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Abstract

In the following thesis metaphors effect on learning and memory is examined. The
purpose of the study is to find out whether or not the metaphor facilitates and
simplifies these cognitive processes. A comparison with metaphors and literal
expressions is also made. The research material consists of texts with metaphorical
versus literal expressions which were read by the subjects of the experiment. The
subjects were requested to fill in a form with the metaphorical and literal expressions
missing. Their ability to remember the expressions was then tested. The testresult
indicates that certain sort of metaphors possibly can be used to improve learning and
memory.
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1

Sammanfattning
I följande rapport presenteras en empirisk undersökning om metaforens påverkan på
inlärning och aktivt minne. Syftet med undersökningen är att utröna om metaforen
underlättar och förenklar dessa processer. Avsikten är också att göra en jämförelse
mellan metaforer och bokstavliga uttryck. Först presenteras teorier kring metaforens
karaktär och betydelse i språket. Vad är en metafor? Vad har den för syfte? Vad
innebär det att yttra en metafor? Är metaforen en fråga om språk eller tanke? Efter
detta presenteras syfte, genomförande och resultat av undersökningen. Slutligen följer
en sammanfattning av resultaten, utvärdering av undersökningen, diskussion om
vidare studier och en avslutande diskussion.

Studien behandlar metaforen i jämförelse med bokstavliga uttryck med hjälp av
textbaserat material. Försökspersonerna får läsa två texter för att sedan få återge
uttryck via formulär med uteblivna ord eller satser. Avsikten är att se om metaforen
hjälper det aktiva minnet. En mindre intervju utförs också i undersökningen för att
studera försökspersonernas upplevelse av metaforerna och om metaforen påverkar
deras minnesteknik. Resultatet tolkas sedan enligt både en kvantitativ och kvalitativ
metod. Resultatet besår av beräknade antal uttryck, tolkning av tydlig förekomst av
uttryck och tolkning av personernas svar på frågorna. Resultaten efter genomförd
undersökning visar att metaforen har ytterst liten påverkan på inlärning och
minneshantering. Vissa typer av metaforer har haft genomslagskraft, som vedertagna
metaforer, metaforer från samma familj och förklarande av abstrakta begrepp genom
metaforer. I övrigt kan man förenklat säga att de bokstavliga uttrycken dominerar
undersökningen. Det finns dock tendenser till att metaforen uppfattas av personerna
på ett omedevetet plan på ett sätt som skiljer sig från de bokstavliga uttrycken.
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1 Introduktion

"Examine language; what, if you expect some primitive elements of
natural sound, what is it all but metaphors, recognized as such or no
longer recognized; still fluid and florid or now solid-grown and
colourless? If these same primitive garments are the osseous fixtures in
the Flesh-Garment Language then are metaphors its muscle and living
integuments. (From S.J. Brown, 1927,p41)" (Black, 1979, s.20)

En metafor är ett bildligt uttryck som använder ord från andra sammanhang för att
förtydliga och förstärka effekten av det som sägs. Metaforer finns överallt i vårt språk
och är en del av vår vardag. Det är svårt att undvika metaforer för som Brown (1927)
säger, är inte allt egentligen metaforer, erkända eller glömda? Som exempel på
metaforer i vår vardag kan nämnas "affärslivet blomstrar", "hög inflation",
"slumrande stad", "ljusa tider", "insnöade åsikter" eller "varma känslor". Metaforen
berikar vårt språk och ger det känsla. I metaforernas värld är ingenting som det verkar
vara.

Metaforer är ett ämne som diskuterats länge, men som nu är aktuellare än någonsin.
Mycket har skrivits och spekulerats kring metaforen och fortfarande verkar den höljas
i någon slags mystik. Vad är det som får den att fascinerar oss så mycket? Vad är
egentligen en metafor och vad har den för syfte? Om jag hade ett konkret svar på
denna fråga så vore ämnet inte lika intressant längre, för då skulle gåtan vara löst och
ha förlorat sitt skimmer...

Det jag har intresserat mig för speciellt är metaforers påverkan på minne och
inlärning. Detta gör att jag knyter an metaforen till ett kognitivt perspektiv. Jag vill
väcka frågor som "Kan metaforen påverka hur vi tänker, vilken synvinkel vi väljer?",
"Stödjer de vårt minne?", "Förenklar vi inlärning genom att använda metaforer?",
"Kan vi utöka våra kunskapsdomäner via metaforen?" osv. Dessa och flera frågor
kommer att diskuteras nedan med hjälp av diverse forskares åsikter. Det som jag
senare inriktar mig på är frågan om metaforen är lättare att lära in och minnas framför
en bokstavlig beskrivning. Om det visar sig vara fallet vill jag försöka ge min
bedömning om varför det förhåller sig på det viset. (Mer om detta redovisas nedan.)

Det största problemet med metaforen verkar vara hur den ska tolkas. Är metaforen en
fråga om språk eller tanke? Är den ett semantiskt1 fenomen eller pragmatiskt2 ? Ska
den tolkas bokstavligt (att orden betyder just det som de står för) eller figurativt

                                                
1 semantik = läran om språkliga teckens betydelse
2 Gren inom lingvistiken som studerar hur språket används.
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(bildligt beskrivet)? Vad är det som sägs i själva yttrandet av metaforen? Vad är den
egentliga betydelsen? Är den sann eller falsk? Vad skiljer en metafor från t ex en
liknelse? Black (1979) menar att mysteriet kring metaforen ligger i att den säger något
som vi vet är felaktigt. Den säger en sak men menar något annat.

Ett annat problem är dess syfte och hur metaforen påverkar oss. En del forskare menar
att den inte alls har något syfte förutom att möjligen vara dekorativ inom   t ex poesi.
Andra menar att metaforen kan påverka vårt sätt att tänka och handla (Lakoff &
Johnson, 1980).

Jag kommer nu att försöka reda ut vad en metafor är, varför metaforer är intressanta
att studera, hur de relaterar till kognition, deras påverkan på minne och inlärning och
olika teorier som finns kring metaforen.

1.1 Definition

Vad har metaforen för funktion? Det finns, menar Gibbs (1994), tre grundprinciper för
varför metaforen används, enligt traditionell forskning. För det första är det att genom
metaforen uttrycka något som skulle ha varit extremt svårt att göra bokstavligt ("the
inexpressibility hypothesis"). Den andra funktionen är att tillföra en mängd
information på ett effektivt och kortfattat sätt ("the compactness hypothesis").
Slutligen gör metaforen att vi kan fånga en rikare subjektiv upplevelse ("the vividness
hypothesis").

Hur definierar vi då begreppet metafor? En uppslagsbok säger helt enkelt att en
metafor är ett bildligt uttryck. Black säger att en metafor karaktäriseras av att vi
uttrycker något (en mening eller ett ord) men menar något annat. En metafor menar
Gärdenfors (1996) uttrycker en liknelse i topologisk eller metrisk struktur mellan olika
dimensioner. Lakoff och Johnson (1980) säger på ett enklare sätt att vi uppfattar
aspekterna av ett koncept genom termer av ett annat. De uttrycker sig:

"The essence of metaphor is understanding and experiencing one kind of
a thing in terms of another" (Lakoff & Johnson, 1980, s.5).

Lakoff och Johnson vill visa på att det mänskliga konceptuella systemet är metaforiskt
strukturerat och definierat. Metaforerna, menar de, kan påverka vårt sätt att tänka och
handla. Vårt sätt att uppfatta metaforer beror på kulturella aspekter, erfarenheter och
personliga värderingar. Man kan tycka att Lakoff och Johnson ger metaforen en
väldigt vid betydelse, men de har studerat metaforer som används i vardagligt tal eller
som de säger "metaphors we live by" och funnit en hel del intressanta aspekter som
kan tyda på att metaforen faktiskt har en stor betydelse för vårt språk.
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Kittay (1987) har också funnit kulturella aspekter i samma riktning. Hon säger att ett
uttryck inte är absolut metaforiskt. Det finns skillnader i hur man tolkar metaforer
kulturellt och i sammanhanget. Kittay säger vidare om metaforens roll i språket:

"The incongruity indicates that metaphors involve some sort of rule-
breaking. (...) Metaphor breaks certain rules of language, rules governing
the literal and conventional sense of the terms. The rule-breaking takes
place not in any arbitrary way but in certain specifiable ways." (Kittay,
1987, s.24)

Kittay vill även gärna framhäva metaforens historia; det som vi talar om som
bokstavligt idag kan mycket väl en gång i tiden ha varit metaforiskt. Hon tycker att det
finns anledning att vara försiktig i hur strikt man utför en tolkning, för vem vet vad
som bygger på vad?

Black anser att det finns två grundläggande faktorer som måste beaktas för att vi ska
kunna känna igen en metafor; dels vår generella kunskap om vad som menas med en
metafor och dels vår bedömning att en metaforisk tolkning ska ske framför en
bokstavlig. Black hävdar dock bestämt att en metafor inte är någon liknelse. Fogelin
(1988) däremot håller sig till traditionella tankar och han menar att en metafor enbart
skiljer sig från en liknelse på ett banalt grammatisk sätt. Den enda egentliga skillnaden
är att ordet "som" ingår i liknelsen; t ex "John är ett lejon" (metafor) jämfört med
"John är som ett lejon" (liknelse). Han anser att metaforer och liknelser inte har
samma bokstavliga betydelse men att de båda för det mesta representerar figurativa
jämförelser. Searle (1979) menar att metaforer och liknelser inte kan vara ekvivalenta
då de har skilda sanningsvärden. En liknelse som är falsk kan vara metaforiskt sann
samtidigt, trots att deras yttre verkar vara nästan identiska.

Lakoff och Johnson, med medhåll av bl a Gibbs (1994), tror att man använder
metaforer oftare då man talar om saker som är svåra att förklara på ett bokstavligt sätt.
Att beskriva t ex en känsla metaforiskt kan se ut på följande sätt "Det kändes som en
sten föll från mitt bröst", "Han krossade mitt hjärta" eller "Jag exploderade av ilska".
Ofta använder man mer konkreta begrepp för att förklara abstrakta begrepp. Gibbs
menar också att man inte bara använder metaforer för att förklara svåra känslor utan
att man även använder metaforer för att visa på sin sociala grupptillhörighet3 . Gibbs
hävdar att talaren förutsätter att mottagaren förstår metaforen om de delar samma
kunskap, erfarenhet och eventuellt bakgrund.

1.2 Varför studera metaforer?

                                                
3 Olika grupper skapar och använder egna metaforer av termer som hämtas ur den egna miljön.
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Vad kan vi ha för nytta av att studera metaforer? För det första är metaforen, inte som
man tidigare trodde enbart dekorativ och endast behärskad av få, utan ett ständigt
förekommande fenomen i vårt språk och behärskad av så gott som alla. Studier har
gjorts över hur ofta metaforer förekommer i en konversation. Studier visar att en
person som deltar i en konversation ungefär 2 timmar per dag yttrar under ett 60-årigt
liv 4,7 millioner levande metaforer och 21,4 millioner döda metaforer (Gibbs, 1994,
s.122). Det ger skäl till att tillägna metaforen ett intresse, tycker jag.

För det andra är det intressant att få reda på hur metaforer påverkar oss. Är det så som
Lakoff och Johnson hävdar att den faktiskt kan få oss att tänka och handla
annorlunda? Kittay beskriver i sin bok "Metaphor" (Kittay, 1987, s.89) ett exempel
från den viktorianska tiden4 som kan tyda på detta. Det var viktigt att dölja större
delen av sina kroppsdelar under denna period. Som bekant har även möbler
kroppsdelar... vi säger t ex bordsben och även under denna tid hette det så (the legs of
the table). Det var därför viktigt att ha stora dukar som täckte hela bordet för att inte
exponera några "pinsamma kroppsdelar". Det är ett skämtsamt exempel, men tänk
ändå på vad detta lilla ord hade för följder för dessa människors handlande.

För det tredje så innehåller metaforen en relation mellan två premisser eller två
koncept. Denna relation är intressant då det kan vara svårt att förstå hur den har
uppkommit. Samtidigt kan vi vara rätt säkra på att denna relation inte är godtycklig.
Det går inte att sätta ihop en metafor hur som helst. Vidare förstår de flesta människor
metaforer "automatiskt", så det måste finnas något i metaforens struktur och i denna
relation som har betydelse. Lakoff och Johnson förklarar det med att metaforerna är
uppbyggda kring varandra som ett slags nätverk och att de finns definierade i
människans konceptuella system. Men är inte denna förklaring i sig metaforiskt?

För det fjärde så är det viktigt, inte minst i det nya IT-samhället, att man vet hur man
ska presentera information på ett bra och pedagogiskt sätt. Det kan då vara intressant
att veta hur metaforer påverkar oss, för att vi ska kunna använda dem på rätt sätt. Att
använda sig av metaforer kan vara ett sätt att förklara t ex svårbegriplig teknik för en
oinsatt. Det är också viktigt att studera metaforers påverkan på oss i utbildningssyfte.
Denna rapport behandlar detta syfte då jag tar upp olika forskares åsikter kring detta.
Rapporten behandlar metaforens påverkan på minne och inlärning som spelar
väsentlig roll när vi ska lära oss något nytt. Är det så som Petrie (1979) anser att
metaforen kan få oss att få förståelse för kunskap vi försöker tillägna oss? Kunskap
som för oss är okänd, men genom metaforen blir bekant. Eller är det så att metaforen
bara vilseleder och pekar på sammanhang som inte finns? Det är hela tiden viktigt att
vi förstår metaforens roll så att den används på rätt sätt.

Sist men inte minst så är det roligt att studera metaforer. De kan verka bisarra och få
oss att reagera. Vi skrattar åt dem och nickar i samtycke. Vi förstår dem och de är en
del av vår vardag; en del av oss.

                                                
4 England, under regi av drottning Viktoria, 1800-tal.
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1.3 Kognitivt perspektiv

Aristoteles var den förste att bidra med hur man kan se metaforen som ett kognitivt
fenomen. Han menade att man genom metaforen kan lära sig att se på världen på ett
nytt sätt. Metaforen kan visa på tidigare oupptäckta (för en själv eller för alla andra)
liknelser. Kittay skriver om Aristoteles på följande sätt:

"Aristotle, believing similarity to be the basis of metaphorical
transference, and granting to the perception of similarity an important
cognitive role, saw in metaphor a conceptual tool of much power:"
(Kittay, 1987, s.3)

Aristoteles ansåg alltså att metaforen hade en större retorisk kraft än liknelsen. Den
var intressantare, ansåg han, då den var kortare och för att den vid första anblick
verkade vara osann.

Black anser liknande som Aristoteles att metaforer kan vara kreativa då de kan skapa
ett nytt sätt att se på saker och ting. Han pratar om metaforen som ett kognitivt
instrument i detta avseende. Även Kittay säger något liknande:

"But if metaphors are cognitive it is not because they add to our store of
factual data. It is because a metaphor causes us to think about something
in a new way, to reorganize the concepts we already have, and to form
new conceptualizations." (Kittay, 1987, s.75)

Lakoff och Johnson är också inne på samma spår fast de går lite längre och säger att vi
p g a att vi kommer in på andra tankespår kan vi missa andra perspektiv. Lakoff och
Johnson pratar också mycket om kulturens betydelse för hur vi uppfattar en metafor
och att upplevelsen är bland det mest väsentliga när det gäller att tolka en metafor. De
anser vidare att metaforer handlar om tanke och handling. Huvuduppgiften för en
metafor, säger de, är att skapa förståelse av en upplevelse genom termer av en annan.
De menar att det viktigaste är inte betydelsen av själva orden utan att de har en
betydelse för någon. Gibbs anser att hur metaforen används och är strukturerad kan
visa på hur vi upplever något t ex som "politik som ett krig" och "politik som en
sport". Som Lakoff och Johnson menar Gibbs att det, genom flera empiriska
undersökningar inom kognitionsvetenskapen, går att påvisa att metaforen inte bara är
en fråga om språk utan även om tanke. Gärdenfors (1995) skriver i "Efterlyses -
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Virtuella bibliotekarier!" baserat på kanalmetaforen; en metafor som beskriver hur vi
talar om information:

"Ett sätt att komma åt våra föreställningar om hur människor hanterar
information är att studera hur vi uttrycker oss när vi ska beskriva det i
ord. Det kan tyckas vara en indirekt väg, men språket, och i synnerhet
bildspråket, avslöjar ofta våra tankemönster." (Gärdenfors, 1995)

Reddy (1979) som skrivit mycket om den så kallade kanalmetaforen, har gjort en
undersökning om vad människor tror det är som går fel när konversationen
misslyckas, har kommit fram till att de flesta anser att konversationen är lyckad när
orden innehåller en betydelse. Ett misslyckande i konversationen är när man inte kan
sända sina tankar och känslor via språket på ett tillfredsställande sätt.

Lakoff och Johnson som vill ge metaforen en vid betydelse säger att metaforerna
speglar vårt sätt att kategorisera. Det är prototypen (det mest typiska) som får figurera
i metaforen. Om t ex fåglar figurerar i metaforen så är det mer naturligt att vi använder
oss av sparven, höken och ugglan än pelikanen, pingvinen eller strandpiparen! De
säger att människor kategoriserar för att förstå sin omvärld och att de kategoriserar
enligt prototyper. Ett mindre prototypiskt objekt står i relation och förstås av ett mer
prototypiskt objekt. Det finns en viss likhet mellan objekten som gör att de bildar en
"familj". Metaforer är strukturerade på exakt samma sätt, enligt Lakoff och Johnson.
Det finns alltså metaforer med liknande egenskaper som bildar en familj t ex fågel-
metaforer eller växt-metaforer.

Kittay skriver att Davidson (1965) anser att både idén om att metaforen innehåller en
betydelse och att den har ett kognitivt innehåll är ett misstag. Han menar att metaforen
är kontextberoende och att det därmed är en fråga om hur och när man använder den
och inte en fråga om språklig betydelse. Den enda betydelsen i metaforen, säger han,
ligger i det bokstavliga och det skulle i så fall vara här som det kognitiva innehållet
fanns, men detta anser han vara ointressant. Kittay svarar på detta att även det
bokstavliga språket är kontextberoende. För att kunna påvisa att en bokstavlig
tolkning är sann och inte metaforisk, måste man se till kontexten för att kunna bedöma
detta, menar hon. Man måste alltså se efter om den bokstavliga tolkningen stämmer
överens med verkligheten för att kunna bedöma om den är sann. Davidson svarar att
han inte behöver se det han redan vet. Hans kunskap om verkligheten finns inom
honom och inte i den yttre världen. Jag antar att han menar att man inte behöver se
efter i verkligheten hur något är beskaffat om man redan äger kunskap (kunskapen
finns inom honom) om sakens beskaffenhet.

