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Sammendrag 

I et stadig mer internasjonalt Norge fører økende mengder arbeidsmigranter til at mange 
arbeidsplasser blir flerspråklige. Fordi flerspråklig kommunikasjon er noe som berører 
utallige arbeidsplasser og deres ansatte, er det et interessant og viktig forskningstema. 
Avhandlingen min undersøker naturlig forekommende samtaler mellom mennesker med ulik 
språkbakgrunn på to arbeidsplasser i Norge. Materialet består av lyd og videoopptak. 

For å kunne si noe om hvordan forståelse etableres mellom deltakerne i samtalene, belyses og 
undersøkes ulike samtaleutdrag gjennom teorier knyttet til samtaleanalyse, flerspråklig 
kommunikasjon og språkhandlingsteori. Prosjektet er preget av å prøve teori mot empiri, og 
består av undersøkelser rettet mot etablering, sikring og gjenoppretting av forståelse i 
samtaler. 

Forståelse etableres i samtaler når den fremvises og aksepteres. Den kan vises gjennom 
implisitte eller eksplisitte signaler. Eksplisitte signaler på forståelse brukes oftest til å 
signalisere forståelse og koordinering på lavere nivåer på handlingsstigen; språklige tegn og 
oppfattelse av kommunikativ adferd. Det er preferert å innlede reparasjonsinitiativ på lavere 
nivåer i handlingsstigen. Disse innledningene er mindre truende for samtalepartnerens ansikt, 
og de gir samtalepartneren mulighet til å lete etter potensielle problemer på høyere nivåer i 
handlingsstigen enn det som er initiert.  

Deltakerne tar seg tid til å etablere, sikre og gjenopprette forståelse. De er orientert mot 
intersubjektivitet og denne orienteringen gjør at de kommunikative prosjektene stort sett 
lykkes. Når kommunikasjonen går problemfritt er deltakerne orientert mot progresjon, men 
når noe må repareres prioriterer deltakerne intersubjektivitet til forståelse er etablert. Dette 
betyr ikke at deltakerne ikke er orientert mot progresjon og mottakerdesign i reparasjonene og 
i fremvisningen av forståelse. De velger oftest reparasjonsmetoder som er minst mulig 
kostnadskrevende og ansiktstruende. 

Flere preferanser kan eksistere på samme tid, noen ganger med ulik styrkegrad. Orienteringen 
mot både progresjon og intersubjektivitet viser seg spesielt i deltakernes orientering mot 
potensielle problemer i samtalen. Forståelsesstrategier handler ikke bare om hvordan 
forståelse etableres, men om hvordan den fremvises og feiloppfatninger dermed oppdages. 
Strategiene foregriper mulige problemer med forståelsen, og kan dermed forebygge 
misforståelser og  reparasjoner forbundet med det.Hvis en preferanse dominerer på 
bekostning av en annen vil ikke det si at den andre blir suspendert. Den settes på vent frem til 
den dominerende preferansen har utspilt seg. Noe som betyr at deltakere i samtaler ikke 
nødvendigvis må velge mellom å ha en samtale med fremdrift, en hvor de tar hensyn til 
hverandre, og en hvor de forstår hverandre, preferansene tilpasses hverandre i de ulike 
situasjonene. 
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1. Innledning 

1.1. Prosjekt og forskningsspørsmål  

I et stadig mer internasjonalt Norge fører økende mengder arbeidsmigranter til at flere 

arbeidsplasser blir flerspråklige. Ulik språkbakgrunn fører til utfordringer i interaksjonen, og 

mange spørsmål melder seg: Hvordan kommuniserer arbeidere med hverandre når de har ulik 

språkbakgrunn? I hvilken grad begrenser språket kommunikasjonen, og hvilke konsekvenser 

har det for relasjonen mellom mennesker som jobber sammen? Blir det et babelstårn av språk 

og stemmer, eller kommuniseres det gjennom et forenklet og spesialisert språk? Da 

flerspråklig kommunikasjon er noe som berører utallige arbeidsplasser og deres ansatte, er 

dette både interessant og viktig å forske på. Jeg fikk kjennskap til dette som et forskningstema 

gjennom professor Jan Svennevig og forskningssenteret Multiling ved Universitetet i Oslo. 

Multiling er et senter for flerspråklighet som forsker på ulike temaer tilknyttet flerspråklighet. 

Senteret har som visjon å «bidra med kunnskap om muligheter og utfordringer ved 

flerspråklighet slik at samfunnet effektivt kan forvalte språklig mangfold og at individer kan 

få utvidet sitt kommunikative handlingsrom»1.  

I mitt prosjekt vil jeg bruke materiale jeg har fått tilgang til gjennom Multiling. Det består av 

lyd og videoopptak fra to flerspråklige arbeidsplasser i Norge, og er utgangspunktet for mine 

undersøkelser. Jeg har valgt å bruke samtaleanalyse som metode, og jeg har vært spesielt 

interessert i hvordan de ulike aktørene legger til rette for forståelse.  

Min problemstilling er: 

Hvordan etableres forståelse i samtaler mellom mennesker med ulik språkbakgrunn på 

en arbeidsplass i Norge, og hvordan gjør overordnede preferanser seg gjeldende i 

meningsforhandlingen? 

For å besvare dette spørsmålet har jeg valgt å formulere to forskningsspørsmål som vil ta for 

seg hver sin side av det å etablere forståelse. Disse spørsmålene utgjør to kapitler hvor 

forståelse undersøkes, og målet er at de sammen skal kunne gi svar på problemstillingen. 

                                                      
1 http://www.hf.uio.no/multiling/om/om.html 
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Forskningsspørsmål 1: Hvilke overordnede preferanser tas det hensyn til i fremvisningen av 

forståelse, og hvordan viser deltakerne at de har forstått hverandres ytringer? 

Forskningsspørsmål 2: Hvordan gjenopprettes og sikres forståelse gjennom reparasjoner, og 

hvilke overordnede preferanser er de ulike reparasjonstypene orientert mot? 

Overordnede preferanser er i denne avhandlingen definert som de for progresjon, 

mottakerdesign og intersubjektivitet. Andre preferanser nevnes også underveis, men det er 

disse tre problemstillingen i hovedsak er ute etter å undersøke.  

Problemstillingen undersøkes i hovedsak gjennom teorier fra samtaleanalyse, flerspråklig 

kommunikasjon og språkhandlingsteori. Prosjektet vil være preget av å prøve teori mot 

empiri. Jeg vil bruke utdrag fra samtaler i materialet og belyse dem gjennom overnevnte 

teorier. Slik ønsker jeg å finne trekk ved samtalene som kan si noe om hvordan forståelse 

etableres mellom samtaledeltakerne. Det vil være særlig fokus på signalisering av forståelse, 

reparasjoner og deltakernes orientering mot mulige forståelsesproblemer. Dette fordi 

fenomener relatert til en eller flere av disse kategoriene har vært godt representert i materialet, 

samt at de etter min mening gir en godt bilde på hvordan mening forhandles, etableres og 

sikres i samtalene.  

 

1.2. Tidligere forskning 

Andrespråksforskning har hovedsakelig forholdt seg til en av to hovedretninger: 

andrespråkslæring og tverrkulturell kommunikasjon. Forskningen på andrespråkslæring har 

lang tradisjon i å studere morsmålsbrukeres strategier i interaksjon med andrespråksbrukere 

gjennom undersøkelser av såkalt ‘foreigner talk’ (Svennevig 2009a: 1). Foreigner talk er en 

term som blir brukt om interaksjonelle og språklige tilpasninger som foretas av en 

førstespråksbruker i samtale med en andrespråksbruker.  «Man har tenkt seg 

kommunikasjonsstrategier som positive ressurser som kan læres og utnyttes aktivt i 

kommunikasjon» (2009a: 2).  

Tverrkulturell forskning har vært opptatt av forskjeller i høflighetskonvensjoner, turtaking, 

formuleringsmåter og ikke-verbale signaler. Her har studier av misforståelser vært et 

gjennomgående tema (Svennevig 2005: 1).  
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Samtaleanalytikere har vært opptatt av å studere samtaler for å avdekke deltakernes egne 

praksiser i kommunikasjon. Her studeres andrespråkssamtaler primært som en kommunikativ 

aktivitet i seg selv, og ikke et utgangspunkt for læring (Svennevig 2009a: 2).  

I de senere årene har det her vært interesse for å studere hvordan deltakerne i 

andrespråkssamtaler etablerer og forhandler frem forståelse (Svennevig 2005: 1). Slik flyttes 

fokuset bort fra den enkelte språkbrukers kompetanse og til interaksjonelle prosedyrer som 

krever samarbeid fra alle deltakere i en samtale.  

Denne avhandlingen plasserer seg i den samtaleanalytiske tradisjonen ved å undersøke 

samtaleutdrag gjennom innsikter samtaleanalytisk teori har forsket frem.  

 

1.3. Avhandlingens disposisjon 

Avhandlingen begynner med et teorikapittel. Teorien er særlig fokusert rundt meningsskaping 

som et felles prosjekt, reparasjoner og orientering mot mulige forståelsesproblemer. Kapittelet 

er delt inn i fire underkapitler som tar for seg samtaleanalyse, reparasjoner og sosiale hensyn, 

mening og forståelse og flerspråklig kommunikasjon. Deretter følger en presentasjon av 

materiale og transkripsjonsmetode. Metodekapittelet tar for seg valget av metode for 

avhandlingen. Her skal vi innom samtaleanalyse som metode, og vi skal de på abduksjon som 

metode for å treffe slutninger. Med dette har vi et grunnlag for resten av avhandlingen. 

Undersøkelsene er fordelt på to tematiske kapitler: Etablering av forståelse og Reparasjoner.  

Disse undersøkelsene vil være grunnlaget for drøftingskapittelet som diskuterer dem i forhold 

til problemstillingen.  
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2. Teori 

Dette kapittelet er delt opp i fire underkapitler: Samtaleanalyse, reparasjon og sosiale 

relasjoner, mening og forståelse og flerspråklig kommunikasjon. Hvert av underkapitlene vil 

gjøre rede for sentrale deler av teorien forbundet med dem, slik at vi får et teoretisk grunnlag 

for undersøkelsene senere i avhandlingen. Som nevnt innledningsvis vil denne avhandlingen 

være preget av å prøve teori mot praksis, og det vil derfor også presenteres noe teori i senere 

kapitler. All teori er forbundet med hovedpunktene som gjennomgås her. Teorien som er 

utvalgt for å besvare min problemstilling er særlig fokusert rundt meningsskaping som et 

felles prosjekt, reparasjoner og orientering mot mulige forståelsesproblemer. 

 

2.1. Samtaleanalyse 

Vi begynner med å gjennomgå noe av bakgrunnen for og fremveksten av samtaleanalysen 

som teoretisk retning innenfor studier av språk. Vi skal se på hva samtaleanalyse er, hva som 

undersøkes og hvordan det gjøres. Samtalen er en kompleks organisasjon og vi redegjør for 

noen av de mest grunnleggende elementene. Vi avslutter med å gjennomgå reparasjon som 

fenomen i samtaler. 

  

2.1.1. Studiet av samtaler 

Studiet av språk har ulike tradisjoner, og ulike oppfatninger av hvordan kommunikasjon 

fungerer. Vi skal kort innom dette for å forsøke å skape en kontekst for samtaleanalyse som 

teoretisk retning innenfor studier av språk og kommunikasjon. I følge Per Linell er 

monologisk tekst- og ytringsforståelse den tradisjonelt mest brukte innenfor lingvistikken 

(Linell 2006: 158). En slik forståelse hører til tradisjoner som rasjonalisme og objektivisme, 

og ser på språk som en slags kanal for overføring av et budskap fra en sender til en mottaker. I 

Spørsmålet om talegenrane understreker Mikail Bakhtin at man ofte har undersøkt språket 

«frå den talande sitt synspunkt, frå ein talande sitt synspunkt, utan den nødvendige relasjonen 

til andre deltakarar i talekommunikasjonen» (Bakhtin 1998: 9). Hvis vi undersøker språket 

slik, trenger språket bare en taler og et objekt for det som sies.  
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En dialogisk tilnærming til tekst og ytringsforståelse inkluderer en mer aktiv rolle hos 

mottaker. Avsender trenger bekreftelse fra mottaker om at budskapet er forstått, og på denne 

måten kan vi påstå at kommunikasjon er et system hvor samarbeidet mellom de 

kommuniserende er avgjørende (Berge 1994: 96). Dette samarbeidet er nødvendig for 

forståelse og klargjøring av kommunikasjonen, og for å unngå misforståelser. Et dialogisk 

perspektiv anerkjenner at «All forståing er svanger med eit svar og føder alltid eit svar, - 

lyttaren vert talar» (Bakhtin 1998: 11). Bakhtin påpeker at alle ytringer er del av en kompleks 

ytringskjede; de bærer i seg tidligere ytringer som den samtidige ytringen forholder seg til på 

flere måter. Et slikt syn har man i samtaleanalysen, hvor man ser at alle ytringer former 

konteksten, de viser forståelse eller ikke-forståelse av den foregående ytringen, og styrer 

derfor hvordan samtalen utvikler seg videre. Slik kan vi si at kommunikasjon er språklig 

samhandling. Når vi bruker språket gjør vi det for å skape mening, men det skjer først når 

språket inngår i kommunikasjon der vi bruker det for å gjøre noe (Svennevig 2009b: 13). Den 

som bruker språket ytrer noe til noen i en kontekst. Ved å gjøre dette utføres handlinger. Når 

vi ytrer noe til noen i hverdagssamtaler, på jobb eller skole kan vi hilse, formane, klage eller 

sladre – alle disse handlinger som realiseres gjennom språket i en samtale. Samtaleanalysen er 

opptatt av spørsmål som angår form versus funksjon (Nielsen & Nielsen 2011: 31). Ved å 

undersøke formen språkhandlingen har kan man også undersøke hva den gjør.  

 

Samtaleanalyse har sitt utspring fra en retning innen sosiologien som kalles etnometodologi. 

De tidligste forskerne innenfor samtaleanalyse (CA – conversation analysis) hadde derfor 

sosiologisk bakgrunn, mens det i dag også er forskere med språk- og 

kommunikasjonsvitenskapelig bakgrunn. Som nevnt av Nielsen & Nielsen har samtaleanalyse 

som forutsetning at samtaler skal kan tas opp på bånd, og transportable båndopptagere fantes 

ikke før rundt 1960 (2011: 17). På den tiden begynte Harvey Sacks, en av de mest kjente 

tidlige samtaleanalytikerne, å ta opp samtaler for analyse. Gail Jefferson var også en viktig 

personlighet i etableringen av samtaleanalyseforskning, hun utviklet et transkripsjonssystem 

som i mer eller mindre original form brukes over hele verden i dag (2011: 17). 

 

2.1.2. Samtalens organisering 

Samtalen krever at vi koordinerer våre handlinger, og et av de mest grunnleggende behovene 

er fordeling av taletiden (Svennevig 2009b: 91). En aktørs taletid kalles for en tur , og de ulike 
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turene koordineres av et normsystem. De forskjellige normene sier noe om hvem som kan 

prate og når de kan prate. Når en aktør har ordet har han rett til å fullføre sin tur. Dersom noen 

andre tar over i hans tur, kan det oppfattes som en avbrytelse som overskrider normene og 

vedkommende kan bli utsatt for sanksjon (2009b: 92). For at en aktør skal vite når det er 

passende å ta ordet må han forstå hva samtalepartneren er i ferd med å gjøre. Dersom man 

skal svare på et spørsmål er turen kortere enn hvis man er i ferd med å fortelle en historie. 

Kunnskap om turtakningssystemet baserer seg på pragmatisk og grammatisk kompetanse. 

Aktørene tolker ytringer for å finne ut når en pragmatisk relevant handling er fullført, den 

syntaktiske organiseringen av den (når en setning eller en frase er produsert), intonasjon og 

stemmeføring, samt blikk, mimikk og gester (2009b: 92).  

Når en aktør har fullført sin tur får han en spesiell mulighet til å utpeke neste taler. Det kan 

skje gjennom et spørsmål, en henvendelse eller ved blikk og gestikulering. Dersom han ikke 

utpeker en ny taler kan hvem som helst ta ordet. Noen ganger kan noen ta ordet i andres 

taletur slik at begge snakker på likt. Da får vi overlappende tale. Overlappende tale arter seg 

på mange ulike måter og vil ikke alltid fungere som en avbrytelse eller ordkamp. Noen ganger 

kommer svar eller kvitteringer samtidig med annen tale, uten at taleturen blir avbrutt.  

Som tidligere nevnt brukes språk for å skape mening gjennom handlinger. Noen 

språkhandlinger kan danne sekvenser, hvor de ulike delene er tett knyttet sammen (2009b: 

87). Fordi emner i samtaler ofte er skiftende er det vanskelig å si at det er de som organiserer 

samtaler: «meget tale kan lettere beskrives som tale der bruges til noget, tale der gør noget, 

end som tale der handler om noget, dvs. tale om noget» (Nielsen & Nielsen 2011: 61). Det er 

sekvenser som organiserer samtaler, fordi sekvensstrukturen er bestemmende for hva som 

forventes av aktørene i løpet av samtalen.  

Preferanser er en betegnelse på ulike motivasjoner eller drivkrefter i samtaler. De er 

strukturelle og organiserer mye av interaksjonen (Sidnell 2010: 77). Det finnes overordnede 

preferanser som sørger for at samtaler drives frem (progresjon), at vi sikrer forståelse 

(intersubjektivitet) og at vi tar hensyn til samtalepartneren vår (mottakerdesign). Preferanser 

kan strukturere turpar ved å legge opp til bestemte svar. Turpar  er sekvenser hvor den ene 

ytringen forventer den neste, det kan være spørsmål-svar, tilbud-aksept eller hilsen-hilsen. Et 

turpar består av en første språkhandling og en andre språkhandling. Når en første 

språkhandling er produsert oppstår det et potensielt responspunkt (Nielsen & Nielsen 2011: 

62). I turpar kan første språkhandling legge opp til bestemte andre språkhandlinger.  



7 
 

Et spørsmål som «du har ikke planer i kveld?» prefererer en negativ respons som «nei» eller 

tilsvarende. Spørsmålet «du har kanskje planer i kveld?» prefererer et positivt svar som «ja» 

eller tilsvarende. Mer overordnet projiserer begge spørsmålene at responsen er et svar.  

Preferanser har i denne sammenheng ikke noe med lyst eller motivasjon å gjøre, men er et 

teknisk begrep. Prefererte handlinger er de mest sosialt aksepterte, minst problematiske eller 

sensitive handlingene. Disprefererte handlinger er mer problematiske for samtalen ved at de 

kan være mer sensitive og mindre sosialt aksepterte. Prefererte handlinger er de mest 

forventede responser turparet projiserer, disprefererte handlinger er responser som er mindre 

forventet. En preferert respons vil gjøre handlingen fremsatt i første språkhandling vellykket. 

Prefererte handlinger kommer ofte som direkte respons, mens disprefererte handlinger gjerne 

oppstår etter en stillhet, og følger med dempere som forklaringer, nedtoninger eller lignende.  

Språkhandlinger kan innledes gjennom presekvenser. En presekvens skal klarlegge 

forutsetningene for å utføre en bestemt språkhandling, og kan godkjennes eller avvises. 

(Svennevig 2009b: 89). Dersom jeg ønsker å få med meg en medstudent på lunsjpause, kan 

jeg innlede språkhandlingen med presekvensen: er du sulten? Dersom svaret er ja kan jeg gå i 

gang med invitasjonen om lunsj sammen. Sekvenser kan også få oppfølginger, disse kalles 

postsekvenser.  

 

2.1.3. Reparasjon 

I samtaler oppstår det ofte problemer med både å ytre, høre, akseptere og forstå hva som sies. 

Slike problemer kan repareres. Som teoretisk begrep er reparasjon den praksis som forholder 

seg til disse problemene. Den ytringen, eller delen av en ytring som blir gjenstand for 

reparasjon kaller vi for en «problemkilde». En problemkilde trenger ikke å inneholde feil 

eller mangler som er hørbare, det kan være mange grunner til at noe vurderes som 

problematisk og derfor må repareres. Når et problem oppstår kan noen i samtalen ta initiativ 

til å løse det, enten den som ytret problemkilden eller andre. Dersom aktøren som ytret 

problemkilden initierer reparasjon kaller vi det selv-initiert reparasjon, om noen andre i 

samtalen gjør det kaller vi det annen-initiert reparasjon. Som Schegloff, Jefferson og Sacks 

poengterer i artikkelen The Preference for Self-Correction in the Organization of Repair in 

Conversation fra 1977, er det forskjell på å initiere en reparasjon og å utføre en vellykket 

reparasjon. Fordi en reparasjon alltid har potensiale til å mislykkes, må initiativet skilles fra 
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resultatet (Schegloff, Jefferson & Sacks 1977: 365). Man kan selvsagt initiere en reparasjon 

som lykkes, men noen ganger vil initiativet til å rette opp problemet være separat fra å løse 

det. Skillet mellom initiativ og utførelse av en reparasjon, samt mellom hvem som initierer 

eller utfører den, gjør at vi får fire forskjellige typer reparasjon: 

- Selvinitiert selvreparasjon: Reparasjon initiert og utført av den som ytret problemkilden. 

