
 

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original 
in pagination and typographic detail. 

 
Vem tänker, tycker och tror i sverigesvenska och finlandssvenska
språkhandledningssamtal?
Henricson, Sofie; Nelson, Marie

Published in:
Folkmalsstudier

Published: 01/01/2018

Document Version
Final published version

Document License
Publisher rights policy

Link to publication

Please cite the original version:
Henricson, S., & Nelson, M. (2018). Vem tänker, tycker och tror i sverigesvenska och finlandssvenska
språkhandledningssamtal? Folkmalsstudier, 56, 9–37. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020100882915

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

This document is downloaded from the Research Information Portal of ÅAU: 23. May. 2023

https://research.abo.fi/en/publications/98022081-3a57-4f25-acc6-9901e1732fad
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020100882915


 

Sofie Henricson och Marie Nelson 
  
VEM TÄNKER, TYCKER OCH TROR I SVERIGESVENSKA OCH FINLANDS-

SVENSKA SPRÅKHANDLEDNINGSSAMTAL? 

  

 

 
Abstract 

 

This article shows how supervisors and students use cognitive verbs such as think or 

know in Sweden-Swedish and Finland-Swedish supervision meetings. Drawing on the 

research framework of variational pragmatics, we highlight similarities and differ-

ences between the use of cognitive verbs in the Sweden-Swedish and the Finland-

Swedish interactions. Our data consist of ten video- and/or audio-recorded supervision 

meetings, five from each country. The analysis shows that supervisors in both data 

sets use cognitive verbs in order to modify the strength and directness of their feed-

back. One difference is that while the Finland-Swedish supervisors tend to mitigate 

their on-going feedback through references to the past, e.g. jag tyckte ‘I thought’, the 

Sweden-Swedish supervisors do similar interactional work by using more neutral 

verbs when expressing an opinion, e.g. tänker ‘think expressing thought’ instead of 

tycker ‘think expressing opinion’. The students in both the Sweden-Swedish and the 

Finland-Swedish supervision meetings use cognitive verbs e.g. when describing their 

writing process. A difference, however, is that the Sweden-Swedish students to a 

higher extent than the Finland-Swedish students use cognitive verbs to deliver 

supportive feedback, while the Finland-Swedish students more frequently than their 

Sweden-Swedish peers do so when reporting their own thoughts and opinions about 

the text.  

 

Key words: cognitive verbs, Finland Swedish, Sweden Swedish, supervision meetings, 

variational pragmatics 

 

 

1. Inledning 
 

Den här artikeln handlar om hur handledare och studenter använder 

kognitionsverb som tänker, tycker och tror i sverigesvenska och finlands-

svenska språkhandledningssamtal. Genom att använda dessa tre och andra 

kognitionsverb har samtalsdeltagare möjlighet att visa hur de relaterar till 

varandra och hur de förhåller sig till det de talar om (se t.ex. Karlsson 2006). 

Hur kognitionsverb används kan med andra ord ge oss ledtrådar vad gäller 

de kommunikativa mönster som kännetecknar ett samtal. Tidigare forskning 

visar att det finns skillnader i kommunikativa mönster i sverigesvensk och 

finlandssvensk interaktion (se t.ex. Saari 1995) och i den här studien utreder 
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vi om detta även avspeglas i de sätt på vilka kognitionsverb används i 

institutionella samtal mellan språkhandledare och student. 

Syftet med studien är att undersöka på vilka sätt studenter och språk-

handledare använder kognitionsverb i sverigesvenska och finlandssvenska 

lärandesamtal.1 Det material vi utgår ifrån är svenskspråkiga handlednings-

samtal inspelade vid språkverkstäder och språkcentra vid universitet och 

högskolor i Sverige och i Finland. Den institutionella ramen, språkhand-

ledningssituationen, och det svenska språket är gemensamma nämnare i hela 

materialet och den övergripande forskningsfrågan är att utreda om använd-

ningen av kognitionsverb kan belysa eventuella likheter och skillnader 

mellan finlandssvenska och sverigesvenska kommunikativa mönster. Den 

övergripande frågeställningen kan brytas ner i tre delfrågor: I vilka samman-

hang används kognitionsverb i de sverigesvenska och de finlandssvenska 

handledningssamtalen? Hur använder handledare och studenter kognitions-

verb? Vad kan eventuella skillnader säga om deltagarrollerna, språkhand-

ledare och student, och de kommunikativa mönster som framträder i de 

sverigesvenska respektive de finlandssvenska samtalen?  

Utifrån våra forskningsfrågor och en analys av samtalsturer som inklude-

rar kognitionsverb diskuterar vi hur dessa verb används i det interaktionella 

samspelet i en specifik institutionell kontext. Vi studerar hur turerna och mer 

specifikt kognitionsverben utformas och intresserar oss för vem som använ-

der vilka kognitionsverb och på vilket sätt. Det slutliga syftet med dessa 

analyser är att kartlägga de likheter och skillnader vi ser mellan materialen 

insamlade i två närliggande men ändå delvis olika kulturella kontexter. 

Vi inleder med en presentation av studiens teoretiska inramning och en 

genomgång av tidigare forskning i avsnitt 2. I avsnitt 3 redovisar vi 

forskningsmaterialet och i avsnitt 4 redogör vi för den analysmetod vi 

använt. Själva analysen presenteras i avsnitt 5 och 6 och är indelad enligt 

deltagarrollerna språkhandledare och student. Den analys som behandlar 

handledarnas turer återges i avsnitt 5, medan studenternas bidrag analyseras 

i avsnitt 6. Artikeln avslutas med en sammanfattande diskussion, i avsnitt 7.  
 

 

 

                                                 
1 Vår studie är en del av forskningsprogrammet Interaktion och variation i pluricentriska 

språk – Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska (IVIP) som 

finansieras av Riksbankens Jubileumsfond (projektnummer M12-0137:1). Vi tackar de 

två granskarna och de tre redaktörerna för värdefulla kommentarer på vårt manus samt 

Catrin Norrby och Camilla Wide för insiktsfulla synpunkter på en tidig version av denna 

text. Vi vill även tacka Klara Skogmyr Marian för språkgranskning av vårt abstract. De 

två författarna har bidragit lika mycket till artikeln.  
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2. Teoretiska perspektiv och tidigare forskning 
 

Den teoretiska infallsvinkeln i vår studie är variationspragmatisk (Schneider 

& Barron 2008), vilket innebär en strävan efter att tolka pragmatisk varia-

tion i relation till geografisk och kulturell variation. Många variations-

pragmatiska studier, såsom Muhr 2008 och O’Keeffe och Adolphs 2008, har 

fokuserat på pluricentriska språk, alltså språk som har mer än ett nationellt 

centrum (se Clyne 1992). Detta gäller även föreliggande studie, där vi ut-

reder pragmatisk variation mellan de två nationella varieteterna av det pluri-

centriska språket svenska. Som Schneider (2008:133) poängterar och många 

variationspragmatiska studier visar, innebär variation mellan olika nationella 

varieteter av ett och samma språk oftast inte fullständigt olika kommunika-

tiva mönster, utan handlar snarare om nyansskillnader som sticker ut ur en 

gemensam grund, där vissa detaljer kring återkommande pragmatiska rutiner 

är mer framträdande i en varietet och mindre framträdande i en annan. 

Inom den variationspragmatiska forskningen välkomnas olika metoder 

och analytiska infallsvinklar (Schneider 2010). Närstudier med utgångs-

punkt i inspelad autentisk interaktion är alltjämt relativt ovanliga inom 

variationspragmatiken. På denna punkt utgör det pluricentriska språket 

svenska något av ett undantag och speciellt under de senaste åren har 

skillnader och likheter mellan den sverigesvenska och den finlandssvenska 

varieteten noterats i ett antal variationspragmatiska studier med uttalat inter-

aktionellt perspektiv, bland annat i fråga om tilltal, tackande och hälsnings-

fraser (se t.ex. Norrby m.fl. 2015; Grahn 2017; Nilsson & Norrby 2017).  

Tidigare studier (se t.ex. Saari 1995; Tryggvason 2004; Wide 2016) av 

såväl institutionella som vardagliga samtal i Sverige och Finland tyder på att 

sverigesvensk interaktion präglas av en större preferens för en samtalsstil 

som betonar närhet och engagemang, medan finlandssvensk interaktion upp-

visar en tydligare orientering mot respekt och hänsyn (för en komprimerad 

beskrivning av samtalsstilar, se Norrby 2014:231–235; för en utförligare 

diskussion, se Tannen 2005 [1984]:17–42). Vad gäller samtalsstilarna finns 

det ändå ingen definitiv gräns mellan de två varieteterna och den ena 

samtalsstilen behöver inte heller utesluta den andra. I såväl sverigesvensk 

som finlandssvensk interaktion visar deltagarna varandra både respekt och 

engagemang, men i ljuset av tidigare forskning gör de det i delvis olika 

proportioner.  

