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Sammandrag 

Kulturell kontext lyfts allt oftare som en viktig aspekt vid textanpassning för 

andraspråksbrukare. I den här studien har kulturell kontext, som begrepp och fenomen, 

undersökts och problematiserats närmare. Studien har genomförts med kvalitativa metoder i 

form av litteraturstudier och intervjuer med andraspråksbrukare. I resultatet av detta framgår 

det att begreppet kulturell kontext i dagsläget är problematiskt på flera sätt. Framför allt blir 

det problematiskt att tala om kulturell kontext eftersom det saknas aktuell forskning som lutar 

sig på tidsenliga teoretiska ramar. Dessutom gör avsaknaden av en djupare diskussion kring 

vad kulturell kontext är och hur det skulle kunna särskiljas från andra begrepp det svårt att 

göra det praktiskt användbart. Avslutningsvis finns det också en problematik kring begreppet 

eftersom det lutar sig på ett så stort och mångfasetterat grundbegrepp som kultur. Innan 

kulturell kontext börjar användas som parameter vid textanpassning måste vi alltså fråga oss: 

vad är kultur? 

 

Nyckelord: kulturell kontext, andraspråksbrukare, förkunskaper, kultur, läsförståelse, 

textanpassning 
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1 Inledning 

Hur skapar man en tillgänglig och lättbegriplig text? Denna fråga kan sägas vara central i en 

språkkonsults (eller textanpassares) yrkesutövning. Och svaret på frågan är såklart olika 

beroende vem den tilltänkta målgruppen för texten är, och det är också därför 

mottagaranpassning är ett ständigt ledljus för en språkkonsult. Mottagaranpassning utgör 

också ett centralt element i textanpassningsramar såsom klarspråk och lättläst (se till exempel 

Lundberg och Reichenberg, 2008 och Justitiedepartementet, 2006). 

Men hur kan man mottagaranpassa när man inte vet vad den tilltänkta målgruppen har för 

behov? Denna fråga blir extra aktuell när det kommer till personer som har svenska som 

andraspråk eftersom det i dagsläget här finns en forskningslucka. Det finns helt enkelt väldigt 

lite forskning om vad som gör en skriven text lättare eller svårare att förstå för en person som 

har svenska som andraspråk. I rapporten Flerspråkig tillgänglighet på webben? (2012) 

argumenterar författarna just för att det behövs mer forskning när de utvärderar de 

rekommendationer som idag finns gällande information riktad till flerspråkiga personer:  

 

Som empirisk grund för bättre rekommendationer kan vi dessutom se att det behövs mer 

vetenskapliga studier som undersöker hur klarspråk, lättläst, olika språk, talsyntes, 

maskinöversättning och andra representationsformer/språkfunktioner påverkar den 

språkliga tillgängligheten i ett begriplighets- och användarperspektiv. 

 

Ett perspektiv som dock allt oftare lyfts i relation till mottagaranpassning för personer med 

svenska som andraspråk är den kulturella kontexten. Hvistendahl (2008:132) skriver: ”Likväl 

har läsarens förkunskaper i ämnet och om textens kulturella innehåll större betydelse för 

läsförståelse än textens utformning och lingvistiska komplexitet”. 

Men vad är den kulturella kontexten? Och vad underbygger det faktum att den kulturella 

kontexten lyfts vid tal om textanpassning för andraspråksbrukare? I denna studie kommer 

dessa frågor belysas och begreppet ”kulturell kontext” att problematiseras utifrån 

litteraturstudier och intervjuer med personer som har svenska som andraspråk. 

 

1.1 Syfte 

Studiens huvudsyfte är att undersöka begreppet kulturell kontext och utifrån målgruppen 

problematisera det och dess betydelse för texter anpassade specifikt för andraspråksbrukare. 

Till grund för detta ligger ett övergripande syfte, vilket är att bidra till att utveckla metoder 
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och arbetssätt för att skriva information som är anpassad till personer som har svenska som 

andraspråk. 

 

1.2 Frågeställning 

För att konkretisera mitt syfte finns det tre frågor i min frågeställning: 

 Vad innebär kulturell kontext? 

 Upplevs den kulturella kontexten som ett problem av andraspråksbrukare när de läser 

texter på svenska, och i så fall på vilket sätt? 

 Vilka för- och nackdelar finns det med att använda kulturell kontext som begrepp vid 

textanpassning för andraspråksbrukare? 

 

1.3 Disposition 

Det här examensarbetet börjar med en inledning som innehåller syfte, frågeställning och 

bakgrund till arbetet. I bakgrund inkluderas tidigare forskning och diskussioner som har förts 

på område textanpassning med målgruppen andraspråksbrukare. Därefter kommer ett 

teorikapitel som innefattar en genomgång av centrala begrepp för arbetet följt av en 

redogörelse för examensarbetets teoretiska ramar. Det tredje kapitlet består av en beskrivning 

av det material och de metoder som har använts under studiens gång. Avslutningsvis, i 

arbetets två sista kapitel, presenteras studiens resultat, en analys av dessa resultat och en 

avslutande diskussion.  

 

1.4 Bakgrund 

Innan vi börjar titta på kulturell kontext som aspekt vid textanpassning behövs dock en 

bredare bakgrund till textanpassning för andraspråksbrukare. Här kommer jag att redogöra för 

de mest essentiella punkterna som har diskuterats på detta område de senaste åren. 

 

1.4.1 Att anpassa eller inte anpassa? 

En fråga som har diskuterats är om texter riktade till andraspråksbrukare ska anpassas 

överhuvudtaget. Lundberg och Reichenberg (2008:25) skriver i Vad är lättläst?: ”Frågan är 

nu om man ska förenkla texter för personer med invandrarbakgrund eller om man i största 

utsträckning ska ha autentiska texter. Frågan är inte enkel, och forskarna är nog oeniga”. 

Liberg (2000:10) hävdar dock att: ”Betydelsen av och förståelsen för hur de texter och 

kontexter våra andraspråksinlärare ingår i kan inte nog betonas.”. Det finns också tydliga 
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siffror som visar att andraspråksbrukare har svårare att avkoda text och information. Det kan 

bland annat ses i Myrbergs (2000) redogörelse för International Adult Literacy Service. 

International Adult Literacy Service testar läs-, skriv- och räkneförmåga, men i en utökad 

form – litteracitet. Adult Literacy Services siffror visar tydligt att personer med 

invandrarbakgrund klarar testet sämre än resten av befolkningen. Andraspråksbrukare når i 

allmänhet inte upp till den nivå av litteracitet som krävs för att klara vardagsuppgifter. 

Damber (2013:662) problematiserar läsförståelse på andraspråket utifrån en svensk kontext. I 

skolsystemet vi har idag syns allt större skillnader mellan elever från språkliga homogena 

områden som har en stark socioekonomisk ställning och de som har växt upp i flerspråkiga, 

socioekonomiskt svagare områden. Eleverna från de flerspråkiga miljöerna missgynnas av 

sina redan etablerade förhållanden och presterar därför i allmänhet sämre i skolan, och då 

bland annat gällande läsning. 

Det finns alltså forskning som tydligt påvisar att andraspråksbrukare stöter på problem i 

mötet med text. Därför kommer grundantagandet i detta examensarbete vara att texter behöver 

anpassas för att underlätta för andraspråksbrukare – men för att göra detta behövs de 

parametrar som blir aktuella vid anpassningen diskuteras och undersökas närmare. 

 

1.4.2 Vilken typ av anpassning? 

Men om vi nu har fastslagit att texter behöver anpassas – hur ska då detta ske? Svaret på 

denna fråga måste såklart förankras i forskning om läsförståelse hos de som har svenska som 

andraspråk, vilket jag kommer att redogöra för närmare nedan.  

Men om vi tittar på forskning som fokuserat mer konkret på textanpassning finns det idag 

väldigt lite att hämta. Monica Reichenberg (2000) har dock tittat på hur röst och kausalitet 

påverkar förståelsen av läromedelstexter för andraspråksbrukare, och kunde dra slutsatsen att 

en klar kausalitet och tydliga röster ökade förståelsen.  

Ett verktyg som emellanåt används för att förenkla texter för andraspråksbrukare är 

Lättläst. Lättläst är ett sätt att anpassa text till målgrupper som har det svårare att läsa, till 

exempel andraspråksbrukare, personer med intellektuella funktionsvariationer, personer med 

dyslexi och barn (Centrum för lättläst, 2013:1, 4). Men på senare år har det börjat ifrågasättas 

allt mer om lättläst är en textanpassning som fungerar för andraspråksbrukare, och då framför 

allt på grundvalarna att lättläst inte har haft fokus på personer som har svenska som 

andraspråk (se till exempel Rehnberg, 2012). Det har dessutom börjat dyka upp mindre 

studier som tyder på att lättläst inte fungerar särskilt väl för andraspråksbrukare (se till 

exempel Badenius, 2015).  
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2 Teori 

I det här kapitlet kommer jag dels att redogöra för de begrepp som används i det här 

examensarbetet, samt för de teoretiska ramar som legat till grund för studien. Som tidigare 

påpekat går det inte att utreda textanpassning utan att också tala om läsförståelse hos dem 

som ska läsa texten i fråga. Detta arbete utgår därför från teorier om läsförståelse, och då 

särskilt med fokus på förkunskapernas betydelse för läsförståelsen och hur läsförståelse hos 

andraspråksbrukare ser ut.  

 

2.1 Begrepp 

Jag kommer att redogöra för tre huvudbegrepp som är centrala för det här examensarbetet. 

Först och främst är det benämningen andraspråksbrukare, vilket jag har valt att använda som 

begrepp för att beskriva personer med svenska som andraspråk. För det andra kommer jag att 

redogöra för begreppet kultur. Jag gör även här en teoretisk genomgång av kultur som 

kommer att ligga till grund för vidare diskussion och analys i studien. Avslutningsvis kommer 

jag att redogöra för studiens nyckelbegrepp kulturell kontext. 

 

2.1.1 Andraspråksbrukare 

Denna studie vilar delvis på tankar om ett tydligt brukarfokus eftersom detta, enligt bland 

annat ovanstående citat från Flerspråkig tillgänglighet på webben, är det som efterfrågas. I 

tidigare undersökningar har det dessutom sällan undersökts vad personer med svenska som 

andraspråk själva tycker gällande textanpassning för dem. Med brukarfokuset i åtanke är det 

därför också relevant att börja studien i en diskussion om just brukarna.  