Searle menar att den uppenbara "falskheten" i metaforen kan leda till en kognitiv
process då man försöker finna en mening i yttrandet som passar konversationen.
Fogelin svara på detta:
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"I think that this is right, and importantly right, for making the
respondent active in the comprehension of a metaphor helps to explain
some of its rhetorical force." (Fogelin, 1988, s.71)

Petrie tror att vi kan inhämta ny kunskap och omorganisera tidigare känd kunskap via
metaforer. Green (1979) anser att vi kan använda oss av metaforen som en
minneshjälp. Han tror inte att den kan lära oss något nytt, då den måste bygga på
tidigare kända premisser för att kunna förstås. (Mer om detta nedan i avsnittet om
inlärning och minne.)

1.4 Inlärning och minne

Petrie är en forskare som har gjort studier om metaforer med hjälp av sina elever.
Petrie anser att man, med hjälp av metaforer, kan lära sig "ny" kunskap och
omorganisera redan känd kunskap. Det innebär att man i själva inlärningen tar hjälp
av metaforen för att sedan sätta upp en definition som blir till minneshjälp. Som ett
exempel på vad han gjorde var att fråga sina elever "Står denna stol stilla?" pekandes
på en stol i rummet. När eleverna svarade jakande bad han dem beakta sin kunskap
om att jorden rör sig runt sin egen axel. Han frågade återigen om stolen stod stilla och
fick nu ett nekande svar. Han menade att med denna anomali5 kunde han få eleverna
att inhämta ett nytt sätt att se på saker och ting. Petries taktik är att först skapa kaos
med hjälp av metaforen för att sedan reda upp situationen och förklara med en
definition.

En annan forskare i inlärning, Green (1979), ifrågasätter metaforens nödvändighet för
att lära sig ny kunskap. Green anser att Petrie missar det faktum att människan
ständigt resonerar och att de bygger upp sin kunskap kring vissa premisser och
härifrån drar slutsatser. Han menar att Petrie i själva verket söker redan fastställda
premisser hos sina elever, för att kunna göra en liknelse. Detta anser han, är inte
metaforiskt. Green säger att så länge inte eleven förstår metaforen, så kommer inte
den verbala definitionen att hjälpa. Vi lär inte av den verbala definitionen, utan
strukturerar upp information så att vi kommer ihåg den och senare kan använda oss av
den. Han tror att metaforen kan vara en minneshjälp, som "mnemonic"6. Han säger
också att Petrie inte introducerar en motsägelse utan snarare en paradox7. Spänningen
mellan de båda premisserna som Petrie tror beror på metaforen, anser Green bero på
paradoxen.

Stight (1979) anser att metaforen är till för att utöka kapaciteten av aktivt minne med
hjälp av talet. Han jämför t ex metaforen med rim och rytm i tal. Om metaforen ska
kunna användas för att förklara något annat, är det viktigt att den förstås. Han säger att
det är mer effektivt att använda metaforer i kommunikation när mottagaren innehar

                                                
5 anomali = oregelbundenhet, abnormitet
6 mnemonic = konsten att underlätta minne och inlärning
7 paradox = skenbart orimligt påstående som visar sig innehålla en sanning
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liknande kunskaper, inte för att skapa förvirring. Vid metaforiskt tänkande måste
eleven sträva efter att hitta liknelser mellan de två yttrandena som är tämligen
paradoxala, menar Stight. Det ligger liknelser och skillnader i en metafor som kan
dyka upp när man funderar kring den. Metaforen får oss att tänka på att en sak (eller
händelse) är lik en annan. Helheten kan vara större en delarna, anser Stight. Han
menar att två premisser kan ge en tredje dimension. Denna tredje dimension kan ge en
ny kunskapsnivå från de två tidigare kända kunskaperna. På detta sätt visar Stight att
han delvis håller med Petrie om tanken att metaforen kan vara till hjälp för att tillägna
sig ny kunskap.

Gibbs skriver i "The Poetics of mind" att det finns teoretiker (framför allt de som har
rötterna i Aristoteles tankar) som anser att metaforer bör undvikas i utbildningssyfte.
De menar att metaforen döljer den verkliga betydelsen i meddelandet/yttrandet. Om
man ska använda metaforer p g a svårförklarliga begrepp så gör man det på bekostnad
av tydlighet, berättar Gibbs att Miller (1976) anser. Gibbs skriver att Ortony (1976)
svarar att det är bättre att använda metaforer än ingenting alls. Bokstavligt språk kan
bli både ofullständigt och omständligt om det inte finns en exakt beskrivning.

Både inom psykologi och utbildning har man intresserat sig för metaforens roll när det
gäller att lära och minnas textbaserat material, säger Gibbs. Forskare frågar sig om
metaforen gör det lättare att lära in och komma ihåg textbaserad information framför
en liknande presenterad information utan metaforer. Flera forskare påstår att
analogier8 ökar kvaliteten och kvantiteten av inlärningen och minneshanteringen.
Gibbs skriver dock att Pearson, Raphael, TePaske och Hyser (1981) säger:

"Despite the enthusiasm for metaphor on the part of some educators,
early research indicated that metaphor may have had only a limited effect
on comprehension of prose material. Although the metaphors themselves
may have been recalled better than their literal equivalents,
comprehension of incidental material in the text seemed to be
unaffected." (Gibbs, 1994, s.131)

En senare studie (Reynolds & Schwartz, 1983) kan visa på att ovanstående är mer
eller mindre felaktigt, menar Gibbs. Här har personer fått läsa korta små texter och
efteråt fått en sammanfattning antingen metaforiskt beskrivet eller mer bokstavligt.
Det visade sig att personerna som fått den metaforiska beskrivningen var överlägsna
på att minnas avsnitt ur texten och sammanhanget.

Gibbs skriver vad Paivio (1979) anser om metaforens förmåga till minnesstöd:

"One reason why metaphors might be memorable is that these
expressions furnish conceptually rich, image-evoking conceptualizations.

                                                
8 analogi = likhet, överensstämmelse
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Metaphor vehicles (the second terms in metaphoric comparison
statements) should facilitate memory to the extent that they evoke vivid
mental images." (Gibbs, 1994, s.135)

Paivio anser att metaforen uppmuntrar till skapandet av mentala bilder. Dessa mentala
bilder, menar Paivio, kan utöka minneskapaciteten. Återigen visas det på ett samband
mellan metaforen och dess möjliga påverkan på vår förmåga att minnas.
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2 Problembeskrivning

2.1 Teorier kring metaforen

Det finns en hel del teorier kring metaforer. De rör främst vad en metafor är, hur den
ska tolkas, vilken betydelse den har och på vilket sätt den står i relation till det övriga
språket. "Vad innebär det att uttrycka en metafor?" är en fråga som teorierna vill
utreda.

Som jag ser det finns det fyra urskiljande teorier; "the comparison theory", "the
substitution theory", "the literal theory" och slutligen "the semantic interaction
theory"9 . Ytterligare en teori kommer redovisas nedan, "the objectivist theory", men
den särskiljer sig inte på samma sätt som de övriga. Jag kommer att med hjälp av
diverse författare att försöka återge vad dessa teorier innebär. "The substitution
theory" kommer att behandlas ytligt då denna teori betraktas som närmare utdöd.

2.1.1 The comparison theory

Denna teori skulle man kunna kalla den traditionella teorin. Aristoteles var den förste
att uttrycka dessa tankar. Enligt denna teori är metaforer elliptiska liknelser.
Egentligen menar alltså Aristoteles att den enda skillnaden är att metaforen är kortare
(elliptisk) och att jämförelsen görs explicit i liknelsen. Som exempel: "John är ett
lejon" (metafor) är elliptiskt för "John är som ett lejon" (liknelse).

Fogelin försvarar i sin bok "Figuratively speaking" denna teori. Han säger dock att för
att det ska kunna vara ett elliptiskt förhållande mellan metaforer och liknelser så
måste de båda betyda (innehålla samma mening) samma sak om de bokstavligen säger
samma sak, men så är inte fallet enligt Fogelin. Jämförelsen kan alltså inte ske på ett
bokstavligt plan utan måste ske figurativt och detta är "comparison"-teoretikern
medveten om, enligt Fogelin. Det råder tydligen delade meningar om detta och
grunden till ett elliptiskt förhållande har utsatts för en hel del kritik. Fogelin säger att
många kritiker tror att denna teori anser att en metafor kan ersättas av en bokstavlig
betydelse, vilket enligt honom är felaktigt.

                                                
9 Jag kommer att använda de engelska termerna för de olika teorierna för att undvika missförstånd     p
g a översättningsproblem.
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Searle tar här upp problemet, som tidigare nämnts, med att metaforen och liknelsen ej
kan vara ekvivalenta. De ser ut att betyda samma sak men i själva verket har de olika
sanningsvärden, menar han.

2.1.2 The substitution theory

Kärnan i denna teori är enligt Black att hela den metaforiska meningen kan ersättas av
en bokstavlig mening. Fogelin anser att dessa teoretiker tror på en ersättande
betydelse. Som exempel: "John är ett lejon" betyder t ex "John är modig". Det sker
alltså en förändring i tolkningen av ordens betydelse.

2.1.3 The literal theory

Två framstående teoretiker här är Davidson och Searle. Inom denna teori anser man
att det endast finns en bokstavlig betydelse (word/sentence meaning), inte en
metaforisk. Det innebär med andra ord att exemplet "John är ett lejon" betyder just
"John är ett lejon" och detta är sant endast om John verkligen är ett lejon. Däremot
menar Searle så finns det en annan betydelse och det är den betydelse som talaren (den
som yttrar metaforen) lägger i metaforen (speaker´s utterance meaning). Kittay vill
inte hålla med Searle, en tolkning av metaforer har inget att göra med talarens
intention, säger hon.

Searle fortsätter sina tankar om metaforer med att säga:

"The question, "How do metaphors work?" is a bit like the question,
"How does one thing remind us of another thing?"" (Searle, 1979,  s.113)

Han menar att ett yttrande P får oss att erinra oss ett yttrande R som passar bäst ihop
med S! Det ser ut som följande: "S är P" leder till "S är R" då P får oss att erinra oss
R. Detta är Searles förklaring till hur vi förstår en metafor. Han menar att en möjlig
strategi för mottagaren att uppfatta metaforen är att (1) när uttalandet är uppenbart
falskt vid en bokstavlig tolkning, ska man leta efter en betydelse som skiljer sig från
meningens egentliga betydelse, (2) söka efter egenskaper hos P då S kan vara som P
och (3) gå tillbaka till S och se vilket R som möjligen kan representera S. För att göra
det hela lite mer begripligt ska jag försöka göra en tolkning med hjälp av det tidigare
exemplet "John är ett lejon". I detta fallet är "John" = S och "är ett lejon" = P. P får oss
nu att erinra oss R som i det här fallet är "är modig" (om nu inte John verkligen är ett
lejon och den bokstavliga tolkningen är sann). Detta skulle då ge oss "John(S) är
modig(R)". Egenskaper hos P, som alltså är ett lejon, kan vara t ex att ett lejon är
modigt.
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Davidson anser att metaforen kan vara fruktbar om den får oss att söka efter en
liknelse och därefter eventuellt upptäcka en. Kittay svarar då att detta "sökande" inte
innebär vanlig kategorisering utan att man går över till att jämföra två helt olika saker
från olika kategorier. Hon säger:

"Thus metaphor is not merely one "among other devices" [som Davidson
anser] ; it is the paradigmatic device for pointing out analogies and
making comparisons which cross the bounds of our usual categories and
concepts." (Kittay, 1987, s.19)

För Davidson är det viktigt att vi identifierar en korrekt logisk form av "sentence
meaning" och att vi relaterar det till en given talare, tid och plats.

2.1.4 The interactionist theory

Kända teoretiker inom detta område är Black (1979) och Beardsley (1962). Deras teori
är att (1) metaforer är meningar, inte isolerade ord, (2) de består av två komponenter,
(3) att det finns en spänning mellan dessa komponenter, (4) att dessa komponenter
behöver förstås som ett system, (5) att betydelsen av metaforen uppstår genom en
interaktion mellan dessa komponenter och (6) att betydelsen av metaforen är absolut
och kognitiv.

Black talar om att denna koppling mellan komponenterna (som han kallar "frame" och
"focus") involverar en betydelseförändring av ord som tillhör samma familj eller
system som det metaforiska yttrandet. För att på ett enklare sätt förklara så innebär det
att man tar vokabulär från ett kontext och sätter in i ett annat. Det blir nu en
förändring av betydelse i den ordinära vokabulären.

Beardsley uttrycker sig nästan identiskt med Black i denna fråga:

"When a predicate is metaphorically adjoined to a subject, the predicate
loses its ordinary extension, because it acquires a new intention - perhaps
one it has in no other context. And this twist of meaning is forced by
inherent tensions, or oppositions, within the metaphor itself. (294)"
(Fogelin, 1988, s.72)

Det är just denna förändring av ordets betydelse som många kritiker har reagerat på.
Både Fogelin, Searle och Kittay ställer sig frågande till detta. Kittay tror snarare på en
överföring av relationer mellan olika domäner. Searle anser att semantikerna gör fel i
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att leta efter metaforer i det bokstavliga, då det endast kan finnas i ett yttrande. Jag
anser att det är en för grov tolkning att säga att teoretikerna tror att orden ändrar
betydelse, snarare är det nog så att orden får en annan tolkning i det metaforiska
sammanhanget. Det går alltså inte att säga att "the interactionist-theory" är samma sak
som "the substitution-theory".

2.1.5 The objectivist theory

Detta bedömer jag inte som en särskiljande teori. Den bygger på en blandning mellan
de andra teorierna. Den liknar  "the literalist-theory" i att den nästan förnekar
metaforens existens. Metaforen har ingen egen betydelse förutom språkligt. Den liknar
också "the comparison-theory" eftersom metaforen anses bygga på liknelsen och inget
annat. Det är Lakoff och Johnson som tar upp och diskuterar denna teori i sin bok
"Metaphors we live by".

För objektivisterna är objekt fasta med vissa egenskaper. De säger att man inte kan
skapa en liknelse då detta skulle innebära att man ändrar den yttre världen.
Upplevelsen av objekten spelar ingen roll, då den inte kan förändra objektet i sig.
Teorin om betydelse inom språket är baserat på teorier om sanningar, säger
objektivisterna. Det har inget att göra med hur människor förstår eller använder
språket. Lakoff och Johnson menar här tvärtom att betydelsen i språket kan finnas
endast hos någon som tolkar det.

Den objektivistiska teorin får följande konsekvenser för metaforen; (1) per definition
kan det inte finnas någon metaforisk betydelse, (2) eftersom metaforer inte handlar om
betydelse kan de bara handla om språk, (3) per definition kan det inte finnas någon
bokstavlig metafor och (4) metaforen kan endast bidra med förståelse genom att få oss
att upptäcka objektiva liknelser; dessa liknelser måste baseras på gemensamma
egenskaper mellan objekt. (Lakoff & Johnson)

2.2 Frågeställningar kring undersökningen

Det finns en tendens i forskningen att mest föra en filosofisk debatt kring metaforen
för att bestämma vad den är och hur den ser ut. Det är självklart mycket viktigt att föra
denna debatt för att över huvud taget kunna veta vad det är man studerar. Men jag vill
fokusera på hur metaforen fungerar i praktiken och på vilket sätt den skiljer sig från
det bokstavliga. Genom att se vilken av de två typerna som framhävs förväntar jag
mig att kunna dra slutsatser kring på vilket sätt och var i texten de framhävs.
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Vad är det då för skillnad mellan en metaforisk beskrivning och en bokstavlig? Den
bokstavliga beskrivningen talar om precis vad man menar. Orden innehåller den
betydelse som man finner i en ordbok. Den metaforiska beskrivningen däremot
beskriver ett förhållande mellan två premisser från olika koncept (sammanhang). Den
är figurativ på det sättet att den inte menar bokstavligt vad den säger utan att det
beskrivs “bildligt”. Vad är det då som gör det intressant att studera skillnaden mellan
dessa? En sak kan vara att få reda på hur människan vet vilken typ av tolkning som de
ska välja. Hänger det bara på som Davidson säger att metaforen är falsk och därför
upptäcker man den och därmed förstår att den ska tolkas annorlunda? Hur vet man då
att det är en metafor och inte t ex ironi eller indirekt tal? En annan sak är att studera
om de leder till skilda tankesätt, om det handlar om skilda tolkningsätt. Det jag tycker
är intressant är att försöka få reda på vad de "bär med sig" för innehåll. Hur tolkar
personerna innehållet i metaforen eller det bokstavliga uttrycket?

Min avsikt är att studera metaforers påverkan på minne och inlärning via textbaserat
material. En text som läses för att sedan på något sätt återges kräver inlärning (om
personen verkligen försöker lära in för att minnas) och minnesbearbetning, då texten
ska kommas ihåg och sedan återges. I min undersökning kommer det att finnas två
texter med olika innehåll. Dessa båda texter finns vardera i två versioner; en
metaforisk och en bokstavlig. Sammanlagt kan man alltså säga att det finns fyra texter
(se Figur 1, s. 30). Texterna kommer att få läsas av försökspersoner som sedan får
fylla i ett formulär av samma text, men med luckor på olika ställen. Där det är en
lucka ska det fyllas i en bokstavlig eller metaforisk beskrivning. Personerna som utför
testet kommer inte att få reda på att det är detta som skiljer de texter de läst åt. De får
bara instruktionen att försöka på bästa sätt minnas texterna för att sedan få visa prov
på hur mycket de kommer ihåg. Eventuellt kan man be personerna att tänka på hur de
går till väga när de försöker lära in texten och minnas den. De får inte tillgång till
några hjälpmedel. Den tid som personerna får lov att läsa texterna kommer att vara
begränsad. De får däremot ta den tid de behöver för att sedan fylla i formuläret.

Försökspersonerna kommer alltså att få läsa en variant av vardera text, alltså en
metaforisk och en bokstavlig av olika innehåll. En orsak till att jag låter personerna
läsa två texter av olika innehåll är att jag inte vill riskera att minnesbearbetningen
påverkas och snedfördelas om samma innehåll läses två gånger. Detta skulle i så fall
kunna innebära att när texten läses en andra gång, så stärks innehållet i minnet.

Med hjälp av några frågor som jag tänkte ställa efter testet förväntar jag mig att få
reda på hur försökspersonerna tagit sig an uppgiften. Vad använde de sig av för teknik
för att försöka minnas så mycket som möjligt? Jag vill undersöka om det finns något
samband mellan deras teknik att lära och minnas och metaforernas beskrivning. Jag
kommer också att ställa frågan om hur de uppfattade texterna. Vilken var lättast att
minnas? Vad tror de att det beror på? Märkte de att det fanns en skillnad mellan
texterna de läste?