Saari (1995) har noterat att sverigesvenska och finlandssvenska samtal 

präglas av olika sätt att visa varandra uppmärksamhet och vara artig, vilket 

bland annat märks i vårt sätt att hälsa, tilltala varandra eller ge varandra 

komplimanger. Saaris (1994, 1995) studier av finlandssvenska samtals-

mönster utgår ifrån helsingforssvenska samtal, dvs. samtal från en starkt 



Sofie Henricson & Marie Nelson 

 

12 

tvåspråkig del av Svenskfinland. Utifrån detta material gör hon kopplingar 

till finska samtalsmönster och lyfter fram en tanke om en gemensam språk-

överskridande finländsk samtalskultur. Ytterligare studier av bl.a. diskurs-

markörer (Lehti-Eklund 1992), konjunktioner (Hakulinen & Saari 1998), 

samtalsöppningar (Lindström 2008) och gester (Nelson & Henricson 2018) 

har förstärkt intrycket av att samtalskulturen i de tvåspråkiga regionerna i 

södra Finland tenderar att följa liknande kommunikativa mönster oberoende 

av om språket som talas är svenska eller finska.2 I jämförelse med sverige-

svensk samtalsstil, som Saari (1995:82) beskriver som en orientering mot att 

visa närhet och aktivt engagemang, präglas den finländska samtalsstilen av 

att deltagarna är måna om att visa respekt och ge varandra talutrymme.  

Liknande tendenser till engagemang versus respekt har noterats av 

Charles och Louhiala-Salminen (2007) och Kangasharju (2007) i studier av 

kommunikation i svensk-finska företag. I svensk företagsinteraktion ges 

relationsarbete jämförelsevis stort utrymme, medan en klarare resultat-

orientering ansetts vara betecknande för finländsk affärskommunikation 

(Charles & Louhiala-Salminen 2007). Därtill har Kangasharju (2007) märkt 

att det finns en tydligare strävan efter jämlikhet i sverigesvenska företags-

kontexter, medan asymmetrier och hierarkier inte upplevs vara lika proble-

matiska i finländska affärsrelationer.  

I vår studie står akademiska språkhandledningssamtal i fokus. Detta slags 

handledningssamtal går i första hand ut på textrespons där en handledare ger 

och en student tar emot råd (se t.ex. Vehviläinen 2001; Waring 2007). 

Vehviläinen m.fl. (2016:360) poängterar vikten av att studenten ges möjlig-

het att delta aktivt i samtalet. Tidigare studier av handledningssamtal lyfter i 

regel fram den inneboende asymmetrin i denna typ av institutionell verk-

samhet (se t.ex. Waring 2007:108; Lennartson-Hokkanen 2016:39). Handal 

och Lauvås (2008) tar i sin handbok Forskarhandledaren upp makt-

förhållanden och asymmetrier och menar att handledarens position är stark i 

förhållande till studentens, då studenten saknar den erfarenhet som hand-

ledaren har gällande hur handledning ”kan och bör vara” (s. 96). Som 

Vehviläinen (2015) noterar är samtalssituationen i många fall snarast rutin-

artad för handledaren medan den kan vara helt ny för studenten.  

Beroende på vilken typ av handledning det är fråga om varierar asymme-

trin. Vad gäller språkhandledningssamtal har handledaren större erfarenhet 

av och kunskap om akademiskt skrivande och språkriktighet, medan studen-

ten i regel är mer insatt i det aktuella studieämnet (se t.ex. Waring 2007:110; 

Lennartson-Hokkanen 2016:39). Språkhandledaren är inte den huvudsakliga 

                                                 
2 För mer utförliga beskrivningar av finlandssvenskt samtalsspråk i relation till sverige-

svenskt och finskt samtalsspråk, se bl.a. Lindström 2003; Wide 2014; Lindström & Wide 

2015; Wide 2016. 
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portvakten vad gäller bedömning av studentens uppsats eller avhandling, 

utan här är ämneshandledaren och slutligen examinatorn den primära 

auktoriteten. Ämneshandledaren deltar inte i språkhandledningssamtalet, 

men är på ett sätt närvarande ändå bl.a. i och med att vissa frågor hänvisas 

till ämneshandledningen (se Thonus 2001:61 för en diskussion om silent 
participant).  

Vad gäller sverigesvenska och finlandssvenska handledningssamtal har 

tidigare variationspragmatiska studier visat att deltagarna i de båda länderna 

hanterar asymmetrin och de institutionella deltagarrollerna på lite olika sätt 

(Nelson & Henricson 2016; Henricson & Nelson 2017). Olika realiseringar 

av rollerna som handledare och student och olika förhållningssätt till den 

asymmetriska rollfördelningen syns bland annat i att de sverigesvenska 

ämnes- och språkhandledarna i större utsträckning än de finlandssvenska 

lindar in sina råd i förmildrande formuleringar, medan de finlandssvenska 

handledarna formulerar sina råd på ett mer direkt sätt. Ett annat åter-

kommande mönster är att de sverigesvenska studenterna bemöter handledar-

nas råd med positivt uppbackande och evaluerande uttryck, medan de fin-

landssvenska studenterna bemöter råden med neutrala återkopplingar, men 

också med längre förklaringar av olika slag (Nelson & Henricson 2016). 

När vi i föreliggande studie använder begreppet kognitionsverb tänker vi 

oss att dessa verb ger uttryck för en intern mental process som kan upplevas 

utan att vara synlig för utomstående. Denna utgångspunkt innebär dock inte 

att vi med hjälp av kognitionsverben kan komma åt hur dessa mentala pro-

cesser ser ut i sig (jfr Jefferson 2004:136), men vi kan studera hur kogni-

tionsverben används som en resurs i interaktionen. Kärnan i det svenska 

kognitiva verbspektrumet kan sammanfattas i verben veta, komma ihåg, 

tänka, tycka, tro och förstå (jfr Viberg 1980:14; Fortescue 2001:17). Lik-

artade mentala processer kan uttryckas med hjälp av semantiskt närliggande 

verb, såsom fundera i stället för tänka, anta i stället för tro eller minnas i 

stället för komma ihåg. Många verb är polysema och gränsen mellan 

speciellt perceptionsverb och kognitionsverb är i vissa fall diffus (se Aijmer 

1997:11–13; SAG 1999_2:514; Fortescue 2001:16, 18; Viberg 2005:132; 

Karlsson 2006:54; Viberg 2015:96, 98, 104, 127). Ett exempel är verbet 

känna, som ibland uttrycker kognition, även om det i Svenska Akademiens 

grammatik (SAG 1999_2:515) inte nämns bland kognitionsverben utan tas 

upp som ett perceptionsverb.3 I vårt material har vi studerat de polysema 

verben utifrån hur de används i varje enskild sekvens. 

                                                 
3 Därtill tas verbet känna upp i det verbala betydelsefältet ”socialt handlande, sociala 

relationer” (SAG 1999_2:516). Denna betydelse av känna, att vara bekant med, aktuali-

seras ändå inte i vår studie och här är det heller inte fråga om en diffus gräns gentemot 

kognition. 
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Inom det svenska språket har kognitionsverb studerats bland annat av 

Viberg (1980, 2005, 2015), Karlsson (2006) och Grahn (2012), men utifrån 

andra perspektiv än variationspragmatiska. Viberg har till exempel varit 

intresserad av de semantiska fält som är aktuella för svenska kognitionsverb, 

medan Karlsson har undersökt hur samtalsdeltagare positionerar sig, bland 

annat med hjälp av kognitionsverb. Grahn (2012) analyserar hur verbet 

tänka och substantivet tanke används i radiosamtal, samt hur perspektivet 

skiftar bland annat beroende på om den mentala processen uttrycks i relation 

till ett verb eller till ett substantiv. 

Inom forskningsprogrammet Interaktion och variation i pluricentriska 
språk – Kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska 
(IVIP) har vi även studerat kognitionsverb i sverigesvenska och finlands-

svenska språk- och ämneshandledningssamtal med en kvantitativ ansats 

(Nelson & Henricson u.a.). Vi har då noterat att kognitionsverb används 

oftare i sverigesvenska än i finlandssvenska handledningssamtal. Dessa 

kvantitativa iakttagelser öppnar upp för föreliggande studie av hur kogni-

tionsverb faktiskt används av handledare och studenter i språkhandlednings-

samtal. 