- Selvinitiert annenreparasjon: Reparasjon initiert av den som ytret problemkilden, men 

utført av en annen aktør i samtalen. 

- Anneninitiert selvreparasjon: Reparasjon utført av den som ytret problemkilden, men 

initiert av en annen aktør i samtalen. 

- Anneninitiert annenreparasjon: Reparasjon initiert og utført av en annen aktør enn den 

som ytret problemkilden. 

Selv-initiert og annen-initiert reparasjon har ulike plasseringer i forhold til ytringen som er 

problemkilden. En selv-initiert reparasjon kan forekomme i tre ulike posisjoner: i samme tur 

som problemkilden, i den turens overgangsrom eller i den tredje turen. Det vil si at selv-

initiert reparasjon kan skje i produksjonen av ytringen. Det kan for eksempel være at taleren 

leter etter et ord, sier feil ord eller er i ferd med å si feil ord. Da kan han selv initiere 

reparasjon i turen, og samtalen fortsetter uten at andre deltar i reparasjonen. Han kan også 

initiere reparasjon i overgangsrommet, som er en pause mellom første og andre tur. I følge 

Schegloff, Jefferson og Sacks vil det ofte være en lengre pause enn normalt etter en tur som 

har produsert et problem (1977: 374). Samtalepartneren holder gjerne tilbake for at den som 

ytret problemkilden skal få mulighet til å reparere. Dersom han ikke gjør det kan en annen-

initiert reparasjon begynne. Den andre kan enten initiere eller utføre en reparasjon. Dersom 

reparasjonen initieres kan det oppstå selv-initiert reparasjon i den tredje turen, altså en 

tredjeposisjons reparasjon. Annen-initiert reparasjon oppstår i den andre turen, turen etter 

problemkilden.  

Selv-initiert og annen-initiert reparasjon gjøres ved hjelp av ulike initieringsteknikker. Selv-

initiering i første tur bruker gjerne ikke-leksikalsk tale som for eksempel å avbryte seg selv, 

trekke ut lyden, nøle eller annet for å signalisere at en mulig selv-initiert reparasjon er på vei 

(1977: 367). Annen-initiert reparasjon kan benytte seg av ulike turkonstruerende elementer, 

som for eksempel spørreord, repetering av problemkilden eller av deler av problemkilden, 

gjerne etterfulgt av spørreord, eller «du mener» pluss et forslag til forståelse av problemkilden 

(1977: 367). 
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Det finnes tre ulike måter å presentere et problem på i en annen-initiert reparasjon, vi 

gjennomgår de her ved hjelp av Svennevigs oversikt i artikkelen Trying the easiest solution 

first in other-initiation of repair fra 2008: 

1. Problemer med høringen av en ytring. Problemer med å høre en ytring kan føre til 

eksplisitte uspesifikke reparasjonsinnledere som «hva sa du?», eller implisitte uspesifikke 

innledere som «hæ?» eller «unnskyld?». De kan også føre til spesifikke innledere som 

hele eller delvise repetisjoner (Svennevig 2008: 337). Felles for reparasjonsinnledere som 

baserer seg på problemer med å høre en ytring er at de tar hensyn til samtalepartnerens 

ansikt. Ved å indikere at man ikke har hørt en ytring kan skylden for problemet like lett 

plasseres på den som ikke oppfattet ytringen som på den som produserte den.  

2. Problemer med å forstå en ytring. Ved forståelsesproblemer kan reparasjonsinnlederne 

vise at man ikke har forstått ytringen ved å uttrykke «hva mener du?», de kan etterspørre 

klargjøring av ytringen gjennom spørsmål som «hvor?» eller «når?». Man kan også 

innlede reparasjon ved å repetere eller parafrasere ytringen sammen med en 

forståelsessjekk: «mener du + parafrase» (2008: 337). 

3. Problemer med å akseptere en ytring. Problemer med å akseptere en ytring handler om 

ytringen både som en språklig handling og som en sosial handling. Det kan være 

problemer knyttet til sannheten i ytringen, samtalepartnerens rett til å komme med 

ytringen eller annet. Reparasjonsinnledere i forhold til akseptabiliteten av en ytring kan 

være indikasjoner på at det er et problem «det er en feil», «det er feil». Det kan være en 

spesifisering av problemet, eller et løsningsforslag «du mener ...?».  

Av disse er den minst kostnadskrevende metoden å indikere problemer med å ha hørt 

ytringen, litt mer krevende er det å indikere problemer med forståelsen og mest krevende er 

det å indikere problemer med akseptabiliteten av en ytring. Ifølge Svennevig foretrekker 

aktørene å indikere problemer med å høre en ytring om det er mulighet for det, før de 

indikerer problemer med forståelsen av en ytring (2008: 339). Schegloff, Jefferson og Sacks 

mener at reparasjon er et sekvensielt fenomen, fordi reparasjonen involverer egne segmenter i 

den pågående samtalesekvensen (Schegloff, Jefferson & Sacks 1977: 365). Disse 

reparasjonssegmentene har en annen organisasjon, som blant annet består av initiativ og 

resultat. Reparasjonssekvensen bryter altså inn i samtalesekvensen og må løses eller gis opp 

før den opprinnelige sekvensen gjenopptas. Det gjør at reparasjoner “bremser” progresjonen i 

samtaler, noe som igjen fører til at man ofte velger de minst kostnadskrevende reparasjonene. 
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Ved å indikere problemer med høringen av en ytring vil man også gi samtalepartneren 

mulighet til selv å vurdere forståelsen i ytringen, og eventuelt reparere den. Slik kan man også 

se at indikasjoner på hørselsproblemer kan være innledninger til indikasjoner på problemer 

med forståelsen (Svennevig 2008: 344). Dersom en annen-initiert reparasjon baserer seg på 

problemer med høringen eller forståelsen av en ytring kan ansvaret for problemet i større grad 

plasseres på initiativtakeren til reparasjonen. Indikasjoner på akseptabiliteten vil derimot 

plassere ansvaret på den som ytret problemkilden, og slik være en potensielt ansiktstruende 

handling. Svennevig mener at det er preferanse for hørings-reparasjoner som skyldes både 

progresjon i samtalen og hensynet til hverandres ansikt. Dette hensynet viser seg også i at 

man ofte unngår å rette eller korrigere en aktør. Selv om det ville være mer effektivt for 

progresjonen forsøker man å unngå det, og hvis det gjøres, gjøres det i et upreferert format 

(2008: 345).  

Indikasjoner om problemer med forståelsen kan gjøres gjennom å spørre «hva mener du med 

det?», og slik gi en ikke-spesifikk indikasjon. Man kan be om klargjøring ved å bruke 

spørreord som spesifikke «hvor?» eller «hvem?», eller mer uspesifikt som «hva?». Det minst 

foretrukne er å indikere problemer med akseptabiliteten til en ytring. Problemer med å 

akseptere noe som er sagt kan ha både språklige og sosiale årsaker (2008: 337). Det kan for 

eksempel være at noe sies eller uttales feil, det kan være at det som sies er usant eller at det er 

sosialt uakseptabelt.  

 

2.2. Reparasjon og sosiale relasjoner 

Som vi så over forholder reparasjoner i samtaler seg til forskjellige hensyn og preferanser. Vi 

skal her undersøke de sosiale hensynene som blir tatt i samtaler, hvordan bevarer vi vårt eget 

og samtalepartnerens ansikt? Vi begynner med en gjennomgang av hva «ansikt» er, hvordan 

påvirkes vår identitet og ansikt av sosial interaksjon? Vi tar utgangspunkt i litteratur som har 

undersøkt andrespråkssamtaler for å se på reparasjoner. Reparasjoner er potensielt 

ansiktstruende handlinger, hvilke reparasjoner tar hvilke hensyn?  

 

2.2.1. Identitet og ansikt 
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En samtale har flere aktører som sammen forhandler frem mening over et gitt tidsrom. I 

kommunikasjon presenterer man et «sosialt selv». Man fremviser trekk med eget individ, og 

vurderer også andre aktørers sosiale presentasjon. Sosiale interaksjoner er med på å danne vår 

identitet. Vi kan identifisere eller distansere oss fra andre, og slik avklare hvem vi «er» eller 

ikke «er» i forhold til dem. Bildet vi har av oss selv er sammensatt av tre ulike størrelser: 

individ, felleskap og egenskaper (Svennevig 2009b: 103). Individet skiller seg fra andre 

individer ved kombinasjonen og sammensetningen av kvaliteter og egenskaper som 

personlighet, kunnskaper, ferdigheter, smak osv. Gjennom vår deltakelse i ulike kulturelle, 

sosiale eller geografiske felleskaper skapes tilhørighet til andre. Våre egenskaper skaper likhet 

eller forskjeller i forhold til andre individer, og skaper individualitet.  

Identiteten kan ses på som en indre størrelse som definerer hvem vi er og slik hvorfor vi 

handler som vi gjør. I følge Svennevig er det bilde vi har av oss selv for en stor del avhengig 

av de reaksjonene vi møter fra omgivelsene (2009b: 126). Ved å samtale med andre kan vi få 

anerkjennelse for det bildet vi ønsker å skape av oss selv. Erving Goffman har jobbet med 

hvordan det sosiale selv, «ansikt», skapes og vedlikeholdes i sosial interaksjon. Dersom vi 

ikke møter anerkjennelse fra våre samtalepartnere kan vi «miste ansikt». Vi har to 

grunnleggende behov for anerkjennelse: anerkjennelse for våre personlige kvaliteter, og 

anerkjennelse for vårt territorium (2009b:126). Vår forestilling om vår identitet og våre 

egenskaper viser seg i vår selvpresentasjon og vi trenger aksept for det bildet. Dersom dette 

bildet blir truet kan vi miste ansikt. Vårt territorium er vår kropp, vårt «personlige space», 

våre eiendeler og vår tid. Dersom noen trår inn i territoriet kan det være ansiktstruende. Dette 

kan blant annet skje dersom noen ber om ens tid, eller om å låne en gjenstand. Vårt sosiale 

selv skapes slik i samarbeid med andre. Ved at man selv viser anerkjennelse og respekt for 

andre, kan man håpe å få det samme i retur (2009b: 126). 

I kommunikasjon med andre vil man nødvendigvis komme til å «true» ansikt; noen 

handlinger er i seg selv ansiktstruende. I slike situasjoner kan man forsøke å redusere 

trusselen ved hjelp av høflighetsstrategier. Høflighetsstrategier2 er ulike språklige handlinger 

og formuleringsmåter som kan bidra til å bevare den sosiale relasjonen til 

kommunikasjonspartneren (2009b: 128).  

 

                                                      
2 Disse strategiene kan vi dele inn i tre kategorier: nærhetsstrategier, respektstrategier og implisitte strategier.  
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2.2.2. Hensyn til ansikt i reparasjoner 

Reparasjoner er potensielt ansiktstruende handlinger. De kan true talerens eget ansikt ved å 

indikere at man ikke har evnet å forstå eller høre en ytring, eller de kan true samtalepartnerens 

ansikt ved å indikere manglende evne til å produsere en forståelig ytring. Reparasjoner som 

foregår i andrespråkssamtaler vil i likhet med førstespråkssamtaler orientere seg mot visse 

hensyn og preferanser. I disse samtalene er det behov for å stå frem som kompetent 

språkbruker, og det kan trues av reparasjoner eller korrigeringer.  

Det er en overordnet preferanse for progresjon i samtaler. I reparasjoner vil det si at man 

gjerne velger de reparasjonsinnledningene som forårsaker minst forsinkelse i den pågående 

interaksjonen (Svennevig 2009a: 5). Noen av disse er mer truende enn andre ved at de for 

eksempel er styrende (kandidatsvar) eller at de setter problemet og dermed aktøren som har 

ytret problemet i fokus. I følge Svennevig er noen reparasjonsinnledninger mer spesifikke enn 

andre og dermed sterkere indikatorer for hva som er problemet og hvordan det kan løses 

(2009a: 5). En løsningsanvisning eller et løsningsforslag er eksempler på sterke indikatorer 

som foreslår en løsning. En anvisning angir hvordan problemet kan løses, mens et 

løsningsforslag presenterer kandidater til løsning av problemet. Begge disse er eksempler på 

reparasjoner som er styrende, og som kan ta fra samtalepartneren handlefrihet til å skape 

meningen selv. En identifiserende problemindikator angir årsaken til et problem. Det kan 

være at man ikke forstår eller kan et ord (X), og man bruker en reparasjonsinnledning som for 

eksempel «hva betyr X». En lokaliserende problemindikator lokaliserer hvor problemet er. 

Det kan gjøres ved å gjenta ord eller deler av frasen som ble ytret og slik vise hvor og hva 

man har problemer med. Den svakeste problemindikatoren er ikke-spesifikk og indikerer bare 

forekomsten av et problem (2009a: 5). Preferansen for progressivitet gjør at man forsøker å 

velge de sterkeste innledningene, fordi de mest effektivt identifiserer problemet og en mulig 

løsning.  

Et annet hensyn som også påvirker valget av reparasjonsinnledninger er hensynet til eget og 

andres ansikt. Det er tidligere nevnt at reparasjoner som indikerer problemer med hørsel er 

mindre truende enn dem som indikerer problemer med forståelse eller med akseptabilitet. 

Ulike reparasjons-initiativ legger skylden på ulike aktører i samtalen, og Svennevig har satt 

opp en skala som gir en generell oversikt over ansiktstrusler i ulike reparasjonstyper 

(Svennevig 2009a: 7): 

1. Utrykke manglende hørsel: liten trussel mot eget ansikt 
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2. Framsette mulig fortolkning av samtalepartnerens ytring: liten trussel mot eget/annens 

ansikt 

3. Uttrykke manglende forståelse: moderat trussel mot eget/annens ansikt 

4. Korrigere samtalepartnerens ytring: stor trussel mot annens ansikt 

Likevel har vi også sett at det er preferanse for selv-initiert reparasjon, noe som også gjelder 

for andrespråkssamtaler. I boken Second Language conversations poengterer Brouwer, 

Rasmussen og Wagner at «the relative distribution of several kinds of repairs is the same as 

has been reported in the literature on monolingual conversational data: self-repairs are 

common, other-initiated or other repairs (corrections) are comparatively rare» (Brouwer, 

Rasmussen & Wagner 2004: 76).  

 

2.3. Forståelse og mening 

Som nevnt over er studiet av språk sterkt knyttet til mening. Hvordan kan vi skape mening i 

en samtale? «Samhandling innebærer at deltakerne tilpasser seg hverandre og koordinerer sine 

handlinger som en del av en felles oppgave» (Svennevig 2009b: 79). For å kunne analysere 

samtaler må vi se på samtalepartnerens respons, fordi den kan si noe om forståelse og 

aksepten av den foregående ytringen. Deltakerne må ha kompetanse i hverandres 

kommunikative ressurser for å kunne samtale, med begrenset kompetanse kompliseres denne 

aktiviteten. Herbert Clark har i boken Using Language fra 1996 utviklet en teori om språk 

som samhandling. Han undersøker hva forståelse i en samtale er, og hvordan den utspiller seg. 

I arbeidet mitt med forståelse i andrespråkssamtaler tar jeg utgangspunkt i hans teori, og vil 

derfor gjengi dens hovedpunkter.  

 

2.3.1. En felles plattform 

Clark argumenterer for at vi ikke kan forstå språk uten å undersøke det som samhandling 

bygget på individuelle handlinger (Clark 1996: 3). Ved å bruke språk må vi utføre 

individuelle handlinger; jeg må individuelt uttrykke språklige signaler som du individuelt må 

oppfatte. For at språket skal komme til uttrykk trenger vi å handle individuelt, for å skape 

forståelse og mening må vi handle sammen.  
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I en samtale har aktørene en samling av ideer, erfaringer, kunnskaper, normer osv., som utgjør 

et samlet grunnlag for samtalen. Clark kaller dette for «common ground», jeg vil oversette det 

til en felles plattform (1996: 92). Jo bedre man kjenner til samtalepartneren jo bredere er 

plattformen. For at vi skal kunne koordinere handlingene våre i en samtale, må de forankres i 

en felles plattform. Forståelse og mening skapes rundt spesielle hendelser som er initiert av 

taleren og som lytteren må identifisere. Disse hendelsene er bevisste handlinger i form av 

signaler.  

Å forankre samhandlingen vår i en felles plattform kaller Clark for grounding. «To ground a 

thing, in my terminology, is to establish it as a part of common ground well enough for 

current purposes» (1996: 221). Hans hypotese er at vi forsøker å forankre det vi gjør sammen, 

for slik å lykkes med kommunikasjonen.  

Det finnes fire nivåer for samhandling som hver må lykkes for at man sammen kan oppnå 

forståelse for en ytring, og slik forholde seg til den. Clarks fremstilling av nivåene i en 

oppadgående stige illustrer hvordan suksess på et nivå forutsetter suksess på nivåene under: 

«dealing with all these levels is simplified by two properties of action ladders – upward 

completion and downward evidence» (1996: 222). Dersom man har lykkes på nivå 4 er det 

evidens for at man også har lykkes på de øvrige nivåene. Dersom man ikke lykkes på nivå 4 

går man nedover i handlingsstigen til det nivået man har mislykkes på.  

 Taler A’s handlinger Adressat B’s handlinger 

4 A foreslår et kommunikativt prosjekt for B B vurderer A’s forslag  

3 A fremsetter en språkhandling for B B forstår språkhandlingen 

2 A presenterer språklige tegn for B B identifiserer tegnene 

1 A produserer fysisk atferd for B B retter oppmerksomhet mot atferden 

Tabell for nivåer i samhandling (Svennevig 2009b: 81) 

Nivåene for samhandling i samtaler viser slik hvor, hvordan og hvorfor problemer i 

kommunikasjon kan oppstå, og er et godt verktøy når vi skal analysere samtaler. Problemer på 

ulike nivåer fører til ulike typer reparasjoner og reparasjonsinnledere. På nivå 1 produserer 

aktør A fysisk atferd for adressat B. For at den kommunikative handlingen skal lykkes på 

første nivå må adressat B rette oppmerksomhet mot atferden. Adferden kan være en gest, et 

blikk, en lyd eller annet. Problemer på nivå 1 skjer dersom adressaten ikke registrerer eller 

anerkjenner atferden. La oss illustrere med et eksempel: se for deg en mann A på bussen som 

trenger å komme forbi en medpassasjer B for å kunne gå av på stoppet sitt. Han kremter, men 
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medpassasjer B reagerer ikke. For å komme seg videre i kommunikasjonen må han prøve på 

ny. Bare ved å få Bs oppmerksomhet kan A komme videre i kommunikasjonen og slik 

forklare at han trenger å komme forbi. Skal man komme til nivå 2 i handlingsstigen, må man 

først lykkes på nivå 1.  

Skal man lykkes på nivå 2 må aktør A presentere språklige tegn for adressat B, og adressat B 

må identifisere tegnene. Det vil si at det produseres lyd som adressaten anerkjenner som en 

språkhandling. Problemer på nivå 2 kan for eksempel være forbundet med høringen av de 

språklige tegnene. Vi går tilbake til eksempelet på bussen og ser for oss at A har fått 

oppmerksomheten til passasjeren foran seg. Han sier «unnskyld», men passasjer B har 

øretelefoner i ørene og oppfatter ikke de språklige signalene. Hvis B tar ut øretelefonene sine 

og sier «hm?» kan A repetere det språklige tegnet.  

Lykkes man på nivå 2 kommer man til nivå 3, hvor problemer med mening og forståelse kan 

oppstå. På nivå 3 fremsetter aktør A en språkhandling som adressat B forstår. Vi kan se for 

oss at passasjer B på bussen snakker et annet språk og ikke forstår meningen med ordet 

«unnskyld». Passasjer A oversettes til engelsk: «excuse me» og B gir signaler på at hun 

forstår. Lykkes man her kommer man til nivå 4 som handler om aksept og enighet. Aktør A 

foreslår et kommunikativt prosjekt overfor adressat B, B vurderer forslaget. Passasjer B på 

bussen har forstått og akseptert det kommunikative prosjekt som ble fremsatt, og flytter seg til 

siden slik at A kommer forbi. 

 

2.3.2. Avslutning i handling 

For å undersøke hvordan forankringen fungerer, må vi undersøke generelle prinsipper for 

hvordan mennesker uttrykker intensjon i handlinger. Et slikt prinsipp er behovet for å «lukke» 

en handling. Clark kaller dette for principle of closure: «Agents performing an action require 

evidence, sufficient for current purposes, that they have succeeded in performing it» 

(1996:222). Dersom man utfører en handling, trenger man beviser underveis om at man har 

lykkes. Disse bevisene må være tilstrekkelige for den aktuelle sammenhengen.  

