vid flera tillfällen refererar till sig själv 

som Iman istället för jag. På samma vis använder hon också intervjuarens namn vid en direkt 

fråga istället för att använda pronomet du då hon säger ”lakiin Malin förstår mycket pro-

blem?” På min tredje fråga tycks hon veta att hennes svar bör innehålla prepositionen i, men 

hon uppfattar förmodligen inte att den fyller någon större funktion och har inte automatiserat 

helfrasen, så hon inleder med prepositionen ”bor Årby ja". 

Iman använder sammanlagt 484 svenska ord under samtalets gång. Av dessa är 104 dvs. 21 % 

substantiv.  21 % av substantiven förekommer endast vid ett tillfälle. Pronomen använder hon 

vid sammanlagt 14 tillfällen, men endast två olika pronomen förekommer en enda gång. Ver-

ben, som är sammanlagt 71, utgör 15 % av samtalets ord. Iman uttrycker sig med hjälp av 

adverb vid 86 tillfällen. Adverben utgör således 18 % av samtalets alla ord. Adjektiv före-

kommer i mycket liten utsträckning, vid endast 9 tillfällen. Under samtalet uttrycker sig Iman 

med hjälp av 3 olika prepositioner vid 9 tillfällen.  

Sammanfattningsvis kan sägas att med undantag för att Iman faktiskt skiftar urskiljningslöst 

mellan bestämd och obestämd form, överensstämmer de kännetecknande dragen i Imans 
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språksystem och BV, vars lexikon främst består av oböjda enheter från målspråkets öppna 

ordklasser. Iman använder få pronomen, adjektiv och prepositioner. Hennes ordförråd realise-

ras också i produktioner utifrån få organisatoriska principer och kopula saknas helt vilket ock-

så överensstämmer med strukturerna i BV. 

 

4.2 Samtal med Amina Diop 
 

Samtalet med Amina Diop har tydlig struktur av intervju. Amina förefaller nervös under sam-

talet vilket manifesteras i hennes många tvekljud och möjligen också de många missförstån-

den. En ansenlig del av budskapen som förs fram föregås av förhandlingar om betydelsen. För 

mig blir det tydligt genom transkriptionen att Amina och jag inte känner varandra särskilt väl. 

Vid tidpunkten för samtalet hade Amina just bytt till den grupp jag undervisade i och åter-

kommit från en språkpraktik. Å ena sidan upplevde jag att vi hade en bra personkemi, men vi 

kände inte varandra. Det får konsekvenser av både positiv och negativ karaktär för Amina 

som inlärare och för samtalet.  

Å andra sidan är det tydligt att jag inte vet hur mycket hon kan, varför hon ges upprepade 

möjligheter att visa sitt fulla språkregister snarare än att reproducera den av mig förväntade 

behärskningen. Mina yttranden framstår som långt mer enträgna och tjatiga under samtalet 

med Amina än med Iman. Dessutom siktar jag mot en högre grad av receptiv förmåga med 

Amina än med Iman, då jag initierar nya ämnen i samtalet, t ex kommenterar jag vädret helt 

apropå och får direkt medhåll av henne. En ytterligare fördel för Amina är att hon faktiskt 

utsätts för en ordinarie testsituation och får därmed en inblick i hur det känns och hur det går 

till att göra test. Möjligen är Aminas undvikande av att använda extralingvistik för att göra sig 

förstådd en konsekvens av att hon inte känner sig riktigt hemma med mig. Det kan naturligt-

vis också ha en rad andra orsaker.  

Samtalet med Amina rör sig över fler och bredare ämnesområden än samtalet med Iman Ali. 

Inledningsvis responderar hon på min kommentar om vädret och berättar att hon och hennes 

familj har promenerat i helgen. Hon lyckas också uttrycka att hon inte trivs med att vara syss-

lolös utan skola och kompisar hemma, utan att hon gärna vill fortsätta med praktiken även 

under sommaren eftersom hon ändå inte ska åka till sitt hemland för att semestra. Hon berättar 

också var hon bor och att hon trivs där. En lång förhandling inleds då vi missförstår varandra 

när jag frågar om vilken tid hon åker till skolan. Hon använder sig av flera olika möjliga tolk-
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ningsmöjligheter och erbjuder lösningar i form av påståenden om vad hon gör på morgonen. 

Möjligen är det uttrycken för klockslag som Amina inte riktigt har koll på.  

Hon berättar vidare vad hon gör hemma efter skolan och hon berättar om sin mans ursprung 

och hälsotillstånd samt vilka språk de talar hemma. Vidare berättar Amina om sin språkprak-

tik hon just slutfört på en förskola. Det är tydligt att Amina har utökat sitt ordförråd genom 

språkpraktiken då hon lyckas berätta om barnens åldrar, antal personal i ett rum och vad bar-

nen äter till lunch och frukost. Hon beskriver också att hon blev ledsen när hon slutade prakti-

ken. Amina engagerar sin extralingvistik, men inte i någon anmärkningsvärt stor utsträckning. 