Då kognitionsverb används i interaktion handlar det ofta om hur talare 

ställer eller förhåller sig till det som sägs eller till varandra (se Viberg 

1980:17; Aijmer 1988, 1997:3; Kärkkäinen 2003, 2012; Karlsson 2006:40, 

54; Ekberg 2010; Nyroos 2012). Kognitionsverben är därmed viktiga 

verktyg för epistemisk positionering, med vilka talarna t.ex. kan framhäva 

eller förneka tillgång till en viss erfarenhet eller kunskap, tona ner eller 

uppgradera den visshet med vilken ett yttrande framförs eller förhandla om 

vem som har företräde till en viss kunskap eller erfarenhet (läs mer om 

epistemiska perspektiv på samtal i t.ex. Stivers, Mondada & Steensig 2011; 

Heritage 2012).  

Frekvent förekommande kombinationer av pronomen och kognitionsverb 

kan användas i uttunnad betydelse, som ett slags epistemiska diskurs-

markörer (se t.ex. Laury & Helasvuo 2016:86, 88, 92 vad gäller finskans 

emmä tiedä ’jag vet inte/inte vet jag’). Tidigare forskning (se t.ex. 

Lindström & Wide 2005; Lindström 2006; Lehti-Eklund 2011) visar att ord-

följden, uttalet och placeringen i turen ger ledtrådar om hur kombinationer 

av pronomen och verb ska tolkas. Som dessa studier visar (Lindström & 

Wide 2005:213–214; Lindström 2006:107–108, 111; Lehti-Eklund 2011:3, 

14–16) är det i diskursmarkerande funktion typiskt att verbet står först (t.ex. 

vet du), att uttalet reduceras (vettu) och att verb-pronomen-kombinationen 

på diskursmarkerande vis placeras utanför kärnyttrandet, speciellt i början 

eller i slutet, eller som ett parentetiskt inskott i mitten av turen. 
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Med uttryck som innehåller kognitionsverb kan talare förmildra eller för-

stärka sina handlingar på olika sätt. Ekberg (2010:77–78) har bl.a. studerat 

konstruktionen kan man tycka och noterar att den används för att uttrycka 

nedtoning och gardering, men även för att uttrycka distansering. I lite 

liknande banor noterar Landqvist (2001:62, 118–119) att en talare kan tona 

ner en uppmaning eller ett råd genom att formulera ett subjektivt och 

därmed mindre auktoritärt ställningstagande med hjälp av jag tycker. Vad 

gäller engelskans I think diskuterar Aijmer (1997:20–22) hur uttrycket kan 

göra ett yttrande mindre direkt, eller bidra till att yttrandet framstår som 

säkert eller tvärtom som osäkert och därmed kan användas för att antingen 

stärka eller minska intrycket av auktoritet. Nyroos (2012) har undersökt hur 

verbet känna används som en interaktionell resurs i sverigesvenska lärande-

samtal och diskuterar bl.a. exempel där verbet känna används för att tona 

ner en åsikt eller gardera sig vad gäller vem som tar ansvar för åsikten. 

Nyroos (2012:22) förklarar vidare att användningen av verbet känna ger 

samtalsdeltagarna möjlighet att balansera den aktuella asymmetrin. Tidigare 

forskning visar därmed att olika kognitionsverb används på olika sätt och för 

olika ändamål och att användningen av kognitionsverb kan säga något om 

de kommunikativa mönster som framträder i samtalet, närmare bestämt om 

samtalsstilar, positionering och relationellt arbete i interaktionen.   

 

 
3. Material 

 
Med tanke på studiens variationspragmatiska ansats är det eftersträvansvärt 

att materialen från Sverige och Finland är så jämförbara som möjligt. Att nå 

fullständig motsvarighet mellan två autentiska samtal är inte möjligt, varken 

mellan eller inom nationer. För denna studie har vi dock kunnat handplocka 

samtal med likartade ramar och förutsättningar, i och med att vi utifrån 

förutbestämda och gemensamma kriterier har spelat in ett omfattande 

lärandematerial som består av totalt närmare 100 timmar. I samband med 

presentationer vi hållit i de båda länderna har det material som spelats in i 

det egna landet bemötts med igenkänning, medan det inte alltid varit så för 

den andra varieteten. De signaler vi fått visar att de inspelade samtalen 

känns rimliga och representativa för den egna varieteten.  

För den här studien har vi valt ut samtal med så likvärdiga förutsättningar 

som möjligt för de båda varieteterna, gällande till exempel geografisk 

spridning och antal olika språkhandledare och studenter. I såväl Sverige som 

Finland har samtalen spelats in vid universitet och högskolor på två olika 

orter. I båda länderna handlar det om språkhandledningssamtal vid en språk-

verkstad eller ett språkcentrum och samtalen skulle ha ägt rum även om inte 
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forskarna varit på plats. När vi hädanefter talar om den studie vi presenterar, 

står handledning och handledare alltså för språkhandledning och språk-
handledare.  

Det material som ingår i den här studien består av tio audio- och/eller 

videoinspelade språkhandledningssamtal (alla samtal utom ett har video-

filmats). I samtalen deltar tio olika studenter, fem från varje land, varav nio 

är kvinnor och en är man. Totalt deltar sex kvinnliga handledare, tre från 

varje land. Ur dessa tio samtal har vi excerperat totalt knappt 1 200 

kognitionsverb, varav 718 återfinns i det sverigesvenska och 462 i det 

finlandssvenska materialet. Den totala samtalstiden är knappt åtta timmar, 

där tre och en halv timme spelats in i Finland och drygt fyra spelats in i 

Sverige. Ett material av denna storlek är hanterbart och möjligt att studera i 

detalj. Material i motsvarande omfattning i tid har även tidigare använts i 

variationspragmatiskt eller tvärspråkligt inriktade studier av inspelad 

autentisk interaktion (se t.ex. Tottie 1991; Clancy, Thompson, Suzuki & Tao 

1996; Tryggvason 2004). 

 
 

4. Metod 
 

I den här artikeln märks den variationspragmatiska infallsvinkeln i kontras-

tiva analyser av jämförbara handledningssamtal på svenska, inspelade i 

Sverige och i Finland. Det fenomen vi ringar in är turer som innehåller 

kognitionsverb och dessa turer och kognitionsverb studerar vi i sin språkliga 

och sekventiella kontext.   

I analysen utgår vi ifrån interaktionell lingvistik (Couper-Kuhlen & 

Selting 2001; Lindström 2014) och kombinerar därmed en språklig analys 

med en analys av sociala handlingar i naturligt förekommande interaktion. 

Analysen tar avstamp i användningen av kognitionsverb och i de handlingar 

som yttrandena med kognitionsverb ingår i, såsom evalueringar och frågor. I 

analysen är siktet inställt på likheter och skillnader mellan de samtal vi 

spelat in i Sverige och i Finland och i förlängningen på vad detta kan säga 

om den sverigesvenska och den finlandssvenska varieteten och samtals-

kulturen. 

De språkhandledningssamtal vi studerat har transkriberats i sin helhet och 

i transkriptionerna återges huvudsakligen den verbala interaktionen, tur-

tagningen och samtalstempot, t.ex. vad gäller överlappningar och pauser. En 

transkriptionsnyckel med vidare detaljer återfinns i slutet av artikeln. Tran-

skriptionerna utgör ett viktigt analytiskt verktyg och är ett sätt att förmedla 

samtalsexempel i skrift, men den egentliga analysen bygger på studier av allt 
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som fångats av kameror och ljudupptagare, inklusive de fenomen som inte 

tagits med i transkriptionen.  

Ur det totala språkhandledningsmaterialet, tio samtal, har samtliga identi-

fierade belägg på kognitionsverb excerperats. För varje belägg som noterats 

i de aktuella audio- och/eller videoinspelningarna har vi, utifrån gemensam-

ma principer, gjort en analys av verbet för att utreda om det, i den aktuella 

kontexten, fungerar som ett kognitionsverb eller inte. De båda forskarna, 

som representerar varsin varietet, har haft huvudansvar för den egna variete-

ten. I alla oklara och tveksamma fall, till exempel vad gäller verbet känna 

(se fotnot 3), har forskarna gemensamt analyserat den aktuella förekomsten i 

sin kontext.  

Handledningssamtalen studeras i sitt sammanhang och tolkas som ett 

uttryck för en specifik typ av institutionella lärandesamtal, nämligen som 

akademiska språkhandledningssamtal där deltagarrollerna handledare och 

student relevantgörs (se Linell 2011:178–179). I handledningssamtalen skilj-

er sig rollerna som handledare och student tydligt åt. Handledaren sätter 

agendan, som huvudsakligen byggs upp kring de kommentarer handledaren 

har till studentens text, och upplägget ger även studenten möjlighet att 

initiera topiker, t.ex. genom att ställa frågor. Handledaren ger råd som 

studenten bemöter och tillsammans diskuterar de hur texten kan utvecklas 

och förbättras. Utifrån dessa infallsvinklar för vi i den här artikeln en 

diskussion kring variationen i bruket av kognitionsverb i samtal mellan 

handledare och student i det material vi samlat in i Sverige och i Finland. I 

de analysavsnitt som följer betecknas de sverigesvenska samtalen SVESAM 

och de finlandssvenska FINSAM. 