I detta examensarbete kommer jag dock att använda mig av en något kortare term än 

”personer med svenska som andraspråk”. Ofta används andraspråkstalare, men eftersom jag i 

min studie har fokus på skriven text kommer jag att använda mig av termen 

andraspråksbrukare. Sundberg (2004:211) argumenterar dessutom för att termen 

andraspråkbrukare, jämfört med andraspråkstalare, ger en mer riktig beskrivning av hur 

språkbruk egentligen går till – att det inte bara handlar om tal utan om just ett helt språkbruk. 

Men vilka utgör egentligen gruppen andraspråksbrukare? Att andraspråksbrukare talas om 

som en grupp är inget nytt fenomen utan är något som man frekvent stöter på i så väl media 

som inom forskning. Samtidigt är det viktigt att notera att det inte på något sätt är en samlad 

och homogen grupp. För det första handlar det om väldigt olika individer, med olika bakgrund 

och som kommer från olika delar av världen: ” […] de har en varierande språklig, kulturell 
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och social bakgrund, är i skiftande åldrar och har tillbringat olika lång tid i Sverige” 

(Lindberg och Hyltenstam, 2013:14). 

För det andra har vi i Sverige, efter decennier av invandring bakom oss, en stor språklig 

mångfald. Flerspråkigheten är alltså ett faktum, men denna flerspråkighet tar sig uttryck på 

olika sätt. I det flerspråkiga Sverige finner vi de med flera modersmål, de som precis börjat 

lära sig svenska och de som har vuxit upp med svenskan. Att dra en exakt gräns mellan första- 

och andraspråk är med andra ord inte så lätt det som det kan verka, och därmed är det också 

svårt att dra en gräns kring gruppen andraspråksbrukare. Att flerspråkighet inte tar sig uttryck 

på samma sätt leder också till att behov och förutsättningar varierar stort inom gruppen 

andraspråksbrukare (Lindberg och Hyltenstam, 2013:14).  

För en förstaspråksbrukare är det dock i allmänhet inte svårt att bedöma om en 

samtalspartner har samma förstaspråk som den själv. En inlärare behöver nå en väldigt 

avancerad nivå på sitt andraspråk för att det ska gå obemärkt förbi en förstaspråksbrukare 

(Abrahamsson, 2009:12). Samtidigt är det i allmänhet de som väldigt tydligt går att urskilja 

att de befinner i en inlärningsprocess som avses när man talar om personer med svenska som 

andraspråk – trots att även personer som kanske behärskar svenska väldigt väl fortfarande kan 

ha svenska som andraspråk. Men även om vi väljer att acceptera detta, och då utesluta de allra 

mest avancerade inlärarna ur gruppen, är spridningen i gruppen likväl stor på grund av att de 

befinner sig i en inlärningsprocess. 

Sammanfattningsvis är andraspråksbrukare alltså en ytterst heterogen grupp. Med det finns 

vissa gemensamma nämnare, vilket gör att det ändå finns en poäng i att benämna dem som en 

grupp. Främst handlar det ju om en befintlig flerspråkighet, där ett annat språk utöver 

svenskan finns som ett mer eller mindre konstant inslag (Lindberg och Hyltenstam, 2013:14). 

För det andra såg vi ovan att en förstaspråksbrukare i allmänhet har en stor förmåga att 

urskilja andraspråksbrukare. Det finns alltså gemensamma drag, eller avvikande från en 

språklig norm, som gör att det går att dra en gräns gentemot förstaspråksbrukare. Något som 

också brukar lyftas, till exempel av Liberg (2009:9), är att andraspråksbrukare har en 

gemensam nämnare i att de har andra kulturella erfarenheter och därmed andra förkunskaper. 

Det är också denna hypotetiska gemensamma nämnare som kulturell kontext bygger på och 

som ska undersökas närmare i detta examensarbete. 

 

2.1.2 Kultur 

Kultur är ett begrepp som börjar användas allt mer, i olika sfärer och sammanhang, samtidigt 

som det är ett av de mest mångfasetterade begreppen vi har. Enligt Fornäs (2012:9) har 
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Raymond Williams, en mycket känd kulturforskare, till och med utnämnt begreppet kultur till 

ett av de tre mest komplicerade begreppen som finns. Begreppet kultur försöker nämligen 

beskriva något så komplicerat som mänsklig samvaro och blir också därför i sig självt 

komplicerat. Med sin långa historia och mångsidiga användning har kulturbegreppet också 

splittrats upp i olika delbegrepp. Att hitta en exakt definition på begreppet är alltså svårt, eller 

nästan omöjligt. I kulturbegreppet kan dock kärnan sägas vara meningsskapande praktiker, 

vilket ofta inkluderar till exempel konst, språk och åskådningar (Fornäs, 2009:33).  

Det meningsskapande perspektivet härstammar ifrån hermeneutiska kulturbegreppet som 

idag dominerar kulturforskningen (Fornäs, 2012:31). För att få en bredare förståelse av 

begreppet kultur måste alltså det hermeneutiska synsättet inkluderas. Men för att förstå det 

kulturbegrepp som undersöks i denna studie, och som i allmänhet åsyftas vid tal om ”etniska 

kulturer”, måste dock även det antropologiska kulturbegreppet och dess historia inkluderas. 

Det är i det antropologiska kulturbegreppet som vi hittar en uppdelning mellan grupper av 

människor och börjar tala om kulturer i plural (Fornäs, 2012:18). Det som det antropologiska 

kulturbegreppet framför allt landat i idag har dock inte nödvändigtvis så mycket med 

antropologi att göra, utan är idag ett begrepp som används av många olika fält. Raymond 

Williams beskrev det antropologiska kulturbegreppet som ”a whole way of life”, alltså de 

särskilda livsformer som utvecklats av ett folk, en grupp eller en historisk period (Fornäs, 

2012:18-20). 

Tätt kopplat till både det hermeneutiska och antropologiska kulturbegreppet finns också 

frågan om kulturer är något som finns överhuvudtaget. Speciellt ifrågasätts hela 

kulturbegreppet eftersom det lätt påvisar grupper av människor som homogena, oföränderliga 

och med tydliga gränser gentemot andra grupper. Denna typ av kulturbegrepp har också, sett 

till historien, flertalet gånger bidragit till att skapa bilder av en viss ”kultur” som sedan har 

kunnat användas i maktspel och kolonialisering (Sturge, 2009:68-69). 

Fornäs (2012:102). hävdar dock att kulturbegreppet inte går att undvika, och att det också 

är detta som bidrar till komplexiteten kring begreppet. Kulturbegreppet både hjälper oss att 

förklara samspel mellan människor och kan förklara tillvaron och ordningen i denna. Det är 

också genom begrepp som kultur som vi kan börja se relationer i form av makt och 

maktstrukturer, vilket är en nog så viktig funktion.  

Att makt inte går att bortse från i tal om kulturer är idag de flesta kulturforskare eniga om.  

I studie av kulturer måste de meningsskapande processer som kulturen utgörs av sättas i en 

kontext och sammanhang. Och som Fornäs (2012:86) beskriver det: ”Det är i dessa 

sammanhang maktrelationer uppstår, vidmakthålls eller utmanas”. 
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2.1.3 Kulturell kontext  

Kulturbegreppet kan vi alltså inte undvika. Och det har också i samband med textanpassning 

blivit allt vanligare att aspekten med kultur lyfts som en avgörande faktor vid läsning. Liberg 

(2000: 9) kallar det kulturell bas, Hvistendahl (2008:132) för kulturellt innehåll och Bialystok 

(2001:175) talar om ”the learners knowledge of cultural schemata and discourse structures”. 

Barnitz (1986: 109-110) sammanfattar forskning om kulturella aspekter och 

andraspråksläsning fram till mitten på 1980-talet och konstaterar att: ”Readers' knowledge of 

cultural content, represented in culturally variant texts, can influence their construction of 

meaning for the text.” I samtliga dessa fall särskiljs den kulturella aspekten från lingvistiska 

egenskaper hos texten, varvid det alltså inte handlar om hur man utformar text och textgenrer 

i olika kulturer utan om innehållsliga delar med kulturella perspektiv. 

Majoriteten av de som talar om den kulturella aspekten av läsförståelsen hänvisar tillbaka 

till en serie studier som genomfördes på 1970- och 1980-talet med grund i schemateorin. Den 

kanske mest framträdande av dessa är en studie av Floyd och Carrell (1994:315-317, 322-

323) där de undersökte hur förkunskaper om firandet av Fourth of July i USA påverkade 

läsförståelsen. Genom att också testa en svårare och en lättare version av samma text om 

högtiden i fråga drog de slutsatsen att kulturella aspekter och förkunskaper är mer avgörande 

för förståelsen än textens lingvistiska egenskaper.  

Även Steffensen (1986:72-73, 84) genomförde tillsammans med kollegor ett par olika 

studier för att undersöka den kulturella aspekten vid läsning. En första studie handlade om 

bröllopstraditioner i USA och Indien, där personer som var både bekanta och obekanta med 

respektive tradition fick läsa texter om de olika traditionerna. Resultatet visade att deltagarna 

läste textpassager snabbare gällande den tradition de var bekanta med och producerade mer 

fel när de skulle återberätta den text där de inte var bekanta med traditionen. I en annan studie 

undersökte hon hur en text skriven på ett specifikt ungdomsspråk uppfattades av de ungdomar 

som kände till språkvarianteten sen innan och de som inte gjorde det. De ungdomar som inte 

var bekanta med språkvarieteten uppfattade texten som aggressiv och våldsuppmanande. De 

ungdomar som däremot använde språkvarieteten förstod texten som en form av ”verbal 

sparring”. Med bakgrund i sin forskning har hon dragit slutsatsen att kulturell kunskap är 

väsentlig för förståelse och ger möjligheten att återkalla innehåll och skrivet språk. 

I den här uppsatsen kommer den kulturella aspekten att benämnas kulturell kontext och 

syftar då på textuellt innehåll som på något sätt är förankrat i en kultur. Det den kulturella 
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kontexten i en text i allmänhet gör är alltså att ställa krav på att läsaren har viss kulturell 

förkunskap för att göra innehållet förståeligt. 

 

2.2 Läsförståelse 

Läsförståelse är enligt Bråten (2008:13-15): ” […] att utvinna och skapa mening när man 

genomsöker en skriven text och samspelar med den”. I denna definition ryms två aspekter. 