Typiskt är att hon visar upp fingrarna vid kvantifiering i samtalet och pekar på kroppsdelar 

när hon pratar om dem. Vidare använder hon gester och mimik för att understryka sina bud-

skap. Amina förefaller något nervös under samtalet, vilket hon också tillstår. Hennes språkbe-

härskning utgörs till största del av det ordförråd hon har tillägnat sig till skillnad från Iman 

som kompenserar sitt begränsade ordförråd med andra strategier.  

 

4.2.1 Markering av temporalitet med hjälp av verb 

 

I avsnittet nedan följer en kvantitativ redovisning av Aminas uttryck av tempus. Detta åskåd-

liggörs genom en redogörelse i tabellform över förekomsten av verb, val av verbform och 

dess frekvens i Amina Diops muntliga produktion. Vidare presenteras även förekomsten och 

frekvensen av tidsadverbial samt en kategorisering av adverbialen.  

I tabellerna presenteras förekomsten av verb i Amina Diops muntliga produktion, samt hennes 

val av verbform och verbens frekvens under samtalets gång vilket markeras med siffra inom 

parentes om ordet förekommer mer än en gång. 
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Tabell 6. Förekomst och frekvens av verb som markerar temporalitet 

                                     PRESENS/ KOPULA                                              INFINITIV PRETERITUM 

är (12) går (2) gå (6) fråga (2) 

kommer (6) äter  operera (4)  

pratar (5) läser  jobba (3)  

sitter (4) finns  sitta (2)  

heter (3) bor  promenera (2)  

vill (2) tänker  titta   

tycker (2) gråter  börja   

åker (2) slutar   

byter (2) tittar   

sover (2) köper   

 

Amina använder sig av kopula vid 12 tillfällen, i övrigt använder hon 27 olika verb vid sam-

manlagt 72 tillfällen. Vid två tillfällen använder hon ett verb i preteritum. Presensformen do-

minerar, då hon använder formen vid 51 tillfällen och infinitiv vid 19 tillfällen.  

Typiskt för BV är att kopula saknas, vilket inte är fallet i Aminas språksystem. Det kan tyda 

på att Amina i det avseendet har utvecklats förbi BV-stadiet till en mer avancerad nivå. Över-

huvudtaget har Amina flyt i sin produktion, kanske mycket beroende på de många korrekta 

fraser hon använder: ”Min man e från Gambia”, ”dagis e bra ee jag tycker de e bra”, ”jag äter 

lite ee jag sitter på soffa� tittar på teve […] ” 

Amina använder också presensformen i högre utsträckning än infinitivformen, vilket skiljer 

Aminas språksystem från Imans som använder infinitivformen nästan dubbelt så många gång-

er som presensformen. I Aminas språksystem föreligger motsatt fördelning. 

Kännetecknade för BV är dock att talaren använder verb företrädesvis i stam, infinitiv eller 

presens, vilket även utmärker Aminas användning av verb. I detta avseende överensstämmer 

alltså Aminas språksystem med BV.  
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4.2.2 Markering av temporalitet med tidsadverbial 

 

I detta avsnitt presenteras tidsadverbialen som Iman använder under samtalet genom tabellen 

nedan med adverbialen kategoriserade efter typ. I tabellen ovan redovisas förekomsten av 

tidsadverbial i Amina Diops yttranden under samtalet. Tidsadverbialens frekvens redovisas 

genom siffra inom parentes om ordet förekommer mer än en gång. 

 

Tabell 7. Förekomst och frekvens av tidsuttryck 

kalenderadverbial adverbial som 
uttrycker tidsrela-
tioner 

frekvensadverbial durationsadverbial gränsmarkeringsadverbial 

 

klockan åtta (2) på morgonen (3) ibland  länge  (inte jobba) mer  

halv sju (2) i sommar (3)  ett år och sex månader  

lördag  efter skolan (2)  mycket länge   

söndag  nästa år (2)  tjugo år   

tredje juli  nästa vecka    

klockan 12  nästa månad     

klockan halv sex  förra året     

klockan sex sju  idag    

halv åtta  efter skolan    

halv sju     

 

Amina använder 25 olika uttryck för att etablera tid. Hon använder tidsadverbial eller uttryck 

för tid vid sammanlagt 33 tillfällen. Företrädesvis använder hon kalenderadverbial och adver-

bial som etablerar tidsrelationer Amina använder fler olika tidsuttryck än Iman, men vid för-

sumbart fler tillfällen. Aminas lexikon är i det avseendet alltså mer varierat. Kännetecknade 

för BV är en hög grad av tidsadverbial, urskiljningslöst kombinerat med verb i invariant form. 

Detta drag kännetecknar också Aminas språksystem. 

4.2.3 Lexikon 

I detta avsnitt följer ett åskådliggörande i tabellform över fördelningen av Aminas ordförråd 

under samtalen. Tabellerna visar de element av Amina Diops ordförråd som hon brukar under 
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samtalets gång. Frekvensen anges med siffra inom parentes om ordet förekommer mer än en 

gång. 