 
   

5. Kognitionsverb i handledarnas turer  
 

I detta avsnitt fokuserar vi på de kognitionsverb handledarna använder då 

de, tillsammans med studenterna, diskuterar den text studenten skrivit och 

skickat till handledaren inför det inbokade mötet. Under ett handlednings-

samtal förekommer olika typer av handlingar, alltifrån hälsningar till upp-

maningar, och i vissa av dessa handlingar är kognitionsverb ett vanligt före-

kommande inslag, till exempel i samband med evaluering och rådgivning, 

frågor till studenten och tolkningar av skrivprocessen. I våra analyser har vi 

noterat vissa mönster vad gäller val av kognitionsverb och sätt att uttrycka 

dessa verb på. I detta och följande avsnitt redogör vi, med hjälp av autentis-

ka exempel, för dessa iakttagelser. Vi börjar med en diskussion av 

kognitionsverb i handledarnas turer och fortsätter därefter, i avsnitt 6, med 

kognitionsverb i studenternas turer. 
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De handledarturer som inkluderar kognitionsverb, i de allra flesta fall i 

kombination med pronomenet jag, handlar i såväl de sverigesvenska som de 

finlandssvenska samtalen ofta om att handledarna evaluerar den språkliga 

formen eller innehållet i studenternas texter, t.ex. jag tycker det här ser bra 
ut (SVESAM) och jag tycker att den så där strukturmässigt e väldigt väl-
skriven redan (FINSAM). I båda dessa exempel ger handledaren uttryck för 

sin egen åsikt med hjälp av kognitionsverbet tycker. Med sin initiala place-

ring och ordföljden pronomen+verb fungerar jag tycker i dessa fall som en 

inramning av den åsikt som följer (se även Lehti-Eklund 2011:5 vad gäller 

jag hoppas och Lindström 2006:91 vad gäller jag undrar).  

Det finns gott om exempel på att jag tycker används i samband med 

positiva evalueringar i de båda exempelsamlingarna och i exempel 1 visas 

ett av dessa i sin sekventiella kontext. Exemplet, hämtat från det finlands-

svenska materialet, infaller mot slutet av ett språkhandledningssamtal och 

handledaren summerar här sitt allmänna intryck av texten.   
 

Exempel 1. Då handledaren tycker att det fungerar bra (FINSAM) 

01 HAN: mt att som sagt här finns nu vissa sånhäna då  

02  vardagligheter men men i princip så jag tycker  

03   de här f- funkar bra som en vetenskaplig text  

04    °å°  

05   (0.4) 

06  STU: okej 

07  HAN: bra struktur å disposition °å allting så° 

08  STU: [°okej°               ] 
09  HAN: [°att° de e bara å]     

10   (0.6)           

11  HAN: mt (0.4) fortsätta [skriva] 

12  STU:                             [    fort]sätta mm [jå] 

13  HAN:                                                         [jå]: 

14   (0.3)                                         

 

På rad 1–2 inleder handledaren med att notera att språket ibland är för 

vardagligt, men övergår sedan på rad 2–3 till att delge sitt allmänt goda 

intryck av texten, som alltså funkar bra som en vetenskaplig text. Denna 

positiva evaluering ramas på rad 2 in med jag tycker, dvs. ett pronomen i 

första person singular och ett kognitionsverb i presens, men evalueringen är 

inte syntaktiskt integrerad i den minimala satsen jag tycker (se även Lehti-

Eklund 2011:5). Efter detta relativt allmänna omdöme fortsätter handledaren 

på rad 7 med att mer specifikt lyfta fram struktur och disposition som 

styrkor i texten. Listan som exemplifierar textens goda sidor avslutas med 

ett lågmält yttrat allmänt tredje led, å allting. 
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Exempel 2 visar en motsvarande positiv evaluering, hämtad ur ett 

sverigesvenskt språkhandledningssamtal. Även här använder handledaren 

kognitionsverbet tycker och ett personligt pronomen i första person singular, 

med ordföljden pronomen+verb. I likhet med föregående exempel börjar 

samtalet närma sig sitt slut. Studenten och handledaren har träffats för 

handledning vid ett tidigare tillfälle och under den nu aktuella träffen har 

handledaren förklarat att de e jättetydligt nu å läsa de och att nu hänger de 

ihop.  
 

Exempel 2. Då handledaren tycker att studenten fått till texten bra 

(SVESAM) 

01 STU: så om du säger att den [verkligen hänger ihop nu]   

02 HAN:                                         [ja nu nu känns den          ] 
03 STU: [då känner jag att okej då kanske jag (ohb)] 

04 HAN: (handledaren lyfter blicken från texten på bordet till studenten)  

05  [ja .ja jag tycker du har                              ]  

06  fått till den jättebra [alltså   ] 

07 STU:            [lyckats] me *de*  

 

Trots att en stor del av det som sägs i exempel 2 yttras i överlapp bemöter 

handledaren och studenten varandras turer. När studenten, på rad 1, knyter 

an till det handledaren tidigare sagt om texten, att den hänger ihop, bekräftar 

handledaren på rad 5 och 6, samtidigt som hon lyfter blicken från texten på 

bordet till studentens ansikte, att hon tycker att studenten fått till den jätte-
bra. Genom att använda jag tycker ramar handledaren in den syntaktiskt fri-

stående evaluering som följer och framför det uppgraderade påståendet du 
har fått till den jättebra som ett subjektivt ställningstagande.  

I de fall då kognitionsverb används för att uttrycka en evaluering som inte 

är odelat positiv använder både de sverigesvenska och de finlandssvenska 

handledarna olika språkliga medel för att framföra åsikter och uppmaningar 

på ett nedtonat eller mindre direkt sätt. En möjlighet som huvudsakligen 

används av de sverigesvenska handledarna är att åsikter och uppmaningar 

tonas ner genom att tro, tänka eller känna används i samband med subjek-

tiva ställningstaganden: å med tanke på att jag har sett många såna här 

också så känner jag att den e ganska klar (SVESAM). Att verbet känna kan 

användas som ett sätt att tona ner styrkan i en åsikt och minska ansvaret för 

den uttalade åsikten diskuteras även i Nyroos (2012:9–12), som studerat 

lärandesamtal i sverigesvensk kontext. I exempel 3 återges en sekvens ur det 

sverigesvenska materialet där en uppmaning från språkhandledaren, även 

framförd i samband med ett tidigare handledningstillfälle, tonas ner med 

hjälp av ett kognitionsverb som ger uttryck för antagande. 
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Exempel 3. Då handledaren använder tro för att tona ner uppmaning 

(SVESAM) 

01  HAN:  sen är de (.) *eh* som de pratade vi väl om förra gången  

02   student i stället för elev 

03     (0.3) 

04  STU: a+a 

05   (0.2) 

06  HAN: de- i början av (.) dokumentet så är de (0.7) student å de ska  

07   du ta bort tror jag  

08     (1.0)  

09  STU:  a+a 

10  HAN:  för de blir väldigt konstigt (.) [när du pratar] om  

11 STU:                                                     [mm              ] 
12 HAN:  ele- studenter i i gymnasieskolan  

13  (0.8)  

 

I exempel 3 övergår handledaren till en ny topik och inleder, på rad 1, med 

att förklara att det rör sig om ett råd som också behandlats vid ett tidigare 

handledningstillfälle, de pratade vi väl om förra gången. Handledaren för-

klarar därefter, på rad 2, vad det är hon menar, nämligen att studenten 

använder ordet student i stället för elev. Efter en kort paus bemöter studen-

ten detta med ett kort a+a, på rad 4. På rad 6 och 7 förtydligar handledaren 

sitt råd genom att säga: i början av dokumentet så är de student å de ska du 

ta bort tror jag. Som Lindström (2008:115–116) lyfter fram kan finalt place-

rade kombinationer av kognitionsverb och pronomen, såsom tror jag och 

tycker jag, fungera som modala markörer som tonar ner sanningshalten i det 

som precis yttrats (se även Lehti-Eklund 2011:16 vad gäller hoppas jag). I 

linje med detta tonar det finalt placerade tror jag i exempel 3 ner sannings-

halten genom att det påstående som precis framförts framställs som ett anta-

gande. Efter ytterligare en paus och sedan en kort kvittering från studenten 

på rad 9, a+a, yttrar handledaren en motivering4: för de blir väldigt konstigt 
när du pratar om ele- studenter i i gymnasieskolan. I detta sammanhang, där 

handledaren menar att studenten ska göra en ändring och dessutom markerar 

att hon redan vid ett tidigare språkhandledningstillfälle påpekat samma sak, 

framstår handledarens yttrande som en klar uppmaning: de ska du ta bort. 