Den första aspekten handlar om informationssökande där läsaren letar fram mening i texten. 

Den andra aspekten krävs för att läsaren ska kunna få en djupare förståelse av texten, 

nämligen att läsaren själv skapar mening utifrån texten. Här ser vi alltså att förståelse på ett 

djupare plan inte bara handlar om att ta emot information utan lika mycket om att skapa 

mening i det som texten säger utifrån egna erfarenheter och tidigare kunskaper.  

Som vi redan har börjat se här är alltså läsning inget enkelt fenomen. Om vi tittar närmare 

på läsning och läsförståelse blir också detta allt mer uppenbart. Läsning, och förståelse 

kopplat till detta, utgörs av ett komplicerat förlopp där dussintalkomponenter spelar in. Ofta 

delas de processer som samspelar in i hög- och lågprocesser, eller top-down och bottom-up 

processer. Detta är termer som används för att beskriva hur vi tar in och processar information 

inom flera forskningsområden. De två typerna av processer särskiljs främst i vilken 

utgångspunkt de tar avstamp i. I lågprocesserna utgår man från stimulit i fråga, utan att 

nödvändigtvis integrera sådant som förkunskaper. I högprocesserna är det tvärtom, där utgår 

man från och låter tidigare kunskap styra informationsprocessandet (Grabe, 2009:21-22). 

När det kommer till läsning brukar det i lågprocesserna inkluderas bland annat 

ordigenkänning, avkodning, ordintegrering och kodning av semantisk betydelse. I 

högprocesserna spelar faktorer som förkunskaper och tolkning större roll och det är i dessa 

processer som vi formar en uppfattning om vad texten handlar om, hur vi vill tolka texten, vi 

drar inferenser och vi väljer vad i texten vi vill fokusera på. Länge sågs de två typerna av 

processer som relativt särskilda i läsning, till exempel trodde man att olika typer av läsning 

dominerades av den ena eller andra processen. Idag har de flesta en mer integrerad syn på 

läsning och sluter sig till synen att hög- och lågprocesser samspelar i större delar av 

läsprocessen (Grabe, 2009:21-22, 55). 

 

2.2.1 Teorier om läsförståelse 

En integrerad syn på läsning är dock förhållandevis nytt. Under början av 1900-talet var det 

framför allt behavioristerna som präglade forskning och teoretisering kring läsning. De såg 
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inlärandeprocessen runt läsning som något som kunde delas upp i olika delar och läras in 

separat. Behavioristerna och deras synsätt fick dock ge vika runt nittonhundratalets mitt till 

förmån för psykolingvisterna. Dessa proklamerade istället för en helhetssyn där läsning sågs 

som en större meningssökande process. I och med denna nya syn på läsning blev man också 

allt mer intresserad av förkunskapens relevans för läsande. Ungefär samtidigt växte dessutom 

den kognitiva psykologin fram, och bidrog ytterligare till att läsforskningen blev mer och mer 

fokuserade på förkunskaper (Strømsø, 2008:28-30). 

Som ett resultat av det nya intresset för förkunskaper, och starka influenser från 

kognitionsforskningen, blev schemateorin väldigt populär inom läsforskningen på 1970-talet. 

Schemateorin är en teori om hur människan kunskap ser ut och är strukturerad, och schema 

kan alltså sägas vara ”läsarens strukturerade vetande om världen” (Strømsø, 2008:30-32). 

Kopplat till läsning och text är det framför allt fem aspekter där forskare som stödjer 

schemateorin säger att scheman har viktiga funktioner: känna igen innehåll, urskilja vad som 

är viktigt, fylla i detaljer som inte uppges i texten, skapa förväntningar om vad som ska 

komma samt ta fram och återskapa det vi har läst.  

På 1980-talet svängde dock läsforskningen något igen, denna gång från ett mer 

individfokuserat perspektiv till att fokusera mer på större sociala kontexter där läsning allt 

mer började ses som en social process. En sociokulturell syn på läsning är också det som 

präglat läsforskningen in på 2000-talet (Strømsø, 2008:35-37, 40). 

 

2.2.2 Läsförståelse och förkunskaper 

Under andra hälften av 1900-talet blev alltså förkunskapernas roll i läsandet allt 

tydligare. Det är också bevisat flertalet gånger att läsare med mer förkunskaper om 

ämnet läser texter på det välbekanta ämnet betydligt mer effektivt (Grabe, 2009: 73-74).  

Minnet är dock ingen enkel sak att beskriva och undersöka, varvid inte heller 

förkunskaper och hur de förhåller sig till läsning kan förklaras på ett enkelt sätt. Grabe 

(2009:74-75) lyfter fem aspekter som försvårar diskussioner kring förkunskapernas 

betydelse för läsförståelsen. För det första finns det gott om lässituationer som helt 

enkelt handlar om att läsa sig till ny kunskap. Här är det möjligt att förkunskaper inte 

alls blir relevanta, varvid det kan ifrågasättas om förkunskaper är relevant för läsning på 

ett generellt plan. För det andra interagerar förkunskap, och kunskap i allmänhet, med 

många andra faktorer såsom motivation, attityd och språkkunskaper. Därför är det också 

svårt att bedöma förkunskapernas påverkan. För det tredje är det inte helt klart hur man 

hämtar fram minnen och kunskap från en rent kognitiv synvinkel. På individnivå finns 
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det en hel del teorier, men om man ser till hela grupper av inlärare lyser en större 

samstämmighet inom forskarvärlden med sin frånvaro. För det fjärde är forskare i 

allmänhet oense om hur man kan mäta förkunskaper och deras i förståelseprocessen, 

varvid allt färre forskare försöker göra anspråk på att kunna uttala sig om 

förkunskapernas roll. För det femte hävdar Grabe (2009:74) att förkunskaper behöver 

delas in i undergrupper för att kunna förstås till fullo. Han delar in det i generella 

förkunskaper (om världen), kulturell förkunskap, ämneskunskap och specialistkunskap. 

 

2.2.3 Läsförståelse på andraspråket 

Att förkunskaper har en avgörande betydelse har lyfts extra mycket i förhållande till 

andraspråksbrukare som grupp. Till exempel redogör Bialystok (2001:175) för fyra aspekter 

som är viktiga för läsförståelsen på andraspråket, där läsarens förkunskaper och kulturella 

scheman utgör en av dessa. De övriga tre utgörs av läsarens behärskning av förstaspråket, 

behärskningen av andraspråket och textens svårighet. 

Det finns också många andra aspekter som ligger utanför texten som brukar lyftas i 

förhållande till läsning på andraspråket. Grabe säger till exempel när han pratar om inlärning 

och läsning: ”The wider societal and cultural contexts in which a learner is socialized also 

influences L1-L2 differences”. Det är alltså långt ifrån enbart textuella aspekter som är 

avgörande för läsförståelsen. Men det finns textuella aspekter som påverkar, till exempel har 

Liberg (2000: 3-4) beskrivit fyra drag i texten som har visat sig påverkat läsförståelsen för 

andraspråksbrukare. Den första gäller komplexiteten hos sats- och meningskonstruktionerna, 

den andra handlar om sammanbindningsmarkörer, det tredje draget lyfter vikten av att läsaren 

ska engageras av texten och den fjärde aspekten handlar om textens innehåll.  
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3 Metod 

I det här kapitlet kommer jag att redogöra för studiens metoder. Först kommer jag att beskriva 

en överliggande metodologisk aspekt som legat till grund för den här studien – kristallisering.  

Därefter kommer jag att redogöra för den pilotstudie som både bidrog till att skapa studiens 

slutgiltiga problemformulering samt ledde fram till valet av övriga metoder. Sedan följer en 

redogörelse för studiens två metoder – litteraturstudier och intervju. Kapitlet kommer att 

avslutas med en metoddiskussion, där problematik kring de olika metoderna lyfts. 

 

3.1 Kristallisering 

Ofta kallas det metodologiska arbetssätt där flera metoder inkluderas för triangulering. Men 

som Alvehus (2013:71-73) påpekar är detta en ganska förenklad metafor för studier som 

beskriver en ganska komplicerad verklighet. Trianguleringen beskrivs nämligen oftast som ett 

sätt för att öka precisionen och ringa in studiefenomenet. Fler och fler forskare påpekar dock 

att det inte är riktigt så enkelt – snarare ger olika metoder olika svar på samma fråga. Alvehus 

lyfter därför ett alternativ till triangulering, nämligen begreppet kristallisering. Kristallisering 

handlar om nyansering och till och med ökad komplexitet, snarare än precision. En ökad 

nyansering och ”en empiriskt grundad problematisering av fenomenet” (Alvehus, 2013:73), 

kan också sägas ha varit grundtanken bakom denna studie. Som det står i syftet är målet att 

föra en diskussion och problematisera kring begreppet kulturell kontext. Därför har 

kristallisering också legat som grund till hela studien. 

 

3.2 Pilotstudie i form av fokusgrupp 

För att på något sätt börja ringa in ett ännu tämligen outforskat område började jag den här 

studien med att genomföra en pilotstudie. Målet med pilotstudien var att se vilka möjligheter 

och begränsningar det fanns i inkluderandet av andraspråksbrukare i utredandet av begreppet.  

Pilotstudien utformades som en fokusgrupp, som utgjordes av en grupp 

andraspråksbrukare som deltar i öppen svenskundervisning. Gruppen bestod av cirka 20 

personer, med olika modersmål och varierande kunskaper i svenska. Samtliga såg sig dock 

inte som nybörjare, utan hade en viss nivå på sina svenska. Pilotstudien gick ut på att gruppen 

fick börja med att läsa en text om hur en kommun fungerar. Efter detta följde en diskussion i 

fokusgruppen där målet var att lyfta frågor kring kulturell kontext, vad kulturell kontext skulle 

kunna vara och om de såg kulturell kontext som ett problem i deras läsning.   
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Redan i förberedelserna inför pilotstudien fick jag dock många ledtrådar som skulle komma 

att hjälpa mig i den fortsatta studien. Först och främst visade det sig att det var svårt att sätta 

fingret på vad kulturell kontext är, och därmed var det svårt att hitta en text som kunde 

fungera i fokusgruppen. Tanken bakom det slutgiltiga textvalet var dock att det politiska 

systemet är något som är tätt kopplat till Sverige och eventuellt svensk kultur.  