Tabell 8. Förekomst och frekvens av substantiv  

                                                        SUBSTANTIV (105) 

man (11) knät (2) året boken 

Barnen (11) nummer (2) solen corn flakes  

år (7) mjölk (2) dagis  sfi  

klockan (6)  vädret yoghurt  blankett 

rummet (5) soppa  chips  namnteckning 

djola (4) lunch  månader ryggen  

Skolan (5)  jos  kompis  engelska  

frukost (3) ost  skola  månad 

tåg (3) smörgås  semester  teve 

sommar (3) söndag  hemland  skog  

praktiken (3) barn vecka lördag  

mjölk (2) väder tågen   

Wollof (2) personal  soffa   

 

Tabell 9  Verbens förekomst och frekvens 

                                                  VERB (72) 

är (12) promenera (2)  

kommer (6) tycker (2) köper 

gå (6) åker (2) läser 

Pratar (5) byter (2) finns 

sitter (4) sover (2) bor 

operera (4) går (2) tänker 

jobba (3) fråga (2) gråter 

heter (3) vill (2) titta 

sitta (2) äter börja 
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Tabell 10 Förekomst och frekvens av pronomen, adjektiv, adverb och prepositioner 

PRONOMEN (70) ADJEKTIV (8)  OCH ADVERB (73) PREPOSITIONER (12) 

jag (25) inte (19) tidig  till (5) 

den (15) mycket (17) gamla  på (2) 

min (11) hemma (9) olika  i (2) 

samma (7) lite (7) ibland  med  

det (5) bra (7) jättefint  för  

du (4) också (5) tidigare  från  

mig (2) vad (3) vackert   

alla  fint (2) idag   

han  ut (2) hem   

 mer (2) gammal  

 

Aminas ordförråd består till stor del av substantiv och verb. Hon använder också en hög andel 

adjektiv och adverb. Dessutom använder hon sig av både kopula, demonstrativa pronomen 

och subjektspronomen.  

Amina använder sammanlagt 504 ord under samtalets gång. Av dessa är 105 substantiv. Hon 

använder 50 olika substantiv och 26 olika verb, vilket innebär att 33 % av substantiven före-

kommer endast vid ett tillfälle. Av samtalets samlade ord är 14 % pronomen. Pronomen an-

vänder hon vid sammanlagt 70 tillfällen. Verben utgör 14 % av samtalets ord, sammanlagt 72 

tillfällen. Amina uttrycker sig med hjälp av adverb vid 73 tillfällen. Adverben utgör således 

15 % av samtalets alla ord. Adjektiv förekommer i vid 8 tillfällen. Under samtalet uttrycker 

sig Amina med hjälp av prepositioner vid 12 tillfällen. 

Aminas ordförråd är mer varierat än Imans, framförallt gäller det vid användningen av pro-

nomen. Amina använder omväxlande bestämd och obestämd form och visar också att hon 

behärskar numerusböjning, vilket tyder på att hon har tillägnat sig ett språksystem med något 

rikare variation än vad som kännetecknar basvarieteten. ”ja förra året ja � också knät operera 

knät”,” o jag vill gå till praktiken […]”,”aa # frukost med barnen” 

Aminas användning av pronomen och adjektiv tyder också på att hon har kommit förbi det 

inlärningsstadium som utgörs av BV. Ändock består hennes ordförråd främst av substantiv 
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och verb och hennes muntliga produktion präglas av få organisatoriska principer. I detta avse-

ende överensstämmer Aminas språksystem med BV. 

 

5 Resultatdiskussion 
Detta arbete syftade till att undersöka om de drag som präglar basvarieteten och som känne-

tecknar ett interimspråk på grundläggande nivå hos informella inlärare också återfinns i den 

muntliga produktionen hos två formella illitterata inlärare. Tropp visade 2003 att BV till en-

dast liten del är tillämpbar på avancerade inlärares språksystem på grundläggande nivå. Hen-

nes slutsats är att skolbakgrunden påverkar inte bara inlärningstakt utan också vilka språkliga 

strukturer som först tillägnas och i vilken ordning.  

Den gemensamma nämnaren för Klein och Perdues undersökning (1981-1988) och undersök-

ningen som ligger till grund för detta arbete är att informanterna är kortutbildade. Båda infor-

manterna i min undersökning var illitterata då de inledde sina andraspråksstudier. De drag 

som kännetecknar basvarieteten präglar också till mycket stor del språksystemen hos uppsat-

sens informanter, även om mycket tyder på att en av informanterna har kommit längre i till-

ägnandeprocessen än den andra.  

Överhuvudtaget skiljer sig samtalen åt på flera olika punkter. Det beror naturligtvis i förstone 

på att informanterna är två olika individer och personligheter som uttrycker sig på olika sätt 

och har olika historier att berätta. Imans starka kommunikativa strategier, parat med att inter-

vjuaren har förkunskaper om de ämnen som behandlas under samtalet påverkar hur hennes 

muntliga produktion ter sig, uppfattas och fungerar. Kvalitativt är kommunikationen som upp-

står mycket effektiv och Iman framstår i det avseendet som den mer avancerade inläraren.  

Amina, däremot, har inte försprånget av att ha en välbekant interlokutör varför flera menings-

förhandlandlingar uppstår. Intervjuarens brist på förkunskaper inför samtalet gör förvisso att 

Amina ges upprepade tillfällen att visa sin språkbehärskning. Aminas nervositet och tvekan, 

samt de många missförstånden påverkar hur hennes muntliga produktion ter sig, uppfattas och 

fungerar. Vid en kvantitativ undersökning, blir det dock tydligt att Amina faktiskt besitter ett 

mer omfattande och varierat lexikon, där hon inkluderar element ur de slutna ordklasserna. 