Handledaren betonar nödvändigheten i att byta ut det missvisande ordet 

student mot det mer passande elev och i ett sådant sammanhang hade ett 

kognitionsverb som uttrycker en åsikt, som tycker, och inte ett verb som 

uttrycker ett antagande, som tror, varit väntat. Exemplet belyser ett fenomen 

                                                 
4 Vi har i en tidigare artikel fokuserat på just användningen av förklaringar och motive-

ringar i sverigesvenska och finlandssvenska handledningssamtal (Nelson & Henricson 

2016). 
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som framträder speciellt i det sverigesvenska materialet, nämligen att en 

åsikt eller en uppmaning dämpas genom valet av kognitionsverb. 

När en handledare under ett språkhandledningssamtal framför sina åsikter 

om en tidigare läst och kommenterad text kan åsikterna presenteras i nutid 

eller i dåtid. Att en handledare uttrycker sin åsikt i dåtid öppnar upp för oli-

ka tolkningar, t.ex. vad gäller om handledaren fortfarande står för sin tidiga-

re åsikt eller inte, och detta tonar ner säkerheten och giltigheten i den åsikt 

som framförs. I och med att en åsikt som framförs i preteritum signalerar en 

distans i tid ger detta tempusval yttrandet en indirekt och försynt karaktär (se 

modifierande preteritum i SAG 1999_4:228 och modalt preteritum i Ekerot 

2011:139–140). Ekerot (2011:139–140) nämner att modalt preteritum bland 

annat kan användas för att signalera artighet, respekt och avstånd i social 

relation. Denna tempusförskjutning kan ske från presens till preteritum, 

såsom i sen tänkte jag på de här att att de här e e liksom i stället lösryckt 
(FINSAM) eller jag tyckte att ditt syfte var mycket välformulerat (FINSAM). 

Preteritum används alltså i inramningen av såväl positiva som negativa kom-

mentarer om texten. Tempusförskjutning av detta slag förekommer framför 

allt i de finlandssvenska samtalen. Exempel 4 illustrerar hur en av de fin-

landssvenska handledarna använder tycka och tänka i preteritum då hon 

framför sin åsikt om hur studentens text skulle kunna bli ännu bättre.  
 

Exempel 4 Då handledaren framför sin åsikt i preteritum (FINSAM) 

01   HAN: °å här (1.5) eh:° å här var de de här h (.) inte heller 

02   för tillfället  

03   (0.8) (studenten tittar upp mot handledaren och småler)  

04  HAN: a: som jag tänkte att att om du sku  

05   (1.6) mt °eh:° (1.0) börja me eftersom de (.) inte  

06   heller för tillfället finns någon helhetssyn  

07  (1.0)  

08    STU: okej jå (.) de sku kunna (0.4) fungera lite (.) bättre  

09    HAN: ja: nå jag tyckte att de sku bli: ännu mera (.) 

10   s:tarkare den här argumentationen (.) för varför de här e (.) 

11   viktigt att undersöka  

12   (0.4)  

13    STU: jå  

14    HAN: å (0.3) de e alltså (.) grammatiskt helt okej så här också 

15   °men jag tänkte att° om du (1.2) om du vill ha ännu mera liksom 

16   °de här så (.) så°  

17   (1.6)  

 

Sekvensen inleds med att handledaren på rad 1 med låg röststyrka yttrar å 
här som i sin kontext markerar att handledaren nu går över till en ny topik i 
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en lång rad med kommentarer om texten.5 Rådet inleds efter en paus på 1,5 

sekunder och ett tystlåtet tvekljud samt övergångsmarkören å här var de de 
här, varefter handledaren läser från texten, inte heller för tillfället, och 

därmed ringar in det ställe i texten som behöver justeras. Under den korta 

paus som följer på rad 3 lyfter studenten blicken mot handledaren och 

småler. Handledaren fortsätter att se ner i texten och ger nu ett förslag till 

hur texten kunde justeras. Förslaget presenteras som något handledaren har 

tänkt på tidigare, dvs. jag tänkte i preteritum på rad 4, och framförs indirekt 

med hjälp av den konditionala satsen om du sku börja med + handledarens 

förslag till ny formulering, eftersom de inte heller för tillfället finns någon 
helhetssyn på rad 5–6. Att förslag framförs i villkorlig form med hjälp av en 

om-sats är ett fenomen som diskuterats i relation till finlandssvenska 

talspråkliga särdrag och kan tolkas som ett sätt att framföra ett ärende på ett 

indirekt och artigt sätt (Lindström 2003:555–556). Studenten bemöter sedan 

förslaget på rad 8 med de neutrala responspartiklarna okej jå och de sku 

kunna fungera lite bättre. Även studenten formulerar sig i preteritum i och 

med att han använder skulle plus infinitiv (SAG 1999_4:289, 321) och 

omtalar därmed handledarens förslag som en möjlighet till förbättring. 

Handledaren fortsätter att motivera sitt förslag och att rama in sin åsikt i 

förfluten tid, med ja: nå jag tyckte på rad 9 och men jag tänkte på rad 15, 

även om allt i interaktionen tyder på att handledarens åsikt gäller även i 

nutid. 

I de finlandssvenska handledarturerna hittar vi som ovan nämnts fler 

belägg än i de sverigesvenska på tempusval där handledaren framför sin 

åsikt i förfluten tid. Att tempusförskjutning är vanligare i finlandssvenska än 

i sverigesvenska samtal har även lyfts fram av Lindström och Wide (2017) i 

en studie av ärendepresentationer vid sverigesvenska och finlandssvenska 

biljettluckor. Lindström och Wide (2017:184) noterar att preteritum är vanli-

gare i de finlandssvenska samtalen och diskuterar detta som ett uttryck för 

social distans.6  
                                                 
5 Kedjor där det ena rådet följer efter det andra är vanligare i de finlandssvenska än i de 
sverigesvenska handledningssamtal som vi studerat inom IVIP (Henricson & Nelson 
2017:110). 
6 I samma studie nämner Lindström & Wide (2017:185) att skulle förekommer lite oftare 
i de finlandssvenska samtalen, samtidigt som de poängterar att skulle är ett regelbundet 
förekommande uttryckssätt även i de sverigesvenska samtalen. Att tempusförskjutning 

med skulle och infinitiv förekommer mer i finlandssvenska än i sverigesvenska samtal 
stämmer därtill överens med en kommentar i SAG (1999_4:270), där konstruktioner av 
detta slag beskrivs som mer utbredda i finlandssvenskan. I exempel 4 använder både 

handledaren och studenten konstruktioner med skulle och infinitiv, men inte i verbfraser 
som inkluderar kognitionsverb. Vad gäller kognitionsverb har vi endast några belägg på 
skulle plus infinitiv, t.ex. i handledarturen här sku jag ju kanske också tycka att de sku 

låta bättre om du skrev (FINSAM). 
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Kognitionsverben används inte enbart för att ge uttryck för talarens egna 

mentala process. Det händer även att handledarna med hjälp av kognitions-

verb ställer frågor till studenterna, t.ex. hur många källor tror du att du har 

nu i ditt system redan då (FINSAM), kan du då tänka att de där skulle kunna 
komma in i diskussion (SVESAM) eller e det nånting du funderar på (FIN-

SAM). Att be om studentens åsikt genom explicita frågor är ett sätt att få svar 

på frågeställningar som rör det pågående arbetet. Det är också ett sätt att 

involvera studenten i samtalet och inbjuda till studentaktivitet.  

Med kognitionsverb kan handledarna även framföra sina egna tolkningar 

av studenternas skrivprocess. I dessa kontexter är det inte verbet tycka som 

är det typiska valet, utan snarare verbet tro, som i följande exempel: jag tror 
att du tänker att du tappar lite fokus (SVESAM) och du försöker undvika tror 

jag långa meningar (FINSAM). Tro framstår här som ett naturligt val i och 

med att handledaren inte har direkt tillgång till studentens skrivprocess och 

det är studenten som har tolkningsföreträde till sina egna erfarenheter och 

framtida planer. När handledarna tar upp studenternas skrivprocess kan det 

till exempel handla om att handledaren ger uttryck för en tolkning om varför 

något blivit tokigt i texten, som i exempel 5 nedan:   

  

Exempel 5. Då handledaren använder kognitionsverb i tolkning av skriv-

processen (SVESAM) 

01 HAN: så de e ju inte sp- den språkliga formuleringen  

02  som är (0.8) knölig [eller] svår 

03 STU:                                   [nej  ]  
04  (0.8)  

05 HAN: e:h (.) °utan bara de°   

06  (1.7)  

07 HAN: °saknar lite så° men annars (1.6) här de  

08  här tror jag e de här e nåt e: gissar jag e:  

09  eh slarvfel 

 

I det resonemang som äger rum före exempel 5 förklarar handledaren att det 

finns oklarheter i studentens text och att vissa formuleringar behöver utveck-

las bara med nån mening. På rad 1 och 2 förklarar sedan handledaren att det 

alltså inte är den språkliga formuleringen som är knölig eller svår. På rad 7 

gör handledaren ett nytt nedslag i studentens text och markerar skiftet med 

orden men annars, följt av en paus, och redogör sedan för sin tolkning av det 

som blivit tokigt: de här tror jag e de här e nåt e gissar jag e eh slarvfel. 
Med de medialt placerade parentetiska inskotten tror jag och gissar jag 

tonar handledaren ner säkerheten i sin tolkning att det handlar om ett slarv-

fel. Handledaren inleder med att framställa sin tolkning som ett antagande, 

tror jag e, men formulerar sedan om detta till påståendeform, de här e nåt, 
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och backar därefter tillbaka till ett svagt antagande, gissar jag e. Dessa 

reparationer7 tyder på att handledaren tvekar inför hur tolkningen av en pro-

cess som endast studenten har förstahandskännedom om bör framföras. 

