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Projektet Hälsolitteracitet och kunskapsbyggande i informationssamhället har som ett 
övergripande syfte att studera kunskapsanvändning och lärande i social kontext, i det här fallet i 
frågor om hälsa och sjukdom. I projektet undersöks hur gravida och föräldrar på olika sätt 
utvecklar kunskap i en specifik situation: när man väntar eller har ett barn med hjärtfel. Projektets 
frågor rör hur föräldrarna hanterar den information som ges och söks i samtal och texter: Vilka 
källor, medel och resurser, inom och utom vården, erbjuds och används? Hur utvecklar 
föräldrarna kunskap och förståelse av både den medicinska och den sociala situationen och hur 
kan de använda kunskaper i reella situationer? Hur förmedlas och förstås olika slag av 
information och kunskap?  

I detta föredrag presenteras resultat från en studie av användningen av medicinska fackord och 
begrepp i samtal om hjärtfel, vid vårdbesök och även i sammanhang utanför vården. Vilka 
uttryck förekommer och hur introduceras, förklaras och används olika medicinska fackord och 
begrepp i samtalen, av både läkare och föräldrar? Huvudmaterialet utgörs av inspelade 
vårdsamtal. Därtill studeras bilder/skisser och visst material från intervjuer, bloggar m.m. Studien 
har en samtalsanalytisk infallsvinkel (jfr Melander Marttala 1999) i kombination med ett 
sociokulturellt perspektiv på lärande med betoning på språkets medierande funktion (se t.ex. 
Säljö 2000).  

I de studerade vårdsamtalen finner man olika medicinska fackord, begrepp och beskrivningar, 
som exempelvis förmak, klaffar, vener, ductus, enkammarhjärta, transposition, aortastenos, 
saturation, VSD. Dessa uttryck introduceras i ett vårdsamtal och kan sedan användas i nya 
samtal, i bloggar och forum eller andra sammanhang, av både läkare och föräldrar. Uttrycken och 
beskrivningarna blir bekanta och användbara. Ett kunskapsbyggande kan ske. Fackorden och 
beskrivningarna fungerar som resurser och (medierande) redskap, för beskrivning, förståelse, 
kommunikation, i olika kontexter. Att föräldrar orienterar sig mot, blir bekanta med och även 
själva använder ett medicinskt fackspråk kan ses som en aspekt av hälsolitteracitet.  
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