Amina framstår i den kvantitativa analysen som den mer avancerade inläraren.  
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Möjligheterna att generalisera resultatet utanför denna undersökning är knappa eftersom un-

derlaget på två informanter är otillräckligt i det avseendet. Däremot är det intressant att språk-

systemen som informanterna utvecklat överensstämmer med det spontant tillägnade interim-

språket som BV beskriver. Det manar till frågan om hur formell undervisning påverkar inlär-

ningen i den undersökta gruppen.  

Borde inte i själva verket större skillnader föreligga i en jämförelse av det språksystem som 

utvecklas inom ramen för formell undervisning och spontant tillägnande? Informanternas 

språksystem i denna undersökning överensstämmer med Skolverkets intentioner för den illit-

terata inlärargruppen. Kursmålen syftar till att utveckla kommunikativa färdigheter, snarare än 

formorienterad skolsvenska. Ändock måste man fråga sig varför det Klein och Perdue refere-

rar till som medveten didaktisk metod där fokus läggs på specifika aspekter av målspråket 

(Klein & Perdue 1997:303) inte har lämnat större avtryck i informanternas språksystem.  

Eftersom jag har undervisat i informanternas grupp vet jag att specifik fokus har lagts dagli-

gen på t. ex subjektspronomen, men av detta märks inte mycket i Imans språksystem. Hennes 

vana att tala om sig själv med förnamn istället för pronomen känner jag igen från andra illitte-

rata inlärares språkbruk, men jag har aldrig mött det hos inlärare på studieväg 2 eller 3.  

Viss helfrasinlärning tycks ha skett i Imans språkutveckling, t. ex svarar hon på mina två inle-

dande frågor med korrekt användning av subjektspronomen. Samtidigt för hon in en preposi-

tion på fel plats i svaret på min tredje fråga utan att markören är nödvändig för betydelsen. Jag 

är övertygad om att Iman vet att jag skulle förstå hennes svar även utan prepositionen i. Jag 

tolkar det som ett tecken på att Imans språksystem ännu är under stadig utveckling. Detsamma 

gäller för Amina, som använder fler helfraser och som tycks ha automatiserat en viss använd-

ning av markeringar för bestämdhet.  

Inom ramen för kurs B1 förväntas inlärarna automatisera sin läs- och skrivförmåga, samtidigt 

som de ska bygga ut ordförråd och grammatisk kompetens. För att uppnå målen för B1 behö-

ver inlärarna kunna självständigt skriva, läsa och bearbeta enklare texter. Den stora utmaning-

en nu för Iman och Amina är att lyckas med fortsatt läs och skrivinlärning och språkutveck-

ling i vidare studier. För att göra det och utveckla självständighet i litteraciteten måste inlär-

ningsfokus skiftas från helheten, d.v.s. kommunikationen till språkets byggstenar och be-

ståndsdelar samtidigt som de fortsätter att utveckla sina kommunikativa färdigheter.  
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Bilaga 1. Transkriptionsprinciper 
 

 

Markering av: 

 

 

kort paus 

 

# 

 

längre paus 

 

## 

Sotto voce eller viskande tal anges inom  

{  } 

 

{  } 

 

Frågeintonation anges med  

 

� 

 

Avslutande intonation anges med 

 

� 

 

Fortsättningsintonation anges med  

 

� 

 

Frasens mest betonade ord anges i versaler 

 

VERSALER 

 

Fras eller flera ord/uttryck på annat språk än svenska skrivs ut fonografiskt med 

kursiv stil 

 

Insh Allah 

 

 

Fras eller ord med tydlig uttalsrepresentation av annat språk än målspråket mar-

keras med understruken kursiv stil 

 

högti 
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Otydligt tal anges med hakparenteser innehållande kommentar och frågetecken 

 

 

[struver?] 

 

 

Ohörbart yttrande anges med hakparenteser innehållande ohörbart 

 

[ohörbart ] 

 

Paralingvistiskt material anges med (  ) parenteser innehållande beskrivning  

 

 

(skrattar) 

 

Pausljud skrivs som det låter med två bokstäver och ingen kommentar 

 

 

ee, aa 

 

 

Principer för transkription av ord med särskilda talspråksformer 

 

Skrift 

 

Transkription 

mig, dig, de, dem mej, dej, dom 

sedan sen 

är e 

och o 
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Bilaga 2 Transkription av samtal med Iman Ali 
 

Alla namn utom uppsatsförfattarens är fingerade 

lakiin   men  

insh Allah   om gud vill  

wahaaweyaan  vad heter det? 

bejt  hem 

 