Jag kommer genom att beräkna antalet förekommande metaforer respektive
bokstavliga uttryck, dra slutsatsen vilken typ som är mest förekommande. Det bör
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vara en tydlig skillnad för att det ska spela någon möjlig roll. Genom att se om det är
lättare att återerinra sig en metaforisk beskrivning än en bokstavlig, kan man
eventuellt dra slutsatsen att metaforer innehar en struktur som påverkar vårt tankesätt
och stödjer bearbetning av data. Man kan eventuellt också, som många forskare
debatterar om, i så fall dra slutsatsen att det handlar om skilda tolkningssätt (figurativ
och bokstavlig). Detta sätt borde även kunna vara en möjlighet att se vad människor,
omedvetet eller medvetet, föredrar. Blir den bokstavliga tolkningen metaforisk, eller
tvärtom? Vad tror de att det beror på? Detta tycks vara relativt lite studerat. Jag tycker
att det borde finnas ett intresse av att se om eller när det sker en förändring; ett byte av
beskrivning. På vilket sätt är de båda uttrycken relaterade till varandra? Är det så att
man i tanken "översätter" till en bokstavlig eller metaforisk tolkning beroende på vad
man läser? Är det verkligen så som en del forskare hävdar att språket vi använder oss
av när vi tänker är bokstavlig? Tänker vi i språk över huvud taget? Att studera om det
sker en förändring kan ge oss en uppfattning om de båda tolkningarna går att ersättas
av varandra.

Att använda sig av textbaserat material visar att metaforer inte bara finns i tal utan
även i skrift. Givetvis finns det fortfarande en tolkare av betydelsen (läsaren). Att
sedan få personer att uttrycka sig i skrift gör att materialet blir enklare att behandla.
Risken finns att det känns mer korrekt att uttrycka sig bokstavligt när det gäller skrift
framför tal, så att personerna föredrar att uttrycka sig på detta sätt. Skriften är mer
regelstyrd10 och vi förväntar oss vissa saker av den. Jag anar att skriften kan vara
hämmande. Jag tror dock att med tanke på texternas innehåll så framgår det att
personerna kan vara mer öppna för fria tolkningar. Jag tror att det är bra att
försökspersonerna får skriva ner sina svar då det kräver att de preciserar sig. Jag tror
att det kan göra att de verkligen försöker komma ihåg den exakta formuleringen. Att
skriva ner något ger tillfälle till eftertänksamhet och jag tror att skriften ställer krav på
personerna att vara så noga som möjligt och lämna så korrekta svar som möjligt.

2.2.1 Förmåga att minnas en metafor?

I vilken utsträckning påverkar metaforens uppenbarhet vår förmåga att minnas den?
Vi vet att det finns s k döda metaforer. Dessa karakteriseras av att vi ej längre tänker
på dem som metaforer. Exempel på döda metaforer kan vara "ha tid", "framtid",
"bakgrund", "uppsåt" eller "att vara övergiven". Är det så att de påverkar vårt minne i
mindre utsträckning? Om vi antar att det förhåller sig som tidigare sagts att metaforen
(levande som döda) innehar en struktur som stödjer minnesförmågan, borde det inte
vara någon skillnad. Gibbs skriver speciellt om detta att strukturen finns där trots att
vi anser dem vara döda:

                                                
10 Skriften är ofta mer grammatisk korrekt och i skrift accepterar vi fel mindre än i tal.
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"Literal examples such as these are often seen as classic cases of dead
metaphors. But these expressions are representative of metaphorical
systems of thought that are very much alive." (Gibbs, 1994, s.158)

Dock finns det en stor chans att tydligare metaforer ökar minnesförmågan, tror jag.
För att metaforen ska ge oss en rikare bild, innehålla mer information, få oss att
reagera osv, så är det min uppfattning att den måste särskilja sig från det som vi
uppfattar är bokstavligt beskrivet. Kom ihåg Kittays tankar om metaforens historia -
vad bygger egentligen på vad? I min undersökning blandas både levande och döda
metaforer, så det är möjligt att det kommer att visa sig en skillnad även mellan dessa.
Att undersöka denna skillnad är dock inte huvudsyftet med min undersökning.

Stight nämner att metaforen är till för att utöka kapaciteten av aktivt minne med hjälp
av talet. Det är just det aktiva minnet som kommer att testas i min undersökning. Med
aktivt minne menar vi att man utnyttjar människans förmåga att återge information.
Det passiva minnet däremot kännetecknas av att människan känner igen information
och därigenom minns den. I den planerade studien används personernas medvetna
intention att lära in dessa texter och minnas dem. Det kommer att krävas en aktiv och
medveten form av minnesbearbetning. Målet är inte att få personerna att minnas
formuleringarna över en längre tid och troligen kommer deras minne att blekna ganska
snabbt. Det är enklare för människan att minnas en helhet än vissa detaljer. Därmed är
det möjligt att textens innehåll kommer att bevaras ett tag i långtidsminnet, men att
detaljerna försvinner snabbt. Givetvis så påverkar graden av bearbetning av materialet
hur länge minnesbilden stannar. Som Lundh m fl (1992) skriver kan just det faktum
att personen har en medveten intention att lära och minnas bidra till att graden av
bearbetning ökar.

I ett längre minnesperspektiv har jag svårt att tro att den bokstavliga eller den
metaforiska beskrivningen visar på någon större skillnad. Däremot om ett helt verk är
metaforiskt (som t ex "Gullivers resor") tror jag att det har avsevärd betydelse. Jag ska
inte gå in närmare på detta, men det kan vara värt att tänka på om man är ute efter en
långvarig effekt med hjälp av metaforer.

2.2.2 Eventuella problem

Ett problem med att jämföra metaforiska beskrivningar med bokstavliga kan vara att
man jämför två helt olika tolkningssätt. Det går inte, anser jag, att helt och fullt
översätta en metafor till en bokstavlig mening. Jag anser dock att själva innehållet i
metaforen kan förmedlas bokstavligt. Problemet blir då att tolka metaforens innehåll
(betydelse) korrekt. Ett annat problem, som White (1996) identifierar med metaforen,
är att tydligt urskilja vad som just är metaforiskt. Är det ett ord eller en hel mening?
Jag tror att det kan förhålla sig på båda sätten. Det beror lite på hur pass uppenbar
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metaforen är. Det kan vara svårt att urskilja metaforiska beskrivningar om de är djupt
rotade i vårt språk och p g a detta inte längre uppfattas metaforiskt (döda metaforer).

Ett problem med att låta personer försöka minnas vissa formuleringar är att människor
minns helheter bättre än detaljer. Ett problem med att låta personer försöka minnas
vissa formuleringar är att människor minns helheter bättre än detaljer. Detta kan göra
att formuleringarna faller p g a bristande detaljminne istället för uttryckets form.
Återerinring av denna typ då man själv måste fylla i formuleringarna är väldigt svårt.
Jag räknar dock med att problemet med svårigheter att minnas detaljer kommer att
fördelas jämnt över materialet och att det inte påverkar det jag vill mäta.

Att be personerna att fundera över hur de går till väga för att minnas kan bli svårt. Hur
pass medveten är man egentligen om sin förmåga att minnas? Att ge instruktionen om
att tänka på hur de beter sig gör personerna mer öppna för att studera sig själva. Det
behöver dock inte innebära att de kan tala om hur de faktiskt fungerar. Avsikten med
denna instruktion vore mer att försöka utröna om deras minnesteknik påverkas av
metaforerna. Leder metaforerna till t ex en rikare upplevelse eller mentala bilder?
Kanske kan man utläsa det i deras svar även om det inte uttalas explicit?

2.2.3 Hypoteser

Utgångshypotesen är att metaforer kan påverka inlärning och minne, då jag tror att
metaforer påverkar vårt sätt att tänka och att se andra synvinklar av ett problem. Om
det som Lakoff och Johnson säger är sant att metaforer är uppbyggda genom en viss
struktur, att de hänger samman som ett nätverk och att de mänskliga konceptuella
systemen är metaforiskt strukturerade och definierade, då tror jag att metaforen
kommer att påverka inlärning och minne.

Om det däremot som "litteralisterna" säger bara finns en bokstavlig betydelse och inte
en metaforisk, så borde inte metaforerna ge något utslag alls. Den enda betydelse som
kan finnas i metaforen enligt Searle är den som talaren yttrar. I min undersökning
kommer endast metaforer visas i skrift och därför kan det inte finnas någon "speaker´s
utterance meaning". Givetvis finns det en skribents yttrande i texten som har en
betydelse för honom eller henne, men jag vet inte exakt vad Searle anser om detta.
Han talar endast om metaforen i en muntlig kommunikation där det finns en sändare
och en mottagare. Han säger också att det är fel att leta efter metaforer i det
bokstavliga då de bara kan finnas i ett yttrande. Davidson menar som tidigare sagts att
metaforen inte har något kognitivt innehåll. Därmed borde metaforen inte påverka
processerna minne och inlärning som är kognitiva processer.

Jag har också som hypotes att det i metaforen finns en struktur som kan fungera som
stöd för minnet. Paivio säger att metaforen stödjer minnet i sin form som bildspråk.
Liknande uttrycker sig "the vividness thesis" och de andra teserna. Metaforen
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innehåller kompakt information som ger oss ett rikare innehåll av upplevelsen. Den
leder till att "vi ser en bild framför oss". Det finns också många tendenser till att
jämförelsen i metaforen leder till eftertanke, extra uppmärksamhet och sökande efter
en liknelse; detta erkänner t o m "litteralisterna". Om det nu stämmer att metaforer är
så uppenbart falska som Davidson säger och att de får oss att reagera och söka efter
liknelser11 , så anser jag att det borde vara lättare att minnas en metafor framför en
bokstavlig då det blir en slags dissonans-effekt12 . En uppmärksammad formulering
kan leda till några sekunders extra tanketid och det förstärker bilden av formuleringen
så att den eventuellt hinner lagras i minnet. Jag tror att metaforen har möjlighet att
uträtta detta.

Jag har som vidare hypotes att formuleringarnas beskrivning ibland kommer att
ersättas av den motsatta beskrivningen. Jag tror att så länge som innehållet (helheten i
uttrycket) uppfattas och förstås, så kan en egen översättning äga rum. Om dessa
översättningar från försökspersonerna liknar mina egna är en annan fråga.

                                                
11 Davidson menar dock inte detta som en kognitiv process, utan som ett kausalt förhållande mellan
metafor och liknelse. Searle däremot hävdar att metaforens falskhet kan leda till en kognitiv process då
man försöker finna en mening i yttrandet.
12 kognitiv dissonans = människan reagerar över att det är något som inte stämmer
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3 Val av metod

Det finns många olika perspektiv att se metaforer ur, kulturellt, kreativt (poetiskt) eller
rent språkligt. Många intressanta studier har gjorts inom alla dessa kategorier. Denna
undersöknings perspektiv är språkligt (lingvistiskt13 ), samt kognitivt. Kognitiv är den
så tillvida att metaforen sätts i förhållande till två kognitiva processer - inlärning och
minne. Avsikten är att studera människans förmåga att minnas textbaserat material
och framför allt speciella uttryck. För att uppnå bästa möjliga resultat inom t ex
utbildningsmaterial, kan det vara bra att veta hur man ska uttrycka sig i skrift.

Det finns flera sätt att studera metaforens eventuella påverkan på minne och inlärning,
varav några studier tagits upp tidigare i rapporten. Det handlar mycket om att man
med hjälp av metaforen kan upptäcka liknelser och samband i världen som man inte
tidigare sett (Petrie, 1979). Det går att använda metaforer till att förvärva en
konceptuell förståelse för svårbegripliga samband. Att visa på hur universum fungerar
genom att använda frukter som illustration kan vara ett exempel, eller att likna en
dator vid en skrivmaskin ett annat exempel. En annan idé kommer från Stight (1979)
som anser att man kan utöka kapaciteten av aktivt minne med hjälp av metaforen.
Alltså att man ökar förmågan att återge information med hjälp av metaforerna. Han
tycks mena att vi kan ta stöd av metaforen och dess innehåll för att kunna återge och
minnas den eller det den syftade till. Betyder detta att vi har lätt för att återge en
metafor? Eller menar han att metaforen ska användas för att "trigga fram" andra
formuleringar eller annan information? Förmågan att återge och minnas metaforer i
sig är just fokuset i denna rapport.

Nu följer tankegångar kring möjliga metoder att använda för att studera metaforens
påverkan på minne och inlärning. Metoden som slutligen valdes presenteras och alla
moment i undersökningen motiveras och värderas. Slutligen sätts metoden i relation
till tidigare diskuterade hypoteser.

3.1 Skrift respektive tal

Det relevanta för denna undersökning är att på något sätt kunna studera skillnaden
mellan metaforer och bokstavliga beskrivningar. Har de olika påverkan på vår
förmåga att lära in och minnas? Fenomenet metaforer förekommer både i tal och skrift
och bör därför kunna studeras i båda sammanhangen. Skriften och textbaserat material
har diskuterats tidigare i rapporten (2.2 Frågeställningar kring undersökningen), men

                                                
13 lingvistik = språkvetenskap
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det finns även andra aspekter som berör användandet av dem som metoder. Skrift i
förhållande till tal är intressant att jämföra metodiskt. Talet inspirerar eventuellt till
större användning av metaforer, medan skriften ger större kontroll och tydlighet över
vilka metaforer som används. Skriften är lättare att kontrollera. Svaren finns där "svart
på vitt". Det är lättare att med skriften få in formuleringar på "rätt" plats, i det tänkta
sammanhanget. Det blir dock mer styrt på detta sätt och det känns kanske inte lika
naturligt. Talet blir lätt osammanhängande och svåruppfattat. Talet kräver också en
annan typ av teknik t ex bandupptagning.

Det som fokuseras i denna undersökning är metaforens förekomster i skriften. Att
valet blev skrift framför tal som metod beror på att skrift är lättare att kontrollera. Jag
får ett mer hanterbart material där även variablerna är lättare att kontrollera. Det finns
en otydlighet i talet som gör att materialet kan bli mer svårtolkat och “labilt” för denna
undersökning.

3.2 Möjliga metoder

Hur kan man då studera "minnesbilder" av metaforen? Detta bör gå att göra genom att
använda minnet passivt eller aktivt. Att använda minnet aktivt innebär att man själv
måste återge information utan "hjälp". Det är detta minne Stight (1979) diskuterar.
Användandet av det passiva minnet innebär att man får stöd genom att bara behöva
känna igen information. Att känna igen information är givetvis lättare än att återge
den. Förslag på hur man skulle kunna använda dessa minnen på olika sätt kommer nu
att diskuteras. Dessa metoder har alla beaktats innan det slutgiltiga valet av metod
gjordes. Givet är nu att vi talar om en skriftlig metod att studera metaforer. Materialet
är textbaserat, vilket innebär att det fysiska materialet består text.

Ett sätt (den metod som sedan valdes) är att personen får återge metaforerna skriftligt.
Efter att ha läst en text får personen ett formulär med samma text men nu med vissa
tomrum. Avsikten är att det metaforiska uttrycket som saknas ska återges. Det aktiva
minnet används för att komma åt minnesbilden. Personen får hjälp av texten runt
omkring som ger ett sammanhang och en möjlighet till att stödja minnesbilden av vad
som stod där tidigare. Detta ger ett lätthanterligt material för undersökningen och en
tydlig överblick över vad som personen minns.

Ett annat sätt, med samma grundläggande förarbete som det tidigare alternativet, är att
ge personen möjlighet att välja mellan ett antal uttryck som svarsalternativ. Detta
skulle då utnyttja det passiva minnet. Det handlar om förmågan att känna igen
uttrycket som stod tidigare. Detta sätt gör det enklare för personen att pricka in rätt
alternativ. Det kräver också mindre ansträngning av personen, då svaret redan finns
givet och det bara är att välja ett alternativ som man tror sig känna igen. En fara med
detta är att personen kan "chansa" sig till rätt alternativ. Det går inte att säga med
tillräckligt stor säkerhet att detta är något som personen verkligen minns.
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En tredje möjlighet, som blandar skriften med talet, är att personerna får återberätta så
mycket som möjligt av det de kommer ihåg av texten. De får alltså, som tidigare, först
läsa en text och sedan försöka minnas den. Denna metod kräver då en annorlunda
teknik. Berättelserna bör spelas in på band för att ge en möjlighet att fånga upp de
uttryck som återberättas. Det kan här vara svårt att tolka exakt vad det är som sägs, på
vilket sätt uttrycken används, om de ersätter varandra o s v. Det kan också bli svårt att
få personerna att minnas och nämna just de uttryck som behöver kontrolleras för att
kunna ge en korrekt bedömning. Fördelen med att låta dem tala fritt är att talet lätt blir
livligare och rikare än skriften. Det finns inga ramar för vad som får sägas. Detta
kräver också en aktiv bearbetning av minnet, då personen inte får något stöd med att
hitta rätt uttryck.

En annan möjlig metod som övervägdes för undersökningen var att efter personerna
läst texterna ställa frågor som frågar efter innehåll, betydelse eller känslor; inte så
mycket faktafrågor. Detta skulle kunnat ge information om hur metaforen uppfattats.
Det diskuteras tidigare i rapporten om metaforens möjlighet att bära med sig en
mängd information och rikare upplevelser. Det skulle vara intressant att på något sätt
studera upplevelsen av metaforerna genom att ställa frågor som är vinklade på så sätt
att de efterfrågar denna upplevelse.

En annan möjlig metod, vore att fråga människor som använder sig av metaforerna
vad de egentligen betyder för dem. Vad menar de när de yttrar en metafor? Vad har
metaforen för betydelse för dem? På vilket sätt skiljer sig det metaforiska yttrandet
från det bokstavliga för dem? Det är säkert svårt för personen att sätta sig in i dessa
frågor, men är det inte människans upplevelse, betydelsen för just henne14 (Lakoff &
Johnson, 1980), som egentligen är det intressanta? Denna metod är i och för sig inte
intressant för denna undersökning som behandlar metaforens påverkan på minne och
inlärning. Jag tror dock att en sådan studie skulle kunna ge oss många svar om
metaforens karaktär samt innehåll och betydelse.

3.2.1 Tidigare forskning

De empiriska studierna av metaforer verkar vara relativt få. Några få textbaserade
studier har utförts, varav Reynolds & Schwartz (1983) nämnts tidigare. Denna studie
innebar att hela texter lästes in som var antingen metaforiska eller bokstavliga. Efter
detta gav man personerna korta sammanfattningar som vinklats antingen metaforiskt
eller bokstavligt. Man bad nu personerna välja vilken sammanfattning de tyckte
speglade texten bäst. Studien visade att personerna valde den vinkling av svaret som
representerade den vinkling (metaforisk eller bokstavlig) av den text de läst tidigare.
Det som skiljer min studie från ovanstående är att det nu finns enstaka uttryck

                                                
14 Det är bara intressant att studera metaforens betydelse när det är en betydelse för någon; en tolkare
måste finnas (Lakoff & Johnson, 1980).
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insprängda i texten, som antingen är metaforiska eller bokstavliga. Helheten i sig är
alltså inte metaforisk eller bokstavlig.