I själva pilotstudien framgick det sedan två saker tydligt: att texten i sig var svår för 

informanterna att förstå och att kulturell kontext inte var något som var lätt att diskutera 

närmare. I gruppen låg deltagarna på väldigt olika nivå, men till och med de som hade väldigt 

hög nivå på sin svenska hade svårt att förstå textens innehåll. Detta blir särskilt intressant i 

skenet av att jag omsorgsfullt hade valt ut den lättaste texten jag kunde hitta, samt hade 

förenklat texten till viss del innan jag använde den i fokusgruppen. Det andra faktumet som 

framkom under pilotstudien, att kulturell kontext var svårt för informanterna att greppa och 

diskutera vidare, bidrog till den fortsatta studiens utformning. Det stod nämligen klart att för 

att kunna möta informanterna på ett rättvist sätt behövde jag som intervjuare vara djupare 

insatt i ämnet i fråga. Dessutom behövde det klarläggas exakt vad tidigare forskning sagt och 

hur den hade varit utformad för att veta vilka luckor som behövde fyllas av ny forskning. Det 

var alltså här litteraturstudie som metod kom in i bilden. Dock ville jag inte förlora 

brukarperspektivet. Att intervju skulle fortsätta inkluderas som metod fanns det därför ingen 

tvekan om. Men med utgångspunkt i pilotstudien blev kraven för informantval tydligare. Det 

framgick att det krävdes hög nivå på svenska och möjlighet till metadiskussion, eftersom 

ämnet i sig var så komplicerat, vilket i ett senare skede ledde till ett strategiskt urval av 

informanter. 

Sammanfattningsvis gav pilotstudien många fingervisningar inför den fortsatta studien. 

Litteraturstudiens betydelse för metoden blev tydligt, samtidigt som den kom att kompletteras 

av intervjuer för att behålla brukarfokuset.  

 

3.3 Litteraturstudie 

I den här studien har verktyg från den systematiska litteraturstudien använts. Målet med att 

använda litteraturstudie som metod har framför allt varit att kartlägga forskningen inom 

området. En kartläggning av detta slag bedömdes som nödvändig eftersom det sedan innan 

inte fanns någon genomgång av begreppet kulturell kontext, vilket gjorde det svårt att 

genomföra en studie på ämnet. Att det sedan innan fanns lite forskning på området 
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överhuvudtaget, samt att stora delar av forskningen började bli ganska gammal, gjorde det 

också relevant att genomföra en mer omfattande litteraturstudie.  

I allmänhet genomförs en mindre litteraturstudie, eller en allmän litteraturstudie, som 

förarbete till de flesta studier. Den allmänna litteraturstudien används för att sammanställa 

kunskapsläget på ämnet och kan även användas i planerandet av studien i fråga. Systematisk 

litteraturstudie är däremot en vetenskaplig metod för att studera specifika områden närmare. 

En systematisk litteraturstudie kan genomföras på flera olika sätt, och olika teoretiker har 

olika syn exakt på vad som ska ingå i en systematisk litteraturstudie. Det som dock skiljer en 

systematisk litteraturstudie från en allmän litteraturstudie är att den systematiska 

litteraturstudien även väger in kvalitetsbedömningar av de undersökningar som inkluderas i 

studien samt problematiserar utifrån fynden i litteraturstudien. Systematiska litteraturstudie är 

vanligast inom omsorgs- och medicinforskning eftersom det där i allmänhet genomförs många 

olika undersökningar på samma ämne och studier ofta replikeras (Forsberg och Wengström, 

2008:25-28). 

Eftersom systematisk litteraturstudie som metod inte är så vanlig inom humaniora, och 

eftersom medicin- och humanioraforskning ser relativt olika ut, har också en mindre 

litteraturstudie bedömts som tillräcklig i denna studie. Detta val understöddes ytterligare av 

det faktum att studieämnet, sett till tidigare forskning, är relativt smalt. Som beskrivit ovan 

har inte heller studiens mål varit att precisera hela begreppet kulturell kontext, utan snarare 

bidra med en större och mer mångfasetterad bild av fenomenet. Att göra en fullständig 

systematisk litteraturstudie kan därför sägas inte heller ha varit helt förenligt med studiens 

syften.  

Avgränsningar har alltså gjorts inom ramarna för metoden. Bland annat har inte större 

systematiska databassökningar gjorts och samtliga undersökningar som har inkluderats i, och 

de som har exkluderats ur, studien har inte redovisats konsekvent (vilket uppges som några av 

kriterierna för en systematisk litteraturstudie, se Forsberg och Wengström, 2008:27-28). 

Istället kan det beskrivas som att huvuddragen i en systematisk litteraturstudie har använts 

som metodologiska verktyg för att kunna före en djupare diskussion om studieämnet. 

Tre kriterier som finns inom systematisk litteraturstudie har dock försökt uppnås: kritisk 

granskning av litteraturen, analys utifrån litteraturstudien och tydliga avgränsningar (se 

Forsberg och Wengström, 2008:27-28). De främsta avgränsningar har rört geografiska aspekt 

samt systerbegrepp till de begrepp och fenomen som förekommer i arbetet. I studien har först 

och främst svenska studier inkluderats eftersom det rör sig om textanpassning på svenska. Då 

de svenska studierna inte har gett tillräckligt med material har dessa studiers ursprungskällor 
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undersökts. En avgränsning har också gjorts mot begreppet litteracitet. Detta är ett begrepp 

som lyfts allt mer kopplat till läsförståelse, och som också skulle kunna vara relevant för den 

bredning utanför direkt textavkodning som läsförståelse syftar till i denna studie. Litteracitet 

har dock växt så pass mycket som forskningsområde de senaste åren att det inte blev praktiskt 

möjligt att föra en rimlig diskussion även utifrån detta begrepp.  

 

3.4 Intervju 

Litteraturstudien lade en grund att diskutera begreppet kulturell kontext utifrån. För att tillföra 

nya empiri, samt inkludera ett brukarperspektiv, behövdes dock litteraturstudien kompletteras 

med en annan metod, vilket blev intervju. Denna metod valdes eftersom den innebär stor 

flexibilitet och anpassningsbarhet, vilket är en fördel vid kvantitativa studier där målet är få 

djuplodande svar snarare än en stor kvantitet (Lagerholm, 2010:54). 

Intervjuerna var halvstrukturerade, med lutning åt det öppna hållet, till sin karaktär. 

Eftersom ämnet för denna studie är väldigt brett och svårgripbart var flexibilitet en 

nödvändighet för att intervjuerna skulle kunna innefatta de många olika delar som ämnet kan 

beröra. Dessutom är denna undersökning som sagt brukarfokuserad, varvid det var viktigt att 

låta informanterna påverka innehållet i intervjuerna. 

Men som Lagerholm (2010:55-56) påpekar är det samtidigt viktigt att som intervjuare vara 

väl förbered så intervjun faktiskt leder till att man får svar på sina frågor och därmed uppnår 

syftet med undersökningen. Detta visade sig i denna studie vara extra viktigt, då 

informanterna lätt hamnade på sidospår på grund av ämnets breda och svårgripbara karaktär. 

Under intervjuerna lades därför stor vikt vid att hela tiden återknyta till huvudämnet och styra 

tillbaka till ursprungsdiskussionen när informanterna började hamna för långt ifrån 

intervjuernas huvudämne. Till intervjun fanns också en intervjumall, se bilaga 1. 

Lagerholm (2010:56) framhåller också vikten av en intervjumiljö där informanterna känner 

sig bekväma eftersom det i allmänhet ger utförligare och mer ärliga svar. En informell 

intervjumiljö var därför målet i denna studie. De exakta intervjuomständigheterna bestämdes 

dock av informanternas livssituationer och har därför varierat något. Sammanlagt 

genomfördes fyra intervjuer, varav tre skedde ansikte mot ansikte, medan den fjärde skedde 

delvis över Skype och delvis över mejl. 
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3.4.1. Informanter 

I denna studie har det gjorts ett strategiskt urval gällande informanter. Strategiskt urval är 

rimligt att genomföra när studier söker specifik information från en begränsad grupp 

(Alvehus, 2013:67). Att ett strategiskt urval krävdes påvisades också i pilotstudien som 

genomfördes.  

I denna studie har det därför funnits fyra krav i urval av informanter. Det första är 

självklart utifrån studien syfte: att informanterna har svenska som andraspråk. I studien har 

det funnits fyra informanter, samtliga med svenska som andraspråk. Modersmålet och 

uppväxtland är dock olika för samtliga informanter där vi finner grekiska, arabiska, engelska 

och spanska.  

För att kunna genomföra studien behövde dock informanterna ha kommit ganska långt i sin 

andraspråksinlärning, och därför har jag valt informanter som avslutat samtliga sfi-kurser, 

samt i flera fall även fortsatt läsa svenska utöver detta. Samtliga informanter har levt i Sverige 

i minst två år och har då till stor del befunnit sig i svenskspråkiga kontexter, antingen i sin 

yrkesroll eller i sitt privatliv. Informanterna har med andra ord en så pass hög nivå på sin 

svenska att de dels möter och kan hantera texter på relativt hög svårighetsgrad och dels kan 

diskutera om språket på metanivå utan att nödvändigtvis fastna i rent språkliga hinder.  

Utöver detta valdes också informanterna ut utifrån utbildningsbakgrund. Detta gjordes 

eftersom studieämnet till viss del är ganska abstrakt. Därför behövde informanterna vara vana 

vid diskutera på en abstrakt metanivå, vilket är något som i allmänhet krävs på 

masterutbildningar. Två av informanterna har läst master i genusvetenskap, en i konst och en i 

ekonomi. 

Informanterna har hittats genom sedan tidigare etablerade kontakter inom universitetet och 

på sfi-utbildningar.  

 

3.4.2 Etiska överväganden 

Samtycke och ett informerat medgivande utgör ett av de grundläggande etiska övervägandena 

vid insamlandet av svar från informanter (Alvehus, 2013:103). I fall där informanterna inte 

har svenska som förstaspråk kan detta bli extra problematiskt då språkliga barriärer kan 

förhindra att det med hundra procents säkerhet finns ett informerat medgivande. I denna 

studie har dock samtliga informanter så pass hög nivå på både sin svenska och engelska att 

detta inte blivit ett problem. 
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Ett annat grundläggande övervägande rör informanternas anonymitet (Alvehus, 2013:103). 