Malin: – ja, vad heter du � 

Iman: – {jag heter Iman} 

Malin: – varifrån kommer du � 

Iman: – {ja jag från kommer Somalia ok �} 

Malin: – vad talar du för språk � 

Iman: – {jag talar språk # ee somaliska o liten svenska �} 

Malin: – ee # var bor du � 

Iman: – {i bor Årby ja �} 

Malin: – e # de fint i Årby � 

Iman: – ja MYCKET fint ja � 

Malin:  –o #  trivs du där � 

Iman: – ja bra � 

Malin: – hur e det me dina ögon � 

Iman: – ögon mycket problem bara ETT ögon 

Malin:  – ja # jag ser de nu e de rött igen � 

Iman: – varje dag ee droppe ögon ( för pekfinger och tumme mot höger öga för att imitera hur hon 
droppar medicin i ögat och grinar illa) ja o kanske två år Sverige kommer Sverige o mycket pro-
blem� högti socker o lite socker o ögon o ALLA mycket problem �(slår ut med händerna och 
höjer ögonbrynen och gör ett smackljud med läpparna samtidigt som hon rycker på axlarna) 

Malin: – mm # mycket problem ja sen du kom till Sverige � 

Iman: – kanske Iman tycker om svenska varje dag gå hem o en ee o inte ee lite mycket ONT i huvet 
(för höger hand mot tinningen och skakar långsamt på huvudet) o mycket ont i ögon o alla pro-
blem lakiin kanske om en svenska ”hämta”  �(pekar mot bokyllan och viftar anvisande med 
handen) 

Malin:  – ja # men du har lärt dig jättemycket �du kan jättemycket �kommer du ihåg 2007 i september 
tror jag � då kom du till mitt klassrum o vi hälsade på varandra första gången # o du kunde 
NOLL de var noll �(gestikulerar med handen ett horisontellt streck i luften och skrattar) 

Iman:  – JA ja (skrattar) ja ja varje dag gå hem o kanske lyssna (för en hand mot örat) # kanske skriva 
(skriver i luften med höger hand)  lakiin MYCKET ont i huvet o mycket hjärta � (pekar mot 
hjärtat) 
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Malin:  – har du ont i hjärtat också � 

Iman: – ja, NU lakiin bra (håller fram en öppen hand) jättebra nu o droppar och sulin �insulin � 

Malin: – ja du tar sprutor också � 

Iman: – ja ta spruta farje dag fyra gånger (håller upp fyra fingrar i luften) # ja farje dag gånger �(pe-
kar mot magen) 

Malin:  – usch då i magen� 

Iman: –ja i mågen o � (pekar mot låret) 

Malin: – i benen � 

Iman: – ja i benen o alla o klockan tolf gå till skolan hemma o kursen � 

Malin: – jaha går du jobbtorg också� 

Iman: – jobbtorget o tåg gå hem tåg Ilsätra en # byta en ee (knackar med pekfinger på bordet som om 
hon letar efter ordet ) T-centrala tåg nästa en sprung �(pekar mot magen) 

Malin: – spruta � 

Iman: – spruta ja � 

Malin: – i tunnelbanan� 

Iman: – i tunnelbanan bara (skrattar) titta (spänner upp ögonen som för att visa hur folk tittade på hen-
ne) 

Malin: – så mellan sfi och jobbtorget så tar du en insulinspruta på t-centralen � (ler) 

Iman: – ingen äta (kisar med ögonen och gör ett smackljud med läpparna) och glömde Iman och visste 
socker (låtsas tuppa av) 

Malin: – jaha, då svimmar du � 

Iman: – svimmar ha �(nickar långsamt) 

Malin: – har de hänt� 

Iman: – ja jobbtorg hämta en (härmar dialog) ”Iman �mycket problem�” o äta ## mycket äta (skrat-
tar) farje dag problem� 

Malin: – ja jag vet � ##  men du är glad ju ändå� 

Iman: – NU glad lakiin bara ett ögon (pekar på höger öga samtidigt som hon kisar med det) och farje 
dag  droppe ögon � 

Malin: – ok # så de är EN droppe nu per dag i ögat � 

Iman: – inte en droppe byta och byta och byta (snurrar händerna runt varandra) och kanske #  ee två 
operera nu ett operera (håller upp ett pekfinger)  och ## inte bra � två operera ## inte gå hem ee 
läkare ingen operera kommer bra � ja mycket bra nu � 

Malin: – så nu är de bra � 

Iman: – ja mycket bra och kanske Iman glad (skrattar, gör ett smackljud med läpparna och rycker på 
axlarna)  

Malin: – precis # # att du inte behöver operera � 

Iman: – JA och ee nu # wahaweey (räknar tyst på fingrarna) luli� luli� 
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Malin: – nu e de juni � 

Iman: – ja juni och juli och ## augusti kanske prata augusti operera nu ögon andra ögon ja (suckar) 
mycket bra � 

Malin: – ja # de e bra de e bra � 

Iman: – ja � och inte titta mycket läsa och skriva �(pekar på tavlan och kisar med ögonen) 

Malin: – ja på tavlan �# de e svårt 

Iman: – ja tavla svårt varje dag lyssna �(sätter hand till örat) och liten skrifa �(skriver i luften med 
höger hand)  

Malin: – ja de är svårt # men du är så duktig alltså du har klarat de så HIMLA bra 

Iman: – lakiin kanske Iman  tycker om två år svenska kanske kommer (skrattar och för båda händerna 
mot magen som om hon håller något till sig) lakiin mycket problem �(slår ut med händerna) 