At beviset er gyldig vil si at det er pålitelig og at det kan tolkes. Hvis jeg skal ringe noen med 

mobiltelefonen min, er det et gyldig og tolkbart bevis at jeg kan se at nummeret jeg taster inn 

viser seg på skjermen. Dersom de ikke hadde gjort det ville jeg repetert handlingen, og til slutt 

begynt å undersøke hva som eventuelt var galt med telefonen. Da ville jeg ikke kommet 
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videre i handlingen, og heller ikke lykkes. Beviset for at jeg er på vei til å ringe noen er 

pålitelig fordi nummeret på telefonen bare vises dersom jeg trykker inn tastene. Hadde 

nummeret åpenbart seg på skjermen i tide og utider kunne jeg ikke visst om det skyldes min 

innsats, eller tilfeldigheter. I det tilfellet ville beviset vært upålitelig og lite tolkbart. Beviset 

må være enkelt å få tak i, og det må være effektivt i forhold til innsats . Jo mindre innsats, jo 

bedre. Her kommer også prinsippet om minst innsats inn: «All things being equal, agents try 

to minimize their effort in doing what they intend to do» (1996: 224). Vi utfører handlinger på 

den mest effektive måten som er tilgjengelig. Beviset må også være aktuelt, det vil si at det 

må oppstå innenfor en viss tidsramme. Når jeg trykker inn nummeret på telefonen, vil jeg 

helst slippe å vente i ti sekunder før jeg ser tallene oppstå på skjermen. Som Clarks uttrykker 

det i sammenheng med å tilkalle en heis: «We might learn to live with «up» lights that had 

five-seconds delay, but we wouldn’t be happy about it» (1996: 223). Bevisene vi trenger for å 

lukke handlingen trenger bare å være tilstrekkelige for den enkelte situasjonen. Å alltid lete 

etter det mest gyldige, effektive og aktuelle beviset ville krevd for mye innsats.  

I samhandling trenger aktørene evidens for at en handling er lukket. Dersom den ene parten 

ikke får det, kan han gjenta eller reparere handlingen helt til evidensen er oppnådd (1996: 

225). Evidens oppnås gjennom bidrag, et enkelt bidrag er den enkelte aktørs handling, et 

samlet bidrag er når et kommunikativt signal (bidrag) blir forstått. For at samlede bidrag skal 

lykkes kreves handling fra alle de involverte aktørene. Clark mener at bidrag lykkes gjennom 

to hovedfaser: presentasjonsfasen og akseptfasen (1996: 227). I presentasjonsfasen 

presenterer den talende et signal som adressaten skal forstå. Den talende kan anta at signalet 

er forstått ved at adressaten gir beviser tilstrekkelige for sammenhengen. Akseptfasen er når 

dette skjer, adressaten gir bevis for at signalet er forstått, og regner slik med at den talende 

skjønner at signalet er forstått. I en slik modell for forståelse krever aktørene positiv evidens. 

Det vil si at aktørene må uttrykke beviser for at de har forstått, om de ikke gjør det kan de 

ikke anta at handlingen er vellykket. Aktørene vil derfor alltid lete etter den positive 

evidensen som består av signaler fra en av fire kategorier: påstand om forståelse, 

forutsetninger for forståelse, fremvisning av forståelse eller eksemplifikasjon av forståelse.  

Konkluderende bidrag viser forståelse for forrige ytring gjennom hvordan den responderer 

på den. Det kan for eksempel skje ved at man svarer på en ytring man har forstått som et 

spørsmål. Da viser man forståelse gjennom (1) at man ikke ber om oppklaring av ytringen, (2) 

at man svarer og slik viser at man har forstått ytringen som et spørsmål, og ved at man (3) 

avgir et passende svar (1996: 229). Hvis vi tenker på de fire nivåene for samhandling som vi 
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gikk gjennom over, ser vi at suksess på nivå 4 er bevis på suksess på de øvrige nivåene. Å 

lykkes i nivå 4 forutsetter altså at vi har lykkes med de andre, og vi trenger derfor ikke å 

undersøke de andre nivåene, dersom vi har lykkes på det øverste. Slik er et svar på et 

spørsmål bevis på at man har forstått den kommunikative samhandlingen, og med mindre det 

kommer en reparasjon, kan samhandlingen fortsette ukomplisert. Fortsettende bidrag er 

kvitteringer som «ja, mm, ok» osv. De hevder forståelse, men avbryter ikke den talenes tur. 

Disse er også positive beviser som bidrag til fremgang og avslutning underveis i 

samhandlingen.  

Bidragene kompliseres ofte dersom det er problemer i samhandlingen, dersom den talende 

aktøren forutser at adressaten kan ha problemer med å forstå ytringen, vil han gjerne bruke 

mer tid i presentasjonsfasen. Og dersom adressaten har problemer med ytringen brukes det 

mer tid i aksepteringsfasen. Hvis vi tenker tilbake på nivåene for forståelse, må adressaten 

befinne seg hvertfall i nivå 3 for at de skal kunne fullføre samhandlingen. Clark påpeker at 

adressaten ofte befinner seg i en “mixed state” mellom de ulike nivåene. Dersom nivå 1, 2 og 

3 er nådd, vil adressaten ha skjønt at noe er ytret, og at det er rettet mot ham. Men dersom han 

ikke har forstått ytringens innhold kan han ikke komme til nivå 4: vurdere å delta i 

samhandlingen.  

 

2.3.3. Kommunikasjon og metakommunikasjon i samtalen 

Clark påpeker at man porsjonerer kommunikasjonen i «pakker». Det vil si at man ytrer en viss 

mengde før man forventer positivt bevis fra samtalepartneren. Han illustrerer dette poenget 

ved å vise til telefonnummer. Hvis vi skal oppgi et telefonnummer for noen, deler vi gjerne 

nummer opp i mindre deler, og venter på respons etter hver utsagt del. Hvordan vi deler opp 

informasjonen varierer: «Participants, in fact, vary the size of these packets depending on 

their skills and purposes» (1996:235). Dersom det oppstår problemer i kommunikasjonen blir 

gjerne pakkene mindre, og flere beviser for forståelse nødvendig. Det er ikke så ulikt de 

fortsettende bidragene, men de skiller seg ut i forhold til hvem som har kontroll: «They fix the 

size of each installment by choosing when to invite their partners to respond. Responses to 

continuing presentations tend to overlap with the end of the contributor’s presentation, but 

responses to installments don’t» (1996:238). 
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Clark mener at vi kan snakke om to parallelle spor i kommunikasjonen. På den ene siden 

forsøker vi å samtale om noe, på den andre siden forsøker vi å lykkes i kommunikasjonen. 

Det første skjer i spor 1, det er «offisielle» gjøremål, det vi prater om. Spor 2 er 

metakommuniserende handlinger, det vi gjør for å lykkes i kommunikasjonen. 

Spor 2 Metakommuniserende handlinger  → Handler om 

  ↓ 

Spor 1 Kommuniserende handlinger  → Handler om 

  ↓ 

 Offisielle gjøremål 

 (Clark 1996: 241) 

Når vi undersøker kommunikasjon etter denne modellen vil ytringer som handler om den 

offisielle kommunikasjonen havne i spor 1, mens reparasjoner og ytringer som handler om, 

eller skal sikre forståelse havner i spor 2. Dersom kommunikasjonen går problemfritt er alle 

ytringer i spor 2 implisitte. Ved å respondere viser aktøren i samtalen at hun har forstått at det 

som utføres er kommunikasjon rettet mot henne, og at hun er villig til å delta. Ifølge Clark har 

alle spor i kommunikasjonen et sidestilt spor som har en metafunksjon (1996: 245). Dersom 

det oppstår problemer i spor 1, forhandles det om forståelse i spor 2, som igjen forhandles i 

spor 3. Dersom det skulle oppstå ytterligere misforståelser i spor 2, forhandles de om i spor 3. 

Aktørene legger slik til de sporene som trengs for å sikre forståelse, men Clark påpeker at de 

sjelden går lengre enn til spor 2 (1996: 245). 

Clark mener at undersøkelser av kommunikasjon stort sett har forholdt seg til spor 1. Dette 

fordi kommunikasjonen i spor 2 sjelden forekommer i oppdiktede og siterte samtaler (1996: 

246). Ved å undersøke hva som skjer i spor 2, kan vi forsøke å si mer om hvordan vi forstår 

hverandre, og hvordan vi forhandler frem mening.  

 

2.4. Flerspråklig kommunikasjon 

Flerspråklig kommunikasjon er når en eller flere deltakere i en samtale kommuniserer på et 

andrespråk. Vi skal her undersøke hva andrespråkssamtaler er, og hvordan de skiller seg fra 

førstespråkssamtaler. Vi vil se at det oftere forekommer reparasjoner i flerspråklig 

kommunikasjon, og skal derfor undersøke hvilke hensyn som tas av deltakerne når de 
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reparerer i samtalen, og hvilke konsekvenser det har for interaksjonen. Til slutt gjennomgår vi 

noen forståelsesstrategier som er hyppig brukt i samtaler med andrespråksbrukere. 

 

2.4.1. Andrespråkssamtaler 

Svennevig påpeker at «studiet av morsmålsbrukeres strategier i interaksjon med 

andrespråksbrukere har en lang historie i andrespråksforskningen gjennom studiet av såkalt 

‘foreigner talk’» (Svennevig 2009a: 1). Foreigner talk er en term som blir brukt om 

interaksjonelle og språklige tilpasninger som foretas av en førstespråksbruker i samtale med 

en andrespråksbruker. Der er forenklinger av språket som utføres for å gjøre det mer 

forståelig. Tradisjonen har studert interaksjonelle modifiseringer som repetisjon, 

forståelsessjekker og reformuleringer (2009a: 1). Termen er brukt både for å beskrive 

samtaler mellom første- og andrespråksbrukere og for samtaler mellom voksne og barn. 

Berggren og Tenfjord mener at foreigner talk som er rettet mot voksne har en del andre 

karaktertrekk enn den som rettes mot barn. «Mens barnerettet tale bl.a. inneholder mye 

spørsmål og imperativer, har vokseninnlærerrettet tale mer av deklarativer» (Tenfjord & 

Berggren 2011: 141). Mens man i samtale med barn vil veilede og dirigere, vil man primært 

utveksle informasjon i samtale med voksne.  

Studier innenfor denne tradisjonen har hatt fokus på læring, de har vært opptatt av 

morsmålsbrukernes ytringer som innputt i læringsprosessen (Svennevig 2009a: 2). Også i 

studier av kommunikasjonsstrategier har man fokusert på læring fordi «man har tenkt seg 

kommunikasjonsstrategier som positive ressurser som kan læres og utnyttes aktivt i 

kommunikasjon» (2009a: 2). I de senere årene har det blant samtaleanalytikere vært interesse 

for å studere hvordan deltakerne i andrespråkssamtaler etablerer og forhandler frem forståelse 

(Svennevig 2005: 1). Slik flyttes fokuset bort fra den enkelte språkbrukers kompetanse og til 

interaksjonelle prosedyrer som krever samarbeid fra alle deltakere i en samtale. En 

læringssituasjon skiller seg ganske mye fra livet og kommunikasjonen utenfor klasserommet. 

Kommunikasjonsstrategier som brukes i klasserommet vil ikke alltid fungere like bra i andre 

situasjoner.  I andrespråkssamtaler, så vel som førstespråkssamtaler, er etablering og 

vedlikehold av sosiale relasjoner viktige (Svennevig 2009a: 24). Mens det i et klasserom kan 

være naturlig med korrigeringer og rettelser, vil det i andre samtaler kunne være truende for 

aktørenes ansikt og dermed deres sosiale relasjon.  
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Språk ikke er et system som kan isoleres fra den sosiale og temporale konteksten, det er et 

system som vokser ut av den (Gardner & Wagner 2004: 3). Johannes Wagner og Rod Gardner 

presenterer det normale med andrespråkssamtaler som det viktigste funnet i boken deres 

Second Language Conversation (2004: 4). Som vi har sett over er meningsskaping et prosjekt 

som involverer alle deltakere i samtalen, og andrespråkssamtaler er i likhet med 

førstespråkssamtaler avhengig av felles handling for å skape forståelse. I andrespråkssamtaler 

er det likevel noen handlinger som forekommer hyppigere enn i førstespråkssamtaler, men 

ingen er eksklusive for andrespråkssamtaler. Reformuleringer, forsinkelser, ordleting og visse 

typer reparasjoner er eksempler på dette. Ved å studere andrespråkssamtaler gjennom 

samtaleanalyse får vi et bilde av samtalene på et mikronivå. Som Gardner & Wagner 

poengterer kan funn fra mikroanalyser være av stor interesse, for eksempel skriver de «the 

close analytical focus, for instance, helps to show how repair of form is typically introduced 

by the L2 speaker while repair of troubles with meaning/understanding seems to be a matter 

for the L1 speaker» (2004: 17). 

 

2.4.2. Forståelsesstrategier 

I alle samtaler kan vi tilpasse oss den andres språk - konvergere, eller ikke tilpasse oss - 

divergere (Tenfjord & Berggren 2011: 137). Når vi konvergerer nærmer vi oss den andres 

måte å kommunisere på, for eksempel gjennom taletempo, tonehøyde eller pausemønster. 

Berggren og Tenfjord påpeker at konvergering i en samtale oppfattes av aktøren(e) som et 

uttrykk for velvilje, altså at interaksjonen verdsettes. Det motsatte kan oppfattes som uvilje 

mot den andre, og mot interaksjonen ved at man unngår å tilpasse seg (2011: 137). Som vi så 

over kreves det evidens for forståelse i all samhandling for at meningskapning skal kunne 

finne sted, og i samtaler hvor en eller flere deltakere kommuniserer på et andrespråk blir 

behovet for å sikre forståelse ekstra viktig. 

I samtaler hender det at en aktør stopper opp i turen for lete i hukommelsen etter ord eller 

opplysninger (Svennevig 2009a: 17), dette kalles for ordleting. En ordletingsprosess kan for 

eksempel innledes gjennom nøling, pauser eller ved å dra på ord. Den kan være individuell 

ved at aktøren snur seg unna eller fjerner blikket fra samtalepartneren (2009a: 17). En slik 

individuell ordleting kan tyde på at aktøren selv ønsker å løse problemet, men han kan også 
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invitere til hjelp ved å se på samtalepartneren eller ved å gi hint til hvilket ord han leter etter. I 

en individuell ordleting er det ikke uvanlig for samtalepartneren å prøve å hjelpe ved å foreslå 

ord eller løsninger. Dette kan være ansiktstruende hvis det er veldig konstaterende, fordi det 

setter den andre aktørens manglende kompetanse i fokus. Ved å foreslå en løsning med 

stigende intonasjon, vil det fremstå som et spørsmål og dermed være mindre truende (2009a: 

18).  

Innføyd korrigering  (embedded correction) er når en aktør i en samtale korrigerer 

samtalepartneren i andre tur, samtidig som han fortsetter med de «offisielle gjøremål». 

Offisielle gjøremål er som nevnt den kommunikasjonen og meningen som skjer i samtalens 

spor 1. En innføyd korrigering er en metahandling (spor 2) som forholder seg implisitt til et 

problem, og slik danner den ikke en egen reparasjonssekvens. Det kan være når en aktør i en 

samtale gjentar eller omformulerer samtalepartnerens ytring i neste tur. Gjennom 

omformuleringen integrerer man en kandidattolkning i en annen interaksjonelt relevant 

handling (2009a: 11). Omformuleringen fungerer ikke bare som en reparasjon, men også som 

en forståelsessjekk hvor eventuell korrigering av den språklige formen kommer i bakgrunnen 

(2009a: 11). Samtalepartneren kan slik gå inn og reparere i neste tur dersom omformuleringen 

ikke stemmer med hva han mente å si. Brouwer, Rasmussen og Wagner har i Second 

Language Conversations undersøkt innføyde korrigeringer i andrespråkssamtaler, og de 

mener at problemkilden svært ofte oppstår i første del av et turpar (Bruower, Rasmussen og 

Wagner 2004: 82). Dersom problemkilden oppstår i et spørsmål, er det viktig at taleren av 

andre turen oppklarer spørsmålet før han svarer, fordi spørsmålets ulike meninger genererer 

ulike svar. De skriver: «in contexts such as these, the next turn has to mark explicitly which 

hearing is the relevant one» (2004: 84). En innføyd korrigering fungerer altså som en 

oppklaring, en måte å adressere et problem på som ikke krever en egen sekvens. Ifølge 

Svennevig er innføyd korrigering et hyppig fenomen i andrespråkssamtaler (Svennevig 

2009a: 11). Selv om en innføyd korrigering kan forsinke samtalen noe, er det en metode for å 

vise forståelse av en problematisk ytring uten å måtte innlede en reparasjonsekvens som ville 

forsinke progresjonen i større grad. En slik korrigering innebærer også liten trussel mot 

samtalepartneres ansikt, fordi man ikke setter filmproduksjonen i fokus, men går videre i 

samtalen. I en eksponert korrigering (exposed correction) kommer kandidattolkningen i 

langt mer eksplisitt form. Her kan samtalepartneren håndtere en problematisk ytring ved å 

direkte korrigere eller komme med kandidatsvar. En metode som setter problemer med 

ytringen i fokus, og dermed truer samtalepartnerens ansikt (2009a: 13).  
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I noen tilfeller er det naturlig å foregripe vokabularproblemer. Det er ikke alle ord og 

uttrykk man kan ta for gitt at en andrespråksbruker vil kjenne til, spesielt dersom det er 

spesialisert terminologi (2009a: 21). Det finnes ulike strategier for å sikre forståelse, for 

eksempel ved å undersøke om samtalepartneren kjenner til ordet. Det kan man gjøre på 

forhånd gjennom en presekvens, eller underveis som en innskuddssekvens (2009a: 21). Ved å 

gjøre dette kan man både forsinke progresjonen i en samtale, samt true samtalepartnerens 

ansikt ved å gjøre hans manglende kompetanse til gjenstand for oppmerksomhet. Likevel vil 

det være et bedre og mindre truende alternativ enn dersom samtalepartneren selv må erkjenne 

manglende forståelse og man må reparere i etterkant. En annen strategi er å presentere ord 

som antatt ukjente for samtalepartneren, ved å si for eksempel «vi kaller det X» eller «det 

heter X». Slike innskudd er metakommunikative, som vi så over har vi kommunikasjon i spor 

1 som angår den faktiske samtalens emner, og kommunikasjon i spor 2 som angår forståelse. 

Disse strategiene er forebyggende fordi de forholder seg til potensielle problemer i ytringen 

(2009a: 23). Selv om strategiene kan være forsinkende og potensielt ansiktstruende, påpeker 

Svennevig at «som forståelsesstrategi er avbrytelsen av den opprinnelige aktiviteten relativt 

liten i forhold til alternativene, som er å la samtalepartneren innlede reparasjon» og «når det 

gjelder den sosiale relasjonen, er også trusselen mot den andres ansikt relativt liten i forhold 

til at samtalepartneren selv innleder reparasjon eller fortsetter uten å forstå» (2009a: 23).  

Kvitteringer er en kategori med handlinger som signaliserer at en aktør i en samtale har hørt 

og oppfattet en ytring, og de kommer etter språkhandlinger som presenterer ny informasjon 

(Svennevig 2005: 5). En reformulering eller en repetisjon er begge metoder for å vise at man 

har oppfattet forrige replikk. Som vi så over er det en forutsetning for meningskapning at 

samtalepartnerne signaliserer forståelse for hverandres ytringer. Disse signalene fungerer som 

beviser for at handlingen er vellykket, og de må være tilstrekkelige i sammenhengen. 

Reformulering er når en aktør i en samtale reformulerer det samtalepartneren har sagt, den 

presenterer en fortolkning av forrige ytring og søker bekreftelse for den (2005: 5). Slik er den 

evidens for forståelse i nivå 3, en meningsforhandling. Reformuleringen demonstrerer at man 

har oppfattet språkhandlingen, og den foreslår meningen med den. En reformulering skiller 

seg fra en repetisjon ved at den eksemplifiserer forståelsen for den forrige ytringen. En 

repetisjon alene viser at man har oppfattet det som har blitt sagt, men ikke nødvendigvis at 

man har forstått den. En repetisjon kan også komme med et bekreftende påhengsord, og vil da 

signalisere forståelse i større grad enn om repetisjonen kommer alene (2005: 5). Ved å 
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signalisere ulik grad av forståelse får reformulering og repetisjon ulike funksjoner i en 

samtale.  

Et ekkosvar er et svar som repeterer deler av et spørsmål. Det er en form for repetisjon som 

oppstår med synkende intonasjon etter spørsmål eller en «påstand om en B-hendelse» 

(Svennevig 2003: 290). Vi kan skille mellom A-hendelser som angår taler A, og B-hendelser 

som angår taler B3. A-hendelser er handlinger som bare A kjenner til, B-handlinger 

handlinger som bare B kjenner til. AB-handlinger kjenner begge til. Påstander om B-

handlinger har gjerne samme egenskaper som spørsmål, og krever derfor bekreftelse (2003: 

290). Slik inngår den som andre del i et turpar. Ekkosvar brukes gjerne som 

forståelsessjekker. Forståelsessjekker kan være reparasjonsinitiativ som repeterer eller 

parafraserer en tidligere ytring, og som anmoder en bekreftelse av samtalepartneren. Ifølge 

Svennevig brukes repetisjoner oftest for å sjekke hvordan man har hørt en ytring, mens 

parafraseringer brukes for å sjekke forståelsen (2003: 295). Han skriver i artikkelen Echo 

Answers in Native/Non –native Interaction at ekkosvar «relative to a minimal response it 

conveys a strengthened commitment to the answer» (2003: 305). Et ekkosvar vil kunne gi 

evidens for forståelse på et høyere nivå enn en minimalrespons på et spørsmål. Et ekkosvar i 

følge med et svarord vil gjengi deler av spørsmålet i tillegg til svar, og legger slik til rette for 

at forfatteren av spørsmålet kan sjekke forståelsen av ytringen.  