Tidigare forskning inom kognitionsvetenskap har visat på positiva samband mellan
fantasi och minne (Paivio, 1979). Kopplingen har relaterats till metaforer och det har
visat sig att fantasi används mer i samband med metaforer än icke-metaforiska
meningar. Metaforer har dock inte visat sig vara direkt effektiva att använda som
minneshjälp. Gibbs (1994) menar att under dessa undersökningar fick personerna
uttryckliga instruktioner att använda sig av mentala bilder (fantisera) och att det inte är
klart bevisat att detta sätt används av människor generellt.

Flera empiriska studier visar på positiv påverkan som metaforen kan ha på inlärning.
För det första pekar dessa på att metaforen kan fungera som minneshjälp. Vidare sägs
det att "metaforen kan aktivera lämpliga semantiska strukturer från långtidsminnet
som tillåter ny kunskap att assimileras in i redan existerande scheman." (Gibbs s.134,
1994) Genom att metaforen är otillräcklig och motsägande kan den trigga inlärningen
och inspirera till utforskande från den kunskapssökandes sida (Apter, 1982; Petrie,
1979).

3.2.2 Metoden som valdes

Den metod jag slutligen valde var som sagt ovan textbaserad. Försökspersonerna får
först läsa två texter med olika innehåll. Efter detta får de fylla i två formulär med
samma texter, men nu med vissa tomrum. Varje tomrum representerar en metafor
eller ett bokstavligt uttryck. Tanken är att personerna ska minnas uttrycken som
saknas i texten. Avsikten är att ta reda på vilket av de båda uttrycken - det metaforiska
eller det bokstavliga - som är lättast att lära in och minnas. Studien går också ut på att
se om innebörden av uttrycken begripits, genom att låta personerna skriva synonymer
om det exakta uttrycket inte kan erinras fullt ut. Slutligen är tanken att materialet ska
utvärderas både enligt en kvantitativ metod och en kvalitativ metod. Det finns
material som kommer att behöva beräknas och sammanställas kvantitativt, men visst
material behöver tolkas kvalitativt då människor ingår i studien.

3.3 Resonemang bakom uppläggningen av undersökningen

I vårt samhälle läggs ofta en tonvikt på textbaserat material. Mycket framställs genom
text, såsom tidningar, studielitteratur och andra böcker. Ett annat medium har börjat ta
över, nämligen bilden, men om man jämför skrift och tal så är vi ändå ofta benägna att
tro mer på det som står skrivet än det som sägs. Vi är vana i skolan att få skriftliga
test. Det föll sig naturligt att även detta test skulle ske på detta sätt. För studenter (som
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är målgruppen) är det ett välbekant och enkelt sätt att ta till sig ett test. De är vana vid
att få skriftliga prov och koncentrera sig på skrivet material15 .

Anledningen till att jag väljer att låta personerna läsa både en bokstavlig och en
metaforisk version är för att även kunna forska i upplevelsen av uttrycket. Om jag
delar upp personerna i två grupper där den ena gruppen läser bokstavliga versioner (av
två textinnehåll) och den andra gruppen läser metaforiska versioner kan inte
upplevelsen av de båda uttrycken studeras på samma sätt. Personerna har då inte haft
möjlighet att uppleva båda uttrycken så att de kan jämföra och eventuellt upptäcka
skillnaden mellan texterna. Det är naturligtvis inget måste att beakta upplevelsen, men
jag finner teorierna om olika upplevelser (Lakoff & Johnsson (1980), Kittay (1987))
intressanta att titta närmare på. Att dela upp grupperna efter uttryckets form vore
antagligen enklare och det skulle kunna ge en större kontroll över resultatets validitet,
genom att handha en variabel istället för två (form och innehåll). Den nu valda
metoden bedömdes trots detta som intressantare.

Avsikten med metoden är också att visa att det kan finnas absoluta skillnader mellan
bokstavliga och metaforiska uttryck oberoende av att textinnehållet skiftar. Det anses
nödvändigt att varje person får läsa de båda texterna samt både en bokstavlig och en
metaforisk version. Versionerna måste vara av olika textinnehåll för att det ska finnas
en balans i minnesbearbetningen.

En nackdel med denna metod att fylla i formulär är att det kan kännas onaturligt att
återge till synes godtyckliga ord på detta sätt. Det är vanligare att man koncentrerar sig
på helheten eller möjligtvis vissa detaljer som personer, platser och tider, för att kunna
orientera sig i berättelsen och följa med i händelsen.

Anledningen till att jag väljer denna metod framför alternativet att låta personerna få
känna igen uttrycken är, som jag beskrev tidigare, den stora möjligheten att gissa sig
till rätt alternativ. Det kan finnas risk för snedfördelat material som inte egentligen
visar på att personen verkligen minns uttrycket de valt. Det är svårt att med säkerhet
veta att det man mäter är det man verkligen vill mäta. Att låta personerna skriva de
uttryck de minns ger en tydligare bild av vad de verkligen har uppfattat.

3.3.1 Textmaterialet

Tanken att personerna skulle få läsa någon form av text föddes tidigt. Två texter krävs
för den metod jag valt att använda på problemet. Att ha två texter ger också kontroll
över att en enskild texts utformning inte påverkar resultatet. Texterna får inte vara för
långa eller för tråkiga. Det är lätt att man tappar intresse för sin uppgift om så är fallet.

                                                
15 Under undersökningen, utan att det efterfrågades, tog många fram pennor, som om det var en naturlig
anknytning till ett textbaserat undersökningsmaterial. Vid denna tidpunkt under testet hade personerna
inte vetskap om hur de skulle testas efteråt.
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På grund av detta valdes två texter ur skönlitterära böcker16 . Tanken var först att
skriva dem själv, men jag valde att använda redan befintliga texter, bl a för att jag såg
fördelen med att utnyttja texter skrivna av professionella författare. En van författare
har ett rikt språk som man kan göra mycket med. Det finns redan från början mycket
uttryck (både metaforiska och bokstavliga) att använda sig av. Det visade sig därför
vara enklare att ändra om i detta material för mina egna syften, än att skapa eget. Den
ena texten är skriven av en kvinna (Gerda Antti) och riktar sig främst till kvinnor. Den
andra texten är skriven av en man (Raymond Chandler) och den riktar sig till en
manlig grupp. Detta ansåg jag vara lämpligt, då tanken var att könsfördelningen skulle
vara jämn. Jag tror att det kan ha betydelse för vad man tar till sig om det är ett
material man känner sig familjär med eller inte. Ett problem skulle kunna vara att
texternas innehåll påverkar resultatet av vad personerna minns om de riktar sig för
mycket till respektive grupp. Jag anser dock att texterna är så pass neutrala att detta
inte borde bli ett problem. Avsikten är mer att tilltala allas intressen än att ge fördelar
till ett kön genom att ge en text anpassad till gruppen. Det är dock viktigt att vara
medveten om att detta val kan innebära ett problem. Skulle det mot förmodan ge
utslag i resultaten får man dra lärdom av det och undvika detta möjliga problem i
fortsättningen. Det fanns dock inget i pilotundersökningen som pekade på att något
liknande gav utslag. Det var heller inte ett medvetet val för att få ytterligare variabler.

Texterna skiljer sig också i genrer, deckare och roman, och detta är medvetet valt för
att tilltala en större publik, en publik som också i sin personlighet var okänd för mig
till en början. Viktigt för undersökningen var att texterna skulle vara ungefär lika
långa. Det fick inte ta avsevärt mycket längre tid att läsa den ena jämfört med den
andra. Jag strukturerade texterna för att nå detta mål.

3.3.2 Uttrycken i texterna

Att ändra om i texterna för att få två versioner, en metaforisk och en bokstavlig,
visade sig svårt. Detta var dock en nödvändighet för att få två versioner av ett så gott
som identiskt innehåll. Det hade varit svårt att jämföra två texter av olika innehåll.
Vad hade då sagt att det var metaforerna som påverkade och inte innehållet? Alltså
var det nödvändigt att, av de två ursprungliga texterna, skapa fyra varianter. Varje text
behövde finnas i en metaforisk variant och en bokstavlig (se Bilaga 1-4). Det var
också viktigt att fortfarande försöka hålla samma längd på varianterna. Den
metaforiska varianten fick inte bli mycket längre än den bokstavliga. Det hade lätt
kunnat inträffa då metaforerna ofta är längre än de bokstavliga uttrycken. Alla
ändringar och översättningar som krävdes för att nå dessa mål har utförts av
försöksledaren.

Hur översätter man en metafor? Min åsikt är att det inte är fullt ut möjligt. Man måste
se metaforen ur flera aspekter. Vad betyder den, i vilket sammanhang används den

                                                
16 “Fjärrvärme” av Gerda Antti och “Poodle Springs” av Raymond Chandler.
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och vad får den för effekt? Det är svårt att hitta ett bokstavligt uttryck som säger lika
mycket som en metafor. Det ligger mycket sanning i de tre grundhypoteserna som
Gibbs (1994) talar om (se 1.1 Definition). En metafor innehåller så mycket mer än
bara en statisk betydelse. Den säger en sak men menar en annan, den uttrycker en
abstrakt känsla och ger oss en större upplevelse av innehållet. Trots detta har jag
försökt att i största möjliga mån hitta en liknande innebörd i den bokstavliga
beskrivningen som den metaforiska och tvärtom. Förhoppningsvis leder de båda
uttrycken till liknande associationer.

Det man måste bestämma sig för när man översätter en metafor är just - vad är
metaforiskt? Hur mycket av uttrycket är en metafor (White 1996)? Som exempel
uttrycket "lugnat ner sig", vad är metaforiskt i detta fall? Hela uttrycket eller bara
delar av det? Jag anser att "ner" är metaforiskt. Det finns väl egentligen ingen
bokstavlig koppling till att man lugnar sig i olika riktningar? En motsats till detta
uttryck vore att man "hetsar upp sig", vilket i sig är helt riktigt att säga. Riktningen
anser jag vara metaforiskt, då det inte passar in i sammanhanget om det skulle tolkas
bokstavligt. Detta är kanske inte typiska metaforer men ändå klart metaforiska! Vad är
då en bokstavlig tolkning? Taktiken i denna undersökning har i liknande fall helt
enkelt varit att stryka den metaforiska "blindtarmen". Vårt tidigare exempel har nu
kort och gott blivit "lugnat sig".

Det går att urskilja en annan variant av metaforer då hela uttrycket är metaforiskt.
Som exempel från undersökningen kan nämnas uttrycket "de höga träd17 " som nämns
i den metaforiska versionen av den ena texten. Detta uttryck sätts i sammanhang som
makt och oförmåga att göra sin röst hörd. Hur översätter man denna typ av metafor?
Det man får fråga sig, som vi sa tidigare, är vad innehåller detta uttryck, vad betyder
det och i vilket sammanhang finner vi uttrycket? Vilka är "de höga träden"? I detta
sammanhang tolkades det som att det var de människor som besatt makten, de som
bestämmer och har rätt att bestämma över andra. Att träden är höga kan ge en känsla
av att det är svårt att nå upp dit, att man själv är liten, befinner sig under träden och
tvingas blicka upp. Det är svårt att ha kontroll över det som sker så högt upp. På detta
sätt kan man tolka metaforen och försöka nå in i dess kärna. I detta fall blev
översättningen helt enkelt "de som bestämmer". På något sätt blir detta uttryck
fattigare på innehåll och känsla, men så är det också svårt att hitta en bokstavlig
översättning som täcker alla aspeker som metaforen uppvisar.

3.3.3 Tidens betydelse

Det bestämdes att det skulle finnas en begränsad tid för läsning. Anledningen var dels
att försöka få försökspersonerna att läsa koncentrerat under denna tid och dels att få en
tidsuppfattning över testets längd. Om personerna vet att det finns en tidsram för testet

                                                
17 I berättelsen återfinns metaforer av samma familj. “De höga träden” har släktingar i t ex “rötter” och
“buskvegetation” som även nämns i texten.
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hjälper det dem att motivera sig till att hålla uppe koncentrationen. Jag beräknade
tiden genom att låta en utomstående person få läsa en text och sedan dubblera tiden.
Resultatet blev fem minuter. För läsning av två texter blev den sammanlagda tiden
alltså tio minuter. Tanken var att det skulle finnas gott om tid att koncentrera sig lite
extra på texten. Repetition och en viss bearbetning av materialet är bra om man vill ha
möjlighet att minnas något extra (Lundh m fl, 1992). Om någon person läste långsamt,
så skulle även denna person få möjlighet att hinna igenom texten. Jag ville inte att
personerna skulle slarva igenom testet. Dock ansåg jag inte att det var nödvändigt för
dem att sitta tiden ut om de inte ville det. Människor är olika och en del kräver mer tid
och en del mindre. Viktigt var dock att alla hade samma chans. Tiden var dock inte av
någon annan väsentlig betydelse och den registrerades inte. Det finns alltså inga
anteckningar om hur lång tid varje enskild person avsatt för läsande av texterna. Efter
övervägning ansågs det inte finnas något, för undersökningen, direkt syfte till att detta
skulle registreras.

3.3.4 Målgruppen

Antalet personer valdes främst med hänsyn till den begränsade tiden som
undersökningen varade under. Fyrtio personer ansågs vara lämpligt. Av dessa fyrtio
personer beslöts att hälften skulle vara män och hälften kvinnor. Orsaken till detta var
att få en blandad grupp som deltog i undersökningen. Jag ville inte få resultat som
påverkades av att ett kön dominerade. Det fanns inga tankar om att skillnaden mellan
könen skulle studeras. Det hade kunnat vara av intresse att ta med denna variabel, men
det var inte min avsikt. I uppläggningen av undersökningen tar jag inte hänsyn till
denna variabel mer än att jag försöker tillfredsställa allas intressen genom mitt val av
texter. En medvetenhet finns dock att beakta denna variabel så att den inte påverkar
undersökningen på ett negativt sätt. Genom att vara medveten om att variabeln kan
påverka undersökningens resultat kan man utreda om resultatet möjligtvis kan ha
påverkats av denna faktor. Om något resultat uppstår endast när deltagaren t ex är en
kvinna kan man dra slutsatsen att könsskillnaden spelat roll.

Målgruppen blev studenter mellan 20-30 år. Jag valde studenter då jag trodde att de
hade ungefär samma läsvana. Studenter är också vana vid att få skriftliga test.
Åldersvalet berodde på att denna grupp borde ligga på liknande nivå i
minneskapacitet. Det vore inte rättvist att jämföra t ex en högstadie-elev med en
pensionär, med tanke på minneskapacitet. Åldersintervallet för denna målgrupp är
lämpligt med tanke på att detta intervall av ålder ofta förekommer när det gäller
studenter.

3.3.5 Formulären
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Motivet att använda ett formulär, med luckor i texten som personerna får fylla i, är att
det ger ett lätthanterligt material. Det gör också att jag inte missar att få reda på vad
personerna i undersökningen kom ihåg av just denna formulering, som jag kanske
skulle ha gjort om jag bett dem återberätta texterna. Luckorna är också ett enkelt sätt
att testa just dessa specifika uttryck som undersökningen behandlar. En nackdel är att
det relativt lätt går att gissa sig till ett ord som kan passa in i sammanhanget. Men det
är inte direkt personernas kreativa förmåga som eftersträvas. En annan nackdel är att
det kan vara svårt för personerna att lämna luckorna tomma om de inte kan minnas.
Just när det gäller test är det lätt att tro att man misslyckats om det finns för många
tomrum. Genom att säga att antal rätt inte är viktigast kan man kanske avlasta
prestationspressen på personerna. Det finns dock en fara i detta om de tror att deras
prestation inte är viktig och om de därmed inte försöker göra sitt yttersta.

3.3.6 Undersökningens ordningsföljd

För att kunna studera en längre minnesbild av en text krävs en viss tid mellan att
texten läses och att den ska återges. Problemet med denna undersökning var att det
fanns två texter som varje person skulle läsa. Båda två måste få viss tid på sig att
registreras i minnet och eventuellt flyttas över i långtidsminnet. En annan aspekt var
att det var av vikt att personerna inte visste hur de skulle testas när de väl läste
texterna. Detta hade kunnat innebära att de läste på ett särskilt sätt bara för att kunna
fylla i testet korrekt. Försökspersonerna fick alltså inte ha vetskap om testets
utformning innan de läste texterna. Detta skulle innebära att personerna visste vad för
information de skulle söka i texterna när de läste dem. Det gick därmed inte att be
dem läsa första texten och sedan fylla i första formuläret för att sedan göra samma sak
med den andra texten. För att lösa det hela ansågs det bäst att låta de två texterna läsas
i följd. Efter detta skulle testandet av deras minnesbilder följa. Om det skriftliga testet
kom efter att de läst färdigt så kunde inte testets utformning påverka själva läsandet.

Det var också viktigt att det gick likvärdig tid mellan att en text lästs och till dess att
minnesbilden ska testas. För att lösa detta beslöts det att texterna skulle varvas. Först
läser man den ena texten och sedan den andra. Sedan gör man testet på den första
texten och sedan testet på den andra. Genom att varva det på det här sättet låter man
koncentrationen flyttas mellan de olika texterna. Det hinner alltså gå viss tid mellan
läsandet och testet, då texten hinner falla i glömska.

Vilken version personerna inom grupperna har läst först har även varierats. Om
samma textversion läses först hela tiden kan bearbetningen av denna text störas av
inläsningen av den efterföljande texten. Detta skulle kunna innebära en sned
minnesbelastning då den andra texten "suddar ut" den första. Alla försökspersoner
fick alltså inte läsa samma ordningsföljd av texterna. Inga anteckningar har dock förts
över fördelningen av variationen; alltså vem som läste vilken text först. Att inga
anteckningar förts var en miss från undersökningsledarens sida. Det fanns alltså ingen
medveten anledning till varför inga anteckningar fördes. Ofta när två personer utförde
testet samtidigt fick de byta texter med varandra, dels för att variera ordningsföljden
och dels för att de inte skulle ha någon möjlighet att titta på varandras svar under
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ifyllningen av formulären. Variationen av texternas ordningsföljd blev alltså inte bara
en metodfråga utan även en praktisk fråga.

3.3.7 Varför ställa frågor?

Tanken med frågorna är att kort forska i hur försökspersonerna uppfattat texterna. Det
verkliga syftet till undersökningen är fortfarande dolt, p g a att personerna inte ska
analysera och relatera för mycket av sina upplevelser till metaforerna respektive de
bokstavliga uttrycken. Att undersöka är nu vilken text de föredrar och varför. Genom
att fråga om upplevda olikheter i texterna och utreda vilken de uppfattade som enklast
och varför, kan man forska i om det kan bero på vilka uttryck som används i texten
(metaforiska eller bokstavliga). Det vore intressant att se om de tycker att det t ex är
lättare att minnas den med metaforer. Fakta kan säga en sak och deras uppfattning kan
vara en annan. Det är också intressant i detta sammanhang om de kan peka på
skillnaden i texterna. Det vore ett sätt att se om testet är alldeles för uppenbart. Alltså
om metaforerna "lyser" igenom för mycket. En sista sak som jag var intresserad av var
att studera deras sätt att läsa för att minnas. Givetvis är det svårt för dem att tala om
hur de beter sig för att göra just detta, men deras svar kan ändå ge en vink om hur det
sker. Av vikt i denna fråga är just om metaforerna spelar roll i tekniken "att minnas".
Finns det något i metaforen som gör det lättare att t ex se bilder framför sig, haka upp
minnet på, koppla till annan kunskap, relatera känslor till?