I denna studie garanteras anonymiteten genom att alias används för informanterna och genom 

att det insamlade materialet endast hanteras och används av mig som forskare. 

 

3.5. Metoddiskussion 

3.5.1 Litteraturstudie 

I denna studie har målet inte varit att göra en fullständig systematisk litteraturstudie. Att inte 

följa en metod och dess kriterier till fullo kan såklart alltid ses som en nackdel. En stor del av 

den systematiska litteraturanalysens filosofi går dock ut på att ge en så heltäckande bild som 

möjligt (se Forsberg och Wengström, 2008:30-32). Denna studie gör dock inte anspråk på att 

vara heltäckande. Istället har kristallisering varit ett ledord, varvid den filosofi om att vara så 

allomfattande som möjligt inte varit förenligt med denna studies syften. 

Utöver detta används den systematiska litteraturstudien för det mesta inom 

naturvetenskapen, och då framför allt inom omvårdnads- och medicinforskning. Inom dessa 

vetenskaper genomförs studier på samma ämne med större pluralitet jämfört med 

samhällsvetenskap och humaniora (Forsberg och Wengström, 2008:19). Att utföra en 

fullständig systematisk litteraturstudie får inte heller därför samma relevans i en studie som 

denna där huvudämnet är humaniora. 

 

3.5.2 Intervju 

Som alltid vid intervjusituationer utgörs en av de grundläggande riskerna av att intervjuaren 

påverkar informanten fråga. Ett sätt att minska risken för direktpåverkan är att intervjuaren 

under intervjun är uppmärksam på processen och ställer följdfrågor (Alvehus, 2013:84). I 

denna studie har denna aspekt av intervjuande hela tiden utgjort en balansgång då ämnet inte 

alltid varit lättförståeligt och översiktligt för informanterna. Därmed har de lätt hamnat på 

sidospår i sina resonemang och det har blivit intervjuarens roll att återföra informanten till 

huvudämnet utan att för den skull påpeka exakt vad det är informanterna ska tala om. Genom 

att under intervjuerna främst lyssna och ställa följdfrågor snarare än komma med nya frågor 

hela tiden har också detta dilemma minskats. 

Ett annat metodiskt dilemma som är specifikt för denna studie är språket som intervjuerna 

genomfördes på. Samtliga informanterna talar god svenska men uppgav att de kände sig mer 

bekväma med och var bättre på engelska. Då studien cirkulerar kring metaspråkliga nivåer av 

språkbruk krävde det egentligen inte att informanterna talade svenska under intervjuerna. 
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Samtidigt fanns det en tanke om att en dialog på svenska lättare skulle aktualisera exempel 

och tankar kring svenskan. Avslutningsvis var det framför allt informanternas eget val som 

styrde språkvalet då det bedömdes som viktigare att informanterna kände sig bekväma i 

språket än att de talade svenska. Under de sista intervjuerna valde jag dock trycka mindre på 

detta val, vilket resulterade i att diskussionerna framför allt fördes på engelska, eftersom jag i 

de första intervjuerna bedömde att svenskan ibland blev en begränsning i kommunikationen. 

Oftast slutade det med att intervjuerna skedde på en blandning av svenska och engelska.  
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4 Resultat 

Den här studiens resultat bygger på insamlingen av material från den litteraturstudie och de 

intervjuer som har genomförts. Jag kommer först att redogöra för resultaten av 

litteraturstudien. Här kommer jag inte att lyfta olika studier separat, utan istället kommer jag 

att lyfta fyra olika aspekter som har återfunnits under litteraturstudiens gång och som har visat 

sig västenliga för en fortsatt diskussion om begreppet kulturell kontext. Som beskrivet under 

Tidigare forskning är det flertalet forskare som refererar till den kulturella kontexten som en 

viktig del för läsförståelsen för andraspråksbrukare. Likväl erbjuder varken Liberg (2000), 

Hvistendahl (2008) eller Bialystok (2001) någon egentligen förklaring vad begreppet innebär.  

Den första av de fyra aspekterna som återfanns i litteraturstudien utgörs av en problematik 

i åtskiljandet mellan det övergripande begreppet kultur och begreppssyskonet samhälle. För 

det andra har distinktionen mellan kulturell kontext och förkunskaper återkommit under hela 

studiens gång. För det tredje upptäcktes vissa metodologiska problem med de studier som 

begreppet kulturell kontext ofta får vila på. Dessa problem består dels av den teoretiska ram 

som flera av studierna använts sig av, nämligen schemateorin, och dels att det finns en 

svårighet kring att undersöka läsförståelse på andraspråket i stort. För det fjärde finns det ett 

ständigt återkommande perspektiv vid denna typ av textanpassning – nämligen makt. I 

litteraturstudien visade det sig att översättarna är de som har tvingats tänka mest kring den 

kulturella kontexten i stort, men framför allt kring perspektivet med makt.  

I resultatdelens andra del redogörs för den här studiens empiri. Empirin utgörs av fyra 

kvalitativa intervjuer med andraspråksbrukare på temat kultur och kulturell kontext med de 

överliggande ramarna informerande text och läsning. 

 

4.1 Den kulturella kontexten i litteraturen 

4.1.1 Kulturell kontext och samhälle 

Som vi sett ovan bygger begreppet kulturell kontext på ett stort och mångfasetterat 

grundbegrepp, nämligen kultur. Eftersom kultur inte är enkelt att definiera i sig själv är det 

också svårt att positioner gentemot andra närliggande begrepp. En aspekt där detta blir tydligt, 

är i skiljelinjen mellan kultur och samhälle. Redan i redogörelsen för det hermeneutiska 

kulturbegreppet tvingas Fornäs (2012:31-33) göra upp med detta: 

 

Samhället är den sociala interaktionen själv, med dess kollektiva normer och 

gemenskaper, medan kulturen är meningsskapandet som en specifik beståndsdel i all 
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sådan interaktion, eftersom människor genom att skapa och använda symboler ständigt 

väver mening kring allt de samverkar om. (Fornäs, 2012:33)  

 

Att det finns en problematik här blir också tydligt i mötet med informanterna i studien. 

Detta redogörs för närmare nedan. 

 

4.1.2 Kulturell kontext och förkunskaper 

Att särskilja det komplicerade begreppet kultur från andra närliggande begrepp är alltså inte 

enkelt. Inte heller när vi smalnar av synfältet, och enbart tittar på kulturell kontext i text, blir 

särskiljning något enkelt. Framför allt är det svårt att positionera de kulturella förkunskaper 

som den kulturella kontexten bygger på från förkunskaper i allmänhet.  

Ofta talas också kulturell kontext och förkunskaper om i samma mening, till exempel hos 

Hvistendahl (2008:132): ”Sådana förkunskaper [förkunskaper i ämnet och om textens 

kulturella innehåll, min. anm] ger läsaren möjlighet att bygga textförståelse på kända 

förhållanden och knyta texten till dessa, medan begränsade förkunskaper försämrar 

förståelsen”. Samma sak ser vi hos Liberg (2000:9): 

 

När vi läser, bygger vi en förståelse och bilder av det lästa. Ju mer ämneskunskaper och 

kulturell kunskap vi har, desto större är möjligheten att knyta an till och bygga vidare på 

redan kända förhållanden. Det blir då också lättare att fylla i eventuella semantiska gap 

och funktionella tomrum i texten. Sådana kan således under goda förhållanden bli en ren 

utmaning till att fördjupa sitt läsande. 

 

Att förkunskaper är avgörande för läsförståelsen är något som är väl etablerat inom 

läsforskningen, vilket vi såg under genomgång under rubriken Läsförståelse. I Grabes 

(2009:74) resonemang kring problematiska aspekter gällande förkunskaper kunde vi 

också se att han kategoriserar kulturella förkunskaper som en undergrupp till 

förkunskaper i stort. Sett till den problematik som finns kring förkunskaper är det dock 

fortfarande svårt att avgöra den kulturella förkunskapens roll vid läsning. Grabe 

(2009:75) påpekar dessutom att kulturella förkunskaper har visat sig påverkas av många 

andra faktorer i läsförståelsen. Flera forskare har därför dragit slutsatsen att när det 

kommer till icke-specialiserad text har förkunskaperna relativt liten påverkan på 

resultatet i stort. 
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Även Liberg (2000:11-12) lyfter i sin redogörelse det faktum att den kulturella kontexten 

kan komma att stå tillbaka för andra faktorer. Hon tar exempel från en undersökning i Kanada 

där ungdomar med arabiskt ursprung inte hade något problem att förstå kulturell främmande 

texter. Däremot var det betydligt svårare för arabiska ungdomar i Israel att förstå samma text. 

Detta förklarades i undersökningen med den sociala kontexten, där det i Kanada finns en anda 

av mångkultur, medan den sociala kontexten i Israel kännetecknas av konflikt. Här fick alltså 

den kulturella kontexten mindre betydelse medan den sociala kontexten blev avgörande för 

förståelsen. 

 

4.1.3 Kulturell kontext och några forskningsproblem 

En annan svårighet med begreppet kulturell kontext ligger i de metodologiska problem som 

kan ses forskning på ämnet. 

Ändra fram till 1990-talet var det schemateorin som låg till grund av en stor del av 

forskningen kring läsförståelse. Det schemateorin försöker göra är att beskriva hur vi 

kategoriserar våra minnen och våra förkunskaper. Mer specifikt kan ett schema beskrivas som 

en minnesstruktur eller som ett sammankopplat nätverk av minne. Denna struktur, eller 

nätverk, aktiveras vid till exempel läsning av ett ord eller en sats. Då triggas alltså inte bara 

det specifika ordet vi just läst och minnen vi har direkt kopplade dit utan också alla andra 

minnen lagrade i samma schema. Det har också påvisats genom olika typer av forskning att 

läsare verkar använda sig av denna typ av generella ramverk i minnet, vilket betyder på att 

schemateori i alla fall på en generell nivå kan beskriva hur vi lagrar och återkallar minnen i 

långtidsminnet (Grabe, 2009:76-77). 