 

2.5. Oppsummering 

Vi begynte kapittelet med å gjennomgå samtaleanalysens bakgrunn som teoretisk 

utgangspunkt for å undersøke kommunikasjon. Det er en metode som krever næranalyser av 

naturlig forekommende samtaler og som søker å finne deltakernes egne praksiser. Samtalen er 

en kompleks organisasjon og vi har sett på de mest aktuelle begrepene for denne 

undersøkelsen. Vi så spesielt på hvordan reparasjoner er organisert og på generelle trekk ved 

de ulike reparasjonstypene. Preferanser kan styre strukturen i samtaler. Det har vi undersøkt i 

forhold til reparasjon og i forhold til mottakerdesign og samtalepartnerens ansikt.  

Vi gjennomgikk deler av Herbert Clarks språkteori som den er fremstilt i boken Using 

Language. Store deler av undersøkelsene i denne avhandlingen vil ta utgangspunkt i hans 

                                                      
3 Denne distinksjonen er gjort av Labov (1972), og er forklart av Svennevig (i fotnote) i hans artikkel Echo 
Answers in Native/Non-Native Interaction fra 2003 (s. 290). 
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teori om meningsskaping og begrepene som brukes i forhold til denne. Meningsskaping er et 

felles prosjekt og vi har sett på hvordan prosjektet koordineres. Med dette har vi fått gode 

teoretiske verktøy for å analyse kommunikasjon. For å kunne analysere samtaler må vi se på 

samtalepartnerens respons, fordi den kan si noe om forståelse og aksepten av den foregående 

ytringen. Deltakerne må ha kompetanse i hverandres kommunikative ressurser for å kunne 

samtale, med begrenset kompetanse kompliseres denne aktiviteten.  

Flerspråklig kommunikasjon er når en eller flere deltakere i en samtale kommuniserer på et 

andrespråk. Vi har sett på kjennetegn ved slike samtaler, og vi har undersøkt 

forståelsesstrategier forbundet med andrespråkssamtaler.  
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3. Metode 
Vi går gjennom prosjektet og hvilke overveielser som er tatt i forhold til metodevalg. Vi 

fortsetter ved å se på samtaleanalysens fremgangsmåter og på hvordan dette prosjektet 

plasserer seg i forhold til disse. Samtaleanalyse er en abduktiv vitenskapelig metode og vi 

skal se på hvordan denne metoden går frem for å trekke slutninger. Til slutt går vi gjennom 

arbeidsprosessen for avhandlingen.  

 

3.1. Prosjekt og valg av metode 

Utgangspunktet for avhandlingen er undersøkelser av kommunikasjonen mellom 

arbeidsledere og arbeidstakere med ulik språkbakgrunn på en arbeidsplass i Norge. 

Problemstillingen ønsker å finne ut hvordan forståelse etableres i samtaler mellom arbeidere 

med ulik språkbakgrunn på en arbeidsplass i Norge, og hvilke overordnede preferanser som 

gjør seg gjeldene i meningsforhandlingen. Som det primære mediet mennesker kommuniserer 

gjennom (Silverman 2011: 276) er samtaler et svært interessant forskningsobjekt. Ved å 

undersøke samtaler kan vi forsøke å si noe om hvilke strukturer som ligger bak ulike 

handlinger i interaksjon, og slik forstå mer av hvorfor vi handler som vi gjør. 

 

Jeg har valgt samtaleanalyse som metodisk utgangspunkt for denne avhandlingen. Dette fordi 

samtaleanalyse er opptatt av å studere kommunikasjon i seg selv for å kunne avdekke 

deltakernes egne praksiser. Slik kan man si noe om hvordan deltakerne forholder seg til 

eventuelle utfordringer i kommunikasjonen hvor de har ulik kjennskap til språket de samtaler 

på.  

 

Svennevig skriver i artikkelen Repetisjon og reformulering som forståelsesstrategier i 

andrespråkssamtaler at det har vokst frem en interesse blant samtaleanalytikere for 

kommunikasjon som involverer et fremmedspråk: «Interessen har vært å undersøke 

deltakernes samarbeid fra øyeblikk til øyeblikk for å etablere felles forståelse og de 

konvensjonelle prosedyrer de gjør seg bruk av i den forbindelse» (Svennevig 2005: 1).  Jeg 

mener at dette umiddelbare samarbeidet er av stor interesse, særlig i samtaler mellom første 

og andrespråksbrukere. I disse samtalene er språkkompetansen til de samtalende på ulike 
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nivåer, men det betyr ikke at den mest kompetente språkbrukeren kan etablere mening alene. 

Begge aktørene har like mye å si for meningsskapingen, noe som gjøres tydelig gjennom 

samtaleanalyse. Avhandlingen preges av et teoretisk utgangspunkt, hvor praksisen i 

samtaleutdragene forklares og beskrives gjennom samtaleanalytisk teori. 

 

3.2. Samtaleanalyse 

Samtaleanalyse tar utgangspunkt i empirisk materiale, og er hovedsakelig opptatt av selve 

samtalen og hva som skjer der. Det vil si at en undersøkelse begynner med å samle inn 

empirisk materiale: naturlig forekommende samtaler. For at samtaler skal kunne studeres må 

de tas opp. Det beste utgangpunktet for samtaleanalyser er videopptak hvor lyd og bilde 

registreres. Da får man en audiovisuell dokumentasjon av samtalen som viser både mimikk, 

gester, blikk og lyd.  

Skal man kunne avdekke samtaleaktørenes egne praksiser i samtaler, må man undersøke selve 

samtalen og hva som skjer der. Svennevig påpeker at «conversation analysis has a declared 

policy of not using mental entities in their explanations» (Svennevig 2001: 10). Det betyr at 

man i samtaleanalytisk metode ikke forklarer handlinger gjennom aktører, men heller 

gjennom prosesser. 

Transkripsjoner er samtaler som er nedtegnet i skriftlig form. Desto mer nøyaktig en 

transkripsjon fremviser en virkelig samtale, desto mer nøyaktig kan en analyse av den bli. Å 

transkribere er en tidkrevende oppgave hvor det kan oppleves som at man aldri «blir ferdig». 

Det dukker stadig opp nye detaljer i en transkripsjon, og man kan jobbe med et par minutters 

samtale i flere timer. Ulike personer vil legge merke til ulike ting i en samtale, og derfor 

transkribere ulikt.  

Når man har transkribert materialet man skal bruke skal det undersøkes med et «umotivert 

blikk» (Nielsen og Nielsen 2011: 23). Det betyr at man begynner sin undersøkelse ved 

materialet og lar materialet bestemme hvor man skal. Sacks mente at man skulle være uten 

fordommer når man undersøkte materialet: «when we start out with a piece of data, the 

question of what we are going to end up with, what kind of findings it will give, should not be 

a consideration. We sit down with a piece of data, make a bunch of observations, and see 
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where they will go» (Sacks4 i Svennevig 2001: 7). Ved at man ikke har gjort seg opp noen 

tanker om hva man tror man skal finne er det materialet som bestemmer det.  

 

Svennevig beskriver målet med å «undersøke materialet helt fordomsfritt» som noe naivt. Det 

er umulig for mennesker å være fordomsfrie, man vi alltid gå inn i handlinger med erfaringer 

og kunnskaper man har fra før. Svennevig poengterer: «If the researcher did not have any 

expectations of what the data ought to look like, there would be no puzzling facts, nothing to 

explain» (2001: 10).  

 

3.3. Abduktiv metode 

Teorien om abduksjon kommer fra den amerikanske filosofen Charles S. Pierce. Han mente at 

de tradisjonelle metodene induksjon og deduksjon trengte et tillegg, abduksjon. Vi skal her se 

nærmere på hva induksjon, deduksjon og abduksjon er ved hjelp av Svennevigs artikkel 

Abduction as a methodological approach to the study of spoken interaction fra 2001.  

I induktiv metode generaliserer man fra et enkelttilfelle. Man går slik fra enkelttilfelle til 

resultat til regel. I en deduktiv metode går man ut fra generelle regler og trekker slutninger om 

enkelttilfeller. Her går man fra regel til enkelttilfelle til resultat. I en abduktiv metode trekkes 

slutninger basert på hva som er mest sannsynlig i enkelttilfeller. Man går fra regel til resultat 

til enkelttilfelle. Vi illustrerer med et eksempel5: 

Induktiv metode 

Disse bønnene er fra denne sekken Enkelttilfelle 

Disse bønnene er hvite Resultat 

Alle bønnene i denne sekken er hvite Regel 

 

Deduktiv metode  

Alle bønnene fra denne sekken er hvite Regel 

Disse bønnene er fra denne sekken Enkelttilfelle 

Disse bønnene er hvite Resultat 

 
                                                      
4 Sacks 1984: 27, sitert i Svennevig 2001. 
5 Eksempelet om bønner er hentet fra Svennevigs artikkel Abduction as a methodological approach to the study 
of spoken interaction, 2001. 
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Abduksjon 

Alle bønnene fra denne sekken er hvite Regel 

Disse bønnene er hvite Resultat 

Disse bønnene er fra denne sekken Enkelttilfelle 

 

Svennevig argumenterer for at samtaleanalyse er en abduktiv metode. Dette fordi 

samtaleanalyse i praksis inneholder karakteristika fra abduktiv metode: «abduction starts with 

consideration of facts, that is, particular observations. These observations then give rise to a 

hypothesis which relates them to some other fact or rule which will account for them» (2001: 

2).  

Abduksjon er hypotesegenererende fordi man trekker slutninger om hva som er mest 

sannsynlig i de enkelte tilfeller. Det betyr at man gjennom undersøkelser av materialet henter 

hypoteser som kan plassere dem i en større kontekst. Hypotesene velges ikke tilfeldig av 

forskeren, men tas ut som den mest sannsynlige i konteksten. Charles S. Pierce mente at man 

må utvikle en hypotese på en slik måte at den: 

1. Forklarer eksistensen av fenomenet 

2. At den er økonomisk 

3. At den bør være i stand til å bli utsatt for fremtidig testing 

(2001: 3) 

Det første punktet går ut på at fenomenet skal forklares, ikke bare beskrives. Hypotesen bør 

være økonomisk slik at den er enklere å teste; om den feiler koster det ikke for mye, og den 

kan utelukkes. Det tredje punktet poengterer at hypotesen burde være i stand til å testes. Blir 

den testet gjennom deduktiv og induktiv metode med positive resultater kan hypotesen 

generere funksjoner og prinsipper. Svennevig mener man skal være forsiktig med å trekke 

kausale slutninger, da menneskets atferd vanskelig kan forutses og testes (2001: 4). Det er 

mer fornuftig og plausibelt at man kan trekke slutninger om prinsipper og funksjoner fra 

hypotesene, enn at man trekker slutninger om kausale forbindelser. Gjennom artikkelen viser 

han at samtaleanalyse har en abduktiv og forklarende metode, men at det sjelden reflekteres 

over i tilnærmingene (2001: 6). Hermeneutisk forskningspraksis løper sammen med abduktiv 

metode, og er derfor trolig mye brukt blant samfunnsvitere og humanister, uten at det 

nødvendigvis reflekteres så mye over det.  
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3.4. Arbeidsprosess 

Arbeidet med prosjektet startet med transkribering av videoopptak. Ved å transkribere fikk jeg 

innsikt i materialet og kunne begynne å notere meg gjentakende fenomener og mønster. Det 

som slo meg som mest interessant var hvordan deltakerne alltid oppnådde forståelse. Jeg 

hadde forventet meg større problemer knyttet til språkforskjellene enn det jeg kunne finne 

belegg for i materialet. Dermed ble det interessant å undersøke hvordan deltakerne etablerte 

forståelse.  

Jeg laget kolleksjoner for hvordan aktørene sikret og etablerte forståelse og mening, for 

hvordan og hvem som reparerte og for ulike forståelsesstrategier. Jeg satt igjen med flere 

eksempler på det jeg hadde funnet i teorien, og bestemte meg for at jeg ville undersøke 

materiale sammen med teori. Slik ble det kort avstand mellom teori og praksis i 

undersøkelsene, noe som var viktig for meg i forhold til hvordan jeg ønsket å svare på 

problemstillingen.  

Transkripsjonene av materialet viste seg tidkrevende, men deltidsjobben som transkribør av 

eget materiale satte meg i en heldig posisjon. Jeg hadde ingen erfaring med transkripsjon og 

oppdaget fort at det kunne være vanskelig å gjenkjenne ord, skille overlapp fra hverandre og å 

tidsette pauser. Men, øvelse gjør mester og jeg fikk bedre kontroll etterhvert. Den første 

transkriberingen av materialet var grovtranskripsjon. Utdragene som ble med i de ulike 

kolleksjonene fintranskriberte jeg etterhvert. Jeg så hvor viktig det var å være nøyaktig, og det 

kunne være vanskelig å si seg ferdig med en transkripsjon.  

Organiseringen av undersøkelsene i kapitler ble vanskelig fordi jeg syntes å identifisere flere 

egenskaper ved utdragene som gjorde de aktuelle i forhold til flere teorier. En reparasjon 

forholder seg for eksempel til både meningsskaping, reparasjon og forståelsesproblemer. 

Noen av utdragene er brukt flere ganger for å undersøke ulike egenskaper ved dem. De ulike 

kapitlene ble reorganisert flere ganger før de stod ferdige. Det ble til to ferdige kapitler, et 

som forholder seg til forståelse og et som forholder seg til reparasjon. Hvert av kapitelene 

undersøker et forskningsspørsmål relatert til problemstillingen. Kapittel 5: Etablering av 

forståelse undersøker forskningsspørsmål 1: Hvilke overordnede preferanser tas det hensyn til 

i fremvisningen av forståelse, og hvordan viser deltakerne at de har forstått hverandres 

ytringer? Kapittel 6: Reparasjon undersøker forskningsspørsmål 2: Hvordan gjenopprettes og 
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sikres forståelse gjennom reparasjoner, og hvilke overordnede preferanser er de ulike 

reparasjonstypene orientert mot? Sammen skal forskningsspørsmålene undersøke flere sider 

av det å etablere forståelse, og hvilke overordnede preferanser som spiller inn i de ulike 

situasjonene. 
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4. Materiale 
Vi går kort gjennom materialet som er brukt i avhandlingen og ser på hvordan det er 

innsamlet og hva det inneholder. Jeg gjennomgår hvordan jeg har transkribert materialet og 

hvilket transkripsjonssystem som er brukt.  

 

4.1. Materiale 

Som nevnt innledningsvis har jeg fått tilgang til allerede innsamlet materiale fra 

forskningssenteret Multiling. Materialet består av lyd og bildeopptak fra to ulike byggeplasser 

i Norge. Det er i hovedsak innsamlet6 av Kamilla Kraft i forbindelse med hennes 

doktorgradsavhandling Languages and Communication at the construction site a study of 

conversation and interaction in a transnational workplace7.  

Opptakene er gjort ved at arbeidstaker «Tomas» går rundt med et aktivitetskamera på hodet. 

Han filmer interaksjonen han har med kollegaer og arbeidsledere gjennom en arbeidsdag, og 

bestemmer selv når han vil skru kameraet av og på. Opptakene er fra to forskjellige 

arbeidsplasser. 

«Tomas» er polsk, og han er med i alle utdragene som undersøkes. Det meste av materialet 

består av samtaler mellom arbeidsleder og arbeidstaker. Det er i hovedsak tre svenske 

arbeidsledere han samtaler med, «Johan» på arbeidsplass 1, og «Dag» og «Nils» på 

arbeidsplass 2. Det finnes også opptak av samtaler mellom arbeidstakere, samtaler over 

walkietalkie, og samtaler hvor arbeidere prater sammen på polsk, men disse er i mindretall.  

I utdragene jeg har brukt er «Tomas» og en eller flere av arbeidsledere alltid til stede. Noen 

ganger er også andre deltakere med.  

I en studie hvor man jobber med å undersøke mennesker og deres praksis i samtaler, er det 

viktig å behandle materialet på en slik måte at identiteter og arbeidssteder ikke gjenkjennes og 

avsløres. Det er brukt alias for alle de involverte i opptakene for å unngå å involvere faktiske 

identiteter og arbeidssteder. Da materialet ble innsamlet av noen andre, vil jeg sannsynligvis 

ikke møte noen av aktørene, noe skaper en distanse mellom meg som forsker og dem som 

                                                      
6 Jan Svennevig har også deltatt i innsamlingen. 
7 Tittelen er en arbeidstittel som kan være endret etter denne avhandlingens publikasjon. 
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forskningsobjekt. Da det ikke er jeg som har fått innpass hos menneskene og arbeidstedene 

som brukes, har jeg et dobbelt ansvar. Et ovenfor studieobjektene og et ovenfor forskerne som 

har innsamlet materialet og vunnet studieobjektenes tillitt. 

Jeg har valgt å ikke inkludere ikke-verbal kommunikasjon i transkripsjonene og dermed i 

undersøkelsene. Selv om jeg vurderer den ikke-verbale dimensjonen i samtaler som svært 

betydningsfull, mener jeg at denne undersøkelsen blir bedre av å ikke inkludere det. 

Hovedgrunnen til det er at siden filmingen gjøres av andrespråksbrukeren vises han sjeldent i 

opptakene. Kameraet sitter på hjelmen han har på hodet, og vinkelen det filmes fra varierer. 

Noen ganger er det samtalepartneren som filmes, andre ganger peker kameraet oppover og 

filmer over deltakerne. Det flytter seg også etter hvordan aktøren beveger hodet, og slik blir 

det vanskelig å registrere all ikke-verbal kommunikasjon. Da en eller flere av deltakerne som 

oftest er skjult for kameraet ville slike undersøkelser ha blitt mangelfulle og ufullstendige, og 

det ble derfor mest naturlig at avhandlingen er konsentrert rundt det verbale.  

 

4.2. Transkripsjonsmetode 

Utgangspunktet for mine undersøkelser er film og lydopptakene jeg har fått tilgang til 

gjennom språksenteret Multiling. Jeg ble våren 2014 ansatt her for å utføre 

grovtranskripsjoner av materialet jeg selv skulle bruke. Slik fikk jeg en unik mulighet til å bli 

kjent med materialet. I grovtranskripsjonen av filene brukte jeg transkripsjonsprogrammet 

Clan8. Programmet gjør det mulig å laste opp lyd og video og var et veldig godt verktøy i 

transkripsjonen. Spesielt pauser og overlapp ble oversiktlige og identifiserbare.  

Etter hvert som jeg valgte ut utdrag til kolleksjonene fintranskriberte jeg dem etter 

transkripsjonssystemet utarbeidet av Du Bois m.fl. (Svennevig 2009b: 11).  I dette systemet er 

talestrømmen delt inn i intonasjonsenheter, hvor hver linje representerer en intonasjonsenhet. 

Etter hver intonasjonsenhet er det en markering av intonasjonskontur (2009b: 11). 

Transkripsjonssymboler er vedlagt. 

Mitt prosjekt ønsker å utforske meningsskaping og forståelse mellom første og 

andrespråksbrukere. Det har derfor vært viktig med transkripsjoner som er så nøyaktige som 

mulig. Det har noen ganger vært vanskelig å oppfatte ord, og det har hatt mange årsaker. 

                                                      
8 For mer informasjon om transkripsjonsprogrammet Clan: http://talkbank.org/ 
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Dårlig lyd, bakgrunnsstøy, flere deltakere i samtalen som overlapper eller at mikrofonen 

ligger langt unna er alle faktorer som påvirker hvordan transkripsjonene blir. Likevel har 

kvaliteten på de fleste opptakene vært bra.  
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5. Etablering av forståelse 

For at mening skal skapes må deltakerne forstå hverandre, og meningsskaping er et prosjekt 

som består av både individuelle og felles handlinger. Det er et samspill som innebærer at 

deltakerne viser hverandre at de har forstått forrige ytring, noe som kan gjøres på mange 

forskjellige måter. I dette kapittelet undersøker vi forskningsspørsmål 1: 

Hvilke overordnede preferanser tas det hensyn til i fremvisningen av forståelse, og 

hvordan viser deltakerne at de har forstått hverandres ytringer? 

For å kunne si noe om forståelse i en samtale må vi undersøke hvordan aktørene responderer 

på hverandres bidrag. Vi har tidligere har sett på Herbert Clarks teori om språk som 

samhandling, og handlingsstigen viser hvordan samhandling befinner seg på ulike nivåer. 

Ifølge Clarks språkhandlingsteori må deltakerne i samtaler kontinuerlig gi hverandre evidens 

for forståelse. De må gjennom alle nivåene i handlingsstigen før de kan begynne på et 

kommunikativt prosjekt. Dette premisset gjør at deltakerne er orientert mot intersubjektivitet; 

det å skape mening sammen. Samtaler kan ikke føres hvis ikke aktørene forstår hverandre. 

Likevel er det også andre interaksjonelle hensyn som spiller inn. Vi skal se på hvordan 

overordnede preferanser for progresjon, intersubjektivitet og mottakerdesign påvirker 

prosessen med å etablere forståelse.  