3.4 Hypoteser och kvalitet

Tidigare hypoteser i rapporten säger att "det i metaforen finns en struktur som kan
fungera som stöd för minnet" (2.2.3 Hypoteser). Om detta är sant bör minnesbilden av
metaforen dominera i undersökningen. Det bör visa sig att metaforerna har varit lättast
att återge i formulären och att synonymer som beskriver metaforen förekommer där
det exakta uttrycket ej erinras. Förekomst av synonymer visar på att innebörden av
uttrycket uppfattats. Det skulle kunna tyda på att metaforens innebörd uppfattats men
att den exakta formuleringen inte kan återerinras. Att den exakta formuleringen inte
kan återerinras behöver inte innebära att metaforen inte påverkar minnesförmågan.
Synonymerna kan hjälpa till att tydliggöra innehållet i metaforen och visa hur
metaforen uppfattas av personerna. Synonymerna blir ett indirekt sätt att studera
metaforerna. Det bör också finnas tendenser på att egna översättningar har ägt rum av
personerna. Med andra ord bör det på något sätt gå att utläsa ur materialet att de har
uppfattat uttrycket och dess innebörd. Detta uttryck kan behålla sin ursprungliga form
(bokstavlig eller metaforisk) eller ersättas av motsatt form. Vad vi är ute efter är att se
om och hur metaforen påverkat personernas förmåga att lära in textmaterialet för att
sedan minnas uttryck ur det.
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Det finns flera frågor man bör fråga sig om undersökningens kvalitet. I vilken
utsträckning mäter undersökningen det den vill mäta? Är validiteten hög eller låg?
Hur pass långt går resultatet att generalisera? Är resultaten tillförlitliga? Går testet att
upprepa och kommer det i så fall ge samma utslag? När det gäller generaliserbarhet
bör man vara försiktig när det gäller ett relativt litet test. Det kan dock finnas klara och
tydliga tendenser som bör beaktas och som kan leda till vidare studier. Svar på
ovanstående frågor diskuteras senare i rapporten i samband med analysen av
resultaten.

Det krävs en lyhördhet och en förmåga att läsa mellan raderna när det gäller studier
med människor inblandade. Men också en förmåga att vara ärlig mot sig själv och inte
tolka in information för att det ska passa ens egna ändamål på ett missvisande sätt.
Om resultaten ska vara av värde krävs det att de är ärliga och sanningsenliga.
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4 Metoden

Undersökningen som följer har genomförts av författaren och har tagit ca fyra veckor
(analysen ej medräknad). Den har utförts våren -97 i Umeå, för Högskolan i Skövde.
Undersökningen ingår som moment i examensarbetet för kandidatexamen inom
kognitionsvetenskap.

Undersökningens syfte är att jämföra metaforens och den bokstavliga beskrivningens
påverkan på aktivt minne och inlärning via textbaserat material. Förmågan att
återerinra sig uttryck från tidigare läst material testas. Genom att visa på om
metaforiska eller bokstavliga formuleringar dominerar förväntas slutsatser kunna dras
om eventuell påverkan. Information nedan beskriver undersökningens gång och dess
material. Undersökningen är genomförd som beskrivs och uppgifterna är
sanningsenliga.

4.1 Praktiskt genomförande

Undersökningen var helt baserad på skriftligt material. Två texter lästes av
försökspersonerna (40 stycken) under en viss tid och sedan ombads de att fylla i två
formulär med tomrum. Formulären representerade samma texter som personerna läst
men vissa formuleringar saknades nu. Dessa formuleringar var antingen metaforiskt
eller bokstavligt beskrivna i originaltexten. Syftet var nu att testa deras minne för
beskrivningen och att se om uttrycket behöll sin ursprungliga form18 eller ersattes av
motsvarande beskrivning. Efter testet ställde jag några frågor som gick ut på att de
fick berätta hur de upplevde texterna. "Var den ena texten lättare att minnas än den
andra?", "Varför ansåg de att så var fallet?", "Vad tror de att det beror på?", "Märkte
de någon speciell skillnad mellan texterna?". En sista fråga som ställdes berörde hur
de hade läst texterna, med tanke på att de visste att det skulle bli ett minnestest efteråt.
Syftet med detta var att utröna om de var medvetna om skillnaden i texterna och även
för att spekulera i deras taktik för att försöka minnas. Jag gjorde anteckningar över
personernas svar; ingen bandspelare användes.

Av största vikt för undersökningen var att personerna som deltog inte fick veta att det
var en jämförelse mellan metaforer och bokstavliga beskrivningar som studerades.
Detta skulle annars ha kunnat bidra till att de medvetet eller omedvetet sökt efter
dessa uttryck. De fick i stället uppgift om att det var ett inlärnings- och minnestest.

                                                
18 Formen är i detta fall antingen metaforisk eller bokstavlig.
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Texterna i undersökningen fungerar på så sätt att det finns två texter med olika
innehåll. Dessa två texter fanns i vardera två varianter: den ena innehöll metaforiska
beskrivningar och den andra bokstavliga. Sammanlagt fanns det alltså, som tidigare
sagts, fyra texter. Försökspersonerna fick läsa en variant av vardera text, alltså en
metaforisk och en bokstavlig med olika innehåll. Detta gjorde jag för att de inte skulle
få läsa samma innehåll två gånger då detta skulle påverka och snedfördela
minnesbearbetningen. Alla fyra texterna var ungefär lika långa. Att de var lika långa
var viktigt eftersom det av försökspersonerna bildas två grupper som skulle jämföras.
I analysen skulle eventuella skillnader i svaren mellan de båda varianterna (bokstavlig
respektive metaforisk) av samma innehåll granskas. Givetvis jämförs också om det är
någon skillnad över lag mellan den metaforiska tolkningen och den bokstavliga över
samtliga texter.

Illustration av texterna

Figur 1: I figuren illustreras texterna med sina olika versioner (bokstavlig och
metaforisk). Text 1 skulle kunna representera Raymond Chandlers text och text 2
texten av Gerda Antti. Grupp 1 och Grupp 2 är de grupper som personerna delas in i
då de läser två versioner av olika innehåll. Varje grupp består av tjugo personer.
Jämförelsen sker sedan främst mellan versionerna av samma innehåll.

Testet genomfördes enskilt av personerna. Det var inte tillåtet att samarbeta med
någon. Inte heller fick personerna föra anteckningar. Hur många personer som testades
samtidigt skilde sig från gång till gång. Det var aldrig fler än fyra. Fördelen med att
testa flera samtidigt var att diskussionen efteråt, då jag ställde frågor, blev livligare.
Det ledde till mer spontana åsikter. Fördelen med att testa en person ensam var att
man hade full kontroll över situationen och att man hela tiden fanns till hands vid
eventuella problem.
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Jag valde att använda mig av några få frågor för att diskussionen efteråt inte skulle bli
för lång. Jag tror att jag valde rätt här, då personerna verkade ganska uttröttade efter
testet och inte riktigt orkade ha en livlig diskussion eller svara på för många frågor.

4.1.1 Tiden - av vikt för minnet

En faktor som var viktig i min undersökning var tiden mellan att en person läst en text
och att han eller hon ska minnas den. (Denna faktor diskuterades även tidigare i 3.3.6
Undersökningens ordningsföljd.) Jag ville att det skulle gå en viss tid mellan själva
läsningen och återerinringen, för att kunna se vad som lagrats i långtidsminnet och
vad som "föll bort på vägen". För att lösa detta problem lät jag personerna läsa de
båda texterna i följd. När den första texten har lästs flyttas koncentrationen över till
den andra. Efter det att den andra texten har lästs så får personerna fylla i formuläret
över den första texten. Detta gör att koncentrationen åter flyttas tillbaka till den första
texten som nu inte är lika aktuell i minnet längre. Efter att detta formulär har fyllts i så
lämnas det andra formuläret av den andra texten till personen. Nu krävs återigen en
förflyttning av koncentration tillbaks till den andra texten. På detta sätt blir det en
någorlunda jämn tidsrymd mellan det att personen läst texterna och sedan ska
återerinra sig dem.

4.1.2 Pilotstudie

En pilotstudie genomfördes på sex personer19 . Personerna som deltog var inom ramen
för den tänkta målgruppen (studenter, 20-30 år). Denna kortare studie genomfördes
för att upptäcka eventuella brister med uppläggningen av undersökningen, den valda
tiden och texterna. Efter att testet genomförts på tänkt sätt talade jag om den
huvudsakliga anledningen till testet; alltså att det handlade om en jämförelse mellan
metaforer och bokstavliga tolkningar. Att det var fråga om ett inlärnings- och
minnestest fick de veta från början. Vi förde sedan en diskussion tillsammans (testet
gjordes i smågrupper) för att de skulle få framföra sina åsikter om vad som kunde
förbättras. Det kom då fram att männen föredrog den text som var tänkt att tilltala
männen och kvinnorna föredrog den motsatta. Detta var något som jag hade hoppats
på. Jag ville att det skulle finnas en text som tilltalade varje person. Antingen att de
tilltalades av den för att den kändes mer kvinnlig respektive manlig eller för att det var
en deckare eller en roman. Jag ville att de skulle tycka om åtminstone någon av
texterna. De sade sig sakna en rubrik för att få en aning om vad texten handlade om.
På frågan om de hade märkt skillnaden mellan beskrivningarna, metaforisk eller
bokstavlig, svarade de nej.

                                                
19 Personerna i pilotundersökningen deltar inte i den större undersökningen. De deltar för att utvärdera
och kontrollera materialet till denna.
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Studien ledde till följande förändringar; en rubrik infördes och jag beslöt även att tala
om texternas ursprung innan testet inleddes. Efter att ha studerat personernas resultat
togs även vissa luckor bort som verkade intetsägande. Det kunde vara upprepningar
eller att avsaknaden av ord i formulären just där gjorde att texten inte var tillräckligt
sammanhållande. Som exempel togs en mening bort som i sig var helt metaforisk eller
helt bokstavlig. Det fanns inget i meningen som kunde hjälpa personerna med
ledtrådar om vad denna helt tomma mening hade innehållit. Efter att ha granskat
resultatet av deras ifyllda formulär visade sig de bokstavliga uttrycken dominera.

4.1.3 Plats, tid och försökspersoner

Undersökningen har främst genomförts vid Umeå universitet och på Skogshögskolan i
Umeå. I ett fåtal fall har testet utförts i försökspersonens hem. Lokalerna där
undersökningen annars har ägt rum har varit varierande. En tystare plats har varit att
föredra t ex ett bibliotek, en studiecell eller en tyst korridor. Orsaken till detta val av
plats är att det krävs ett visst mått av tystnad för att personerna ska kunna koncentrera
sig på sin uppgift. Det har inte alltid gått att uppnå full tystnad, det är alltid mycket
aktivitet på en skola. Någorlunda tystnad bör dock eftersträvas!

Vid ett tillfälle befann sig olyckligtvis en blåsorkester på samma plats som testet
skulle äga rum. Detta var något som försöksledaren missat att uppfatta i tid. Dock fick
hon snart bli varse det. Försökspersonerna (i detta fall två kvinnor) fick hålla för
öronen under läsningens gång. Liknande fall bör undvikas...

Hur lång tid tog varje undersökning? Tiden har varierat från ungefär en kvart (i minsta
laget) till upp mot fyrtio minuter för varje undersökning. Detta berodde på hur mycket
av den avsatta tiden till läsandet (tio minuter) som personerna utnyttjat och hur länge
de sedan suttit för att fylla i formulären. Tiden var, som tidigare sagt, väl tilltagen för
att alla skulle få möjlighet att hinna läsa färdigt och kunna fördjupa sig i texten.
Personerna behövde alltså egentligen inte stressa, men det är bra om det finns en
tidsram för att man ska orka med att hålla koncentrationen uppe.

Personerna i undersökningen är studerande vid Umeå universitet, Skogshögskolan
(SLU) i Umeå, Linköpings universitet (mindre antal) och Uppsala universitet (mindre
antal). Personerna söktes upp spontant och de som deltog gjorde det frivilligt. Enda
restriktionen var att de var studenter och inom ramen för den för undersökningen
bestämda åldern (20-30 år). Könsfördelningen inom målgruppen är jämn. Det deltog
alltså tjugo män och tjugo kvinnor. Medelåldern för männen blev 22,7 år och för
kvinnorna 22,2 år. Personerna hade blandad bakgrund och utbildning. Det var allt från
tekniker, ekonomer, lärare, läkare och skogsvetare. Dessa personer utgör ett stickprov
på en tänkt grupp, men kan knappast sägas vara representativa för hela gruppen. Det
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krävs ett större antal personer för att uttrycka sig generellt om gruppen som helhet.
Detta betyder på intet sätt att eventuella tendenser är att förkasta!

Personernas deltagande och förmåga till koncentration har varierat. I de flesta fall är
min bedömning dock att personerna har tagit seriöst på uppgiften och verkligen
ansträngt sig. Deras vilja och vänlighet har hjälpt till att höja kvalitén på denna
undersökning!

4.1.4 Texterna

Texternas ursprung är två skönlitterära böcker (se Bilaga 1-4). Vissa formuleringar har
ändrats i texterna för att de ska bli mer metaforiska eller mer bokstavliga. För varje
metafor i vardera text finns det ett motsvarande bokstavligt uttryck. Det bokstavliga
uttrycket återfinns i den andra versionen av samma textinnehåll. De förändringar som
gjorts i texterna har utförts av försöksledaren. Fria översättningar har gjorts för att få
en metafor och en bokstavlig beskrivning som i stort sett motsvarar varandra. Jag har
försökt att koncentrera mig på själva betydelsen av uttrycket, för att kunna hitta en
lämplig motsvarighet. Både Kittay (1987) och Lakoff & Johnsson (1980) pratar om
individuella tolkningar20 av metaforer och i viss mån gäller det även här. Men
förhoppningsvis är översättningar relativt generella och fungerar tillfredsställande. För
att försäkra mig om att så var fallet har flera personer fått godkänna mina ordval.

Texterna är, som sagts tidigare, från skönlitterära böcker för att de ska vara lätta att ta
till sig, gå relativt lätt att läsa och vara roliga att läsa. Texterna representerar två typer
av genrer inom skönlitteratur - deckare och roman. De är också skrivna av en man
respektive en kvinna och de riktar sig till motsvarande könsgrupper. Den ena texten
baserar sig på en händelse och den andra på inre tankar och tillbakablickar. De är olika
och de kräver olika sätt att läsa. Den ena texten har uppfattats mer svårläst än den
andra. Personerna har uttryckt sig som om att de fokuserat på olika aspekter av
texterna. I den ena texten försöker man följa händelseförloppet och i den andra
koncentrerar man sig på att förstå innehållet och att "analysera" känslorna i texten.
Även om texterna av olika innehåll i sig inte kommer att jämföras skulle det kanske
varit enklare att ha valt två mer likvärdiga texter. Likvärdiga i den aspekten att de är
uppbyggda på samma sätt t ex på en händelse, att de är språkmässigt lika i
svårighetsgrad och även att författarna är från samma land. En större likhet skulle göra
det möjligt att lättare jämföra texterna och även för personerna som utför testet att
anpassa sig efter texterna.

De två texterna i undersökningen var på ca en A4-sida vardera. Det ansågs av vikt att
texterna inte var för långa. Personerna måste ha en möjlighet att kunna hålla uppe
koncentrationen vid läsandet till slutet av testet.

                                                
20 De menar att kulturella och individuella skillnader påverkar hur vi tolkar och förstår metaforer.
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4.1.5 Instruktioner

Personerna i undersökningen fick vissa instruktioner. Först informerades de om att de
skulle få två olika texter att läsa. De fick möjlighet att använda fem minuter till varje
text, men kunde avbryta tidigare om de ville. Min bedömning var att fem minuter var
ganska god tid och att även någon med vissa svårigheter att läsa skulle kunna hinna
igenom texten utan problem. Vidare fick personerna instruktionen att försöka tänka
över på vilket sätt de läste för att lära in och minnas maximalt. Använde de sig av
någon speciell teknik? Efter att de hade läst färdigt texterna var det dags att fylla i
formulären. Hur de skulle visa prov på vad de mindes hade tidigare inte diskuterats.
Om de frågade om hur testet skulle gå till ombads de vänta tills vidare instruktioner
gavs. Allt skulle uppenbaras i sinom tid. Nu fick de veta att det i formulären kunde
vara ett eller flera ord som saknades i luckorna. De ombads att inte hitta på utan bara
fylla i de ord de verkligen kunde minnas eller tro sig minnas. Jag uppmanade dem
också att fylla i synonymer om de kom ihåg innebörden, men inte den exakta
beskrivningen. Detta gjorde jag för att jag ville se om de uppfattat och registrerat den
bokstavliga eller metaforiska beskrivningen och innebörden, även om de inte mindes
exakta uttryck. En annan anledning var också att inte skrämma dem i att vara kreativa
och verkligen försöka minnas. För kreativa fick de dock inte vara då de inte fick hitta
på fritt. Det var ett sätt för mig att ha någorlunda kontroll över att de ord de skrev
verkligen var minnesbilder, eller som de själva uppfattade som verkliga minnen.
Instruktionerna verkar över lag ha varit lätta att förstå.

4.1.6 Synonymer

Var det fel att tillåta att synonymer fick förekomma? Tanken med synonymerna var att
de skulle inspirera personerna till att "våga" skriva mer. De hade också som syfte att
visa på om personerna hade uppfattat innehållet i uttrycket. Det var också av intresse
att se om dessa synonymer förändrade karaktär gentemot det ursprungliga uttrycket.
Alltså om ett bokstavligt uttryck ledde till metaforiska synonymer eller tvärtom.
Huvudsaken var att de verkligen var lämpliga synonymer till det ursprungliga
uttrycket. Det fick inte bara vara påhittade uttryck som råkade passa in.

Beslutet att tillåta synonymer var inte självklart; de kunde leda till flera nackdelar. Att
få lov att skriva synonymer gör allt mycket enklare. Kanske kunde det leda till att
personerna inte ansträngde sig tillräckligt, utan bara skrev något som de tyckte
passade. Alltså att de inte funderade extra över vilket alternativ av flera, de hade i
åtanke som var det rätta.