Men trots detta har schemateorin under de senaste decennierna fått en allt mer undanskymd 

roll. Det beror framför allt på att teorin har mötts av en hel del kritik, och då mest på 

grundvalarna av att schemateorin ger en mycket fixerad och förenklad bild av hur minnet 

fungerar. Annan kritik har rört det faktum att schemateorin inte har utvecklats på djupare nivå 

och därför inte heller har blivit preciserad. Därför finns det stora otydligheter kring vad ett 

schema egentligen skulle vara och hur det skulle fungera (Grabe, 2009:78-79). I sin 

redogörelse för läsförståelse hävdar därför Grabe (2009:80) att schemateorin snarare, istället 

för att ses som en heltäckande teori, borde tolkas som en metafor för hur vi använder oss av 

förkunskaper. Han sammanfattar kritiken såhär:  

 

The key issuses that need to be stressed is are that most current views of mental 

representations generally do not assume abstract generalizations with a fixed structure 
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that is consistently used in the same manner from instance to instance. 

 

En annan aspekt som också är metodologiskt problematiskt utifrån läsning på andraspråket är 

att det är svårt att veta exakt vad en andraspråksbrukare förstår av en text. Det beror på att 

förståelse av ord, fraser och liknande inte alltid innebär god förståelse av innehåll, vilket gör 

det väldigt svårt att bedöma och testa läsförståelse på andraspråket (Hvistendahl, 2008: 132). 

 

4.1.4 Kulturell kontext och makt 

Under föregående rubriker har det framför allt redogjorts för olika aspekter som blir relevanta 

för att kunna ringa in kulturell kontext som begrepp och fenomen. Men frågan med kulturell 

kontext blir först aktuell när ett faktiskt arbete, en faktisk anpassning av en text, ska 

genomföras. Vad händer när textanpassaren försöker väva in den kulturella kontexten som 

aspekt i sitt arbete? Några som tvingats diskuterat det på ett sätt, som till exempel 

språkkonsulter ännu inte har, är översättare. Inom översättning används termen cultural 

translation för att beskriva det komplexa i att försöka översätta en kultur. Sturge (2009:67-69) 

påpekar dock i sin redogörelse över cultural translation att det inte är ett enkelt och 

oproblematiskt begrepp. Inom översättarvärlden pågår en ständig diskussion om hur man ska 

förhålla sig till något så komplicerat som översättning av kulturer och hur begreppet cultural 

translation i sig därmed ska tolkas.  

 

Questions like these feed long-standing disputes on the most effective – and the most 

ethical – ways to render cultural difference of the text, leaning more towards 

naturalization or more towards exoticization, with the attendant dangers of ideologically 

appropriating the source culture or creating spurious sense of absolute distance from it. 

(Sturge, 2009:69). 

 

I förhållande till texten blir cultural translation en lång serie av problem, där frågan om hur 

man förmedlar innebörden hos andras ord så att de blir förståeliga för någon med ett annat 

språk blir central. Hur mycket kontexualisering krävs? Hur mycket överföring av 

ursprungsspråket krävs för att kunna redogöra för fenomenet i fråga? Det blir en ständig 

balansgång mellan att göra texten förståelig för läsaren och samtidigt respektera 

utgångspunkten hos den som skrivit ursprungstexten (Sturge, 2009: 67).  

Kopplat till detta pågår en diskussion om risken för maktobalans vid översättning av 

kulturer. Detta bygger på det faktum att översättaren tar på sig rollen att tolka ursprungsorden 
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och därmed får mer makt än de som producerade orden från första början. Många hävdar att 

denna typ av maktobalans har uppstått i den politiska maktobalans som finns mellan käll- och 

målspråk, och därmed hävdar också många att makt är något som inte går att bortse ifrån vid 

kulturell översättning (Sturge, 2009:68). 

Som en slutsats av de här diskussionerna fastslår Sturge (2009:69) att begreppet cultural 

translation inte kan ses som något som sker interkulturellt (något som sker mellan kulturer). 

Istället lyfter hon en annan typ av cultural translation, som ses mindre som en process där man 

kan se kulturer och mer som en process där kulturer skapas. Det handlar inte så mycket om 

källa och mål, som om ett tredje utrymme där kulturella skillnader diskuteras och förhandlas. 

 

4.2 Den kulturella kontexten ur ett brukarperspektiv 

Den andra metoden i denna studie har bestått av intervju. Som påpekats tidigare inkluderades 

denna metod för att ge studien ett tydligt brukarperspektiv. Här kommer jag nu att redogöra 

för de resultat jag fått från mina informanter. 

I svaret från informanterna, och även i studien som helhet, har det funnits flera 

övergripande förhållanden. Då det inte riktigt handlar om teman utan mer allmänna, 

överliggande förutsättningar har jag valt att inte presentera dessa förhållanden var för sig här i 

resultatredovisningen från intervjuerna. Istället har jag valt att introducera samtliga 

intervjuerna tillsammans här för att sedan arbeta utifrån teman i analysen. Redogörelsen 

börjar i bredare ämnen såsom kultur och dess relevans för textanpassning, för att sedan gå 

över till mer specifikt tala om myndighetstext och den kulturella kontextens relevans i text. 

Till att börja med har ingen av informanterna i intervjuerna sagt att kultur som fenomen i 

stort är oviktigt. Mohammed beskriver det till exempel så här: ”Jag tror det är viktigt att man 

kan ha en förståelse. Eller vad det heter… glimpse, om kultur. Men det finns ju så många 

kulturer. Det är jättesvårt”. Samtliga informanter uppger också att kulturmöten har varit en del 

av deras språkinlärning och vistelse i Sverige. Andrew är den som uppger att han upplevt 

minst kulturskillnader och förklarar det med att den brittiska och den svenska kulturen inte 

nödvändigtvis skiljer sig så mycket åt. Men trots detta hävdar han: ”I mean culture can 

obviously play a role in many cases. I don’t think it can be ignored entirely”. 

Samtidigt är det svårt för informanterna att försöka definiera kultur. Den enda som 

erbjuder en definition är Léo: “A set of ideas and traditions shared by a particular community 

at a certain time”. Men när vi börjar snäva in ämnet är det inte någon av informanterna som 

kan ge konkreta exempel på vad kulturella skillnader skulle kunna handla om när det kommer 
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till kulturell kontext i en text. Maria säger dels att: ”… I guess its not something you can 

pinpoint. Or I can’t give you any examples” och dels: ” ‘Swedish culture’ is not easily 

noticable in the language. It’s more the pattern of the language”.  

I stort finns det alltså en genomgående röd tråd: att kultur är ett viktigt och oundvikligt 

fenomen, samtidigt som det inte är lätt att sätta fingret på vad kultur och kulturskillnader i text 

egentligen innebär. Léo sammanfattar denna svårighet såhär:  

 

It seems obvious what ‘culture’ and ‘cultural differences’ are when we think about them 

in broad terms (Sweden is like this or like that and Spain this or this other way) but when 

we think about it twice....It depends so much on the social background of every 

individual, her social class, level of education, religion... 

 

När vi talar om kulturskillnader som inte rör den innehållsliga aspekten i text verkar det dock 

vara lite lättare att komma på exempel. Maria tar bland annat flera exempel i talspråk och 

Mohammed lyfter det faktum att han upplever stora skillnader i utformningen av 

myndighetstext mellan Egypten och Sverige. Han uttrycker frustration över av att saker sällan 

förklaras i de svenska informerande texter som han har stött på: ” Den är korta. Ja, man kan 

förstå allt. Men vad händer här? Vem tog beslutet? […] ’Beslut har fattats’. Okej, men av 

vem?”.  

Myndighetstexter är också något som vi kommer tillbaka till upprepade gånger under 

intervjuerna. Detta beror dels på att jag tar det som ett exempel eftersom det är enkelt att 

förstå samtidigt som det är relevant för språkkonsulter, och dels beror det på att informanterna 

själva har mött denna typ av text relativt mycket. När det kommer till myndighetstexter 

berättar både Maria och Léo att de har haft stora bekymmer i mötet med dem. Maria säger: ”I 

would always give them [beslut/brev från myndigheter, min. anm.] to somenone else to read it 

for me”, medan Léo uttrycker det såhär: “But yes, of course it is terribly difficult to 

understand those bureaucratic texts”.  

När informanterna får frågan om vad som skulle kunna göra de svåra myndighetstexterna 

lättare är det ingen som först och främst lyfter den kulturella aspekten, trots att det ligger nära 

till hands då vi inledningsvis av intervjuerna har diskuterat detta. Däremot lyfts det faktum att 

det finns många svåra ord i myndighetstexter. Mohammed säger: ”Svåra ord. Det ser ut som 

ja. Det ser ut som en juridik eller advokat som har skrivit den”. Maria uttrycker det som att ”It 

would be very useful to break down the sentences. The hard words. And make them 

understandable”. 
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Däremot lyfts funderingar kring hur systemet runt myndigheter, kommuner och dylikt 

skulle kunna förklaras. Andrew tror att myndighetstexter skulle kunna förenklas om vissa 

delar av systemet förklarades: ”I mean maybe you can provide some basic information about 

how the swedish system works”. Maria lyfter dock det komplicerade i att försöka översätta 

ord som är knutna till det politiska systemet: ”You can not really translate into something. 

You can explain it with different words. How it is and how it functions. But can’t really put it 

into… Because if you were to translate ‘kommun’ into ‘muncipality’. Like you are losing part 

of the context”.  Léo lyfter också ett annat perspektiv i förhållande till myndigheter:  

 

I have the impression that people feel that those institutions are “less part of their lives” 

[in Spain, min anm.]. In Sweden, on the contrary, there's a strong State, a complex 

welfare system and a lot of public organs with which people are very familiarized. 

 

Léo utvecklar också ett resonemang kring hur myndigheterna hänger samman med 

kulturfenomenet, eller snarare hur myndigheter har en viktig roll och i skapandet av 

kultur och den kulturella representationen: 

 

Myndigheter's definition of “culture” has political implications that can't be ignored. I 

mean with this that you and me can discuss about what defines “Swedish culture” but is 

actually through myndigheter's information that we're are going to build our image of 

Sweden. 

 

När jag rent explicit frågar om de tror kultur är en relevant faktor när det kommer till 

anpassning av text svarar flera av dem ja. Léo uttrycker det såhär: “But yes, I think culture is 

undeniably important in this kind of issues”. Samtidigt ser flera av dem svårigheter med att 

försöka inkorporera en kulturell aspekt i arbetet med textanpassning. Bland annat försöker 

Andrew sätta ord på detta: ”I think it would be very hard to do that. Because I don’t think 

there is one unique Swedish culture”. Även Maria problematiserar den kulturella kontexten, 

men då mer utifrån kulturen hos dem som läser: ”Culture could definitely be relevant. But this 

is based only on a preassumtion. On what other people’s culture have. And what they can and 

cannot do”. Andrew är inne på ett liknande spår:  

 

I think culture is very broad. And it’s important to not like essentialize about people. […] 

I mean this text is gonna be read by people from hundreds of different nationalities. And 
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there is no way you can… Yeah, there can’t be just one. There is not one culture. 