Vi begynner med en kort teoripresentasjon hvor vi ser på handlingsstigen og forskjellen på 

implisitte og eksplisitte signaler på forståelse. Kapitelet er i del 5.1-5.4 organisert rundt tre 

overordnede preferanser for progresjon, intersubjektivitet og mottakerdesign. Dette for å 

kunne se på hvordan ulike forståelsessignaler orienterer seg mot de ulike preferansene, og 

dermed hvilke interaksjonelle hensyn som tas i etableringen av forståelse. Vi begynner med å 

se på preferansen for progresjon og hvordan orientering mot denne preferansen kan påvirke 

forståelsessignaler. Minimalresponser er korte tilbakemeldingssignaler, og vi skal se på 

hvordan de kan signalisere forståelse. Videre ser vi på preferansen for intersubjektivitet i 

samtaleutdrag, og vi undersøker spesielt repetisjon og reformulering som eksplisitte signaler 

på forståelse. Vi undersøker vi preferansen for mottakerdesign for å se på hvordan deltakerne 

tilpasser seg hverandre. Her undersøker vi utdrag hvor preferansen for mottakerdesign gjør 

seg gjeldene i sikringen av forståelse.  
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I del 5.5 ser vi på Clarks begrep «en felles plattform». Et av hovedpoengene i hans 

språkhandlingsteori er at forståelse og mening må forankres i en plattform. Deltakerne må ha 

en felles plattform av kjennskap til hverandre som gjør dem i stand til å kommunisere. Vi ser 

på utdrag hvor manglende felles kunnskap og erfaringer gjør at deltakerne må jobbe ekstra 

for å oppnå forståelse. For at aktører i en samtale skal kunne avslutte en handling må 

samtalepartnerens bidrag inneholde evidens på at de har oppnådd felles forståelse. Vi ser vi 

skal se på hvordan de klarer det, og hva som skal til for at de skal kunne «si seg ferdig» men 

en handling. Vi avslutter med et sammendrag. 

 

5.1. Signaler på forståelse 

Hvert nye bidrag i en samtale viser hvordan forrige ytring er forstått, og signalene på 

forståelse kan være implisitte eller eksplisitte. Implisitte signaler uttrykkes gjennom en annen 

handling. Når man går videre med et nytt bidrag i en samtale vil man ikke bare vise at man 

har forstått den, men også hvordan. «Et nytt bidrag til den aktuelle aktiviteten vil 

presupponere forståelse av forrige bidrag og implisitt vise spor av hva denne forståelsen er 

gjennom hvordan den knytter an til den» (Svennevig 2005: 4). Implisitte signaler vitner om at 

man befinner seg på et høyt nivå i handlingsstigen fordi man deltar i det kommunikative 

prosjektet som er foreslått. 

 Taler A’s handlinger Adressat B’s handlinger 

4 A foreslår et kommunikativt prosjekt for B B vurderer A’s forslag  

3 A fremsetter en språkhandling for B B forstår språkhandlingen 

2 A presenterer språklige tegn for B B identifiserer tegnene 

1 A produserer fysisk atferd for B B retter oppmerksomhet mot atferden 

Tabell for nivåer i samhandling (Svennevig 2009b: 81) 

Eksplisitte signaler brukes derimot “primært til å signalisere forståelse og koordinering på 

lavere nivåer i hierarkiet” (Svennevig 2005: 3). Ulike samtalekontekster krever ulik 

signalisering av forståelse, og Svennevig fremhever første og andrespråkssamtaler som en av 

flere kontekster hvor eksplisitte tilbakemeldingssignaler forekommer i stor grad (2005: 5-6). 

Som vi skal se litt senere i kapitelet kan man signalisere forståelse med ulik styrkegrad. Et 

sterkt forståelsessignal vil gi samtalepartneren sikrere evidens på forståelse, men det kan være 
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tidkrevende og ta ekstra plass i samtalen. Derfor skal vi også se på hvordan preferanser er 

med på å strukturere etableringen av forståelse på ulike nivåer i handlingsstigen. 

Preferanser er ulike motivasjoner eller drivkrefter som legger opp til hvordan samtaleturer 

eller sekvenser struktureres, og de påvirker også hvordan forståelse signaliseres. Overordnede 

preferanser for progresjon, intersubjektivitet og mottakerdesign sørger henholdsvis for at 

samtaler drives frem, at forståelse sikres og at det tas hensyn til samtalepartneren.  

 

5.2. Progresjon 

«At an even more abstract level all interaction appears to be organized in relation to a very 

basic preference for ‘progressivity’» (Sidnell 2010: 90). Preferanse for progresjon vil si at 

deltakere i samtaler er orientert mot fremgang og minst mulig forstyrrelser i samtalen. Som vi 

har sett er den vanligste måten å vise forståelse på å komme med et nytt bidrag i den pågående 

aktiviteten, noe som ikke fører til forstyrrelse i samtalens driv. Vi ser på et utdrag fra en 

samtale mellom Tomas og Dag som står ute og planlegger dagens arbeid: 

(utdrag 5.1) 

1. Tomas: ka- kran fikse=, 

2. Dag: a elven e fiksad men ikke tiern.  

3. Tomas: aja.  

4. Tomas: ⌈ aja. ⌉  

5. Dag: ⌊men,⌋  

6. Tomas: okei. 

Tomas begynner med en ytring i linje 1: «ka- kran fikse=,» en pragmatisk uferdig ytring med 

fortsettende intonasjon. Selv om ytringen uttales på denne måten svarer Dag som at han har 

forstått ytringen som spørrende når at han svarer «a elven e fiksad men ikke tiern.». Her ser vi 

at Dag implisitt hevder forståelse ved at hans ytring er et nytt bidrag i den pågående 

samtaleaktiviteten. Tomas svarer bekreftende «aja.». Når forståelse etableres i dette utdraget 

har progresjon vært den dominerende preferansen. Den uferdige ytringen i linje 1 kunne 

invitert til mer eksplisitte forståelsessignal eller forståelsessjekker fordi den uttalte 

betydningen i seg selv er uklar. Men at Dag implisitt fremviser sin forståelse og at den blir 
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akseptert gjør at utdraget holder seg i spor 1 og dermed konsentrerer seg om kommuniserende 

handlinger.  

Sacks, Schegloff og Jefferson mener at flere preferanser kan være aktuelle på samme tid 

(Sacks, Schegloff & Jefferson 2007: 23). Dersom den ene dominerer på bekostning av en 

annen vil ikke det si at den andre blir suspendert, men at den blir «relaxed to such a point as 

will allow the peferred to be acheieved: The non-preferred of the two is not suspended but 

‘relaxed step by step’» (2007: 23). Det betyr at vi ikke nødvendigvis må velge mellom å ha en 

samtale med fremdrift og en hvor vi forstår hverandre, preferansene tilpasses hverandre i de 

ulike situasjonene. Utdraget under er fra en samtale mellom Tomas og Dag på Dags kontor. 

Dag har fortalt at han vurderer å kjøpe seg ny bil, og Tomas lurer på hvilket bilmerke bilen 

har:  

(utdrag 5.2) 

1. Tomas: o=g dett ar ford .. el⌈ler⌉  

2. Dag:                                  ⌊ja⌋  

3. Dag: det eh e ford dere= eh hotrod  

4. Dag: ⌈  e   spesial   begrep-   ..               er det⌉  

5. Tomas: ⌊a hodrod hodrod <A jeg vet jeg vet A>⌋ 

6. Tomas: jeg vet. 

Dag begynner med «eh e ford dere= eh hotrod» umiddelbart etterfulgt av en begynnende 

forklaring. Forklaringen viser at han ikke regner med at ordet hotrod skal være forståelig eller 

identifiserbart for Tomas. Tomas begynner samtidig med en repetisjon «a hodrod hodrod», og 

viser en orientering mot progresjonen i det han skynder seg med å hevde forståelse i linje 5, 

og slik avbryter en forklaring som ville senket progresjonen. Vi ser at preferansen for 

progresjon dominerer når forståelse er etablert. Tomas viser raskt og eksplisitt at han har 

forstått, og avverger slik at en unødvendig forklaring senker progresjonen. 

 

5.2.1. Minimalrespons 

Minimalrespons er en samlebetegnelse på korte responser i samtaler som signaliserer at et 

bidrag er mottatt. De er økonomiske tilbakemeldinger som ikke forstyrrer progresjonen i 

samtalen fordi de ikke gjør krav på taleturen. De er slik en mellomting mellom det å lytte og 
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det å tale (Nielsen & Nielsen 2011: 92). Det meste av forskningen på minimalrespons er blitt 

utført på engelsk, og siden minimalresponsen er bundet til ord er ikke forskningen direkte 

overførbar til skandinaviske språk. Nielsen og Nielsen har likevel gjort et pilotprosjekt i 

boken Samtaleanalyse hvor de undersøker om noen av innsiktene fra forskning på andre språk 

kan overføres til dansk. Det viser seg at mange av prinsippene for minimalrespons er de 

samme, og vi skal prøve ut noen av innsiktene de presenterer på vårt materiale. 

Tilstandsskiftemarkører er en underkategori av minimalrespons som signaliserer at 

informasjonen i forrige ytring har gjort at man har forstått eller innsett noe som har ført til et 

skifte i  den mentale tilstanden. Nielsen og Nielsen har funnet «aha» og «nå» som typiske 

tilstandsskiftemarkører på dansk. Vi skal se på et utdrag under hvor Nils og Tomas prater om 

jobbing på kristihimmelfartsdag: 

(Utdrag 5.3) 

1. Nils: hvis ni ikke får jobbe, så får nikolai betale er åtte timmar.  

2. Pause: (0.6)  

3. Nils: endå.  

4. Pause: (0.9)  

5. Nils: det e lagen.  

6. Tomas: !aha=.  

I linje 1 forklarer Nils at dersom de ikke får jobbe krisihimmelfartsdag, skal de likevel få lønn 

«hvis ni ikke får jobbe, så får nikolai betale er åtte timmar.». Det oppstår en pause i linje 2, og 

han fortsetter med «endå» i linje 3, og «det e lagen» i linje 5. Tomas kommer med en 

tilstandsskiftemarkør i linje 6 «!aha=». Han markerer at informasjonen Nils har kommet med i 

linje 1 til 5 har ført til et mentalt skifte. Ved å markere et slikt skifte fremviser han også 

forståelse for de foregående ytringene. En tilstandsmarkør fungerer slik som evidens på 

forståelse på nivå 4, den forholder seg til forrige ytring og deltar i den kommunikative 

handlingen. 

Fortsettelsesmarkører er en annen underkategori som består av små innskudd i samtalen som 

oppfordrer den som har ordet til å fortsette. Det er et samarbeidssignal som signaliserer at den 

som er i gang med en forlenget turenhet skal fortsette. Nielsen og Nielsen mener at signaler 

som disse vitner om respekt for den andres taletur (2011: 98), og er slik blant annet orientert 

mot preferansen for mottakerdesign. De hevder at gjentatt bruk av samme markør kan være 
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tegn på dalende interesse, mens variert bruk av fortsettelsesmarkører viser interesse. En ytring 

kan legge opp til bestemte signaler underveis som for eksempel overraskelse, vurdering eller 

annet. Utdraget under er fra en samtale mellom Dag og Tomas, hvor Tomas forteller at han 

skal på apoteket: 

(Utdrag 5.4) 

1. Tomas: jeg .. jeg går etter etter jobb,  

2. Pause: (1.1)  

3. Tomas: gåo ti=l m== alna senter?  

4. Dag: ja?. 

5. Pause: (0.4)  

6. Tomas: dar ar (0.6) apotek?  

7. Dag: ja?. 

8. Pause: (0.5)  

9. Tomas: å kjøppa= tablett.  

10. Dag: ja. 

I linje 1 begynner Tomas med «jeg .. jeg går etter etter jobb,», en ufullstendig setning med 

fortsettende intonasjon. Det oppstår en pause i linje 2 før Tomas fortsetter i linje 3: «gåo ti=l 

m== alna senter?». Ytringen uttales med stigende intonasjon og inviterer slik til bekreftelse. 

Den kommer i linje 4 hvor Dag sier «ja?.». «Ja» uttales med stigende intonasjon, og ifølge 

Rod Gardner9 er minimalresponsers funksjon styrt av intonasjonen de uttales med:  

«Dette gælder især ‘yeah’ og ‘mm’, der med faldende intonal finalisering typisk har 
umarkerede, kanoniske funktioner som acknowledgement tokens, og med stigende intonal 
finalisering har markerede, ukanoniske funktioner som continuers» (2011: 99). 

Tomas sin ytring i linje 1 og 2 er en enhet innholdsmessig, men den gjør ingenting utover å 

informere om at han skal gå til Alna senter etter jobb. Fortsettelsesmarkøren viser dermed at 

Dag har forstått ytringen så langt, men at den ikke er en avsluttet handling enda. Tomas 

fortsetter i linje 6 «dar ar (0.6) apotek?», også denne etterfulgt av «ja?.». I linje 9 forteller han 

om hva han skal: «kjøppa tablett.», og Dag svarer igjen med «ja.». Denne gangen uttaler han 

«ja» med synkende intonasjon, og signaliserer slik at han har forstått meningen. 

 

                                                      
9 Rod Gardner 1995: Gjengitt i Nielsen & Nielsen 2011. 
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5.3. Intersubjektivitet 

Intersubjektivitet handler om felles forståelse mellom mennesker, og i samtaleanalyse er dette 

prosessen med å etablere mening (Sidnell 2010: 12). Dersom et bidrag i en samtale er en 

fortsettelse av den pågående aktiviteten er det et indirekte signal på at forrige ytring er 

oppfattet og forstått. Intersubjektivitet sikres ved at samtalepartnere kontinuerlig bekrefter 

deres felles forståelse gjennom nye bidrag:  

«In talk-in-interaction each utterance displays a hearing or analysis of a preceding one and, 
thus, the very organization of talk provides a means by which intersubjective understanding 
can not only be continually demonstrated but also checked and, where found wanting, 
repaired» (2010: 12).  

Utdraget under fremviser en sterk preferanse for intersubjektivitet ved at den ene deltakeren 

blir bedt om å repetere det den andre har sagt. Det er en samtale mellom Johan og Tomas som 

sitter i et møte med en arbeidstegning på bordet foran seg. Johan er arbeidsleder og har 

nettopp gjennomgått hva som skal gjøres de neste dagene: 

(Utdrag 5.5) 

1. Johan: sjø=øh du= førstår vel? øh  

2. Tomas: ja.  

3. Pause: (0.9)  

4. Johan: prø- prøv å forklara for mei.  

5. Pause: (1.1)  

6. Johan: hva gjør du? .. bare for skoi skuld.  

7. Tomas: a=(Hx) (1.7) på månda,  

8. Pause: (1.9)  

9. Tomas: kommere singel? ja på,  

10. Johan: mm,  

11. Tomas: tre meter?   

12. Johan: ja.  

13. Tomas: a=  

14. Tomas: der er,  

15. Pause: (1.0)  

16. Tomas: e= ferri beton?  

17. Johan: ja.  

18. Pause: (1.3)  
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19. Tomas: og h==it, (1.4) å dar,  

20. Johan: e ferdi singel. 

21. Tomas: ferdi sengel.  

22. Johan: ferdi singel ja.  

23. Pause: (0.8)  

24. Johan: å der, der inne e det ferdi singel. 

25. Pause: (1.5)  

26. Tomas: tjue centimeter?  

27. Johan: ferdi singel.  

28. Tomas: ja.  

Utdraget begynner med at Johan har en forståelsessjekk: «sjø=øh du= forstår vel? øh», hvor 

Tomas svarer «ja». Johan vil ha en sterkere fremvisning av forståelse og ber Tomas om å 

gjenfortelle det de har gjennomgått tidligere i samtalen «prø- prøv å forklara for meg.», «hva 

gjør du? .. bare for skoi skuld.». Denne oppfordringen til å gjenfortelle det som Johan har 

pratet om vitner om et sterkt hensyn til intersubjektivitet.  

Tomas begynner i linje 7 «a=(Hx) (1.7) på månda,», som etterfølges av en lengre pause i linje 

8 på 1.9 sekunder. Han fortsetter «kommere singel? ja på,» hvor han får en kvittering fra 

Johan «mm». Han fortsetter med «tre meter?», nå også etterfulgt av en kvittering «ja». 

Kvitteringer er vanlige tilbakemeldingssignaler etter at ny informasjon presenteres, og de 

signaliserer at taleren har hørt og oppfattet en ytring (Svennevig 2005: 5). Som vi ser kvitterer 

Johan etter hvert informative bidrag fra Tomas, noe som senker progresjonen i samtalen. 

Likevel er det en naturlig respons fordi Tomas uttaler sine informative bidrag på en tentativ 

måte med stigende intonasjon. Samtalen går mot en kollaborativ fullføring i linje 19 og 20 

hvor Tomas’ ytring «og h=it, (1.4) å dar,» nesten overlappes av Johans «e ferdi singel». Her 

er begynner gjennomgangen å avsluttes idet både Tomas og Johan repeterer «ferdi sengel» og 

«ferdi singel ja».  

Clark beskriver inndeling av informasjon i porsjoner som «installments», hvor størrelsene 

varierer etter hvor komplisert informasjonen er. Dersom det oppstår problemer i 

kommunikasjonen blir porsjonene mindre, og det blir nødvendig med flere beviser for 

forståelse (Clark 1996: 238). Dette ser vi i utdraget over, hvor Tomas presenterer små 

porsjoner med informasjon uttalt med stigende intonasjon som inviterer Johan til å signalisere 

forståelse. Et utdrag som dette viser en preferanse for intersubjektivitet og er svært orientert 
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mot sikring av forståelse. Dette går ut over progresjonen. Hele utdraget er overflødig i forhold 

til å bidra med ny informasjon, og progresjonen blir ytterligere senket av 

informasjonsporsjoneringen som krever stadige bekreftelser underveis.  

Johan fremmer en relativt stor trussel mot Tomas sitt ansikt ved at han insinuerer at han 

kanskje ikke har evnet å forstå hva de har pratet om. Et utsagn som dette er truende mot 

Tomas sitt selvbilde som språkbruker. I samtaler mellom første- og andrespråksbrukere er det 

spesielt viktig for aktørene å sikre og å fremvise forståelse, og de samtalende har gjerne ulike 

roller i forhold til hverandre. For en førstespråksbruker er det viktig å produsere forståelige 

ytringer som gir mening for samtalepartneren, for en andrespråksbruker er det behov for å 

fremstå som kompetent språkbruker. 

Den første ytringen «sjø=øh du= førstår vel?» får en bekreftende kvittering av Tomas. Likevel 

ønsker Johan sterkere evidens for forståelse og sier «prø-prøv å forklara for mei». 

Oppfordringen får ingen respons og etter pausen på 1.1 sekunder tar Johan ordet på nytt «hva 

gjør du?». Om man skal utføre en truende handling kan man bruke høflighetsstrategier for å 

dempe trusselen. Blant disse strategiene finnes respektstrategier, som er en mengde ulike 

metoder for å uttrykke hensyn til den andres territorium og handlefrihet og slik dempe 

ansiktstrusselen (Svennevig 2009b: 131). Johan tilføyer en slik demper i linje 6 «bare for skoi 

skuld». Den fungerer den som en unnskyldning til hvorfor Tomas skal repetere. Det er ikke 

nødvendigvis fordi han ikke har forstått, det er for «skoi skuld». Slike dempere er med på å 

bevare den sosiale relasjonen mellom samtalepartnere når potensielt ansiktstruende 

situasjoner oppstår. Ikke bare demper eller bortforklarer de trusselen, de gir også et signal om 

at den som ytret det truende bidraget er klar over trusselen den presenterer og ønsker å 

redusere den.  

Her ser vi at intersubjektivitet er den dominerende preferansen. Preferansen for progresjonen 

ble satt på vent mens gjenfortellingen pågikk. Preferansen for mottakerdesign ble realisert i 

noen grad ved at Johan tilføyde demperen «for skoi skuld». Selv om forståelsessjekken var 

ansiktstruende ville eventuelle misforståelser vært mer ansiktstruende og tidkrevende. Da 

måtte deltakerne ha funnet feilene og reparert dem, i stedet for å sikre først som sist at alt var 

forstått.  

 

5.3.1. Repetisjon og reformulering 
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Som vi har sett tidligere er kvitteringer er en kategori handlinger som eksplisitt fremviser 

hvordan og i hvor stor grad en aktør har oppfattet en ytring. De kommer gjerne etter 

språkhandlinger som har presentert ny informasjon og kan bestå av svarord, repetisjoner eller 

reformuleringer. Vi skal se på ulike eksempler på hvordan reparasjoner og reformuleringer 

viser forståelse. 

Et eksplisitt forståelsessignal hevder forståelse ved å repetere, reformulere eller på andre 

måter kvittere for det som har blitt sagt: 

(Utdrag 5.6) 

1. Tomas: jeg i polen, eh f=o=sball schpille.  

2. Ole: a= 

3. Johan: du fotballspiller.  

4. Tomas: a, (1,1) m-på norsk (.) to devisjon. 

Tomas begynner med å fortelle at han har spilt fotball i Polen: «jeg i polen, eh f=o=sball 

schpille». Ole svarer med en kvittering «a=», et bidrag som signaliserer at han har hørt og 

oppfattet ytringen. Som vi har sett må alle bidrag i en samtale bekreftes av samtalepartneren 

for at mening skal etableres. En kvittering som dette er en minimalrespons som forholder seg 

både til progresjonen i samtalen ved at den er kort, og til intersubjektiviteten ved at den 

hevder forståelse. Johan reformulerer ytringen «du fotballspiller» og sjekker slik om han har 

hørt og forstått riktig. Begge bidragene signaliserer forståelse av ytringen til Tomas, men med 

ulik styrkegrad. 