Metoden

37

Synonymer visar visserligen på att uttrycket uppfattas, men det ändrar snabbt form
från att vara t ex metaforiska till att bli bokstavliga. Detta kan vara till nackdel för
metaforen då det inte är så lätt att hitta en metaforisk synonym till ett uttryck. Kanske
spelar det inte så stor roll för de döda metaforerna (de uppfattas nästan ändå som
bokstavliga), men för de levande metaforerna anser jag att det kan påverka. Som
Black (1979) säger så är det inte så lätt att bara hitta på en metafor. Det finns regler
för hur en metafor kan skapas. Den måste bl a godkännas av andra människor som ett
naturligt samband och att den ger tillräckligt tydlig information om vad som
egentligen sägs. Min uppfattning är att det krävs mer kreativitet att komma på en
metaforisk synonym än en bokstavlig.

4.1.7 Luckformulär

Det fanns två luckformulär (se Bilaga 5-6). Dessa två skilde sig i innehåll och de
representerade alltså de två texter som hade olika innehåll. Varje uttryck som fanns i
två versioner, bokstavligt eller metaforiskt, ersattes nu av ett blankstreck. Det spelade
alltså ingen roll vilken version man hade läst, utan luckformulären var likadant
utformade. Alla streck var lika långa för att personerna som utförde testet inte skulle
få någon ledtråd om hur långt uttryck det var som söktes. Uttrycken kunde vara av ett
eller flera ord och skilde sig alltså i längd. Tanken var nu att personerna skulle fylla i
uttrycket på den tomma raden. Under luckformulären fanns en möjlighet att fylla i kön
och ålder. Det var lättare att hålla ordning på personerna om de själva fick fylla i dessa
uppgifter. Namn var inte väsentligt då undersökningen var anonym.

4.2 Vad jag har lärt mig

Det finns mycket att lära om människan när hon sätts i denna typ av situation då hon
ska testas. Det finns en viss motvilja mot att göra bort sig. Det är viktigt att man är
klar och tydlig när man förklarar vad testet går ut på. Det är också bra om man tonar
ner prestationsaspekten, så att det inte uppstår ångest och rädsla inför testet. En annan
aspekt som verkar vara mycket viktig (i alla fall för västerlänningar) är tiden. Utan
undantag fick jag frågan om hur lång tid testet skulle ta. Det är alltid lättare att säga en
kortare tid en vad man egentligen förväntar sig att testet tar. När man väl utför
undersökningen spelar det inte så stor roll för personerna hur lång tid det tar, men det
är viktigt innan för att få dem att ställa upp. Framställ gärna testet som snabbt och
relativt enkelt om du vill få personer som gärna ställer upp! Givetvis får man inte
brista i respekt genom att ljuga. Det är viktigt att man respekterar personernas känslor
och åsikter!

En annan lärdom jag dragit av denna undersökning är att personerna försöker lista ut
vad det är i testet som kommer att efterfrågas. De skapar sig en tidig uppfattning om
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testets karaktär och försöker läsa texterna i undersökningen utefter detta. De använder
sin erfarenhet av tidigare undersökningar och försöker skapa en bild av testet. Vanligt
förekommande var kommentaren att de trodde att de skulle svara på faktafrågor.
Personerna försökte memorera namn på städer, personer och saker, utan att de blivit
ombedda att göra detta. De upprepade också följden av texten och när, i tid, händelser
ägde rum. Det är svårt att få personer som inte redan har förutfattade meningar om
undersökningen och dess syfte. Det pågår en ständig aktivitet hos personerna som rör
själva testet och dess karaktär. Jag tror inte detta går att undvika. Kanske stör det lite
när personerna lägger för mycket koncentration vid att lista ut orsaken till testet. Sättet
man läser texten på kan vara av avgörande betydelse för senare utfall.

När man gör en undersökning som denna är det viktigt att försökspersonerna har lika
mycket rätt till försöksledaren som ledaren har till personerna. Det är viktigt att frågor
får ställas innan och under testet för att full förståelse ska uppnås. När instruktioner
och förklaringar ges går det inte att vara för tydlig! Fråga gärna personerna en extra
gång om det är något som är oklart och behöver redas ut.

4.3 Tolkning av resultat

Människor är olika. De läser inte på samma sätt, de tar inte till sig information på
samma sätt, de tar olika lång tid på sig och är olika noggranna. När man gör försök
med människor får man räkna med att resultaten skiljer sig och att det finns lika
många olika tolkningar av materialet som det finns personer med i undersökningen.
Det gäller att hitta resultat som tyder på generalitet med hänsyn till människans
individualitet. Jag anser därför att en strikt kvantitativ tolkning inte kan vara helt
rättvis när det är människor inblandade. Därför avser jag göra även en kvalitativ
tolkning av resultatet. Denna rapport speglar även tillvägagångssättet i arbetet då det
gått från teori till praktik.

Det tolkningsbara material som undersökningen nu består av är framför allt
luckformulären, men även anteckningar om personernas svar på de frågor som
ställdes. Eftersom varje person fick fylla i två formulär var och fyrtio personer deltog i
undersökningen, finns det nu åttio ifyllda formulär. Från varje text finns det fyrtio
formulär, där tjugo är metaforiska och tjugo är bokstavliga. Sammanlagt finns det
alltså fyrtio metaforiska formulär och fyrtio bokstavliga formulär. Den huvudsakliga
jämförelsen kommer göras mellan de uttrycksformer som härstammar från samma
textinnehåll. Annars kan det vara svårt att veta vad man mäter, eftersom den
innehållsmässiga skillnaden skulle ge utslag i skillnader i resultaten.

Hur ska man tolka materialet? Det första vi måste fråga är vad vi vill veta. Vill vi veta
hur många gånger en exakt beskrivning återgavs? Detta är med stor säkerhet
intressant, men det är också intressant att se om det finns tendenser till att personerna
uppfattat innehållet eller sammanhanget av det de läst. Det är inte alltid lätt att exakt
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återge en formulering, så därför finner jag det intressant att även ta med de fall då
synonymer eller liknande förekommer. På detta sätt får man med de tillfällen de
uppfattat själva kärnan av beskrivningen. Vi vill delvis ha reda på om de olika
uttrycken bär med sig samma innehåll. Är det irrelevant vilken typ av uttryck man
väljer, är en fråga man kan få svar på.

4.3.1 Analys av material

För det första ska uttrycken värderas. Vilka uttryck är exakt korrekta, vilka är
synonymer, vilka har ändrat form (form står här för att ändra form från metaforisk till
bokstavlig eller tvärtom) och vilka är rent påhittade? Uttrycken bör räknas; hur många
är "rätt", hur många är synonymer e t c. Sedan kan man bestämma vilken typ av
uttryck som förekommit flest gånger; är det metaforer eller bokstavliga uttryck?

Varje lucka i texterna numreras. Genom att bocka för när rätt uttryck förekommer, går
det att se om vissa uttryck dominerar undersökningen. Något speciellt uttryck kan var
mer slående än andra. På varje formulär har det noterats vilken text personen läst i en
bokstavlig version och vilken text som lästs i en metaforisk version. Luckformulären i
sig ser likadana ut och de avslöjar inte vilken version som lästs, utan det måste
antecknas. Det luckformulär där personen läst en metaforisk variant av text 1 bildar en
kategori. En annan person i undersökningen har också läst text 1 fast i en bokstavlig
form och dessa uttryck registreras i en egen kategori. För varje text med till synes
samma innehåll bildas det alltså två grupper. Den första personen har även läst text 2
men denna gång i bokstavlig form. Resultaten från det ifyllda luckformuläret
registreras i ännu en ny kategori (denna gång för text 2). Den andra personen har
naturligtvis också läst text 2, men nu med metaforiska uttryck. Minnesbilder från
dessa uttryck antecknas i en sista kategori. Vi får av allt detta fyra grupper, från fyra
textversioner, av ursprungligen två textinnehåll ( se Figur 1, s. 30).

För varje korrekt uttryck sätts ett streck (1) vid numret på den rad som uttrycket
förekommer vid. Är det en synonym till det rätta uttrycket antecknas det som S
(synonym). Är synonymen av samma form som det ursprungliga t ex metaforiskt så
antecknas det som SM (metaforisk synonym) i annat fall om uttrycket har ändrat form
så blir det i det här fallet SB (bokstavlig synonym). Vilka uttryck som är metaforiska
respektive bokstavliga får tolkas med hjälp av kunskap om de båda uttryckens form.
Är uttrycket helt fel görs inga anteckningar alls. Jag bedömer även att det i vissa fall
kan förekomma halva uttryck, främst när det gäller metaforer. Som exempel kan visas
metaforen "tjuvstannat", som finns med i en av texterna, i motsats till det bokstavliga
"stannat". Om personen skrivit t ex "tjuvstoppat" så bedöms detta med ett halvt rätt
(1/2). Anledningen till detta är att det är just "tjuv-" i detta fall som är metaforiskt.
Ordet hör ej samman bokstavligt i sammanhanget med hur man stannar. Detta betyder
att de har kommit ihåg det metaforiska i uttrycket, men ändå inte hela uttrycket. Om
svaret är "tjuvstoppat" kan det alltså leda till att anteckningen ser ut som följande
"1/2", men även följt av ett "S" då "tjuvstoppat" kan sägas vara en synonym till
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"tjuvstannat". Innebörden av uttrycket är det samma. Om personerna påbörjat ett
uttryck, men inte fullföljt det, räknas detta som blankt och tas inte upp i
anteckningarna.

När det gäller svaren på frågorna kommer även de att sättas i relation till vilken form
som har störst inverkan på personerna. Vi diskuterade tidigare att det kan finnas en
skillnad i hur personerna upplever situationen och hur fakta visar på den verkliga
situationen21 . Alltså kan de uppleva att de minns en text särskilt bra, men fakta visar
på en annan sanning t ex att personerna minns den andra texten bättre. Den första
frågan behandlar just upplevelsen av vilken som kändes lättast att minnas. Tanken var
nu att relatera deras svar, om vilken de uppfattades som enklast, till vilken form denna
text var av och givetvis till vad fakta visar på. Detta blir nu en jämförelse över
texterna med olika innehåll, eftersom personerna läser två texter av olika innehåll och
olika form (metaforisk och bokstavlig). Låt oss säga att personen anser att han/hon
minns den ena texten bättre än den andra och denna text är uppbyggd på metaforer.
Om nu fakta även visar på att så är fallet, så kanske vi kan dra slutsatsen att
metaforerna har påverkat minnesförmågan och att de hjälpt till att uppleva texten som
enklare. Detta är nu bara ett antagande och ett exempel på hur frågor, svar, form och
fakta kommer att relateras i analysen.

Frågan "Märkte ni någon skillnad mellan texterna?" var framför allt till för att se hur
pass uppenbara metaforerna respektive de bokstavliga uttrycken var. Kanske kan man
i vissa svar utläsa om de omedvetet upptäckt den speciella skillnaden som åsyftas i
undersökningen. Lakoff & Johnsson (1980) pratar om metaforens struktur; går den att
upptäcka i en sådan här situation? Man kan även sätta personens teknik att minnas i
relation till formen han eller hon läst. Svaren på hur man läst texterna och att personer
läst texterna på olika sätt kan eventuellt röra sig om annat än skillnad i innehåll.

Om vi jämför skillnaderna och finner att i den ena texten dominerar metaforerna och i
den andra texten de bokstavliga uttrycken, får vi nog dra slutsatsen att det är texterna
som är orsaken till resultaten och inte uttrycken. Om däremot ett av uttrycken
dominerar oberoende av textinnehåll, så har vi en mycket intressantare tendens. I detta
fall skulle vi mycket väl kunna anta att uttrycken spelar in.

4.3.2 Generaliserbarhet, validitet, reliabilitet och kvalitet

Vi har tidigare i kap 3 (Val av metod) diskuterat värdering av materialet. Att
generalisera resultaten till hela målgruppen vore svårt. Antalet försökspersoner är för
få för att göra en sådan bedömning. Starka tendenser kan vara nog så intressanta ändå.

                                                
21 Fakta i denna fråga innebär hur de lyckas med att fylla i de rätta uttrycken.
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Har vi lyckats mäta det vi ville mäta? För problemet i fråga har metoden ansetts som
relativt lämplig att använda. Vi har tydligt kunnat se de fall där uttrycken minns och
där minnet svikit. Det finns en tydlighet i materialet och uttrycken sätts in i sitt
naturliga sammanhang. Problemet med metoden, som nämnts tidigare, är just
svårigheten att minnas speciella uttryck på detta sätt. Det känns lätt onaturligt och
personerna uttryckte ofta sin besvikelse över att det inte var på detta sätt de förväntat
sig få ge prov på vad de kom ihåg.

Hur pass reliabelt22 är materialet? Kommer samma resultat att uppvisas om samma
undersökning utförs vid en annan tidpunkt? Förmodat att samma underlag finns, att
likadana instruktioner ges och att undersökningen riktas till liknande målgrupp bör
resultatet uppvisa samma tendenser. Det skulle kunna visas sig att den grupp jag
använt mig av (framför allt studenter i Umeå) är orginell på något sätt och ger
oförväntade resultat. Detta håller jag dock inte för särskilt troligt, då studenterna
kommer från olika delar av landet. Annars anser jag att det inte finns något direkt
"labilt" material som skulle kunna ge olika resultat vid olika tidpunkter.

Vilken kvalitet är resultatet av? Som det tidigare sagts så har personerna i
undersökningen tagit sin uppgift på största allvar. Vidare har undersökningen utförts
med största möjliga respekt för vetenskapliga metoder. Varje steg har noggrant
övervägts och värderats. Så lite som möjligt har lämnats åt slumpen. Det är givetvis
inte lätt att vara förutseende i alla situationer, men alla möjliga problemsituationer har
försökts lösas med bästa förmåga. Över huvud taget har undersökningen framskridit
relativt problemfritt och många roliga minnen finns bevarade från mötet med
människorna i undersökningen.

                                                
22 reliabilitet = “Reliabilitet eller tillförlitlighet är ett mått på i vilken utsträckning ett instrument eller
tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika omständigheter.” (Bell, 1993,
s. 62)
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5 Resultat och diskussion

Resultatet som följer diskuteras på två plan. Dels visas ett kvantitativt resultat: antalet
uttryck som förekommit. Dels ges en kvalitativ tolkning av dessa resultat samt
resultatet av frågorna. Tolkning av orsaken till resultaten bygger på egna funderingar
och delvis på tidigare diskuterade forskares åsikter kring metaforer.

5.1 Kvantitativa resultat: antal uttryck

Vilka uttryck förekom mest, var en fråga som vi tidigare önskade få svar på. Enkelt
skulle man kunna säga att de bokstavliga uttrycken övervägde vid återgivande av
uttrycket exakt. Vid den ena texten var det ganska stor skillnad (33,47% bokstavliga
uttryck respektive 19,03% metaforiska). Vid den andra texten var skillnaden mindre
(27,28% bokstavliga uttryck respektive 24,57% metaforiska). Anledningen till att det
visade sig vara en mindre skillnad i den sistnämnda texten anser jag, efter att ha
beaktat resultatet, bero på att det finns fler tydliga (levande) och vedertagna metaforer
i denna text jämfört med den andra. Resultaten visar antagligen på en skillnad mellan
den döda och den levande metaforen. De levande metaforerna syns mer,
uppmärksammas och gör att personerna minns dem lättare än de övriga. Det kan
också vara så att texternas innehåll påverkar resultatet. I detta fall, beroende på utfallet
av de olika metaforerna, tror jag dock att det är en fråga om metaforens uppenbarhet.
Orsaken till den mindre skillnaden är en kvalitativ tolkning av kvantitativa resultat.

Användandet av metaforiska synonymer påverkades inte av textens utformning. I de
metaforiska versionerna däremot ökade användandet av bokstavliga synonymer*.

Bokstavlig version Metaforisk version

Chandler

Korrekt återgivna uttryck : 33,47%23 19,03%

Bokstavliga synonymer: 6,11% 16,95%*

Metaforiska synonymer: 8,06% 9,58%

                                                
23 Resultaten är beräknade i procent för att anpassa antal uttryck till antal tomrum i formulären.
Resultaten presenteras även enligt ovanstående för att göra det möjligt att utföra en jämförelse mellan
texterna.
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Antti

Korrekt återgivna uttryck: 27,28% 24,57%

Bokstavliga synonymer: 2,61% 14,67%*

Metaforiska synonymer: 10,11% 8,91%

5.2 Kvalitativa resultat

Genom att söka efter tendenser där vissa uttryck framhävdes i mängd och form
(bokstavlig respektive metaforisk) dras nedan slutsatser om orsak till förekomst.
Resultat presenteras även efter beaktande av anteckningar av personernas svar på
frågorna som ställdes i undersökningen.

5.2.1 Tolkning av förekommande uttryck

En variant av metafor som förekom på flera ställen i båda texterna var den tidigare
diskuterade "riktningsmetaforen" (se 3.3.2 Uttrycken i texterna). Det fanns uttryck
som "bromsat in", "hämtat upp" och "lugnat ner" med sina bokstavliga motsvarigheter
"bromsat", "hämtat" och "lugnat". Dessa metaforer försvann så gott som totalt. Det var
uttryck som personerna kom ihåg både i den metaforiska varianten och den
bokstavliga, men den tidigare kallad metaforiska "blindtarmen" försvann vid
återerinrandet av uttrycket. Metaforen var i dessa fall antagligen inte tillräckligt tydlig.
Det bokstavliga uttrycket är också kortare än det metaforiska vilket kan göra att
personerna nöjer sig med verbet och glömmer riktningen. Eller kan det eventuellt vara
ett tecken på att denna typ av metafor är på väg att försvinna ur vårt språk? Att det blir
vanligare att inte ta med "riktningen"? Detta är ren spekulation, men fenomenet
uppmuntrar till eftertänksamhet.

En tendens i undersökningen visade att det är bra för ”minnesbilden” av uttrycken att
använda flera metaforer från samma "familj". Alltså att de metaforiska uttrycken har
en gemensam nämnare, t ex trädgårdstermer, medicinska termer eller kroppsliga
metaforer. En möjlig fördel med att använda många metaforer från samma familj är
att om man kommer ihåg en av dem så kommer man ihåg resten. Uttrycken hänger så
att säga samman. Det fanns ett stycke i en av texterna som gick fram väldigt tydligt i
den metaforiska versionen. Här fanns det tydliga metaforer och alla härstammade från
samma familj. De skulle kunna kallas t ex  "växtmetaforer" och uttrycken innehöll
termer som träd, buskvegetation, rötter, gräsrot och mark. Detta stycke uppvisade
också en tydlig skillnad från resten av materialet; inga bokstavliga uttryck eller
synonymer fanns i den metaforiska versionen! Jag anser att det visar på att
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metaforerna var så tydliga i detta stycke så att personerna tyckte att det kändes fel att
fylla i andra formuleringar, om de inte kom ihåg de metaforiska.