 

Till slut landar flera av dem i slutsatsen att det framför allt blir upp till individen att lära sig 

om kulturella skillnader. De kommer fram till detta efter att ha konstaterat att det dels är svårt 

att sätta fingret på vad den kulturella kontexten skulle bestå av, och dels den komplexitet som 

finns kring kultur. Maria säger: ”I don’t think there’s something you can do about this. It’s 

more something that you need to learn”. Mohammed lyfter mötet med andra människor, att 

det är i detta möte man lär sig om kulturen och att man behöver inse detta för att kunna mötas 

över kulturgränser : ”Så okej. Människor för mig, eller personer för mig, är som radion – 

okej? Man behöver olika frequency. För att lyssna på denna station”. Att det är viktigt med 

kultur är de dock alla överens om. Andrew formulerar det såhär: ”It’s important to understand 

the cultural context when learning a new language”.  
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5 Analys 

I arbetet med analysen av denna studies resultat har sex teman utkristalliserat sig. De tre första 

handlar om kultur och kulturell kontext som fenomen och begrepp, samt hur mottagargruppen 

förhåller sig till dessa. De två efterföljande lyfter problematik kopplat kulturell kontext utifrån 

tidigare forskning och praktisk användbarhet hos begreppet kulturell kontext. I det sista temat 

lyfts det övergripande syftet med denna studie – hur man kan anpassa text för att underlätta 

för andraspråksbrukare – men utifrån det brukarperspektiv som har funnits som ett mål i 

studien. 

 

5.1 Kultur som ett oundvikligt men svårt fenomen 

Kulturell kontext som fenomen och begrepp tar avstamp i det mer övergripande begreppet 

kultur. Och att kultur är något som inte går att bortse i det samhälle vi har idag hävdar både 

Fornäs (2010:102) i sin redogörelse över kulturbegreppet, och mina informanter. Kultur är 

något som det blir uppenbart att informanterna har stött på i vardagen och Fornäs (2010:9) 

lyfter också vikten av det som begrepp för att förklara vårt liv och vårt sociala samspel i 

samhället.  

Problematik ligger dock i kulturbegreppets komplexitet. Som redovisat ovan har begreppet 

utsett till ett av de svåraste att förklara och redogöra för (Fornäs, 2010:9). Och även om Léo 

erbjuder en ganska slagkraftig definition av begreppet lyfts minst lika många frågor som det 

ges svar av informanterna. I samtliga intervjuer har dessutom diskussionerna landat i en form 

av cirkelsamtal där hela tiden frågan ”Vad är kultur?” har återkommit. Även när kulturell 

kontext mer direkt har diskuterats har intervjuerna ändå landat i en diskussion kring begreppet 

kultur. Detta visar att det är svårt att konkretisera vad kulturell kontext innebär, och vad en 

anpassning i dess namn skulle kunna bestå av, eftersom det lutar sig på ett så pass komplext 

grundbegrepp som kultur.  

 

5.2 Svensk kultur som ett svårdefinierat fenomen 

Kultur är alltså ett extremt mångfasetterat begrepp som är svårt att definiera. Och när man inte 

vet vad kultur i stort är det också svårt att avgöra vad som utgör en specifik kultur. En 

genomgående iakttagelse som har gjorts i denna studie, främst genom den pilotstudie som 

gjordes men även genom informanterna, är att det just är väldigt svårt att urskilja vad som är 

svensk kultur. Andrew uttrycker det som att “ […] I don’t think there is one unique Swedish 

culture”.  
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Ännu svårare blir det när den svenska kulturen ska urskiljas i text. I pilotstudien till arbetet, 

och förarbetet inför pilotstudien, lades mycket energi på att försöka urskilja vad som skulle 

kunna ses som svensk kultur i olika texter– men utan att lyckas. Maria tycker också det är 

svårt att urskilja vad som skulle kunna vara typiskt svenskt i en text: ” ’Swedish culture’ is not 

easily noticable in the language. It’s more the pattern of the language”. Att det är svårt att se 

“det svenska” i texter blir också extra tydligt i och med att ingen av informanterna egentligen 

lyckas komma på exempel på vad kulturell kontext i text skulle kunna vara. 

 

5.3 Kulturell kontext som svårt att särskilja 

I den litteraturstudie som gjorts inom ramen för denna studie har det inte dykt upp en mer 

djuplodande förklaring om vad kulturell kontext skulle kunna innebära. Både Liberg (2000), 

Hvistendahl (2008) och Bialystok (2001) talar om fenomen som skulle kunna sammanfattas 

under begreppet kulturell kontext, men utan att bidra med en djupare diskussion om 

begreppets innebörd. 

Denna frånvaro av definition och diskussion om begreppets innebörd skulle kunna spåras 

tillbaka till det faktum att grundbegreppet kultur är komplicerat. Men en bidragande faktor 

skulle även kunna vara att det är svårt att särskilja kultur gentemot fenomenet samhälle. Att 

denna särskiljning blir en relevant aspekt i diskussionerna kring kulturell kontext blir extra 

tydligt i informantsvaren. En diskussion kring statsapparaten och hur den skulle kunna 

förklaras bättre är det nämligen flera av informanterna som lyfter. Men utgör statsapparaten 

en del av kulturen? Eller är den enbart ett uttryck för samhälleliga funktioner? 

Med utgångspunkt i Fornäs (2012:33) distinktion mellan samhälle och kultur skulle 

statsapparaten framför allt kunna ses som en del av samhället, då myndigheterna (som till stor 

del utgör statsapparaten) används för interaktion mellan stat och medborgare. Samtidigt 

påpekar Léo att myndigheterna verkar vara en större del av folks liv i Sverige jämfört med 

Spanien. På så sätt kan myndigheterna sägas bidra till ett kollektivt meningsskapande om det 

svenska, och på så sätt skulle det kunna argumenteras för att myndigheter, i alla fall i Sverige, 

utgör en del av kulturen. Léo lyfter också aspekten med att myndigheterna är en viktig del i 

skapandet av bilden av kulturen. Med detta i åtanke blir inte distinktionen mellan kultur och 

samhälle nödvändigtvis relevant när det kommer till statsapparareten. Däremot blir 

myndigheternas roll, i alla fall enligt Léo, när det kommer till kulturen och hur den uppfattas 

avgörande. 
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En annan aspekt gällande distinktion kring den kulturella kontexten, och dess inneboende 

komponenter, rör förkunskaper. Som vi såg ovan (i resultaten från litteraturstudien) utgör den 

kulturella kontexten, och de förkunskaper som denna kontext i text kräver, en typ av 

förkunskaper. Dock finns det flera problematiska aspekter med förkunskaper i stort. Bland 

annat är det svårt att undersöka förkunskaper, och att olika typer av förkunskaper ofta 

interagerar gör inte detta lättare. Det faktum att olika förkunskaper interagerar gör också att de 

kulturella förkunskapernas relevans kan ifrågasättas. Till exempel har det visat sig att sociala 

förkunskaper kan övertrumfa de kulturella förkunskaperna. 

Sammanfattningsvis finns det alltså en problematik i särskiljandet kring kulturell kontext 

som begrepp och fenomen. Problemet ligger både i grundbegreppet kulturs särskiljning från 

begreppet samhälle och i det som den kulturella kontexten lutar sig på, nämligen 

förkunskaper. 

 

5.4 Kulturell kontext som olika saker för olika personer 

För det första är kulturell kontext alltså ett komplicerat begrepp eftersom det först krävs 

en stor diskussion om vad det är och hur det ska särskiljas från andra fenomen. Men det 

finns också andra problem. Grundtanken kring den kulturella kontexten är, som Barnitz 

(1986: 109-110) sammanfattar det, läsarens förkunskaper om den kulturella kontexten. 

Läsförståelse bygger också på ett samspel mellan texten och läsaren och dess 

förkunskaper (Bråten, 2008:13-15).  

Men som Lindberg och Hyltenstam (2013:14) lyfter utgörs inte gruppen ”personer 

med svenska som andraspråk” av en homogen och enhetlig grupp. Istället har de väldigt 

olika bakgrund och därmed olika förkunskaper. Léo formulerar det såhär: 

 

It seems obvious what ‘culture’ and ‘cultural differences’ are when we think about them 

in broad terms (Sweden is like this or like that and Spain this or this other way) but when 

we think about it twice....It depends so much on the social background of every 

individual, her social class, level of education, religion... 

 

Som Léo påpekar blir det problematiskt att lyfta kulturell kontext i förhållande till 

andraspråksbrukare i stort eftersom det blir omöjligt att se till gruppens många olika 

erfarenheter. Andrew sammanfattar problematiken såhär: 
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I think culture is very broad. And it’s important to not like essentialize about people. […] 

I mean this text is gonna be read by people from hundreds of different nationalities. And 

there is no way you can… Yeah, there can’t be just one. There is not one culture. 

 

Informanterna ser alltså en problematik i att tala om andraspråksbrukare som grupp. Och att 

den heterogena gruppen, som andraspråksbrukare är, blir problematisk i förhållande till 

kulturell kontext understöds även av litteraturstudien. Som redovisat ovan är nämligen 

förkunskaper väldigt komplext och dessutom interagerar och konkurrerar ofta olika 

förkunskaper med varandra. Att överhuvudtaget tala om förkunskaper utifrån en grupp med 

fundamentalt olika förkunskaper kan därför ifrågasättas. 

 

5.5 Kulturell kontext som en fråga om makt 

Men även om man i slutändan skulle lyckas finna förkunskaper som samtliga, eller en stor del 

av, andraspråksbrukare saknar kvarstår frågan om hur man i text skulle kunna förmedla den 

kulturskillnad som har iakttagits. Som redogjort för ovan är detta något som översättare hela 

tiden kämpar med, men likväl inte har kommit på något enkel lösning till. Som Maria är inne 

på finns det sällan ord med exakt samma konnotationer på olika språk, och en översättning av 

det mer traditionella slaget kan därför bli problematisk.  