Tomas får tilbakemeldinger fra to andre deltakere i samtalen, en kort kvittering og repetisjon. 

Kvitteringen «a» er orientert mot progresjonen, mens repetisjonen «du fotballspiller» er 

orientert mot intersubjektivitet. Repetisjonen er en fremvisning av hvordan språksignalet er 

oppfattet, og den inviterer til en bekreftelse av om det er riktig. Slik kan vi si at den er 

orientert mot intersubjektivitet. Ytringen til Tomas er uidiomatisk og dersom Johan hadde 

forstått den feil ville det tatt lengre tid å reparere enn det tok å få den bekreftet. En eventuell 

anneninitiert reparasjon ville også medføre en ansiktstrussel. Vi ser at ved å være «føre var» 

forholder repetisjonen seg også til preferansene for progresjon og mottakerdesign.  

En repetisjon skiller seg fra en reformulering fordi den bare viser en oppfattelse av de 

språklige signalene. Den kvitterer for budskapet, men gir ikke eksplisitte signaler på forståelse 



44 
 

(Svennevig 2005: 5). Utdraget under er et fra en samtale mellom Tomas og Johan som 

illustrerer dette: 

(utdrag 5.7) 

1. Tomas: <P kraft? P > 

2. Johan: kraft kraft,  

3. Pause: (1.5)  

Repetisjonen i utdraget over viser at Johan har hørt ytringen, men ikke at han har forstått den 

eller identifisert ordene. Repetisjonen er på nivå 2 i handlingsstigen fordi den gir evidens for 

oppfattelsen av språklige tegnene, men uten å identifisere meningen med dem. Men dersom 

en repetisjon tillegges svarord vil den i større grad hevde forståelse av ytringen, som i 

eksempelet under: 

(utdrag 5.8) 

1. Tomas: kreft,  

2. Johan: kreft ja.  

Med påhengt svarord hevder denne repetisjonen forståelse, og er slik et sterkere signal på at 

ytringen er forstått og at meningen er etablert. Svennevig har i artikkelen Repetisjon og 

reformulering som forståelsesstrategier i andrespråkssamtaler presentert en skala som angir 

styrkegraden til ulike forståelsessignaler i samtaler: 

Sterkere 

↑ 

↓ 

Svakere 

Eksplisitt fremvisning av forståelse: reformulering 

Implisitt fremvisning av forståelse: nytt bidrag til emnet/aktiviteten 

Hevde forståelse: repetisjon med svarord, minimal respons 

Vise oppfattelse: enkel repetisjon 

5. (Svennevig 2005: 5) 

Her ser vi at reformulering er den sterkeste formen for fremvisning av forståelse fordi den 

viser aktørens egen fortolkning av forrige ytring. Om man fremsetter en reformulering søker 

man også bekreftelse av den. Utdraget under er et eksempel på dette. Her forteller Tomas 

Johan om et norskkurs han har vært på: 

 (Utdrag 5.9) 

1. Tomas: men (2.0) e=h (1.2) to tusan tre- tretton?  
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2. Johan: ja= førra året . 

3. Tomas: ja (0.7) jeg jeg kommer på= på ko=rs. 

Tomas begynner i linje 1 med å stadfeste et tidspunkt. De lange pausene og uttrekkingen av 

lyden tyder på ordleting, og «to tusan tre- tretton» uttales med spørrende intonasjon. Johan 

kommer med svar og en reformulering i linje 2: «ja= førra året.» Slik bekrefter han at han har 

oppfattet bidraget, og gir en eksplisitt fremvisning av hvordan. Tomas svarer bekreftende «ja» 

i linje 3 og fortsetter samtalen.  

 

5.4. Mottakerdesign 

En annen overordnet preferanse i meningsskaping er den for mottakerdesign (recipient 

design). Denne går ut på å tilpasse seg samtalepartneren. Sacks, Schegloff og Jefferson 

beskriver preferansen for mottakerdesign slik: «By ‘recipient design’ we refer to the multitude 

of respects in which the talk by a party in a conversation is constructed or designed in ways 

which display an orientation and sensitivity to the particular other(s) who are the co-

participants» (Sacks, Schegloff & Jefferson 1974: 272).  

Utdraget under er fra en samtale mellom Tomas, Johan og Ole. De prater om fotball og 

Tomas begynner med en presekvens i linje 1. En presekvens skal klarlegge forutsetningene 

for å utføre en bestemt språkhandling, i dette tilfellet en fortelling: 

(Utdrag 5.10) 

1. Tomas: son min min sønn,  

2. Johan: ⌈ja⌉  

3. Ole: ⌊ja⌋  

4. Tomas: e=h (0.9) samme fotballschpiller.  

5. Ole: ja.  

6. Tomas: hran ar (1.0) e=hf (2.1) nasjonality tim?  

7. Tomas: ⌈e=h,⌉  

8. Johan: ⌊wo=w.⌋  

9. Tomas: fj⌈otton fjot⌉ton  

10. Ole: ⌊landslaget?⌋  

11. Tomas: år, ja.  
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12. Johan: fjort- ⌈fjortån å.⌉  

13. Tomas: ⌊a det va,⌋  

14. Ole: fjorten fjortenåringer ja.  

15. Tomas: men dar ar s=pecial prågram,  

16. Pause: (1.1)  

17. Tomas: m= kanskje (1.6) f=emti barne?  

18. Pause: (0.9)  

19. Johan: ha.  

20. Tomas: å= tre s==peisial skole?  

21. Johan: okei.  

22. Tomas: bare training trainin⌈g train.⌉  

23. Johan: ⌊åkei⌋ 

24. Johan: så han går spesial skola?  

25. Tomas: ja.  

En historie trenger flere turer på å bli ferdig, og for å unngå at de andre aktørene skal begynne 

nye taleturer, må det signaliseres at det er en historie på vei. Det gjøres gjennom en prefase 

som kan godtas eller avvises. Ytringen til Tomas i linje 1 og 4 indikerer at en historie er på 

vei: «son min min sønn», «e=h samme fotballschpiller». Prefasen godtas av Johan og Ole som 

overlapper hverandre med hvert sitt «ja» i linje 2 og 3. De signaliserer forståelse, samtidig 

som de markerer at taleren kan fortsette. Etter ytringen til Tomas i linje 4, responderer Ole 

med «ja» i linje 5. Et «ja» er en minimalrespons, og at den uttales med sigende intonasjon gjør 

at den signaliserer fortsettelse.  

Tomas fortsetter i linje 6 «hran ar (1.0) e=hf (2.1) nasjonality tim?». Ytringen inneholder to 

relativt lange pauser på 1 og 2.1 sekunder samt et nølende “e=hf». Dette tyder på at han 

trenger tid på å konstruere ytringen og siste del: «nasjonality tim?» uttales på engelsk og som 

en «try-marker». «Try-markers» brukes til å prøve ut ord eller uttrykk som taleren forutser 

potensielle problemer med (Sacks & Schegloff 2007: 26). En try-marker etterlater seg et lite 

rom hvor det er plass til bekreftelse fra samtalepartneren. Bekreftelsen kommer i linje 8 hvor 

Johan ytrer en bedømmende respons: «wo=w» (Nielsen & Nielsen 2011: 98). Responsen er en 

sterk markør på forståelse fordi den kvitterer for budskapet samtidig som den avgir en 

emosjonell vurdering. Ole fortsetter med «⌊landslaget?⌋», en reformulering av «nasjonality 

team». Slik avgir Ole en reformulering som eksplisitt fremviser hvordan han forstod Tomas’ 

«try-marker». «⌊landslaget?⌋» fungerer som en fremvisning av forståelse, men også som en 
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potensiell innføyd korrigering, da den gir Tomas et alternativ til «nasjonality team». 

Svennevig påpeker at slike ytringer inneholder et visst læringspotensial fordi de gir 

samtalepartneren en målytring å sammenligne sin egen med (Svennevig 2005:8). 

Tomas fortsetter i linje 9 med å fortelle hvor gammel sønnen er: «fj⌈otton fjot⌉ton», (en ytring 

som er i overlapp med Oles i linje 10) og fortsetter i linje 11 med «år, ja». Her kan det se ut 

som at «ja» er en bekreftelse på Oles reformulering i linje 10. Johan kommer inn med en 

repetisjon i linje 12: «fjort- ⌈fjortån å.⌉», og sjekker slik oppfattelsen av ytringen. Ole 

repeterer også i linje 14 «fjorten fjortenåringer ja», men har med et påhengt svarord som gjør 

at den blir et sterkere signal på forståelse. Tomas fortsetter i linje 15: «men dar ar s=pecial 

prågram,», etterfulgt av en lengre pause på 1.1 sekunder. I denne pausen får han ingen verbale 

fortsettelesmarkører eller kvitteringer. Grunnen til det er sannsynligvis fordi forrige ytring ble 

uttalt med senket intonasjon og slik ikke oppfordret spesielt til det.  

Han fortsetter i linje 17 «m= kanskje (1.6) f=emti barne?», denne gangen avsluttet med 

stigende intonasjon. Dette kombinert med den lange pausen i midten av turen i tillegg til 

utdragningen av lyden i ordet «f=emti» tyder på at han ikke er helt sikker på hvordan ytringen 

skal konstrueres. Det kommer en pause på 0.9 sekunder før Johan bekrefter kort «ha.». En 

ganske kort respons som hevder forståelse ved å oppfordre til fortsettelse. Tomas fortsetter 

med «å= tre s==peisial skole?». Den spørrende intonasjonen gjør at Johan kommer med en 

bekreftelse og fotsettelsessignal «åkei?» i linje 23. Tomas fortsetter med «training trainin⌈g 

train.⌉, hvor han overlappes av Johans «åkei.» i linje 24. Johan reformulerer «så han går 

spesial skola?» og fremviser slik eksplisitt tegn på forståelse. Tomas bekrefter «ja.».  

Tabellen under skal vise hvor og hvordan forståelsen signaliseres i utdraget over. Vi skal se 

på ytringene og hvilket forståelsessignal de kommer med. Så skal vi angi en styrkegrad i 

forhold til hvor sterkt de signaliserer forståelse.  

Linje Ytring Type signal Styrke 

1 Tomas: son min min sønn,    

2 Johan: ⌈ja⌉ Svar Middels 

3 Ole: ⌊ja⌋ Svar Middels 

4 Tomas: e=h (0.9) samme fotballschpiller.   

5 Ole: ja. Svar Middels 

6 Tomas: hran ar (1.0) e=hf (2.1) nasjonality   
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Som vi ser er denne samtalen preget av eksplisitt fremvisning av forståelse. Både Johan og 

Ole uttrykker signaler på forståelse gjennom minimalrespons, repetisjoner og reformuleringer. 

Slik oppfordrer de Tomas til å fortelle videre, samtidig som de gir han tydelige signaler på at 

han han gjort seg forstått. Svennevig påpeker at personer med ulik kulturbakgrunn som 

snakker sammen må legge inn ekstra innsats for å vite hva de kan regne som forståelig for 

mottakeren (Svennevig 2015: 14). I utdraget over gjelder dette andrespråksbrukeren. Tomas 

deler fortellingen sin opp i små porsjoner som han uttaler med stigende intonasjon. Slik 

inviterer han til respons fra samtalepartnerne.  

Vi så tidligere i kapittelet på hvordan aktører i samtaler kan dele opp kompleks informasjon i 

mindre porsjoner. Svennevig har i artikkelen Porsjonering av informasjon i samtaler med 

tim?  

7 Tomas: ⌈e=h,⌉    

8 Johan: ⌊wo=w.⌋  Bedømmende 

fortsettelsessignal 

Middels 

9 Tomas: fj⌈otton fjot⌉ton    

10 Ole: ⌊landslaget?⌋ Reformulering Sterk 

11 Tomas: år, ja.  Svar Middels 

12 Johan: fjort- ⌈fjortån å.⌉ Repetisjon Svak 

13 Tomas: ⌊a det va,⌋   

14 Ole: fjorten fjortenåringer ja.  Repetisjon med svarord Middels 

15 Tomas: men dar ar s=pecial prågram,    

16 Pause: (1.1)    

17 Tomas: m= kanskje (1.6) f=emti barne?    

18 Pause: (0.9)    

19 Johan: ha.  Fortsettelsesmarkør Middels 

20 Tomas: å= tre s==peisial skole?    

21 Johan: okei.  Fortsettelsesmarkør Middels 

22 Tomas: bare training trainin⌈g train.⌉    

23 Johan: ⌊åkei⌋ Bekreftelse Middels 

24 Johan: så han går spesial skola?  Reformulering Sterk 

25 Tomas: ja.  Kvittering Middels 
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andrespråksbrukere undersøkt dette fenomenet ved å se på hvordan deltakere i ulike 

andrespråkssamtaler deler opp kompleks informasjon i mindre porsjoner. Porsjoneringen 

kjennetegnes av at den enkelte informasjonsdelen uttales med stigende intonasjon, og med en 

etterfølgende pause hvor samtalepartneren inviteres til respons (2015: 13). Samtalene han har 

undersøkt er institusjonelle og det er førstespråksbrukeren (rådgiver eller veileder) som deler 

opp informasjonen. Vårt utdrag skiller seg fra disse ved at det andrespråksbrukeren som deler 

inn informasjonen.  

 

5.5. En felles plattform 

I teorikapittelet så vi at Clark mener at all samhandling må forankres i en felles plattform. 

Denne forankringen kaller Clark for grounding: «To ground a thing, in my terminology, is to 

establish it as a part of common ground well enough for current purposes» (Clark 1996: 221). 

Hans hypotese er at vi forsøker å forankre det vi gjør sammen, for slik å lykkes med 

kommunikasjonen.  

Tar vi utgangspunkt i denne hypotesen betyr det at all samhandling må forankres i 

informasjon vi deler med den vi samtaler med. Det kan være informasjon om 

omstendighetene rundt oss, om aktiviteter, interesser, planer eller annet (1996: 92). Jo mer vi 

samhandler med noen, desto større blir vår felles plattform og dermed vårt grunnlag for å 

kunne etablere forståelse og mening. Clark skiller grovt inn i to typer plattformer:  

«The first type is evidence about the cultural communities people belong to. Shared bases of 
this type lead to communal common ground. The second type is evidence from people`s direct 
personal experiences with each other, which leads to personal common ground» (1996: 100).  

Vi oversetter «communal common ground» til felleskapsbasert plattform og «personal 

common ground» til personlig felles plattform. I en personlig felles plattform grunnfestes 

informasjonen i felles kunnskap og kjennskap til hverandre som personer. Dersom to personer 

ikke kjenner hverandre har de liten eller ingen personlig felles plattform. Den personlige 

plattformen er bygget opp av felles perseptuelle erfaringer og felles handlinger (1996: 112).  

Vi skal undersøke forskjellen på en personlig felles plattform og en felleskapsbasert plattform 

ved hjelp av utdraget under. Tomas går bort til Jens (dansk førstespråk) og Nils som står og 

prater sammen, han har aktivitetskameraet festet til hjelmen og det gjør Jens nysgjerrig: 

(Utdrag 5.11) 
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1. Nils: good !morning.  

2. Tomas: good morning. 

3. Jens: what the hell, devil are you doing?  

4. Pause: (0.6)  

5. Tomas: a=f (0.7) på universitet.  

6. Pause: (0.9)  

7. Nils: han æ han e me på en øh= en ma:ster eller doktorant oppgave,  

8. Nils: ome= kommunikasjon me polsk arbetskraft kontra nordisk,  

9. Nils: øh ⌈før⌉ språkforståelse.  

10. Tomas:      ⌊ja. ⌋  

11. Pause: (0.5)  

12. Jens: okei.  

Jens stiller et spørsmål rettet mot Tomas i linje 3 «what the hell, devil are you doing?». Tomas 

tolker det som et spørsmål om kameraet og svarer «a=f (0.7) på universitet». Her har alle 

deltakerne oppfattet at Tomas har et kamera på hodet og den informasjonen er en del av deres 

personlige plattform. Tomas ytring i linje 4 «på universitet» er ikke et eksplisitt svar på 

spørsmålet, men mer et hint som overvurderer plattformen, og Jens gir ingen tegn på 

forståelse. Nils begynner å utdype forklaringen i linje 7, og denne forklaringen aksepteres av 

Jens i linje 12. For deltakerne er den perseptuelle erfaringen: «det er et kamera her», en del av 

deres felles plattform. Men informasjonen om at kameraet og filmingen er en del av et 

forskningsprosjekt er ikke det, og derfor blir svaret til Tomas i linje 4 utilstrekkelig. Hadde 

det vært en del av deres felles plattform hadde kanskje Jens gjenkjent det, og svaret ville vært 

tilstrekkelig. I stedet får han en forklaring som gjør at denne informasjonen nå blir en del av 

deres felles plattform.  

I den felleskapsbaserte plattformen er informasjonen grunnfestet i felles kunnskap om ulike 

samfunnsmessige grupperinger og felleskap. Det kan være nasjonaliteter, yrkesgrupper, språk, 

religioner, interessegrupper og så videre. Dersom de samhandlende deler nasjonalitet kan de 

anta at de har en stor felleskapsbasert plattform. De har gjerne vært gjennom samme 

grunnutdanning, de deler språk, historie, kultur og så videre. Clark skiller mellom innside- og 

utsideinformasjon i forhold til den felleskapsbaserte plattformen. Innsideinformasjon har man 

om felleskap og samfunn man er en del av. Utsideinformasjon om et fellesskap er informasjon 

man som utenforstående tror er innsideinformasjon i det felleskapet (1996: 102). I 

samhandling med andre vil man gjerne forsøke å finne felleskapsbaserte plattformer hvor 
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begge har innsideinformasjon. Da blir plattformen større, og det blir lettere å samhandle. 

Clark mener at vi kan identifisere kulturelle felleskap gjennom deres felles ekspertise: «a 

cultural community is really a set of people with a shared expertise that other communities 

lack» (1996: 102).   

De fleste samtalende i mitt materiale har ulik nasjonalitet og ulikt førstespråk. Det gjør at den 

felleskapsbaserte plattformen har mindre språklig omfang enn i en samtale mellom to 

førstespråksbrukere. Deltakerne må derfor stadig vurdere om ordene de bruker er innenfor 

deres felles plattform. Vi skal se på et utdrag fra en samtale mellom arbeidsleder Johan og 

Tomas. De er på Johans kontor og har tidligere pratet om jobbrelaterte emner, nå er 

samtaletemaet blitt mer personlig: 

(utdrag 5.12) 

1. Johan: ha- har du st-stort hus e bor du i legenhet hus i polen elle?  

2. Pause: (0.8)  

3. Johan: doma? ⌈eller⌉ 

4. Tomas:            ⌊ em=⌋  

5. Tomas: m= en uke? 

6. Johan: nei mene=r hur bor du? .. i slott? & 

7. Johan: bor du i et stort slott? eller bor du i  legenhet eller?  

8. Pause: (0.5)  

9. Tomas: ne=i vett ik-.  

10. Johan: der du så=ver. .. familien.  

11. Pause: (0.5) 

12. Tomas: åja.  

13. Johan: bo- bor i polen. 

14. Tomas: <F jeg? F> 

15. Johan: aha i stort hus .. ? hu=s?  

16. Tomas: a- <A nei-ne-ne-ne-nei, A>  

17. Johan: legenhet?  

18. Tomas: ja.  

19. Johan: ja? 

20. Tomas: ja. 
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Utdraget begynner med at Johan spør Tomas om hvordan han bor i Polen. I første utgave av 

spørsmålet kommer han med flere kandidater til svar; stort hus, leilighet og hus. Kandidater til 

svar er et tegn på at Johan har foregrepet mulige forståelsesproblemer med spørsmålet. Det 

kommer ingen umiddelbar respons, og etter en pause på nesten ett sekund tar Johan ordet på 

ny. Han innleder en selvreparasjon og tilføyer kandidaten «doma»10, som ligner på ordet dom 

som på polsk betyr hjem. Et polsk ord som svenske Johan kjenner til er et ord som er en del av 

deres felles plattform. Men i stedet for å forstå ordet som en del av et spørsmål om hvordan 

han bor, forstår Tomas det som et spørsmål om når han skal reise hjem. Han svarer «m= en 

uke». Denne responsen tyder på at Tomas leter etter meningen i deres felleskapsbaserte 

plattform. Fordi de er kollegaer utgjør trolig jobbrelatert informasjon en stor del av deres 

felles plattform, og svaret til Tomas tyder på at han har tolket spørsmålet som et om når han 

drar hjem. 

Johan innleder reparasjon i linje 6 hvor han reformulerer spørsmålet og tilføyer kandidaten 

slott: «nei mene=r hur bor du? .. i slott? bor du i et stort slott? eller bor du i  legenhet eller?». 

At Johan bytter ut ordet hus med det litt mer spesielle slott kan tyde på at han tolker 

problemet som et med å identifisere riktig mening i ordet hus. Tomas sitt svar i linje 5 kan ha 

vært knyttet til andre ord enn nettopp «doma». Uansett er ordet «slott» utenfor deres felles 

plattform og Tomas viser ikke gjenkjennelse av ordet. 