Analysen av språkhandledarnas bruk av kognitionsverb visar att verben 

ofta förekommer i samband med att handledarens uppfattning om texten 

framförs till studenten. I dessa turer använder handledarna olika sätt att tona 

ner och linda in sin uppfattning, speciellt då det handlar om att ge uttryck för 

en åsikt som inte är odelat positiv. Där de sverigesvenska handledarna tonar 

ner sin åsikt genom att välja mindre tvärsäkra verb, såsom tro och tänka i 

stället för tycka, tenderar de finlandssvenska handledarna snarare att använ-

da tempusförskjutning för att framföra sina åsikter på ett försiktigare sätt.  

 

 
6. Kognitionsverb i studenternas turer 

 
I följande resonemang fokuserar vi på kognitionsverb i studenternas turer. 

Genom att analysera ett urval exempel belyser vi de mönster vi iakttagit i 

det sverigesvenska och det finlandssvenska materialet och lyfter fram lik-

heter och skillnader mellan materialen inspelade i de två länderna.  

De kognitionsverb som yttras av studenterna ingår ofta i turer som hand-

lar om att beskriva den egna skriv- och forskningsprocessen, ställa frågor till 

handledaren, ge handledaren positiv återkoppling eller hävda egna tankar 

som motsvarar handledarens råd eller kommentarer. I exempel 6 visas hur 

en beskrivning av skrivprocessen kan se ut i det finlandssvenska materialet.  

 

Exempel 6. Då studenten använder tro i beskrivning av skrivprocessen 

(FINSAM) 

01  HAN: mm mt så de här (.) personliga delen som (0.3)  

02   e både ett problem å en möjlighet kommer att falla bort 

03   (studenten nickar)                         

04   (0.5) 

05  STU:      jå (nickar) 

06   (0.3)  

07  HAN:     m[m]  

08  STU:    [jå ] (nickar)  

09   (1.4)  

10  HAN:     kan nog va en bra [lösning]  

11  STU                                    [m+m   ]  
12  STU:     jå nä jag jag tror de att de e (.) ja som sagt de (.) de mognar lite de  

                                                 
7 För en beskrivning och diskussion av reparation i samtal, se t.ex. Schegloff, Jefferson & 

Sacks (1977) och Kitzinger (2013). 
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13   nu just de där [att hur] jag ska  

14  HAN:            [mm    ]  
15   (0.5)  

16  HAN:     mm  

17  STU:     men jag tror att just därför så valde dom å eller sa dom också att 

18   jag sku (0.3) skippa nu den där metoden å så (.) försök 

19   fokusera (.) på på (.) bakgrunden för å just kanske få lite    

20   [vetdu] .nf in[spira]tion [på hur] jag sku ku[nna] 

21  HAN:    [m+m ]          [mm ]       [mm    ]                 [   m]m  

22   (0.3)  
 

Innan exemplet inleds har studenten berättat att hennes två ämneshandledare 

har avrått henne från att ta med en fallstudie som har diskuterats även under 

en tidigare språkhandledningsträff. På rad 1–2 drar handledaren, utifrån 

studentens redogörelse strax innan, slutsatsen att denna del av magister-

avhandlingen kommer att falla bort. Studenten bekräftar detta genom att 

nicka samtidigt som handledaren framför sin slutsats (rad 3) och yttrar 

därefter responspartikeln jå tillsammans med ytterligare nickningar (rad 5 

och 8). Därefter konstaterar handledaren på rad 10 att det nog8 kan vara en 
bra lösning. På rad 12 bemöter studenten detta påstående med en viss tvek-

samhet. Hon inleder turen med såväl en positiv som en negativ respons-

partikel, jå nä, varefter hon tillägger jag jag tror de att de e, där det upp-

repade pronomenet jag, kognitionsverbet tror som visar att hon är osäker på 

sin egen syn på frågan och den oavslutade satsen som inleds med de e9 

ytterligare bidrar till intrycket av tveksamhet. Hon konstaterar därefter att 

den här frågan för tillfället mognar lite, och därmed alltså inte är entydig och 

klar i det här skedet. Handledaren kvitterar med ett neutralt mm på rad 14 

och 16, varefter studenten på rad 17 går över till att redogöra för sin tolkning 

av varför ämneshandledarna gett detta råd. Med jag tror framför studenten 

denna tolkning som ett antagande och förmedlar att hon redovisar andras 

perspektiv utan att ha full tillgång till hur de tänker i frågan. Exemplet illu-

strerar även det faktum att ämneshandledaren, eller i det här fallet ämnes-

handledarna, ofta figurerar i språkhandledningssamtalet och behandlas som 

den primära auktoriteten, även om ämneshandledaren inte i egen person 

deltar i samtalet (jfr Thonus 2001:61 resonemang om silent participant).  

Beskrivningar av den egna skriv- och forskningsprocessen förekommer 

även bland studenterna i det sverigesvenska materialet, vilket framgår av 

exempel 7. Sekvensen inleds med att handledaren i slutet av handledningen 

frågar studenten om det är något hon undrar över. I sitt svar ställer studenten 

                                                 
8 Här är det bra att minnas att partikeln nog i finlandssvenska samtal i regel uttrycker en 

högre grad av visshet än den gör i sverigesvenska samtal (se t.ex. Saari 1995:77; 

Lindström & Wide 2015:99; Lindström & Norrby 2016). 
9 Läs mer om hur de e används i samtal i Forsskåhl (2008). 
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en fråga om referenser, som hon ramar in med bland annat kognitionsverbet 

veta och motiverar genom att beskriva en del av sin forskningsprocess.  

 

Exempel 7. Då studenten använder veta och tänka i beskrivning av 

forskningsprocessen (SVESAM) 

01 HAN: ha- har du nå andra frågor eller så [som] du  

02 STU:                                            [ja   ] 

03 HAN: vill passa på å ställa 

04 STU: jag vet inte om du kan svara på de här men  

05  (0.3) referenser 

06 HAN: mm  

07 STU: eh för de e (.) jag har ansvar för 

08  referenslistan (1.1) å jag vet inte riktigt hur  

09  den gör eller så här jag kollade lite på uh  

10  universitetsbibliotekets hemsida 

11 HAN: mm  

12 STU: så hära å då så va de a men jag kollade (.)  

13  å tänkte a men vancouversystemet passar nog 

14  (0.5) bra 

15 HAN: mm 

16 STU: de verkar som att de e de vanligaste inom  

17  teknik 

18 HAN: mm  

19 STU: eh men sen så dom flesta hemsidor vi har e ju  

20  (0.8) eller dom flesta referenser vi har e ju  

21  bar- de e bara hemsidor 

22 HAN: aa 

 

På rad 4 inleder studenten sin tur med att rama in frågan som följer med jag 
vet inte om du kan svara på de här men och kort därefter nämna temat för 

frågan, dvs. referenser. Genom att använda jag vet i kombination med nega-

tionen inte markerar studenten osäkerhet vad gäller handledarens möjlighet 

att svara på frågan och även osäkerhet gällande om det alls är lämpligt att 

ställa denna typ av fråga i det här sammanhanget (jfr den diskussion om 

frågeramar som förs i Lindholm & Lindström 2003). På rad 6 ger hand-

ledaren en fortsättningssignal, mm, varefter studenten börjar förklara sin 

process och sitt behov av hjälp i frågan. Samma kognitionsverb, veta, kom-

bineras även här, på rad 8, med ett pronomen i första person singular och en 

negation, då studenten signalerar att hon inte vet hur hon ska göra med 

referenslistan. På rad 9 och 10 beskriver hon hur hon gått till väga hittills, att 

hon varit inne på universitetsbibliotekets hemsida. På rad 13 använder hon 

kognitionsverbet tänkte som en citatmarkör för ett citat av den tanke hon 

fick då hon var inne på hemsidan: a men vancouversystemet passar nog. 