Men även om en ord-till-ord översättning skulle undvikas finns det en större problematik 

kring att försöka sig på att översätta kulturellt knutna fenomen. Sturge (2009:69) påpekar att 

det inte går att bortse från det maktperspektiv som finns då översättaren alltid måste ta på sig 

uppgiften att tolka det som ska översättas. När det kommer till kulturell kontext blir detta 

extra relevant i och med avsaknaden av (modern) forskning på området. Textanpassaren får 

inte då enbart en maktposition i momenten där hen försöker översätta och förklara kulturell 

knutna fenomen. Det blir nämligen också upp till textanpassaren att tolka vad som är svårt för 

mottagaren – alltså vad som utgör den kulturella kontexten.  

 

5.6 Schemateorins brister 

Att det finns så lite modern forskning kring kulturell kontext skapar också andra problem. 

Som redogjort ovan är det framför allt några studier gjorda för över trettio år sedan av Floyd 

& Carell (1994) och Steffensen (1986) som är de källor som det hänvisas till vid tal om den 

kulturella kontextens vikt för läsförståelsen för andraspråksbrukare. Att det inte finns nyare 

forskning kring detta kan ju ses som ett problem i sig, men samtliga av dessa studier är också 
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mycket barn av sin tid. Det som de framför allt tar sig uttryck i är att de alla lutar sig på teorin 

om scheman. Som Grabe (2009:76-78) påpekar var schemateorin var mycket populär vid 

denna tidpunkt, men har på senare år börjat stöta på allt mer kritik. Idag är det få forskare som 

lutar sig på schemateorin på grund av att den förenklar det komplicerade fenomen som det 

mänskliga minnet utgör. 

  

5.7 Andraspråksbrukarna vill ha enklare texter som förklarar mer 

Något som också saknas, i såväl studierna utförda av Floyd & Carrell och Steffenson, som i 

den lite modernare forskning som utförts gällande läsförståelse och textanpassning för 

andraspråksbrukare (till exempel Reichenberg, 2000) är brukarnas egna åsikter och 

perspektiv. I allmänhet är forskningen på detta område konstruerad i form av ”test”, men utan 

ta i beaktande vad brukarna själva skulle vilja se för förändringar i de texter de möter.  

Med avstamp i att brukarperspektiv saknats i forskningen har därför brukarnas åsikter på 

många sätt stått i fokus i denna studie. I mötet med informanterna har det också varit tydligt 

att det inte främst är den kulturella kontexten som de har upplevt som ett problem i mötet med 

informerande text. Även om de alla har medgivit att den kulturella aspekten inte går att bortse 

från är det inte detta de vill se förändringar på. Det som istället efterfrågas är lättare 

myndighetstexter – och då lättare då i bemärkelsen enklare ord och fraser, alltså lingvistiska 

aspekter. Till exempel efterfrågar både Mohammed och Maria enklare ord, och Maria önskar 

att man ”would break down the sentences”. Att den lingvistiska aspekten är betydande för 

andraspråksbrukare är också något som teoretikerna håller med om. Både Bialystok (2001) 

och Liberg (2000) lyfter vikten av detta, och av Libergs fyra aspekter är det tre av fyra som är 

rent lingvistiska.  

Utförligare förklaringar är också något som efterfrågas, och då framför allt hur processen 

bakom beslut ser ut samt hur myndighetssystemet ser ut och fungerar. Att förklara hur 

myndigheter och apparaten runt dem ser ut skulle dock, i enlighet med ovanstående 

diskussion om särskiljning gentemot samhälle, kunna ses som en del av kulturen. 

Avslutningsvis har vi återigen hamnat i den fråga som har präglat hela den här studien: vad 

innefattar och är kultur? 
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6 Diskussion 

Som vi har kunnat se ovan är begreppet kulturell kontext inte helt enkel sak att ta sig an. För 

det första bygger kulturell kontext på ett grundbegrepp, kultur, som i sig är extremt 

komplicerat och mångfasetterat. Att skilja kultur från syskonbegreppet samhälle har också 

visat sig svårt enligt mina resultat.  

Men det finns inte bara ett, utan två, komplexa fenomen kopplade till kulturell kontext. Det 

andra är förkunskaper. Den kulturella kontexten bygger på läsarens förkunskaper, och mer 

specifikt kulturella förkunskaper. Men när det kommer till förkunskaper finns det mycket kvar 

att forska kring – i dagsläget är det till stora delar oklart hur förkunskaper fungerar och hur de 

interagerar med varandra. Därför blir det också problematiskt att allmänna förkunskaper och 

kulturell förkunskaper ofta talas om i samma andetag. Problematiken som finns kring 

förkunskaper blir inte hellre mindre när man ser till målgruppen för studien. 

Andraspråksbrukare är en ytterst heterogen grupp, med väldigt olika förkunskaper.  

Det saknas alltså forskning om förkunskaper. Men när det gäller forskning är det också ett 

faktum att de teorier som (i alla fall svenska) studier lutar sig på i talet om kulturell kontext 

har flertalet decennier på nacken. Att det inte finns någon nyare forskning är ett problem i sig. 

Men att den forskning som finns dessutom använder schemateorin som teoretiskt ramverk 

bidrar med ytterligare en problematisk aspekt. Schemateorin var ett barn av sin tid och har på 

senare år börjat ifrågasättas allt mer. Idag är det få forskare som använder sig av den som 

något annat än en metafor. Uppenbarligen har dock inte de studier som gjorts om den 

kulturella kontexten vid textanpassning bemötts med ett kritiskt öga sedan schemateorins 

brister började uppdagas allt mer. 

Som språkkonsulter måste vi också se vår egen roll vid textanpassning av detta slag. I den 

tolkning som textanpassaren (språkkonsulten) tvingas göra ligger en stor problematik kring 

makt. Och kanske behöver vi ta Andrews råd i beaktande: ”It’s important to not like 

essentialize about people”. Som språkkonsulter har vi dock här möjlighet att lära från 

översättarna, som dagligen möter problemet med hur kulturer kan förklaras och översättas för 

någon som inte känner till kulturen sen innan. I översättarnas teoretisering kring problemet 

kan vi också se att det inte går att se kulturell översättning eller tolkning som enbart ett 

interkulturellt skeende. Istället behöver vi komma till insikt om att vi aktivt är med och skapar 

kulturen, vilket ju också Léo lyfter i förhållande till myndigheter: 
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Myndigheter's definition of “culture” has political implications that can't be ignored. I 

mean with this that you and me can discuss about what defines “Swedish culture” but is 

actually through myndigheter's information that we're are going to build our image of 

Sweden. 

 

Sammanfattningsvis finns det flera stora frågor rörande kulturell kontext som måste redas ut – 

till exempel vad som avses med det bakomliggande kulturbegreppet. Dessutom saknas det 

forskning, dels på större bakomliggande fenomen som förkunskaper, men också gällande 

kulturell kontext i sig. Utan detta är det svårt att säga hur stor roll, och om det ens är en 

betydande roll, den kulturella aspekten spelar för läsförståelsen. Maktperspektivet, och den 

risk det medför, är också ett faktum vid inblandning av kultur som fenomen i arbetet med text. 

Sammantaget kan det därför i hög grad ifrågasättas om kulturell kontext är en relevant att 

aspekt att lyfta vid textanpassning – såsom det ser ut idag. 

Att den kulturella kontexten i dagsläget är svårt att inkludera som ett relevant begrepp 

betyder dock inte att textanpassning för andraspråksbrukare blir inaktuell. Som jag påpekade i 

inledningen är det snarare så att textanpassning för andraspråksbrukare blir mer och mer 

aktuellt i dagens samhälle. Informanterna i denna studie uttrycker också en önskan om att 

texter ska anpassas – vilket ju är en god anledning om någon att fortsätta arbete kring 

textanpassning för andraspråksbrukare. Forskare, bland annat Reichenberg (2000), har ju 

också påvisat att det finns textanpassning som gynnar andraspråksbrukare. Här handlar det ju 

framför allt lingvistiska aspekter, men det är också dessa aspekter mina informanter lyfter. 

Med andra ord finns det goda möjligheter att anpassa texter på lingvistisk nivå för 

målgruppen andraspråksbrukare.  

Problematiken kring kulturell kontext innebär inte heller att vi bör sluta tala om 

innehållsliga aspekter i en text. Idag är de flesta forskare överens om att förkunskaper spelar 

en stor roll för läsförståelsen, vi vet bara inte exakt hur denna roll ser ut. Att tala om 

förkunskaper i stort är därför oundvikligt. Men i min undersökning framgår det att det idag är 

svårt att, på ett välgrundat och praktiskt tillämpbart sätt, föra in i kulturella förkunskaper som 

ett fristående fenomen i diskussioner kring textanpassning för andraspråksbrukare. Det vi 

behöver för att kunna föra den diskussion vidare är fortsatt forskning – på flera områden.  

Avslutningsvis är dock kultur inget vi kan undvika – det hävdar både Fornäs, mina 

informanter och även jag själv. Däremot blir det relevant att fundera en extra gång innan vi 

blandar in tal om kultur i vårt arbete som språkkonsulter, då det kräver stora bakomliggande 

diskussioner, mer forskning och en analys av vår egen maktposition. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

1. Presentation 

2. Förklaringar: 

Språkkonsult 

Informerande text 

Kulturell kontext: del av innehåll. Ord, begrepp eller fenomen som inte går att förstå eftersom 

de är kulturspecifika. 

3. Frågor: 

1. Hur gammal är du? 

2. Vad jobbar du med/pluggar? 

3. Vad är din högsta utbildningsnivå? 

4. Minns du någon text som du har läst som har varit särskilt svår? 

(komma igång på ämnet) 

Varför var den svår? 

(börja diskutera textsvårigheter) 

5. Har du upplevt att det ibland, i texter, tas för givet att du ska förstå vissa grejer? 

Vad har det då handlat om för saker? 

(finns kulturell kontext som fenomen/problem) 

6. Tycker du det är relevant att tänka på något som skulle kunna kallas kulturell kontext? 

(brukarnas egna åsikter) 

7. Tror du kulturell kontext är något som är relevant att ta hänsyn till vid författande av text? 

(kulturell kontext som fenomen/brukarnas egna åsikter) 

8. Kultur – finns kulturer? Är det viktigt att prata om skilda kulturer/kulturella skillnader? 

(prata om grundbegreppet kultur) 

 

 