Det oppstår en pause i linje 8, før Tomas sier «ne=i vett ik-» i et lavt volum. Dette svaret 

ligner en versjon av “vet ikke” og indikerer at han ikke har skjønt meningen med Johans 

ytring. Johan fortsetter med å reformulere «der du så=ver. .. familien.» og tilføyer to nye ord 

«sover» og «familien», en forståelsesstrategi som kontekstualiserer spørsmålet. Denne gangen 

uttales ytringen som et deklarativ med hevdende intonasjon. Det kan ha vært forvirrende, og 

Tomas svarer «åja», en kort kvittering som hevder forståelse. Det kan være et signal om at 

han oppfattet ordene «sover» og, eller «familien», men ikke på at han har forstått 

språkhandlingen. Johan fortsetter i linje 13 «bo- bor i polen.». Når han nevner Polen på nytt i 

linje 13, spør Tomas i linje 14 om det er «jeg?» noe som tyder på at ordet Polen har 

kontekstualisert meningen. Johan spør igjen «aha i stort hus .. ? hu=s?», og Tomas sier «a-». 

En minimalrespons som markerer et mentalt tilstandsskifte. Som vi har sett over kan en 

tilstandsskiftemarkør hevde forståelse samtidig som den viser at ytringen har ført til et mentalt 

skifte. I dette tilfellet signaliserer den at Tomas har oppfattet meningen med spørsmålet, og 

                                                      
10 Doma betyr hjem på russisk 
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slikt endret mental tilstand i forhold til det. Han fortsetter med «<A nei-ne-ne-ne-nei A>»  i et 

raskt tempo, før Johan kommer med alternativet «legenhet?» som bekreftes med «ja». 

 

5.5.1. Presentasjon og aksept av ytringer 

Clark mener at et samlet bidrag lykkes gjennom to hovedfaser: presentasjonsfasen og 

akseptfasen (1996: 227). I presentasjonsfasen (P) presenterer aktøren et signal som 

samtalepartneren skal forstå, og som han kan anta at er forstått når adressaten gir evidens 

tilstrekkelige for sammenhengen. Akseptfasen (A) er når dette skjer og handlingen kan 

lukkes. Å lukke en handling er en del av det å grunnfeste noe i en plattform: «Principle of 

joint closure: The participants in a joint action try to establish the mutual belief that they have 

succeeded well enough for current purposes» (Clark 1996: 226). For at aktører i en samtale 

skal kunne avslutte en handling må samtalepartnerens bidrag inneholde evidens på at de har 

oppnådd felles forståelse. En handling må avsluttes før en ny kan begynne og samtalen kan 

fortsette.  

Vi skal undersøke utdrag 5.12 en gang til, denne gangen for å se på hvordan deltakerne 

oppnår avslutning i handling. Utdraget er plassert inn i en tabell som skal gi oss oversikt over 

bidragene i forhold til hvilken fase de er i, evidensen de fremsetter og hvilket nivå i 

handlingsstigen de befinner seg på.  

Kolonnen merket linje  viser hvor i transkripsjonen vi er. Kolonnen merket fase viser hvilken 

fase de ulike bidragene befinner seg i, P står for presentasjonsfase og A for aksepteringsfase. 

Bidrag viser samtalebidragene, J står for Johan, T for Tomas og P for pause. Evidens viser 

om den fremsatte evidensen i bidraget er tilstrekkelig eller ikke i sammenhengen.  

Linje Fase Bidrag Evidens 

1 P J: ha har du st-stort hus e bor du i legenhet hus i polen 

elle?  

 

2  P: (0.8)  

3 P J: doma? ⌈eller⌉  

4  T:           ⌊ em=⌋   

5 A T: m= en uke? Utilstrekkelig 
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Hele utdraget over er opptatt med å etablere et samlet bidrag hvor presentasjonsfasen oppnår 

tilstrekkelig evidens for forståelse i en akseptfase. Vi ser at flere mulige akseptfaser innledes 

av Tomas, men at de ikke alltid gir tilstrekkelig evidens for forståelse. Første enkeltbidrag er 

et spørsmål hvor Johan tilføyer kandidater. I neste kapittel skal vi se at det å tilføye kandidater 

er en forståelsesstrategi som kan kontekstualisere et spørsmål fordi de viser aktuelle svar for 

samtalepartneren. At han tilføyer kandidater gjør at det brukes mer tid i presentasjonsfasen, og 

det tyder på at Johan er orientert mot potensielle problemer.  

Det oppstår en lengre pause (0.8) og Johan tilføyer en ny kandidat i linje 3: «doma?» før han 

fortsetter med «eller». Tomas overlapper med «e=m» i linje 4 og viser slik at et bidrag er på 

vei. Svaret kommer i linje 5 når han sier «m= en uke?». Et aksepteringsbidrag i praksis, men 

det svarer på feil spørsmål. Det hevder forståelse og gir evidens for det ved å svare, men feil 

mening er etablert.  

Hvert nye bidrag i en samtale tolkes som en umiddelbar respons på den forrige ytringen, 

dersom ikke noe annet blir sagt. Et bidrag kan uttrykke evidens for forståelse på ulike måter 

og med ulik styrkegrad. Clark beskriver fire hovedkategorier for positiv evidens: påstand om 

forståelse, forutsetninger for forståelse, fremvisning av forståelse  eller eksemplifikasjon av 

6 P J: nei mene=r hur bor du? .. i slott? &  

7 P J: bor du i et stort slott? eller bor du i  legenhet eller?   

8  P: (0.5)   

9 A T: ne=i vettk.  Utilstrekkelig 

10 P J: der du så=ver. .. familien.   

11  P: (0.5)  

12 A T: åja.  Tilstrekkelig 

13 P J: bo- bor i polen.  

14 A T: <F jeg? F> Tilstrekkelig 

15 P J: aha i stort hus .. ? hu=s?   

16 A T: a- <A nei-ne-ne-ne-nei, A> Tilstrekkelig 

17 P J: legenhet?   

18 A T: ja. Tilstrekkelig 

19 P J: ja?  

20 A T: ja. Tilstrekkelig 
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forståelse. Poenget er at evidensen de gir må være sterk nok i sammenhengen. Dersom den 

ene parten ikke får evidens for at en handling er «lukket», kan han gjenta eller reparere 

handlingen helt til evidens for aksept er oppnådd (1996: 225).  

Johan reparerer i tredje posisjon i linje 6 og 7: «nei mene=r hur bor du? . i slott? bor du i et 

stort slott? eller bor du i  legenhet eller?». Tomas uttrykker at han ikke forstår i linje 9 «ne=i 

vett ik-». Johan forsetter i linje 10: «der du så=ver. .. familien». Her uttales bidraget som et 

deklarativ, i stedet for med stigende intonasjon som i ytringene i linje 1, 3, 6 og 7. Tomas 

svarer med en bekreftende minimalrespons «åja.». Det kan tyde på at han har forstått ytringen 

så langt, og Johan fortsetter med «bo- bor i polen».  

Når han nevner «polen» tilføyer han kontekst, og Tomas spør «jeg?». Johan tar opp ordet hus 

igjen «aa i stort hus .. ? hu=s?», og denne gangen hevder Tomas forståelse ved at han tar ordet 

og sier «a- nei-ne-ne-ne-nei,». Johan skyter inn et alternativ «legenhet» som bekreftes av 

Tomas «ja». Aksepteringsfasen oppnådd, og begge har fått tilstrekkelig evidens for at 

handlingen er lukket og slik kan avsluttes.  

Utdraget over viser hvordan behovet for avslutning i handling gjør at deltakerne i en samtale 

må samarbeide for å etablere mening. Først når de har gjort det kan de begge delta i det 

kommunikative prosjektet, og slik blir enkeltbidragene til et samlet bidrag. Når forståelsen 

etableres i utdraget over blir aksepteringsfasen nådd, bidragene blir samlet, og handlingen 

«lukkes». For at det skal kunne skje må Johan formulere seg på en slik måte at Tomas forstår, 

og Tomas må gi evidens enten på at meningen er etablert eller at den ikke er det. Uten evidens 

for avslutning i handling mener Clark at «we may try the action again, or try to repair what 

went wrong, or stop before taking the next step – each disrupting our ongoing activity» (1996: 

225). 

 

5.6. Sammendrag 

Forståelse kan signaliseres implisitt eller eksplisitt, og vi begynte dette kapittelet med å 

undersøke ulike måter å fremvise forståelse på. Implisitte tegn på forståelse er når aktørene 

fortsetter med nye bidrag i den pågående samtaleaktiviteten. Da viser deltakerne fortløpende 

hvordan de har forstått hverandre, og dette er den vanligste måten å signalisere forståelse på. 

Preferansen for progresjon foretrekker implisitt evidens fordi det ikke forsinker progresjonen. 

Noen ganger trengs det likevel mer eksplisitte signaler på forståelse, og det er slike signaler vi 
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i størst grad har undersøkt her. Vi så på minimalrespons som økonomiske 

tilbakemeldingssignaler som er orientert både mot preferansene for progresjon og 

intersubjektivitet. Progresjon fordi at de ikke gjør krav på taleturen og dermed sinker 

fremgangen i samtalen, intersubjektivitet fordi de eksplisitt signaliserer forståelse og aksept. 

Det er ikke mulig å bare ta hensyn til progresjon i samtaler. Preferansen for progresjon er ikke 

absolutt, og den kan ikke sørge for meningsskaping i seg selv. Den dominerer når samtalen 

“flyter” som den skal, men må ofte vike for intersubjektivitet dersom det oppstår problemer 

med forståelsen. Det at man reparerer er i seg selv et bevis på at denne preferansen ikke alltid 

dominerer (Heritage 2007: 260). 

Vi så vi nærmere på preferansen for intersubjektivitet og så hvordan den er orientert mot 

tydelige tegn på forståelse. I utdrag 5.5 så vi hvordan intersubjektivitet dominerte ved at 

deltakerne viste tydelige eksplisitte tegn på forståelse. Her ble meningen ble sikret, men på 

bekostning av progresjon og mottakerdesign. Ved eksplisitt fremvisning av forståelse i form 

av repetisjoner eller reformuleringer sjekker aktøren sin egen forståelse og søker bekreftelse 

fra samtalepartneren. I utdrag 5.6 så vi på et utdrag fra en samtale med tre deltakere, og her 

ble ytringen bekreftet både med minimalrespons og med reformulering. De ulike måtene å 

signalisere forståelse på viser forskjellig styrkegrad og er orientert mot ulike preferanser. Som 

vi vet er minimalrespons en effektivt tilbakemelding, men et svakere signal på forståelse. En 

reformulering er et svært sterkt tegn på forståelse fordi det gjengir den originale ytringen med 

egne ord. I utdrag 5.7 og 5.8 så vi forskjellen på repetisjon med og uten svarord. Repetisjonen  

uten svarord i utdrag 5.7 viser bare forståelse lavt i handlingsstigen (språklig signal), og 

fungerer slik som et reparasjonsinitiativ. Repetisjonen med svarord i utdrag 5.8 er et sterkere 

signal fordi den hevder å ha forstått både det språklige signalet og meningen med det.  

I utdrag 5.5 og 5.10 så vi hvordan Tomas delte inn informasjon i mindre porsjoner som ble 

uttalt med stigende intonasjon og dermed inviterte til respons. Denne måten å presentere 

informasjon på sikrer signaler på forståelse etter hvert bidrag, og er også sterkt orientert mot 

preferansen for intersubjektivitet. 

Vi ser at deltakerne er orientert mot ulike preferanser i ulike samtaleutdrag. I noen utdrag ser 

vi at en preferanse dominerer, men ofte er flere preferanser og interaksjonelle hensyn tilstede i 

samme utdrag. Vi må ikke alltid velge mellom ulike preferanser, ofte opererer flere 

preferanser i samme samtaler på samme tid. Hvis hensynet til en preferanse går på bekostning 

av en annen, trenger det bare å bety at den er satt “på vent” til den dominerende preferansen 



57 
 

har utspilt seg. Hensynet til intersubjektivitet og mottakerdesign viser at deltakerne er bevisst 

på at de har ulik språkkompetanse, og at de derfor må legge inn ekstra innsats for å vite hva 

de kan regne som forståelig for mottakeren. Preferansen for intersubjektivitet trenger ikke føre 

til eksplisitte  tegn på forståelse, men i noen av utdragene vi undersøkte gjorde den det.  

Vi undersøkte begrepet «en felles plattform». Clarks hypotese er at vi forsøker å forankre det 

vi gjør sammen i en felles plattform for slik å lykkes med kommunikasjonen. Å forholde seg 

til en felles plattform betyr at deltakerne i samtalen stadig må vurdere om ord og begreper de 

bruker er innenfor deres felles plattform. Størrelsen på plattformen deltakerne deler utgjør 

grunnlaget for å etablere mening og forståelse. Vi skiller mellom en personlig basert plattform 

og en felleskapsbasert plattform. Vi så i utdrag 5.11 at Tomas sin forklaring på hvorfor han 

går med et kamera på hodet var: “på universitet”. Deltakerne i samtalen delte den perseptuelle 

erfaringen: «det er et kamera her» som en del av deres felles plattform, men informasjonen 

om hvorfor kameraet var der er ikke det. De fleste samtalende i mitt materiale har ulik 

nasjonalitet og ulikt førstespråk. Det gjør at den felleskapsbaserte plattformen har mindre 

språklig omfang enn i en samtale mellom to førstespråksbrukere. Deltakerne må derfor stadig 

vurdere om ordene de bruker er innenfor deres felles plattform. Vi skiller mellom innside og 

utside informasjon i den felleskapsbaserte plattformen. Den som er del av et fellesskap har 

innside informasjon om det. Utsideinformasjon om et felleskap er informasjon som en 

utenforstående tror at er innside informasjon. I utdrag 5.12 så vi at Johan prøver seg på et ord 

som kanskje kan være innsideinformasjon i felleskapet som Tomas er en del av. Ordet 

“doma” er en av flere kandidatsvar som Johan prøver ut for å skape kontekst for spørsmålet. 

Slike kandidater kan være en måte å foregripe forståelsesproblemer på, spesielt når de 

kommer som en del av spørsmålet før eventuelle problemer har oppstått.  

Før en handling kan lukkes må deltakerne vise hverandre tilstrekkelig evidens for forståelse. 

Utdraget er fortsatt 5.12, men undersøkt på en annen måte. Denne gangen så vi på hvordan 

deltakerne avgjorde om og når handlingen var vellykket og dermed kunne lukkes. Vi så at 

begge aktørene var involvert i å lukke handlingen, Johan ved å formulere et språklig uttrykk 

som Tomas forstod og gjenkjente, Tomas ved å gi evidens for om uttrykket ble forstått eller 

ikke underveis. 
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6. Reparasjon 

I dette kapittelet skal vi undersøke reparasjoner. Når det oppstår større og mindre brudd i 

kommunikasjon må de repareres, og det kreves samarbeid og koordinasjon for at de skal 

lykkes. Som teoretisk begrep er reparasjon den praksis som forholder seg til disse 

problemene. Reparasjon er et vesentlig trekk ved meningsskaping, og vi skal undersøke 

forskjellige måter reparasjoner etablerer og sikrer forståelse på. Vi forholder oss i dette 

kapittelet til forskningsspørsmål 2:  

Hvordan gjenopprettes og sikres forståelse gjennom reparasjoner, og hvilke 

overordnede preferanser er de ulike reparasjonstypene orientert mot? 

Det er interessant å se hvilke overordnede preferanser deltakerne er orientert mot i 

reparasjonene, er de opptatt av progresjon, intersubjektivitet eller mottakerdesign? Dette tas 

opp underveis i kapittelet når ulike reparasjonstyper undersøkes. Som vi så i forrige kapittel 

kan preferanser være sameksisterende, noe vi også vi se her.  

Vi begynner med en redegjørelse av begrepene kommunikasjon og metakommunikasjon i 

forhold til reparasjon. Vi ser på hvordan reparasjoner er metakommunikative ved at de 

forholder seg til kommunikasjonen i seg selv. Deretter er kapittelet inndelt i to hovedbolker; 

selvreparasjon og annenreparasjon. Når et problem oppstår i kommunikasjonen kan enten 

den som ytret problemkilden (selv-initiert reparasjon) eller andre i samtalen ta initiativ til å 

løse det (anneninitiert reparasjon). Siden det er forskjell på å initiere og å utføre en vellykket 

reparasjon vil ikke denne inndelingen være absolutt. Ofte vil selvinitierte reparasjoner utvikle 

seg til å bli annenreparasjoner eller omvendt.  

Hensikten med inndelingen er å undersøke hvordan selvinitierte og anneninitierte 

reparasjoner går frem for å gjenopprette eller sikre forståelse. Selvinitierte reparasjoner har 

organisatorisk preferanse og det er her første mulighet for reparasjon oppstår, vi ser på 

samtaleutdrag hvor det initieres selvreparasjon. Deretter ser vi på komplekse spørsmål. 

Vi undersøker hvordan deltakerne i samtalene er orientert mot potensielle problemer med 

forståelsen. Ulik kulturell og språklig bakgrunn gjør at de stadig må vurdere deres felles 

plattform. De må vurdere hva de mener er kjent og ikke for samtalepartneren, og vi skal se på 

utdrag hvor ord og uttrykk som vurderes som potensielle problemkilder repareres.  
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Under bolken “anneninitierte reparasjoner” undersøker vi ulike måter annenreparasjoner 

kan initieres på. Vi undersøker også forskjellen på korrigeringer og innføyde korrigeringer 

før  vi avslutter kapitelet med et sammendrag.  

 

6.1. Kommunikasjon og metakommunikasjon 

Herbert Clark mener at vi kan snakke om to parallelle spor i kommunikasjon. På den ene 

siden forsøker vi å samtale om noe, på den andre siden forsøker vi å lykkes i 

kommunikasjonen. Det første skjer i spor 1 med de «offisielle gjøremål», altså det vi prater 

om. I spor 2 finner vi de metakommuniserende handlingene: det vi gjør for å lykkes i 

kommunikasjonen. Utdraget under er fra en samtale mellom arbeidsleder Johan og 

arbeidstaker Tomas. De sitter på kontoret til Johan hvor de har pratet en del om jobb, men nå 

er temaet endret til helse. Vi skal undersøke hvilke nivåer problemer i samtalen oppstår på, og 

hvordan de repareres: 

(utdrag 6.1) 

1. Tomas: jeg f=ire fire år tilbake?  

2. Johan: ja=a.  

3. Pause: (1.0)  

4. Tomas: det samme ma=nge mange? mange sykk? sykk, hva hreter det på norsk kræft?  

5. Pause: (1.2)  

6. Tomas: <P kraft? P >  

7. Johan: kraft kraft,  

8. Pause: (1.5)  

9. Johan: du va= .. <X næ X>. 

10. Tomas: <AP nei nei nei nei nei PA> eh lymfa? lymfoma?  

11. Johan: lymf-lymforna eh !kreft,  

12. Tomas: kreft,  

13. Johan: kreft ja,  

14. Tomas: <P ja jeg. P>  

15. Johan: hadde du?  

16. Tomas: ja. 



60 
 

Samtalen begynner i spor 1 hvor vi ser ytringen: «jeg f=ire år tilbake?» bli forstått og 

akseptert ved at Johan svarer «ja=a.» i linje 2. Tomas fortsetter i linje 4, men stopper midt i 

turkonstruksjonsenheten og havner i en ordletingssekvens «det samme ma=nge mange? 

mange sykk? sykk, hva hreter det på norsk,». Ordletingssekvenser innledes ofte ved at taleren 

nøler, fjerner blikket og «tenker» (Svennevig 2009a: 17). I utdraget over begynner Tomas 

med å trekke ut vokalen i «ma=nge», og han avbryter seg selv før turkonstruksjonsenheten er 

ferdig. Han uttrykker eksplisitt at han ikke finner ordet «sykk, hva hreter det på norsk» før 

han kommer med forslaget «kræft?». Samtalen blir metakommunikativ ved at den 

konsentrerer seg om å konstruere meningen i seg selv, og den kommer over i spor 2. Pausen i 

linje 5 vitner om at Johan ikke har forstått. Tomas prøver å uttale ordet på en litt annen måte, 

«<P kraft? P >». Og Johan repeterer i linje 7: «kraft, kraft», men viser ingen gjenkjennelse av 

ordet. At Johan ikke indentifiserer hvilket ord Tomas mener gjør koordineringen på nivå 2 

mislykket.  

Det oppstår en lengre pause på 1,5 sekunder i linje 8, før Johan sier «du va= .. <X mæ X>». 

Tomas kommer raskt inn i neste tur med «<AP nei nei nei nei PA> eh lymfa?». Han har 

oppfattet problemet som et med identifisering av språksignalet, og funnet et nytt ord for å 

kommunisere hva han mener: «lymfa» og «lymfoma». Ved å gi hint om hvor sykdommen er 

lokalisert, kontekstualiserer han det han vil ha frem. Ordet «lymfoma» høres også ut som 

lymphoma, den engelske betegnelsen på lymfekreft11. Johan kommer med et forslag til 

ordletingssekvensen i linje 11 «lymf-lymforna eh !kreft».  Tomas bekrefter i linje 12, og 

forståelsen etablerers i linjene 13 til 16, hvor det blir konstatert at det var Tomas som hadde 

kreft for fire år siden. Forståelse blir slik etablert på nivå 3, og Johan kan ta stilling til om han 

vil delta i det kommunikative prosjektet. Reparasjonen er avsluttet, og samtalen kan fortsette 

med «offisielle gjøremål» i spor 1.  