Det går tydligt att se dominans av speciella uttryck på flera ställen i texterna. På rader
där så gott som alla personerna lyckats skriva in rätt uttryck i den ena versionen finns
en motsvarighet i den andra versionen med samma form av uttryck. Låt oss säga att de
som läst en bokstavlig variant fyller i rätt uttryck på en speciell rad, så kan man se att
de som läst den metaforiska varianten av samma text har fyllt i exakt samma uttryck
på den raden som de övriga. Alltså är också den raden helt bokstavlig även om den
andra gruppen läst en metaforisk version. Motsvarande gäller även för hela
metaforiska rader trots att man läst en bokstavlig variant.

Vid tydlig bokstavlig dominans handlar det ofta om enkla ord (ofta verb) som har varit
lätta att gissa sig till t ex "körde" istället för det metaforiska "smet” och "gick" istället
för "travade". Den andra varianten är "riktningsmetaforerna" som diskuteras ovan. De
ändrar nästan alltid form och blir bokstavliga. Ett annat fall är när metaforen beskriver
abstrakt ett begrepp som egentligen är konkret. Vid dessa tillfällen ändrar personerna
uttrycket till bokstavligt antagligen för att de tänker på detta begrepp konkret. Ett
exempel är när det metaforiskt beskrivs att personerna i texten "tog tag i" ett
samtalsämne. Här ändrar de flesta försökspersoner till att man "pratar om" eller
"diskuterar" ett samtalsämne. Det kan vara ett sätt att beskriva med ord hur man
upplever begreppet - i detta fall konkret. En motsvarighet till detta är när metaforerna
används för att göra abstrakta begrepp mer konkreta. Lakoff och Johnson (1980) talar
liknande om att man gärna använder metaforer vid svårförklarliga begrepp. Det finns
flera tydliga tendenser på att metaforer dominerar vid abstrakta begrepp som t ex tid.
Tiden är svår att ta på, den finns inte konkret och är svår att förklara bokstavligt.
Dessa begrepp förklaras därför ofta metaforiskt med hjälp av begrepp från andra
sammanhang.

Andra tillfällen då metaforerna ökade var när ett verb följdes av ett här kallat
"kopplingsord"24 . Med kopplingsord menar jag t ex "körde iväg", "åkte bort" eller
"körde förbi". Dessa ord innebär också en slags riktning men inte av samma slag som
de metaforer vi diskuterat tidigare. Det är svårt att förklara varför denna metafor var
särskilt framträdande. Det kan vara en fråga om hur vi behandlar begreppet "bil" i
relation till hur man "kör", som var det konkreta exemplet från båda texterna. Bilen
personifierades och fick alla möjliga mänskliga egenskaper som att den t ex hoppade,
sprang, satte sig eller flög (som kan diskuteras om det är en mänsklig egenskap...).
Kanske bygger dessa metaforer på ett speciellt förhållande mellan människan och
hennes bil, men det skulle lika gärna kunna vara något helt annat.

Vanligt förekommande är även vedertagna metaforer t ex metaforiskt "på hemvägen"
istället för bokstavligt "när vi åkte hem". Metaforer som används som vanligt
förekommande uttryck i vissa situationer. Det känns möjligtvis naturligare för

                                                
24 Termen är egendefinierad och inte en vedertagen fackterm.
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personerna att använda sig av ett vedertaget uttryck än en antagligen något mer
avancerad bokstavlig beskrivning av uttrycket.

Jag tror att orsaken till ökat antal av bokstavliga synonymer i den metaforiska
versionen beror på upplevelsen av att vissa begrepp är konkreta och därmed även
beskrivs konkret. Det kan också vara så att personerna upplever metaforerna i texterna
och när de själva ska skriva ner dem "rättar till" dem. Det kan vara en påverkan av
skriften och textbaserat material som tidigare diskuterats, genom att vara mer
"korrekt" när man skriver. Alltså att uttryckssättet skrift är stelare och inbjuder mindre
till kreativitet.

En intressant upptäckt är att personerna i undersökningen utan undantag nämner
metaforiska uttryck efter testet, som exempel på vad de läst. Givetvis är det inte alla
som diskuterar testet efteråt, men de som gör det visar på denna tendens. Varför
nämner de just metaforerna? Är det bara en slump eller har metaforerna tilltalat dem
speciellt? Det är svårt att svara på denna fråga då personerna inte visade i sina resultat
att de speciellt mindes metaforerna. Antagligen var det ett tecken på att de hade
registrerat skillnaden mellan texterna fast de inte var medvetna om det.

Om man tittar på vilka delar av texten som personerna minns bäst så ser de olika
varianterna (metaforisk respektive bokstavlig) relativt lika ut. Minnesbilden av de
olika styckena skiljer sig inte i någon större utsträckning. Med minnesbild menar jag
hur väl personerna kommer ihåg vissa delar av texten (början, slutet, eller mitten). Om
t ex resultatet visar att första stycket i den bokstavliga versionen minns särskilt bra
visar det sig att även det första stycket i den metaforiska versionen har bra resultat.
Minnesbilden för de olika textinnehållen såg inte riktigt ut på samma sätt. Vanligt
förekommande var dock att strax efter början och slutet i texterna visade på liknande
resultat. Det är en vanlig minneskurva som uppmätts flera gånger i olika test. I början
är det lätt att hålla uppe koncentrationen och mot slutet känns det motiverat att
koncentrera sig för då är snart uppgiften slut. Det är min tolkning av resultatet.

5.2.2 Tolkning av svaren på frågorna

Den text som upplevdes som enklast var den som var skriven av den manliga
författaren. Det fanns ingen större skillnad mellan om texten var en metaforisk version
eller bokstavlig. Denna text ansågs lättare då den var mer konkret och det fanns en
tydlig handling. Innehållet av denna text påverkade upplevelsen av att den var enklast.
Det var fler kvinnor än män som uppskattade den "kvinnliga" texten, men även om de
fått uppfattningen om att den var enklare så stämde inte deras resultat med deras
uppfattning. Ofta var det tvärtom den andra texten som visade på bättre resultat eller
så var det ingen större skillnad. De flesta kvinnor föredrog dock precis som männen
den andra texten. I många fall stämde ändå personernas upplevelse av vilken text som
var lättast med fakta om vilken text de lyckats bäst med. En tydlig skillnad var att den
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text som var skriven av Gerda Antti upplevdes som enklare i den metaforiska
versionen. I denna text fanns det också mer uppenbara metaforer och resultatet av
ihågkomna metaforer ökade. Det kan vara så att metaforerna i denna text hjälpte till
att uppfatta texten som enklare.

Vid frågan om personerna märkt någon skillnad mellan texterna kom det många
åsikter, men inte så mycket om aspekterna metafor respektive bokstavligt uttryck.
Ibland kunde man ändå märka att personerna faktiskt hade upptäckt denna speciella
skillnad, men det kom aldrig upp till en medveten nivå så att de kunde diskutera det.
Detta uttryckte sig genom att personerna talade om metaforerna och svårigheten i att
tolka dem korrekt i jämförelse med andra uttryck. Eftersom det inte var en medveten
upptäckt så använde personerna givetvis inte dessa termer, men man kunde tolka deras
budskap på detta sätt. De fall då något uttryck nämndes så var det trots allt nästan
alltid ett metaforiskt uttryck som kom på tal. Någon uttryckte sig om att texten var
lurig och att det fanns fällor (metaforerna) som han höll på att falla ner i. Han hade
dragit slutsatser om innebörden innan han egentligen hade fått svar svart på vitt att
hans tolkning stämde. Han hade tolkat metaforen helt korrekt med hjälp av
sammanhanget, men trodde att det var något lurt med detta. 

Genom att fråga om på vilket sätt de läst texterna för att minnas bättre önskade jag
utröna om metaforen påverkade deras förmåga att minnas. Kunde metaforen
möjligtvis leda till mer fantiserande och skapande av mentala bilder som hjälpte till att
stärka deras minnesbild (Paivio, 1979)? Efter noggrann studie av svaren fanns det
dock inget som pekade på detta. Personerna berättade att de läste långsammare, mer
koncentrerat och repeterade. De försökte komma ihåg detaljer i texten (något många
trodde skulle efterfrågas) men försökte samtidigt läsa för att få en helhetsbild. En del
nämnde att de försökte "se händelsen framför sig" och "tänka sig in i situationen". En
person sa att han kom ihåg bättre det han kunde föreställa sig. Detta skapande av
mentala bilder var dock inte specifikt för de metaforiska varianterna. Några personer
sa att de tänkte på varje ord när de läste, men jag förmodar att detta enbart var
efterkonstruktion, då de vid denna tidpunkt visste hur testet var utformat. Det fanns
nämligen inget i deras resultat som påvisade denna minnesteknik. Jag anser att om de
verkligen utfört testet på detta sätt så vore deras resultat mer framstående än vad det
faktiskt var.

En intressant aspekt var att många av personerna sa sig dela upp texten i stycken när
de läste. De koncentrerade sig på en bit i taget. När de sedan fyllde i testet gjorde de
på samma sätt. Känns det mentalt "lättare" att göra på detta sätt? Det verkar som om
personerna upplevde hela texten som en för stor belastning för minnet, men uppdelad i
"småtexter" avlastade de minnet.

5.3 Hypotes kontra resultat
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Hur väl utföll hypoteserna? Påverkar metaforen processerna inlärning och aktivt
minne? Enligt denna undersökning går det inte att påvisa att de gör det i någon större
utsträckning. Vissa tendenser finns dock till påverkan då metaforerna är relativt
uppenbara och man kan utnyttja flera metaforer av samma familj.

Tidigare berättade vi att Paivio (1979) hade visat på samband mellan skapandet av
mentala bilder och metaforer. Metaforerna i denna undersökning verkar dock inte
uppmuntra till att skapa fler mentala bilder än andra uttryck. Snarare verkar det vara
typen av berättelse som spelar roll om man kan leva sig in i handlingen och skapa sig
"bilder" av berättelsen. Det fanns dock tendenser till att vissa metaforer krävde extra
uppmärksamhet. Personerna fick tänka till ännu en gång för att uppfatta uttrycket och
förstå hela dess innebörd. Kanske är det en fundering kring uttryckets fulla innebörd
som gör att de efteråt diskuterar uttryck (i detta fall metaforer) de minns extra.

Hypotesen om att ett ursprungligt uttryck skulle ändra form till ett motsatt visade sig
stämma väldigt bra i vissa situationer. Vid konkreta begrepp som var metaforiskt
beskrivna ändrade personerna om uttrycket till bokstavligt. Tvärtom vid abstrakta
begrepp som var bokstavligt beskrivna ändrades formen till metaforiska uttryck.

5.4 Sammanfattning

Fyrtio försökspersoner fick läsa två texter var av olika innehåll och med en metaforisk
respektive bokstavlig version (se Figur 1, s. 30). Genom detta ville vi utröna om
metaforerna i texterna påverkade personernas förmåga till inlärning och minne. För att
få reda på vilka uttryck personerna kom ihåg fick de fylla i formulär som
representerade de texter de läst. Uttrycken vi sökte var nu ersatta av blankrader där
personerna ombads att fylla i uttrycken med bästa förmåga. De fick även frågor om
testet efteråt för att deras upplevelse av uttrycken och deras teknik att minnas i
relation till metaforerna skulle utredas.

Resultatmässigt har metaforerna inte givit det utslag vi från början räknade med.25 De
har med andra ord inte påverkat inlärning och minne genom att visa sig vara enklare
att lära in och komma ihåg än bokstavliga uttryck. De har visat sig vara bättre
lämpade i vissa sammanhang där metaforerna ger bättre utslag i denna undersökning
än bokstavliga; vid förklarande av abstrakta begrepp, som vedertagna och kraftfulla
tillsammans som familj. De bokstavliga uttrycken har dominerat i undersökningen
antagligen p g a att de är konkreta, kortfattade och i viss utsträckning lättare att återge.
I denna undersökning går det inte att påvisa att metaforerna varit mer framträdande än
de bokstavliga uttrycken.

                                                
25 Se 2.2.3 Hypoteser och 5.3 Hypoteser kontra resultat
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Det verkar också vara så att metaforens uppenbarhet spelar roll. Är metaforen tydlig
så resulterar det i större hågkomst än om den är mindre tydlig alternativt en död
metafor. Vi diskuterade detta tidigare i rapporten, men detta var inget som var tänkt
att studeras. Tydligheten verkar ändå vara något som påverkar hur bra man kommer
ihåg en metafor. Att den är tydlig innebär att den förmedlar sitt budskap, den skiljer
sig från de andra uttrycken i karaktär eller att den är vanligt förekommande
(vedertagen). Om metaforen inte beskriver till fullo det den hänvisar till anser jag att
det är lätt att en bokstavlig översättning äger rum i ett test som detta. Det kan vara ett
alternativt svar på frågan varför de bokstavliga synonymerna ökade i de metaforiska
versionerna.

Upplevelsen av uttrycken verkar vara av avgörande betydelse för vilket uttryckssätt
personerna själva sedan använder sig av. Vi har talat om att hur man upplever ett
begrepp, konkret eller abstrakt, speglar sättet man uttrycker sig på, bokstavligt eller
metaforiskt. Lakoff och Johnson förespråkar denna teori om upplevelse kontra
begrepp. I denna undersökning verkar det nu finnas underlag för ett liknande
påstående. Det kan vara så att metaforerna knyter an till en upplevelse. Att metaforer
finns där det är svårt att bokstavligt uttrycka upplevelsen. Konkreta upplevelser går att
uttrycka bokstavligt, men abstrakta upplevelser blir metaforiska.

Upplevelsen verkar även vara förknippad med innehållet. Att få effekter utan att
innehållet påverkar har visat sig vara svårt. Därför vill jag än en gång påpeka att
texterna bör vara mer lika för att inte påverka i allt för stor utsträckning. Det är främst
det faktum att även innehållet kan upplevas konkret eller abstrakt som gör att
personerna anpassar sitt ordval till textens karaktär. De resultat som påvisats tidigare
visar sig förekomma oberoende av innehåll och version. Undantag är i vissa fall
konkreta respektive abstrakta uttryck som verkar ha påverkats av sammanhanget.

Vi diskuterade även tidigare möjligheten att vissa metaforer kanske är på väg att
försvinna ur vårt språk. Att upptäcka ett fall av detta slag vore väldigt intressant. Det
skulle dock kräva en mycket större och mer detaljerad undersökning än denna, för att
kunna hävda att något liknande är på väg att ske.

5.5 Utvärdering av undersökningen

Det möjliga problem vi tidigare identifierade med texter som riktar sig till kvinnor
respektive män visade sig inte påverka resultatet i undersökningen. Det som kunde
märkas, som tidigare sagt, var att fler kvinnor än män föredrog den "kvinnliga" texten.
Det fanns dock inget som visade att kvinnorna hade lättare för den kvinnoinriktade
texten eller tvärtom. En tanke för vidare studier vore ändå att försöka välja två mer
neutrala och även mer lika texter. Lika i så väl karaktär som språk. Det skulle göra
omställningen från en text till en annan lättare för personerna.
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Det blev fler variabler än beräknat inblandade i undersökningen. En sak att tänka på är
att begränsa variablerna vid en relativt lite undersökning som denna. Undersökningen
hade kunnat vara utformad med två grupper av försökspersoner där man koncentrerat
sig på en form inom varje grupp. Kanske hade denna teknik underlättat hanteringen
och jämförandet av materialet, där man studerat en variabel. I denna studie valdes
dock medvetet att studera båda formerna inom grupperna för att personerna i
undersökningen skulle få ta del av båda uttrycken. Upplevelsen av skillnaden mellan
uttrycken ansågs vara en intressant aspekt att studera26 . En annan synpunkt av
undersökningen var könsfördelningen. För att tydliggöra att denna skillnad inte var för
avsikt att studera, hade jag med fördel kunnat välja en grupp av samma kön.

Tendenserna som tas upp i resultatdelen är tydliga. De skulle mycket väl kunna vara
generella, men underlaget är för litet för att bedöma detta. Validiteten kan ha
påverkats av de många variablerna. Det är dock min förhoppning att jag medvetet
studerat resultatet med avsikt att upptäcka tendenser till negativ påverkan.
Förhoppningsvis är även materialet tillförlitligt. Analysen har utförts med försiktighet
och ärlighet. Jag har försökt att inte "läsa in" resultat där det inte finns något enbart för
att passa mina egna syften. Givetvis är man alltid positivt inställd till sina egna
resultat så det är omöjligt att uppnå full objektivitet.

Avslutningsvis anser jag att metoden som användes ändå var relativt lyckad för
utredandet av problemet. Den gav ett tydligt och enkelt material att analysera. Det var
lätt att hitta mönstren i materialet. Den största svårigheten är att människan inte är
lämpad för att minnas denna typ av orddetaljer som efterfrågades i testet. Ett för
personerna enklare sätt hade varit att testa metaforernas påverkan på passivt minne.
Som vi tidigare diskuterat är det enklare att känna igen uttryck än att återge dem.
Problemet med detta skulle kunna vara att materialet inte blivit fullt lika tillförlitligt.

5.6 Vidare studier

Ett sätt att arbeta vidare med denna studie är genom att ta reda på om tendenserna i
materialet visar på fakta. En vidare bearbetning av detta material vore att låta fler
uppenbara eller vedertagna metaforer finnas med i texterna. Vi upptäckte att
personerna lyckades bättre med dessa samt när det fanns fler metaforer från samma
familj. Om man ska använda metaforer för att förbättra minne och inlärning får man
tänka på vilka typer av metaforer som främjar dessa processer. Man får försöka
använda metaforerna på ett sätt som är lämpligt beroende på vilket syfte man har med
att använda dem.

En alternativ studie vore att ta reda på om metaforer bättre stödjer det passiva minnet.
Detta görs genom att personerna får möjlighet att känna igen uttrycken. Vi diskuterade

                                                
26 Se 3.3 Resonemang bakom uppläggningen av undersökningen
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detta tidigare som en alternativ metod och dess möjliga nackdelar. Denna vinkling
borde studeras innan man utesluter metaforiska uttrycks påverkan på minnet. Studien
av Reynold och Schwartz (1983) koncentrerar sig inte främst på uttrycken utan en
metaforiska helhet därför kan denna studie och dess resultat inte helt jämföras med
den nu utförda undersökningen. Deras studie visade, som tidigare sagt, att de som läst
en metaforisk beskrivning mindes bättre innehållet i texten. Det går alltså inte att
bortse från metaforens möjliga påverkan på minnet, trots resultatet av denna
undersökning. Men kanske ska man vara försiktig att tillskriva metaforen alltför vid
betydelse.

Av intresse för vidare studier vore även att medvetet manipulera könsskillnaden. Det
skulle kunna vara intressant att utröna om de olika könen tilltalas av skilda uttryck.
Kvinnor sägs använda sig mer av indirekt tal, kanske använder de sig även av mer
metaforer, som i sig kan uppfattas som indirekta? Det skulle kunna finnas en
intressant koppling mellan sättet att tala och förmågan att uppfatta och förstå vissa
uttrycksformer. Deborah Tannen (1986) skriver t ex att kvinnor söker efter
metabudskap (på vilket sätt som någonting sägs) och det kanske gör att de lättare
uppfattar metaforer27 , som kräver mer anpassning till sammanhanget och öppenhet
för det egentliga budskapet, än män. Denna fundering vill visa på en möjlig aspekt på
hur man skulle kunna studera uttryck i förhållande till kön.