Malin: – ja jag vet # men du e jätteduktig � 

Iman: – o lyssna lite lite lite förstår bara lyssnar ���� 

Malin: – men du kan prata också du kan prata JÄTTEBRA� 

Iman: – ja # lite lite 

Malin: – du pratar ju som bara den de e jättebra ## o därför tänker Livia o jag att du ska göra A-test i 
juni för att vi tror att du klarar de ## vi tycker att du e klar me kurs A � 

Iman: – okej ## inte kurs A klara� 

Malin: – jo du är klar med kurs A � 

Iman: – ee # två kursen�  

Malin: – ja det e kurs A o sen kommer B1 # # med Ali och Soran (kurskamrater som just flyttat till B1) 

Iman: – kanske Iman tycker om � inte förstår � (skakar på huvudet och gör ett smackljud med läp-
parna) 

Malin: – jo du förstår � # du har lite ## du behöver träna mycket på att skriva o läsa men när de gäller 
förstå och prata så e du TOPPEN (gör tummen upp) 

Iman: – insh Allah (nickar långsamt med stadig blick) 

Malin: – så du ska få skriva under här en # det här e en testanmälan � då har jag skrivit så här Iman Ali  
och personnummer 550501-5555 e klar me kurs A # klar o ska göra test � 

Iman: – inte förstår Iman (skakar på huvudet som för att visa att hon inte tror att hon klarar av testet) 

Malin: – nej nu ska du tänka såhär JA jag kan � 

Iman: – kanske ja lakiin mycket problem o varje dag ee # lakiin Malin förstår Iman mycket problem � 
(skakar på huvudet och kisar med ögonen, gör ett smackljud med läpparna)  stora klassen klass-
rummet förstår titta farje dag � 

Malin: – ja jag ser dig varje dag jag vet� (nickar långsamt) 

Iman: – o hjärta o mycket problem (gör en grimas som uttrycker oro och håller en hand för hjärtat) o 
skolan # hemma o kommer ambulansen ”hallå (håller handen för öra och mun som en telefon) 
personnummer Iman personnummer� 550501-5555 personnummer � namn �jag heter Iman 
mycket ont o sofa en golvet” � (pekar mot golvet) kommer ambulansen o hämta o titta hjärta o 
alla titta � 
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Malin: – ja jag kommer ihåg de  ##  men du kom tillbaka och du LÄR dig du kommer hit varje dag � 
ibland e du trött men ändå lär du dig varje dag � 

Iman: – lakiin kommer kanske Iman tycker om två år kanske svenska alla kommer �(sträcker ut ar-
marna och ler)  

Malin: – ja � # att du förstår allt � 

Iman: – ja förstår alla ## nu mycket problem varje dag ## två tusenåtta ee # november o sofa sjukhus o 
högti socker mycket mycket socker � (håller en rak hand högt i luften som för att ange nivå) 

Malin: – ja jag kommer ihåg � 

Iman: – o nio dagar sofa sjukhus � 

Malin: – i nio dagar låg du på sjukhus � 

Iman: – ja o mycket vatten � wahaweyyaan  (pekar från handryggen och uppåt bredvid sin stol) 

Malin: – dropp � 

Iman: – ja droppa o mycket inte Iman titta (pekar mot höger öga med ett finger och skakar lätt på hu-
vudet) o alla problem o sjuksköterska ”Iman mycket bra� ” o prata svenska � 

Malin: – ja � # du pratade svenska där �(skrattar) 

Iman: – ja o sjuksköterska namn och [ohörbart] och kom lite högti o mycket högti kommer kom (visar 
med handen öppen in mot kroppen) � berätta o finger kanske larm (skrattar) okej � o nio dagar 
mycket bra � 

Malin: – ja # de var skönt att va på sjukhus � 

Iman: – MYCKET mycket bra Iman gå hem bejt, � huset min lägenhet mycket bra o farje dag nu fyra 
gånger spruta magen alla titta spruta (håller fram pekfinger) kolla finger o äta (skrattar) 

Malin. – ja de e bra i alla fall här ska du skriva under me namnteckning �skriva Iman Ali 

Iman: – okej � (skriver första bokstäverna, blinkar, grinar illa och skakar lätt på huvudet) ögon myck-
et problem � 

Malin: – mm jag vet �jag stänger av nu  

 

 

 

 

Bilaga 3 Transkription av samtal med Amina Diop 
 

Alla namn utom uppsatsförfattarens är fingerade 

je crois jag tror 

 

Malin:  - hur e de � 

Amina:  - bra � # ja bra � # o du �(ler) 

Malin:  - ja # jag mår bra  � (ler) de e så vackert väder nu � 



38 
 

Amina:  - ja idag VACKERT väder � 

Malin:  - hela helgen har varit jättevarm � 

Amina:  - ja # för # ee ## mm # ee ## lördag söndag MYCKET vädret ja � jättefint ja � 

Malin:  - mm # ja har varit utomhus hela helgen � bara i solen 

Amina:  - aa # ja �i solen aha ja � 

Malin:  - o sen på kvällen så blir jag JÄTTETRÖTT efter solen # absolut � 

Amina:  - mm # också jag mm # ee promenera � ee min man barnen kommer hem � # jag gå till pro-
menera lite 