Hon fortsätter sedan med att utreda de problem som ändå kvarstår då det 
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gäller referenserna, nämligen webbkällor. I andra, liknande, exempel, där de 

sverigesvenska studenterna beskriver sin skriv- eller forskningsprocess, 

används ofta kognitionsverbet tro, såsom i asså jag tror att jag har skrivit 

den där i omgångar (SVESAM). 

Med kognitionsverbet tycker och pronomenet jag kan studenten på ett 

explicit sätt ge uttryck för sin egen åsikt, utan att gardera hur säker denna 

åsikt är. En sådan användning av tycker finns i exempel 8, som även 

inkluderar flera andra belägg på kognitionsverb. 
 

Exempel 8. Då studenten använder tycka i formulering av åsikt (FINSAM) 

01  HAN:    °så° men annars så tycker jag alltså att (0.3) språke e: 

02    e faktiskt hyfsat bra här  

03       (0.5)  

04  STU:     okej                                                                             

05 HAN:    å jag förstod allt här finns inga sånahär stora frågetecken  

06   att nu hängde jag inte me 

07      (studenten nickar under största delen av turen)                             

08  STU: [jå:       ] (nickar)               

09  HAN: [utan de] de e liksom klart (.) klart å tydligt   

10  STU:     tyckte du att de va för mycke upprepning *elle:r*  

11   när jag *märkte [själv när jag sen] börja läsa igenom* 

12  HAN:                              [°mm°                ]  
13  STU:      så va jag såhär att jag tycker att jag hela tiden säger samma sak  

14    (0.5)  

15  HAN:     hm:  

16  STU:     men jag vet int sen att om de (.) [kanske bara när jag har]  

17  HAN:                                        [nå jag har nog int   ] 

18 STU: nu så mycket de (.)  sk[ivi å läst om de så  ]  
19  HAN:                             [jå: de kan hända att] när du e  

20   så inne i de [så]  

21  STU:                         [ja ]  

22   HAN:    *så dedär jag* (0.5) tyckte ju int att den va så 

23   jag har inte reagera på [upprepning] nej  

24  STU:      (nickar)                   [okej           ]        
25 STU:     jå  

26        (0.3)  

 

Exemplet inleds med att handledaren förmedlar sitt övergripande omdöme 

om texten: hon tycker att språket är hyfsat bra, hon förstod allt och det 

uppstod inte situationer där hon inte hängde med (rad 1–2, 5–6). Studenten 

kvitterar denna evaluering med nickningar samt okej på rad 4 och jå: på rad 

8, varefter handledaren på rad 9 tillägger att det är klart å tydligt. På rad 10 

ställer studenten en fråga till handledaren i preteritum, tyckte du att de var 

för mycke upprepning, men inväntar inte handledarens svar i den stunden 

utan går först över till att förmedla sitt eget intryck av texten. Studenten 
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inleder detta med förankring i läsögonblicket och därmed i dåtid, dvs. hon 

märkte, börja(de), och va(r), men går sedan över till att i presens återge sin 

åsikt om texten utan garderingar, med den deklarativa satsen jag tycker att 

jag hela tiden säger samma sak, på rad 13. Tempusskiftet skulle kunna ses 

som ett klargörande om att studenten fortfarande står för denna åsikt, eller, i 

och med att satsen följer efter så va ja såhär att, dvs. en vanlig citatmarkör i 

finlandssvenska samtal (se t.ex. Henricson 2009), som ett helt vanligt 

tempusval för direkta citat i samtal. På rad 16 och 18 tonar studenten ner 

säkerheten i sin åsikt, i det att hon med jag vet int sen ifrågasätter om hon 

som skribent själv kan avgöra om det finns upprepningar. I överlapp med 

henne inleder handledaren på rad 17 en tur som verkar projicera ett svar på 

frågan som ställdes på rad 10, dvs. nå jag har nog int, men hon slutför inte 

den här turen utan går i stället på rad 19–20 över till att bekräfta studentens 

förslag om att hon är så inne i sin text att det kan vara svårt att få syn på 

eventuella upprepningar, jå de kan hända att när du e så inne i de så. På rad 

22–23 svarar handledaren slutligen på studentens fråga genom att, med 

tyckte i preteritum, framföra att hon inte har lagt märke till upprepning, en 

åsikt som studenten kvitterar med att nicka och yttra responspartiklarna okej 

och jå (rad 24 och 25). 

I de finlandssvenska samtalen är det vanligt att turer med kognitions-

verbet tycka uttrycker studentens eget tyckande. Med jag tycker framför 

studenten sin åsikt och ett vanligt fall är då att studenten förklarar sin skriv- 

och forskningsprocess eller förmedlar sin egen uppfattning om texten, såsom 

i de här är nog den svåraste delen sen blir de lite enklare tycker jag mot 

slutet (FINSAM) eller jag tycker att jag hela tiden säger samma sak i exempel 

8 ovan. Även i de sverigesvenska samtalen finns det turer där studenten med 

kognitionsverbet tycka ger uttryck för sin egen åsikt, men därtill ställer 

studenten oftare än i det finlandssvenska materialet frågor med verbet tycka, 

som i men tycker du man ska slå ihop dom (SVESAM). 

Kognitionsverb kan även ingå i uppbackande turer, t.ex. bra det måste jag 

verkligen tänka på (SVESAM) och men nu förstår jag de också (SVESAM). 

Exempel 9 nedan är hämtat från ett sverigesvenskt samtal och visar hur 

studenten reagerar på handledarens yttranden med positiva evalueringar och 

sedan tydliggör att då vet jag.  
 

Exempel 9. Då studenten använder veta i samband med positiv åter-

koppling (SVESAM) 

 01 HAN: ibland e de flera författare (.) då ser de ut  

 02  såhär (0.7) å så tar den alltså upp (0.2) alla  

03  möjliga (.) rapporter 

04 STU: mm 

05  (0.5) 
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06 HAN: kapitel i antologi hur gör jag de i löpande text  

07  å i referenser[na   ] 

08 STU:         [mm] mm 

09 HAN:  alltså i listan (0.8) å den här (0.2) den tar  

10  även upp (0.6) läroplaner kursplaner va 

11  (0.6) 

12 STU: gud va bra 

13  (0.2) 

14 HAN: så att (0.3) de- den här (0.4) titta på den 

 15 STU: mm mm (.) a men va bra då vet jag för de va ho-  

16  (.) dom sa STUDIEÄMNETS hemsida (0.5) men att  

 17  de va väldigt svårt å hitta 

 18  (0.3) 

 19 HAN: a 

 20 STU: e:h (0.5) å där har jag ju sökt å de hittade  

 21  jag inte men de e bra då [vet jag] 

 22 HAN:                         [för att  ] här här e de 

 23  alltså man går till UB:s hemsi[da] 

 24 STU:                                      [a  ] 

  

I exempel 9 lotsar handledaren studenten genom den APA-manual studenten 

frågat efter. Studenten har fått höra att man kan hitta manualen på STUDIE-

ÄMNETS hemsida, vilket hon tidigare sagt och även återkommer till på rad 16. 

Tidigare i samtalet har språkhandledaren också förklarat att man ska gå till 

universitetsbibliotekets hemsida och i de yttranden som återges på rad 1–10 

i exempel 9 klickar handledaren fram information på den aktuella sidan. På 

rad 12 uttrycker studenten sin syn på den hjälp hon fått: gud va bra. På rad 

14 uppmanar sedan handledaren studenten att själv titta in på sidan, titta på 

den, vilket studenten bemöter med ytterligare en positiv återkoppling men va 
bra, tillsammans med en försäkran om att studenten har klart för sig hur hon 

ska hitta manualen: då vet jag. På rad 17 förklarar studenten att de var 

väldigt svårt å hitta manualen och upprepar sedan på nytt, på rad 21, att de e 
bra då vet jag. Den aktuella studenten använder speciellt många positiva 

evalueringar i kombination med kognitionsverb, men över lag kan vi konsta-

tera att kognitionsverb i samband med positiva evalueringar är vanligare i 

det sverigesvenska materialet än i det finlandssvenska. Ett annat kort exem-

pel ur det sverigesvenska materialet är t.ex. gud vad bra har jag inte tänkt 

på (SVESAM). 