Ett hopp är att den text som visade på minimal skillnad28 mellan uttrycken skulle
kunna arbetas vidare på för att få fram mer om metaforens karaktär, fördelar och
påverkan. Detta skulle man kunna göra genom att medvetet använda sig av olika typer
av metaforer för att se om. Man skulle antagligen kunna finna fler typer av metaforer
som anses bättre lämpade att använda om man vill höja minneskapaciteten. Jag anser
att det finns mycket stöd att hämta hos metaforen om man vet hur man ska använda
den. Det kan också vara bra att reda ut metaforens möjligheter innan man använder
den i det utbildningssyfte som Petrie (1979) tidigare talade om. Personligen får jag
hålla med Green (1979) om att metaforen kanske inte är en nödvändighet för inlärning
av ny kunskap.

5.7 Avslutningsvis...

Att metaforer trots allt existerar och används regelbundet är det ingen tvekan om.
Frågan är ändå fortfarande vad deras existens egentligen innebär och vilken betydelse
de har för oss. Det verkar, enligt denna undersökning, som att de uppfattas även om
det sker omedvetet i stor utsträckning. Men att metaforer har någon större påverkan på
vårt aktiva minne har vi inte lyckats visa på. Ändå finns det någonting som gör att
personerna efter testet hellre ger exempel på metaforiska uttryck än bokstavliga. Att

                                                
27 I detta fall ser man metaforen ur ett pragmatiskt perspektiv; alltså hur den används och sätts i relation
till sammanhanget.
28 Text av Gerda Antti, se 5.1 Kvantitativa resultat: antal uttryck
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metaforen har ett syfte mer än att vara dekorativ är jag övertygad om, men exakt vad
detta syfte är kan jag inte svara på. Den verkar fylla ett behov hos människan,
eftersom den används flitigt.

Från att ha gått från en filosofisk aspekt av metaforen har vi nu börjat ta oss an
metaforen praktiskt. Det känns som om vi har närmat oss kärnan av metaforens
användning och kanske är det här man får börja nysta för att förstå metaforens
egentliga betydelse. Detta arbete innebär absolut inte ett slut på forskningen om
metaforer (varken för mig personligen eller för andra); mystiken infinner sig
fortfarande. Gåtan är på intet sätt löst. Det finns fortfarande mycket att lära om
fenomenet metaforer. Om det nu är någon som trots allt har tvivel om metaforens
betydelse eller dess existens, så är det bara att läsa denna text än en gång och leta...
Jag lovar att ni kommer att hitta så många metaforer att ni kan bada i dem!
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Bilaga 1

Bokstavlig version av:

Mötet med Lippys män

I slutet av den stora vägen svänger vägen till vänster. För att komma till vårt hus kör
man bara på och har ingenting på sin vänstra sida utom en höjd och på motsatta sidan
en och annan tvärgata. Ett antal turister körde förbi mig på väg till turistorten State
Park - som om de inte kunde hitta alla palmer de behövde inne i själva Poodle
Springs. En stor Buick Roadmaster körde efter mig och körde sakta. När vi fick en
sträcka framför oss som verkade tom ökade Buicken plötsligt fart, körde förbi och
ställde sig mitt på vägen en bit framför mig. Jag undrade vad jag hade gjort för fel.
Två män hoppade ut ur bilen, klädda i typiska sportkläder. De gick tillbaka mot den
plats där jag bromsat. Ett par skjutvapen syntes i händerna på dem. Jag sträckte mig
mot handskfacket, men det var för sent. De stod redan bredvid Fleetwooden.

"Lippy vill snacka med dig", sa någon nasalt åt mig.

Han såg ut som vilken obetydlig person som helst. Jag brydde mig inte om att komma
ihåg några detaljer. Den andre var längre och smalare men inte snyggare. Men de höll
sina vapen som om de var vana vid att hålla i vapen.

"Och vad kan Lippy vara för en? Och stoppa undan puffrorna. Jag har inget vapen."

"Sen han hade talat med dig stack du till snutarna. Det gillade Lippy inte."

"Låt mig gissa", sa jag glatt. "Lippy bör vara den mister Lipshultz som sköter eller
äger Agony Club som ligger utanför det område som snutarna i Poodle Springs har
som arbetsuppgift. Agony Club sysslar med olagliga saker. Varför är det så noga för
honom att träffa mig att han skickar ut två stycken spanare efter mig?"

"Det gäller affärer, ditt arsle."

"Givetvis. Jag trodde inte vi var så nära vänner att han inte kunde äta lunch utan mig."

Den längre av pojkarna gick runt bakom Fleetwooden och sträckte ut handen mot
dörrhandtaget. Det var nu det måste ske om det skulle bli något alls. Jag tryckte till på
gaspedalen. En billig bil skulle ha stannat men inte Fleetwooden. Den åkte i väg och
drog med sig den längre skurken, han rullade runt på marken. Fleetwooden
kolliderade hårt med bakre stötfångaren på Buicken. Jag kunde inte se hur det gick
med Fleetwooden. Kanske en buckla eller två på främre stötfångaren. Mitt i krocken
ryckte jag upp luckan till handskfacket och grep den trettioåtta jag haft i Mexico. Inte
för att jag behövt den. Men när man är tillsammans med Linda tar man inga risker.

Den mindre gangstern hade börjat springa. Den andra satt kvar på rumpan. Jag
hoppade ut ur Fleetwooden och sköt ett skott över huvudet på honom.

(ur Poodle Springs av Raymond Chandler)



Bilaga 2

Metaforisk version av:

Mötet med Lippys män

I slutet av huvudstråket svänger vägen till vänster. För att komma till vårt hus kör man
bara på och har ingenting på sin vänstra sida utom en höjd och på motsatta sidan en
och annan tvärgata. Ett antal turister körde förbi mig på väg till palmerna i State Park -
som om de inte kunde hitta alla palmer de behövde inne i själva Poodle Springs. En
stor Buick Roadmaster låg efter mig och tog det lugnt. När vi fick en sträcka framför
oss som verkade tom satte Buicken plötsligt fart, smet förbi och ställde sig mitt på
vägen en bit framför mig. Jag undrade vad jag hade gjort för fel. Två män hoppade ut
ur bilen, klädda i typiska sportkläder. De travade tillbaka mot den plats där jag
bromsat in. Ett par skjutvapen blänkte till  i händerna på dem. Jag sträckte mig mot
handskfacket, men det var för sent. De stod redan bredvid Fleetwooden.

"Lippy vill snacka med dig", gläfste en nasal röst åt mig.

Han såg ut som vilken billig skit som helst. Jag brydde mig inte om att lägga några
detaljer på minnet. Den andre var längre och smalare men inte mera aptitlig. Men de
höll sina vapen på ett naturligt kompetent sätt.

"Och vad kan Lippy vara för en? Och stoppa undan puffrorna. Jag har inget vapen."

"Sen han hade talat med dig stack du till snutarna. Det gillade Lippy inte."

"Låt mig gissa", sa jag friskt. "Lippy bör vara den mister Lipshultz som sköter eller
äger Agony Club som ligger utanför det område som snutarna i Poodle Springs råder
över. Agony Club sysslar med olagliga saker. Varför är det så noga för honom att
träffa mig att han skickar ut två stycken spanare efter mig?"

"Det gäller affärer, ditt arsle."

"Givetvis. Jag trodde inte vi var så nära vänner att han inte kunde äta lunch utan mig."

Den längre av pojkarna gick runt bakom Fleetwooden och sträckte ut handen mot
dörrhandtaget. Det var nu det måste ske om det skulle bli något alls. Jag tryckte till på
gaspedalen. En billig bil skulle ha tjuvstannat men inte Fleetwooden. Den sköt i väg
och drog med sig den längre skurken, han rullade runt på marken. Fleetwooden
kolliderade hårt med bakre stötfångaren på Buicken. Jag kunde inte se hur det gick
med Fleetwooden. Kanske en buckla eller två på främre stötfångaren. Mitt i krocken
ryckte jag upp luckan till handskfacket och grep den trettioåtta jag haft i Mexico. Inte
för att jag behövt den. Men när man är tillsammans med Linda tar man inga risker.

Den mindre gangstern hade börjat springa. Den andra satt kvar på rumpan. Jag
hoppade ut ur Fleetwooden och sköt ett skott över huvudet på honom.

(ur Poodle Springs av Raymond Chandler)



Bilaga 3

Bokstavlig version av:

Tankar om livet

Om man kunde förstå? Jag tänker så många tankar som innebär: om man bara kunde
förstå? Jag tänker en tanke som om jag inte är medveten om vad det är jag tänker.
Ändå märker jag att jag snart är i gång igen. Vad det handlar om är bara allt jag har att
tänka på hela dagarna. Vad jag känner hos mig själv och hos andra. Som jag undrar
över.

Det var Doris som först talade om för mig att vet du att de kallar socialen för
fjärrvärmen? Henning sa det och att socialsekreterarna hade blivit så arga, men att de
hade lugnat sig när socialchefen hade sagt att de kallar Kvarna likadant.

Det är rätt lustigt med Doris, att hon, som mest är hemma, att hon ändå är den som
talar om flest nyheter. Hon har en stor släkt och de flesta bor nära, och hon är med i
Rädda barnen och i kyrkorådet och i centerkvinnorna så hon träffar egentligen mer
folk än jag och i sammanhang där man hinner med att prata, och det är där hon hör allt
hon hör, och ingenting glömmer hon bort.

Och allt det där, vad man har hört och har tänkt och har tyckt, allt vad man tror och
tänker, allt som har hänt och allt som har gjorts, och allt man har hört andra säga vad
de tycker, det är som en massa åsikter och känslor. Det är ett helt landskap.

Det är av vanliga människor som livet levs, eller av medborgarna, men nog verkar det
som om de som bestämmer inte bryr sig om vad som händer. Som om de hade glömt
att de själva har varit vanliga medborgare.

Inte för att Sture och Henning är några män som bestämmer, och inte för att jag tycker
att det är någon större skillnad på karlar och kvinnor, men en skillnad finns det ändå
tycker jag, och det är att vad än karlar pratar om så tror de att de talar mer "fakta" än
vad kvinnor gör.

Som den söndagen när vi åkte alla fyra för att uppvakta Stures chef Rainer på hans
födelsedag. Jag körde för Sture hade druckit alkohol, och vi hämtade dem, de stod vid
vägkanten och väntade, och Doris och jag satt där fram och karlarna där bak, och
likadant när vi åker hem men då är det Doris som kör eftersom karlarna och jag har
druckit. Det jag tänkte på var vad karlarna pratade om den gången, vad det var för
"fakta" de då pratade om, och den gången blev det vägverket. Det började med
väglaget men sen blev det vägverket vi talade om hela vägen till Gudhem. Visst är
vägen gropig men det vet vi ju redan, och visst har det skickats skrivelser med
namnunderskrifter, men vad har det hjälpt.

(ur Fjärrvärme av Gerda Antti)



Bilaga 4

Metaforisk version av:

Tankar om livet

Om man kunde förstå? Jag tänker så många tankar som börjar med: om man bara
kunde begripa? Jag följer en tanketråd som om jag följde ett rep i en tät dimma. Ändå
märker jag att jag snart är i gång igen. Vad det handlar om är bara allt jag har omkring
mig hela dagarna. Vad jag känner hos mig själv och hos andra. Som jag undrar över.

Det var Doris som först talade om för mig att vet du att de kallar socialen för
fjärrvärmen? Henning sa det och att socialsekreterarna hade blivit så förargade, men
att de hade lugnat ner sig när socialchefen hade sagt att de kallar Kvarna likadant.

Det är rätt lustigt med Doris, att hon, som mest sitter hemma, att hon ändå är den som
kommer med mest nyheter. Hon har en stor släkt och de flesta bor i krokarna, och hon
är med i Rädda barnen och i kyrkorådet och i centerkvinnorna så hon träffar
egentligen mer folk än jag och i sammanhang där man får tid att prata, och det är där
hon hör allt hon hör, och ingenting glömmer hon bort.

Och allt det där, vad man har hört och har tänkt och har tyckt, allt vad man tror och
tänker, allt som har hänt och allt som har gjorts, och allt man har hört andra tycka och
tänka, det är som en tät buskvegetation av åsikter och känslor. Det är ett helt landskap.

Det är på marknivå som livet levs, eller på gräsrotsnivå, men nog verkar det som om
de höga träden inte bryr sig om vad som händer. Som om de hade glömt att de själva
har rötterna där.

Inte för att Sture och Henning är några höga trän, och inte för att jag tycker att det är
någon större skillnad på karlar och kvinnor, men en skillnad finns det ändå tycker jag,
och det är att vad än karlar pratar om så tror de att de talar mer "fakta" än vad kvinnor
gör.

Som den söndagen när vi åkte alla fyra för att uppvakta Stures chef Rainer på hans
födelsedag. Jag körde för Sture hade tagit ett par, och vi hämtade upp dem, de stod vid
vägkanten och väntade, och Doris och jag satt där fram och karlarna där bak, och
likadant på hemvägen men då är det Doris som kör eftersom karlarna och jag har
druckit. Det jag tänkte på var vad karlarna pratade om den gången, vad det var för
"fakta" de då tog tag i, och den gången blev det vägverket. Det började med väglaget
men sen blev det vägverket hela vägen in till Gudhem. Visst är vägen gropig men det
vet vi ju sen gammalt, och visst har det skickats skrivelser med namnunderskrifter,
men vad har det hjälpt.

(ur Fjärrvärme av Gerda Antti)



Bilaga 5

Mötet med Lippys män

I slutet av ______________ svänger vägen till vänster. För att komma till vårt hus kör
man bara på och har ingenting på sin vänstra sida utom en höjd och på motsatta sidan
en och annan tvärgata. Ett antal turister körde förbi mig på väg till ______________
State Park - som om de inte kunde hitta alla palmer de behövde inne i själva Poodle
Springs. En stor Buick Roadmaster ______________ efter mig och ______________
. När vi fick en sträcka framför oss som verkade tom ______________ Buicken
plötsligt fart, ______________ förbi och ställde sig mitt på vägen en bit framför mig.
Jag undrade vad jag hade gjort för fel. Två män hoppade ut ur bilen, klädda i typiska
sportkläder. De ______________ tillbaka mot den plats där jag ______________ . Ett
par skjutvapen ______________ i händerna på dem. Jag sträckte mig mot
handskfacket, men det var för sent. De stod redan bredvid Fleetwooden.

"Lippy vill snacka med dig", ______________ åt mig.

Han såg ut som vilken ______________ som helst. Jag brydde mig inte om att
______________ . Den andre var längre och smalare men inte ______________ .
Men de höll sina vapen ______________ .

"Och vad kan Lippy vara för en? Och stoppa undan puffrorna. Jag har inget vapen."

"Sen han hade talat med dig stack du till snutarna. Det gillade Lippy inte."

"Låt mig gissa", sa jag ______________ . "Lippy bör vara den mister Lipshultz som
sköter eller äger Agony Club som ligger utanför det område som snutarna i Poodle
Springs ______________ . Agony Club sysslar med olagliga saker. Varför är det så
noga för honom att träffa mig att han skickar ut två stycken spanare efter mig?"

"Det gäller affärer, ditt arsle."

"Givetvis. Jag trodde inte vi var så nära vänner att han inte kunde äta lunch utan mig."

Den längre av pojkarna gick runt bakom Fleetwooden och sträckte ut handen mot
dörrhandtaget. Det var nu det måste ske om det skulle bli något alls. Jag tryckte till på
gaspedalen. En billig bil skulle ha ______________ men inte Fleetwooden. Den
______________ i väg och drog med sig den längre skurken, han rullade runt på
marken. Fleetwooden kolliderade hårt med bakre stötfångaren på Buicken. Jag kunde
inte se hur det gick med Fleetwooden. Kanske en buckla eller två på främre
stötfångaren. Mitt i krocken ryckte jag upp luckan till handskfacket och grep den
trettioåtta jag haft i Mexico. Inte för att jag behövt den. Men när man är tillsammans
med Linda tar man inga risker.

Den mindre gangstern hade börjat springa. Den andra satt kvar på rumpan. Jag
hoppade ut ur Fleetwooden och sköt ett skott över huvudet på honom.

(ur Poodle Springs av Raymond Chandler)



Bilaga 6

Tankar om livet

Om man kunde förstå? Jag tänker så många tankar som  ______________ : om man
bara kunde begripa? Jag ______________ som om jag ______________ . Ändå
märker jag att jag snart är igång igen. Vad det handlar om är bara allt jag har
______________ hela dagarna. Vad jag känner hos mig själv och hos andra. Som jag
undrar över.

Det var Doris som först talade om för mig att vet du att de kallar socialen för
fjärrvärmen? Henning sa det och att socialsekreterarna hade blivit så
______________, men att de hade ______________ sig när socialchefen hade sagt att
de kallar Kvarna likadant.

Det är rätt lustigt med Doris, att hon, som mest ______________, att hon ändå är den
som ______________ nyheter. Hon har en stor släkt och de flesta bor
______________, och hon är med i Rädda barnen och i kyrkorådet och i
centerkvinnorna så hon träffar egentligen mer folk än jag och i sammanhang där man
______________ att prata, och det är där hon hör allt hon hör, och ingenting glömmer
hon bort.

Och allt det där, vad man har hört och har tänkt och har tyckt, allt vad man tror och
tänker, allt som har hänt och allt som har gjorts, och allt man har hört

______________, det är som ______________ åsikter och känslor. Det är ett helt
landskap.

Det är ______________ som livet levs, eller ______________, men nog verkar det
som om ______________ inte bryr sig om vad som händer. Som om de hade glömt att
de själva har ______________ .

Inte för att Sture och Henning är några ______________, och inte för att jag tycker att
det är någon större skillnad på karlar och kvinnor, men en skillnad finns det ändå
tycker jag, och det är att vad än karlar pratar om så tror de att de talar mer "fakta" än
vad kvinnor gör.

Som den söndagen när vi åkte alla fyra för att uppvakta Stures chef Rainer på hans
födelsedag. Jag körde för Sture hade ______________, och vi ______________ dem,
de stod vid vägkanten och väntade, och Doris och jag satt där fram och karlarna där
bak, och likadant ______________ men då är det Doris som kör eftersom karlarna
och jag har druckit. Det jag tänkte på var vad karlarna pratade om den gången, vad det
var för "fakta" de då ______________, och den gången blev det vägverket. Det
började med väglaget men sen blev det vägverket hela vägen ______________
Gudhem. Visst är vägen gropig men det vet vi ju ______________, och visst har det
skickats skrivelser med namnunderskrifter, men vad har det hjälpt.

(ur Fjärrvärme av Gerda Antti)