Malin:  - är det hans barn eller � 

Amina: -  aa # ja två � 

Malin:  - ok # hur gamla e dom � 

Amina:  - ee # fyrti fyrti nej inte fyrti � 

Malin:  - ee # fjo # � 

Amina:  - nej femton � femton ja � 

Malin:  - två stycken som e femton � 

Amina:  - nej � den inte femton ee ## (slår med pennan mot bordet och tycks leta efter rätt ord) ee # en 
gammal den e gammal femton � 

Malin:  - ok � # o de andra barnet � 

Amina:  - två barn ee # ee ## je crois ee (visar med fingrarna först 10 sedan 1 finger) den ja den (visar 
elva med fingrarna igen) 

Malin:  - elva � elva och femton � 

Amina:  - ja � elva och femton (ler lite nervöst) 

Malin:  - så # har du pratat med Jon om praktik i sommar � 

Amina:  - ja jag pratar � 

Malin:  - o vad säger Jon � 

Amina:  - nej jag pratar Ulla � Ulla fråga mej � 

Malin:  - jaha � 

Amina: - mm # praktiken � ja � 

Malin:  - i sommar � 

Amina:  - mm i sommar � jag vill # ee praktiken sommar ee � # sommar  

inte gå hemland � 

Malin:  - nähä � 

Amina:  - jag sitter hemma mycket � ja ## o jag vill gå till praktiken ee � # sitta hemma inte bra � 

Malin:  - varför inte � 
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Amina:  - jag sitter hemma inte jobba inte den (pekar med fingrarna mot tinningen och kisar) inte ee # jag 
sitter MYCKET o de e inte bra � ## inte kompis (skrattar) inte skola ## sitta mycket � 

Malin:  - mm # vi stänger ju i fyra veckor � 

Amina:  - ja nästa vecka � 

Malin:  - nej # nästa MÅNAD � 

Amina:  - ja ja nästa månad � # tredje juli � 

Malin:  - tredje juli ja � 

Amina:  - ja okej � 

Malin:  - men både Livia o jag vi ska börja semester tidigare � 

Amina:  - tidig � 

Malin:  - ja # vi börjar tidigare � 

Amina:  - tidigare okej � (nickar) 

Malin:  - semester � 

Amina:  - semester okej ja � (nickar) 

Malin:  - men ee ##var bor du för nånstans � 

Amina:  - jag bor Årby � 

Malin:  - i Årby okej � # e de fint där � 

Amina:  - jo de e fint ja � (skrattar och rycker på axlarna) 

Malin:  - ee # hur ser de ut då � 

Amina:  - ut � (rynkar frågande på näsan) 

Malin:  - ja hur ser det ut � finns det en # sjö � finns det ee # skog ## i Årby � 

Amina:  - UT aha jo finns eskog ee # (skrattar och slår ut med händerna) fint ja � [fransklingande ohör-
bart] 

Malin:  - ok ## hur kommer du till skolan då � normalt alltså � varje dag �  

hur åker du � 

Amina:  - tåg � 

Malin:  - jaha du åker tåg � 

Amina:  - mm ## jag åker tåg � 

Malin:  - okej � # raka vägen till Ilsätra  � 

Amina:  - ee # jag byter tågen ee # mm # Slussen ee jag kommer till  

Slussen � jag byt tåg � 

Malin:  -o hur lång tid tar de � 

Amina:  - ÅÅÅH  � (himlar med ögonen och suckar) # inte titta klockan � (slår ut med händerna och 
skakar lätt på huvudet) nej � 
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Malin:  - men när åker du på morgonen � # du ska vara här klockan åtta � såå � 

Amina:  - åh på morgonen � åker kommer skolan � 

Malin:  - ja när går du hemifrån � 

Amina:  - jag kommer � 

Malin:  - ja # när # går du # hemifrån � på morgonen � 

Amina:  - på morgonen � ee ## klockan ått � klockan TOLV 

Malin:  - nej � på morgonen � 

Amina:  - åh på morgonen � jag sover � 

Malin:  -nej (ler) 

Amina:  - aha inte sover � 

Malin:  - nej # när går du hemifrån till tunnelbanan i Årby  � # vilken tid  

går du hemifrån � 

Amina:  - AHA # aa # klockan # halv sex � 

Malin:  - halv sex � 

Amina:  - halv � nej # ee halv ee sju � 

Malin:  - halv sju � 

Amina:  - ja � gå till skolan 

Malin:  - jaha � 

Amina:  - o hemma � 

Malin:  - hemifrån till skolan # ja � 

Amina:  - ee # ja � (ser osäker och frågande ut) 

Malin:  - går ut ur dörren � låser den och går nerför trappan o  

sen till tunnelbanan � # halv sju � 

Amina:  - halv sju � ee klockan sex sju jag hemma � halv sju jag går till skolan � 

Malin:  - halv åtta � sju o tretti � 

Amina:  - nej nej DEN (skriver siffran 7 följt av en punkt på ett papper) 

Malin:  - ja okej sju och tretti � (ler) � halv åtta � 

Amina:  - åh åh ja ja halv ÅTTA� (skrattar)  