Ett fenomen som är något vanligare i de finlandssvenska samtalen är att 

kognitionsverb används i turer där studenten bemöter handledarens yttrande 

genom att lyfta fram liknande tankar om en viss fråga, t.ex. den här fundera 
jag också på (FINSAM) och jag tror att där e också ett såndänt ställe jag har 
fundera på (FINSAM). Samma tendens framträder i tidigare studier av råd-

givningssekvenser i sverigesvenska och finlandssvenska handledningssamtal 
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(Nelson & Henricson 2016; Henricson & Nelson 2017). Att studenter be-

möter råd genom att framföra jämförbara tankegångar kan ha en viss 

asymmetriutjämnande funktion, vilket har diskuterats i tidigare forskning 

bl.a. utifrån engelskspråkiga rådgivningssekvenser (Waring 2007), men 

samtidigt kan det vara ett tecken på samsyn mellan handledare och student 

vad gäller texten och dess utformning.    

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de sverigesvenska och de 

finlandssvenska studenterna i stort sett använder kognitionsverb i likartade 

turer i de totalt tio samtal vi studerat. Förekomsterna återfinns framför allt i 

samband med att studenten berättar om sina tankar, erfarenheter och åsikter 

om skriv- och forskningsprocessen. Jämför vi samtalen inspelade i Sverige 

och i Finland med varandra ser vi att kognitionsverb i de finlandssvenska 

samtalen något oftare förekommer i turer där studenten lyfter fram tanke-

gångar som är jämförbara med handledarens (se Warings 2007:108 resone-

mang gällande claims of comparable thinking), medan kognitionsverb i turer 

som förmedlar studentens uppskattning av handledarens råd något oftare 

förekommer i de sverigesvenska samtalen. Dessa observationer påminner 

om och stöder våra tidigare resultat vad gäller rådgivning, förklaring av 

språkliga råd samt återkoppling i sverigesvenska och finlandssvenska språk- 

och ämneshandledningssamtal (Nelson m.fl. 2015; Nelson & Henricson 

2016; Henricson & Nelson 2017). 

 
 

7. Sammanfattande diskussion  

 
De analyser och resultat vi presenterat i denna artikel utgår ifrån tio språk-

handledningssamtal, fem från Sverige och fem från Finland. Vi har valt ett 

kontrastivt perspektiv och har jämfört de mönster vi ser i de sverigesvenska 

samtalen med de mönster vi ser i de finlandssvenska samtalen, vad gäller 

användningen av kognitionsverb. De handledare och studenter som deltagit i 

vår studie ingår i sverigesvenska respektive finlandssvenska gemenskaper, 

men de är ändå individer och vi kan således inte dra definitiva slutsatser om 

huruvida de mönster vi ser i dessa tio samtal är representativa för sverige-

svensk och finlandssvensk kommunikation över lag. Att närstudera några 

samtal ger dock insikter på en detaljnivå som det inte är möjligt att uppnå 

med ett alltför omfattande samtalsmaterial. Tillsammans med tidigare och 

framtida jämförande studier av sverigesvenska och finlandssvenska samtal 

kan de analyser vi lagt fram i denna artikel förhoppningsvis bidra till vår 

förståelse av hur vi kommunicerar på svenska i Sverige och i Finland.     

I de institutionella samtal vi studerat söker sig en student till en språk-

handledare för att få råd kring ett pågående uppsatsarbete. Samtalet följer en 
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viss struktur och dess karaktär gör att vissa handlingsmönster framstår som 

förväntade. Samtalet går, som bl.a. Vehviläinen m.fl. (2016:362) noterar, i 

stort sett ut på att handledaren redogör för sitt intryck av texten samt ger råd 

för hur texten kunde förbättras. De kognitionsverb som yttras av hand-

ledaren ingår följaktligen ofta i turer som ger uttryck för just råd eller evalu-

ering. I och med att det i första hand är handledaren som strukturerar och 

styr samtalet samt introducerar samtalsämnen, begränsas studentens roll ofta 

till att bemöta handledarens initiativ. Av den anledningen är det inte för-

vånande att de kognitionsverb som yttras av studenten i regel förekommer i 

turer som på något sätt återkopplar till handledarens, ofta rådgivande, turer.  

Schneider (2008:133) poängterar att kommunikativa mönster i olika 

varieteter av ett och samma språk i regel handlar om nyansskillnader. I de 

handledningssamtal vi studerat ser vi att såväl de sverigesvenska som de 

finlandssvenska handledarna med hjälp av kognitionsverb ofta garderar eller 

tonar ner sin åsikt, även om detta görs på lite olika sätt i de två material-

samlingarna. I de sverigesvenska handledningssamtalen noterar vi att hand-

ledarna ibland tonar ner styrkan i ett påstående genom att välja kognitions-

verb som tro, tänka och känna för att uttrycka ett subjektivt tyckande. Att 

verbet känna kan användas för att tona ner en åsikt och minska på asymme-

trin mellan deltagarna i lärandesamtal har tidigare lyfts fram av Nyroos 

(2012). Det asymmetriarbete som framträder i valet av ett vagare kogni-

tionsverb kan även kopplas till Kangasharjus studie (2007) som visar att 

hierarkier och asymmetrier upplevs som problematiska i sverigesvensk, men 

inte i samma utsträckning i finländsk, företagskontext. I de finlandssvenska 

handledarnas turer framträder snarare tempusförskjutning av kognitionsverb 

som en möjlighet att framföra åsikter på ett mer försynt och indirekt sätt. Att 

tempusförskjutning kan vara ett sätt att formulera sig indirekt och försynt 

poängteras i t.ex. Ekerot (2011:139–140) och att denna möjlighet används 

oftare i finlandssvenska än i sverigesvenska samtal har Lindström och Wide 

(2017) noterat vad gäller servicesamtal.  

Studenternas användning av kognitionsverb uppvisar många likheter i det 

sverigesvenska och det finlandssvenska materialet, även om vissa handling-

ar framträder något tydligare i de sverigesvenska och andra i de finlands-

svenska handledningssamtalen. I vår analys av hur studenterna använder 

kognitionsverb i de sverigesvenska och de finlandssvenska handlednings-

samtal vi studerat har vi noterat att kognitionsverb vanligen återfinns i turer 

där studenten antingen redogör för den egna skrivprocessen, ger handledaren 

positiv respons eller ställer en fråga. De finlandssvenska studenterna använ-

der därtill något oftare än de sverigesvenska kognitionsverb i turer med 

vilka de uttrycker tankar som kan jämföras med de som handledaren redan 
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uttryckt. De sverigesvenska studenterna är däremot mer benägna att använda 

kognitionsverb i uppbackande turer. 

Genom kognitionsverb kan samtalsdeltagare rama in sina yttranden och 

samtidigt skicka signaler om starka åsikter eller vaga antaganden. Talarna 

har också möjlighet att välja ett kognitionsverb framför ett annat och att 

välja tempus. Då ett verb som uttrycker ett antagande, t.ex. tro, används i 

turer där det som uttrycks framstår som en åsikt, något man tycker, tonas 

åsikten ner och framförs med viss försiktighet. Att skifta tempus från 

presens till preteritum är ett annat sätt att uttrycka försiktighet och artighet. 

Tempusförskjutning av detta slag har i tidigare studier (Ekerot 2011; 

Lindström & Wide 2015) lyfts fram som en möjlighet att markera social 

distans, i och med att avstånd i tid får signalera avstånd i social relation. Då 

ett verb som uttrycker åsikt ersätts med ett verb som uttrycker antagande 

sker en förskjutning från ett semantiskt fält till ett annat. Detta kan tolkas 

som en analog process till tempusförskjutning, i och med att talaren genom 

förskjutning av det semantiska fältet tar avstånd från sin egen åsikt och 

därmed signalerar försiktighet och artighet. Ett mönster som framträder i vår 

studie av kognitionsverb i handledningssamtal är en större benägenhet till 

semantisk förskjutning i det sverigesvenska material vi studerat och en 

större benägenhet till tempusförskjutning i det finlandssvenska material vi 

studerat. De skillnader vi noterat mellan de sverigesvenska och de finlands-

svenska samtalen påminner om att kognitionsverb inte endast används för att 

uttrycka kognitiva processer utan även bidrar till hur de institutionella 

rollerna i ett handledningssamtal realiseras. 
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Transkriptionsnyckel 

 
(0.2)    Paus mätt i tiondels sekunder  

(.)     Mikropaus, kortare än 0.2 sekunder 

[mm]   Överlappande tal 

#mm#   Sägs med knarr i rösten 

*mm*   Sägs med skratt i rösten 

°mm°   Sägs med lägre volym än det omgivande talet 

jättebra   Sägs med emfas 

ja:    Förlängt ljud 

m+m   Legatouttal 

.ja    Sägs under inandning 

.h     Hörbar inandning 

h    Hörbar utandning 

javi-    Hörbart avbrott 

mt    Smackljud 

(skrattar)  Kommentar 

?bra?   Osäker transkription 

(ohb)   Ohörbart tal 

NAMN   Ord som anonymiserats av forskningsetiska skäl 

 

 

 

 

 