Malin:  - ok ## (skrattar) o vad gör du EFTER skolan � 

Amina:  - efter skolan hemma � jag går till hemma # mm � 

Malin:  - o vad gör du hemma � 

Amina:  - jag gå hemma ja ## ee jag köper ät # jag äter lite ee jag sitter på soffa � tittar på teve � # 
läser lite boken # ja � mm 
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Malin:  - vad gör din man � går han också på sfi � 

Amina:  - nej min man inte gå sfi � min man e sjuk # inte jobba nej mm ## min man sjuk � o nästa år 
två # två nästa år operera den (pekar mot huvudet) 

Malin:  - operera huvudet � 

Amina:  - min man e sjuk � mycket operera den �(pekar mot huvudet)  

Malin:  - förra året � 

Amina: - ja förra året ja � också knät operera knät (pekar mot sitt högra knä) operera den (pekar mot sin 
svank och ler och skakar på huvudet) 

Malin:  - ryggen � 

Amina:  - ja ryggen � mycket # inte jobba mer � 

Malin:  - okej så han e hemma � 

Amina:  - han e hemma ja � 

Malin:  - hur länge har du varit i Sverige � 

Amina:  - jag # ett år o sex månader � 

Malin:  - hur länge har din man varit i Sverige � 

Amina:  - ee min man � min man e länge mycket mycket länge den � ee tjugo år # mycket � 

Malin:  - jaha � # talar han bra svenska � 

Amina:  - aa � (nickar långsamt) min man e från Gambi � 

Malin:  - från Gambia � ## pratar ni wollof � 

Amina:  - min man pratar LITE ollof (skrattar) ja # min man pratar anglais � 

Malin:  - engelska � 

Amina:  - ja � engelska o ollof lite � 

Malin:  - ok # o du pratar jola � 

Amina:  - a djola � också min man pratar lite djola också  

Malin:  - okej men ditt modersmål � e de wollof � 

Amina:  - DJOLA nummer ETT # aa nummer ett djola (håller upp ett pekfinger och skrattar) 

Malin:  - aa okej (ler) # okej � så hur var det på praktiken på dagis � kan du berätta � 

Amina:  - a � # ee dagis e bra ee jag tycker de e bra � barnen jag tycker de � barnen kommer ”hej 
Amina” ja (vinkar och ler) barnen fråga mej ”Amina � Amina �Amina �” ja # mm � 

Malin:  - hur gamla e barnen � 

Amina:  - barnen gamla tre år # inte mycket ee fyra år � fyra år o tre barnen ja � alla barnen ee # tre år 
# fyra inte mycket # tre tre e mycket � 

Malin:  - o hur många barn e de på en avdelning � 

Amina:  - åh ## ee tjugi ee samma samma barnen kommer inte mycket mycket ee # samma samma ee 
TOLV trettio tjugo inte samma samma barnen kommer mm � 
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Malin:  - så de e olika � 

Amina:  - aa # olika aa � 

Malin:  - o hur va personalen � 

Amina:  - personal ee ## ee ## ee mycket mycket rummet ett rummet två rummet ja � o tre (visar upp tre 
fingrar) tre rummet 

Malin:  - okej så det var tre personer i rummet som jobbade där � 

Amina:  - ja inte samma den rummet ja � 

Malin:  - o vilken tid började du jobba på dagis � 

Amina:  - ja börja klockan åtta � 

Malin:  - var det frukost då på dagis � 

Amina:  - aa # frukost med barnen � 

Malin:  - vad fick dom äta till frukost � 

Amina:  - ee mm ibland mycket # [ohörbart ] ee soup 

Malin:  - soppa � 

Amina:  - ja soppa � 

Malin:  - till frukost � 

Amina:  - nej nej till lunch ja � inte frukost frukost den ee djus 

Malin:  - jos � 

Amina:  - jos ja � o den ee vad heter du � ost ee smörgås och e mjölk inte # mjölk consentré 

Malin:  - jaha som fil eller yogurt � 

Amina:  - yoghurt ja � också vad heter du den � (visar med fingrarna i handflatan) chips vad heter du 
den � 

Malin:  - menar du flingor � corn flakes � 

Amina:  - aa # corn flakes mm � 

Malin:  - o du slutade klockan tolv efter lunch � 

Amina:  (nickar) - aa � 

Malin:  -saknar du praktiken � 

Amina:  - aa # aa ja slutar ja # tänker barnen o jag gråter lite (visar med handen mot ögat och ler) 

Malin:  - ja gjorde du det � (ler) ja ## okej då ska du få skriva under här testanmälan # då e testet den 
femtonde om två veckor # de e några saker vi ska träna på innan testet # vi ska träna på att fylla i 
en blankett 

Amina:  - blankett ja (nickar allvarligt) mm � 

Malin:  - men annars tror jag att de går bra � du behöver inte va  

nervös � e du nervös � 
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Amina:  - ja # lite (drar ihop axlarna, skruvar på sig och ler) 

Malin:  - o här ska du skriva under � 

Amina:  - okej namnteckning okej Amina Diop (skriver yvigti luften med handen som för att visa att hon 
förstår skillnaden mellan att texta sitt namn och skriva namnteckning och skrattar)  

 

 

 

 