Tabellen under viser en oversikt over hvilket nivå i handlingsstigen deltakerne i samtalen 

befinner seg på, og hvilket spor den er i. Kolonnen merket nivå viser hvor i handlingsstigen 

problemet befinner seg. Deltakerne går opp og ned i handlingsstigen når de behandler 

problemene på et høyere eller lavere nivå, og tabellen viser hvilket nivå den aktuelle 

reparasjonen forholder seg til. Kolonnen merket spor viser hvilket spor kommunikasjonen 

befinner seg i. 

(T=Tomas, J=Johan, P=pause) 

                                                      
11 https://en.wikipedia.org/wiki/Lymphoma 
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Linje   Nivå Spor 

1 T: jeg f=ire fire år tilbake? 4 1 

2 J: ja=a. 4 1 

3 P: (1.0)   

4 T: det samme mange mange? mange sykk? sykk, hva hreter det på 

norsk kræft? 

2 2 

5 P: (1.1)   

6 T: <P kraft? P> 2 2 

7 J: kraft kraft, 2 2 

8 P: (1.5)   

9 J: du va= <X mæ X> 2 2 

10 T: <AP nei nei nei nei nei PA> eh lymfa? lymfoma?  2 2 

11 J: lymf-lymforna eh !kreft  2 2 

12 T: kreft, 2 2 

13 J: kreft ja, 2 2 

14 T: <P ja jeg. P> 3 1 

15 J: hadde du? 3 1 

16 T: Ja. 3 1 

 

Vi ser her hvordan samtalen går over til metakommunikasjon i spor 2 når nivået for 

samhandling er på nivå 3 eller lavere. Da må samtalepartnerne samarbeide om 

kommunikasjonen og meningen som eget prosjekt før de kan gå videre til de “offisielle 

gjøremål”. Det kan det ta flere runder før meningen etableres. 

Det er Tomas sin selvreparasjon i linje 4 som fører samtalen inn i spor 2. Ved å gå inn i en 

ordletingssekvens behandler han problemet som et på nivå 2. Han skal konstruere en ytring 

som er forståelig for Johan og for å klare det må han finne ordene han trenger. Når Tomas går 

inn i en ordletingssekvens blir det tydelig også for Johan at problemkilden er på nivå 2: 

presentasjonen av språklige tegn. I linje 4 finner Tomas et ord som er passende, og 

selvreparasjonen kunne vært ferdig når han sier «kræft?». Ordet må identifiseres før Tomas 

kan utføre språkhandlingen «å fortelle Johan om en erfaring han har». Det blir ikke 

identifisert av Johan, og samhandlingen holder seg på nivå 2. 
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Når han ikke får respons fortsetter Tomas selvreparasjonen ved å prøve et nytt ord. Han sier 

lavt og spørrende «kraft?» i linje 6. Hver gang det kommer en ny kandidat dannes en ny 

potensiell «komplett enhet» som Johan må ta stilling til. Johan må først identifisere ordet på 

nivå 2, før han kan vurdere dens mening på nivå 3. Deretter kan han enten hevde eller ikke 

hevde forståelse av det. Han identifiserer ikke hvilket ord Tomas vil frem til, men viser hva 

han har hørt ved å repetere: «kraft, kraft». Clark påpeker at adressaten i samtaler ofte kan 

befinne seg i en mikset tilstand mellom de ulike nivåene i handlingsstigen (Clark 1996: 233). 

Det er vanskelig å kunne vite helt hvilket nivå aktørene befinner seg på, men reparasjonen er 

opptatt av å koordinere samhandlingen på nivå 2: identifisering av de språklige signalene. Det 

oppstår en pause på 1,5 sekunder før Johan fortsetter «du va= <X mæ X>» i linje 9. 

Nå er de begge involvert i reparasjonen, som er en jakt på riktig ord. Tomas kommer med en 

ny kandidat i linje 10 «<AP nei nei nei nei nei PA> eh lymfa? lymfoma?». Johans respons i 

linje 11 begynner med en repetisjon «lymf-lymforna» før han utbryter «!kreft». Her hevder 

han å ha identifisert det riktige ordet, og Tomas repeterer «kreft.». Repetisjonen uttales 

deklarativt og kan slik ses på som en bekreftelse. Johan repeterer med påhengt svarord i linje 

13: «kreft ja». Det er et signal på at samhandlingen er på nivå 3, han har identifisert 

språksignalet og meningen med det. Tomas fortsetter reparasjonen med å koble 

identifiseringen og meningen med ordet kreft til ytringen i linje 4 når han sier «ja jeg» i linje 

14.  Johan svarer med «hadde du?» og forsøker slik å etablere meningen med ordet i forhold 

til ytringen i linje 4, Tomas svarer «ja». Med det er reparasjonen ferdig, ordet er identifisert 

og meningen er etablert. 

 

6.2. Selvreparasjon 

Dersom en aktør i en samtale har ytret noe som er utydelig eller uklart er det hun selv som 

først har muligheten til å reparere. Dersom hun initierer en reparasjon utelukker det en 

anneninitiert reparasjon av samme problemkilde. Dersom det er flere aktører i en samtale som 

mener en ytring har behov for reparasjon, må de vente med sine initiativ til første tur er ferdig. 

Selvinitiert reparasjon er enten plassert i samme tur som problemkilden, i turens 

overgangsrom eller i tredje tur. Slik kan vi si at det er en organisatorisk preferanse for 

selvreparasjon. Schegloff, Jefferson og Sacks oppgir tre forhold som sammen viser 

preferansen for selvinitiert reparasjon (Schegloff, Jefferson og Sacks 1977: 376): 
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1. Mulighetene for selvinitiert reparasjon kommer før mulighetene for anneninitiert 

reparasjon. 

2. Reparasjonsinitiativ til problemkilder som har generert reparasjonsinitiativ blir i stor grad 

utført av den som ytret den. 

3. Initiativet til selvreparasjon i samme tur som problemkilden leder vanligvis til en 

vellykket selvreparasjon i samme tur. 

I utdraget under samtaler andrespråksbruker Tomas med førstespråksbruker Johan om et 

norskkurs han har deltatt på. Han stopper opp ved ordet «spørsmål» og initierer selvreparasjon 

i første tur: 

(utdrag 6.2) 

1. Tomas: alle person (0.5) kanskje e= et .. spårs-spørsmåls? Spå-spårsmål? 

2. Johan: aha. 

Tomas begynner med en tentativ uttalelse hvor han avbryter seg selv midt i ordet og endrer 

det: «spårs-spørsmåls». Han fortsetter umiddelbart med ny omformulering, denne gangen 

«spå-spårsmål». Setningen har deklarativ syntaks, men uttales med stigende intonasjon, noe 

som tyder på at Tomas søker bekreftelse fra Johan på om ordvalget eller uttalelsen av det er 

riktig. En slik måte å ytre noe på kalles en «try-marker» og brukes i samtaler for å prøve ut 

ord eller uttrykk som taleren forutser potensielle problemer med (Sacks og Schegloff 2007: 

26). En try-marker etterlater seg alltid et lite rom hvor det er plass til bekreftelse fra 

samtalepartneren, og hvis det ikke fylles begynner gjerne en reparasjon (2007: 26).  

En try-marker er en slags selv-initiert annenreparasjon, fordi den inviterer samtalepartneren til 

å reparere problemkilden. Johan kvitterer i linje 2 med «aha.», og bekrefter slik at han har 

oppfattet informasjonen. Han svarer ikke med svarord eller forslag til hvordan Tomas skal 

uttale ordet «spørsmål», og reparasjonsinitiativet og reparasjonen holdes slik bare i tur 1. 

Responsen er et fortsettelsessignal som ved å signalisere fortsettelse også hevder forståelse. 

Ved å hevde forståelse har Johan implisitt deltatt i reparasjonen. Denne måten å reparere på 

svarer til preferansen for progresjon i samtaler. En selvinitiert reparasjon som blir ferdig i 

samme tur unngår å bli en utvidet reparasjonssekvens, mens en annenreparasjon (eller 

initiativ) vil trenge minst to turer på å gjennomføres. En slik kort kvittering forholder seg ikke 

eksplisitt til reparasjonen (spor 2), men heller til innholdet i ytringen (spor 1).  
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6.2.1. Komplekse spørsmål 

I artikkelen Reformulation of questions with candidate answers skriver Svennevig at i flere 

samtaleanalytiske studier av institusjonell kommunikasjon har forskere påpekt eksistensen av 

«multiunit questions». Med multiunit questions menes spørsmål som har flere enheter, for 

eksempel tillegg, ekspansjoner eller omformuleringer av ulike slag. Reformuleringer med 

kandidatsvar er eksempler på slike spørsmål, hvor originalspørsmålet reformuleres og 

tillegges eksempler på mulige svaralternativ. Den vanlige strukturen for slike reformuleringer 

er at et åpent spørsmål blir reformulert som et mer lukket et.  

I kommunikasjon er det handlinger som fører til forventede produkter og handlinger som fører 

til produkter som dukker opp underveis. Herbert Clark kaller de for «anticipated products» og 

«emergent products» (Clark 1996: 22). I vår sammenheng må vi skille mellom funksjonen til 

spørsmål som i utgangspunktet har en komplisert struktur, og de som får det som følge av 

problemer med et originalspørsmål (Svennevig 2003: 8). Svennevig skriver i artikkelen 

Reformulering av spørsmål i andrespråkssamtaler at: «Når det gjelder å formulere seg på et 

fremmedspråk, er et enklere å svare på et lukket enn et åpent spørsmål, det vil si å bekrefte 

eller avkrefte en allerede framsatt proposisjon enn å formulere en selvstendig ytring (2003: 

8)». Han har også funnet at slike reformuleringer oftest forekommer i institusjonelle samtaler 

eller i andrespråkssamtaler (Svennevig 2013: 201). Vi skal se på noen utdrag fra materialet 

hvor slike reformuleringer forekommer for å undersøke hvilken funksjon de har i forhold til å 

sikre forståelsen.  

I multienhetspørsmål kan vi skille mellom to ulike hovedtyper av tilleggsenheter; proaktive 

og reaktive (2013: 191). Reaktive tillegg kommer som følge av problemer med 

originalspørsmålet, proaktive som umiddelbart følgende av originalspørsmålet uten at det har 

vært indikasjoner på problemer med forståelsen. Vi skal nå se på et utdrag hvor kandidatsvar 

brukes som et proaktivt tillegg. Johan og Tomas prater om at en person skal komme innom 

anleggsplassen de jobber på: 

(utdrag 6.3) 

1. Johan: snakker han norsk? (0.4) engelsk? .. polsk?  

2. Tomas: ah== 

3. Johan: pol⌈sk⌉?  
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4. Tomas:      ⌊po⌋lsk. 

5. Johan: ⌈    ba   ⌉re polsk? 

6. Tomas: ⌊polsk.⌋ 

7. Johan: ⌈ o ⌉kei, 

8. Tomas: ⌊ja.⌋ 

9. Johan: då tar vi polsk. 

Johan begynner med å spørre: «snakker han norsk? (0.4) engelsk? polsk?». Her er 

kandidatsvarene proaktive tillegg fordi de kommer umiddelbart etter at et spørsmålet er ytret. 

Slike umiddelbare ekspansjoner kan gi spørsmålet skarpere fokus og klargjør det for 

samtalepartneren (Gardner 2004: 247). Selv om spørsmålet har kandidatsvar genererer de ikke 

et umiddelbart svar i linje 2, men et «ah==». Det er ikke et reparasjonsinitiativ eller et 

fortsettelsessignal, den forlengede vokalen tyder på en tenkepause. Johan tar likevel ordet i 

linje 3 hvor han foreslår «polsk» og blir overlappet midt i ordet av Tomas som sier det 

samme. Dermed får spørsmålet et relativt raskt svar, som utdypes litt videre i linje 5: «bare 

polsk?».  

 

6.2.2. Reformulering av spørsmål med kandidatsvar 

Reformuleringer med kandidatsvar er eksempel på utvidede spørsmålssekvenser hvor 

problemer med originalspørsmålet gjør at det tillegges kandidatsvar.  En reformulering med 

kandidatsvar kommer gjerne etter at et åpent spørsmål er stilt. De åpne spørsmålene er ofte 

hv- spørsmål (hvem, hva, hvor, hvordan) mens de lukkede er ja/nei- eller alternativspørsmål.  

(utdrag 6.4) 

1. Nils: når sku du va med avspeasering e=ntli?  

2. Pause: (0.7)  

3. Nils: hvilk- hvo- æ det avspaserin==g om en eller to uker? eller er det,  

4. Tomas: to uker. 

Nils begynner med å spørre Tomas om når han skal ha avspasering. Det oppstår en lengre 

pause i overgangsrommet, og det initieres selvreparasjon i linje 3. Det er forholdsvis vanlig at 

et anneninitiativ til reparasjon holdes tilbake en stund etter at turen er ferdig, slik at 

samtalepartneren skal få mulighet til å reparere selv (Schegloff, Jefferson og Sacks 1977: 
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374). I vårt tilfelle vitner pausen om at Tomas ikke har forstått ytringen, men ved å holde 

tilbake en eventuell annen reparasjon slipper han å måtte «innrømme» at han ikke har forstått. 

Pausen blir en uspesifikk indikasjon på at det er problemer med ytringen, og det fører til 

selvreparasjon fra Nils i linje 3. Siden Tomas ikke indikerer hva som er problemet med 

ytringen, blir det opp til Nils å diagnosere det.   

Dersom Nils hadde tolket stillheten i overgangsrommet som et tegn på at Tomas ikke hørte 

ytringen kunne han ha repetert den. Det gjør han ikke, han initierer reparasjonen med «hvilk- 

hvo-», to ord hvor Nils avbryter seg selv for å omformulere. Som vi så over er slike 

avbrytelser gjerne tegn på at en reparasjon er i gang, og Nils reparerer ved å reformulere 

problemkilden og ved å tilføye kandidatsvar: «æ det avspaserin==g om en eller to uker?».  

Han fortsetter med «eller er det,» men Tomas kommer raskt inn med svaret «to uker». 

Kandidatsvar gjør det enklere for samtalepartneren å komme med svar fordi den viser hvilke 

type svar som er relevante. Ved å sette spørsmålet sammen med eventuelle svar 

kontekstualiserer Nils det, og vi ser av det raske svaret fra Tomas at hva det spørres om har 

blitt tydelig. 

I utdraget under tar det litt lenger tid før originalspørsmålet blir oppklart. Elias, Tomas og Nils 

har en jobbsamtale når Elias endrer samtaleemne og lurer på hvem som vant gårsdagens 

fotballkamp. I et emneskifte er det vanskelig å relatere et spørsmål til tidligere 

samtalekontekst, og flerdelte spørsmål er derfor hyppige emneintroduksjoner (Svennevig 

2003: 8). I denne sammenhengen skal vi se hvordan originalspørsmålet tillegges mer 

informasjon underveis i samtalen gjennom kandidatsvar.  

(utdrag 6.5) 

1. Elias: nei for ja håppte a datera meg hva- hur gikk det mella=n e=,  

2. Pause: (0.7)  

3. Elias: chile å= (.) hållan? 

4. Pause: (0.8) 

5. Elias: vet du det tomas hvem van? 

6. Pause: (0.6)  

7. Tomas: hva?  

8. Elias: chile eller hållan hvem vant i går på fotbåll?  

9. Pause: (0.9)  

10. Tomas: Hx ea? 
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11. Elias: hvem? 

12. Pause: (1.2)  (her er det noen andre i rommet som snakker til hverandre) 

13. Tomas: e==h, 

14. Nils: va chile vann? .. eller nederländet?  

15. Tomas: ⌈chi⌉le -  

16. Elias: ⌊  a  ⌋.  

17. Tomas: vann? a nider- nei nei nei nei e=h,  

18. Pause: (0.5)  

19. Tomas: niderland den o=g tre .. en,  

20. Elias: a.  

21. Pause: (0.7) 

22. Tomas: og bra=sil og kamerun,  

23. Nils: aa.  

24. Tomas: fire en. 

I linje 3 retter Elias spørsmålet mot Tomas: «vet du det Tomas hvem van?». Det oppstår en 

pause i overgangsrommet som holdes noe lenger enn normalt i påvente av en eventuell 

selvreparasjon. Den kommer ikke, og Tomas som er utvalgt til å ta ordet initierer reparasjon 

med en uspesifikk problemindikator: «hva?». Elias selvreparerer ved å omformulere 

spørsmålet og tilføyer to alternativer, noe som tyder på at han tolket problemet med 

originalspørsmålet som et med forståelsen. Rod Gardner skriver om utvidede 

spørsmålssekvenser i Second Language Conversations, og han poengterer at: «a question is 

typically designed to elicit an adjacent answer, most usually in the next turn, most usually 

immediately, and most usually the sequence comprises a simple base adjacency pair» 

(Gardner 2004: 246). Spørsmål danner turpar hvor første del er et spørsmål og andre del er et 

svar. Som i alle turpar kan første del legge opp til prefererte handlinger i andre del, hvor 

prefererte handlinger er de mest forventede responsene.  

Likevel er det ikke alltid at spørsmål arter seg på denne måten, og da blir spørsmålssekvensen 

mer kompleks. I spørsmålet «vet du det Tomas hvem van?» er den prefererte responsen et 

svar på spørsmålet. Det reformulerte spørsmålet i linje 8 genererer ikke en preferert respons, 

og turparet blir ikke ferdig. Mens prefererte handlinger ofte kommer som direkte respons, 

kommer disprefererte handlinger gjerne etter en stillhet, noe vi ser gjentatte ganger i dette 

utdraget. I følge Gardener forsøker en aktør å gjøre en av flere ting for å få en passende 

respons dersom et spørsmål stilles uten at det får et svar. Han kan reformulere spørsmålet, 
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legge til et tillegg til turen eller utføre en modifikasjon eller en ekspansjon av spørsmålet 

(2004: 248). Elias reformulerer spørsmålet og legger til alternativer: «chile eller hålland hvem 

vant i går på fotbåll». 

I utdrag 6.4 satte kandidatsvarene spørsmålet i en kontekst og viste hvilke svar som var 

relevante. Det genererte umiddelbar respons. Denne gangen får ikke den første 

reformuleringen samme funksjon. Elias setter spørsmålet i en kontekst ved å presisere at det 

er hvem som vant i fotball han lurer på, og at de mulige svarene er «hålland» eller «chile». 

Likevel fortsetter problemet med forståelsen, og det oppstår en lengre pause. Tomas sier «ea» 

sammen med et utpust, en litt ubestemmelig respons. Det tolkes nok ikke som at han hevder 

forståelse ettersom Elias fortsetter i linje 11. Denne gangen lager han ingen ny formulering, 

men spør etter «hvem» av kandidatene. Etter en ny pause på 1,212 sekunder og et «ee=h» fra 

Tomas reformulerer Nils spørsmålet med litt endring av kandidatsvarene: «va chile vann? .. 

eller nederländet?». Tomas begynner med en repetisjon i linje 15 og 17, før han sier «a nider- 

nei nei nei nei e=h». Her er uttrekkelsen av vokalen et tegn på at han fortsatt vil ha ordet, og 

etter en kort pause svarer han: «niderland den o=g tre .. en». Som vi har sett trenger aktørene 

evidens for avslutning i samhandlingen. Dersom den ene parten ikke får det, kan han gjenta 

eller reparere handlingen helt til bevis er oppnådd (Clark 1996: 225). For at en samhandling 

skal lykkes for alle aktører trenger de sammen å etablere en felles oppfatning av at de har 

lykkes godt nok i sammenhengen, noe aktørene i dette utdraget oppnår i linje 19-24. 

 

6.3. Potensielle problemer med språk og referanser 

Når vi refererer til noe i en samtale går vi ut fra vår felles plattform av bakgrunnskunnskap. 

Som vi så i forrige kapittel innebærer Clarks teori om en felles plattform at deltakerne i 

samtalen stadig må vurdere om ord og begreper de bruker er innenfor deres felles plattform. 

Størrelsen på plattformen deltakerne deler utgjør grunnlaget for å etablere mening og 

forståelse. Vi skiller mellom en personlig basert plattform og en felleskapsbasert plattform. 

Den som prater må vurdere om samtalepartneren kjenner til referansen og om den dermed 

inngår i plattformen de deler.  

Svennevig skriver om referanse i artikkelen Pre-emting reference problems in conversations, 

hvor han poengterer at  

                                                      
12 Denne pausen fylles av prat fra en annen samtale i samme rom, det er ikke helt stille. 
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«In assuming which referential expression may be used on a given occasion, the speaker has to 
make a decision about what can be counted as already familiar (or inferable) and what needs 

to be introduced as a new entity» (Svennevig 2010: 177).  

Det vil si at deltakere i en samtale stadig må avgjøre hva de mener er kjent og ikke for 

samtalepartneren, noe vi skal se et eksempel på under. Utdraget er fra en samtale hvor Tomas 

og Nils snakker om kristihimmelfartsdag, og om man kan jobbe den dagen: 

(utdrag 6.6) 

1. Nils: problemet va det at vi kollat her inne med den sjelve lagen,  

2. Tomas: aha.  

3. Nils: loven og (0.6) vi= (0.8) sånn det ser ut i dag, så får vi ikke, 

4. Pause: (0.6)  

5. Nils: be er jobbe. 

Reparasjonen over er et eksempel på en ytring som repareres, uten at den inneholder hørbare 

feil eller problemer. Det er ingenting som tyder på at Tomas ikke har forstått det Nils sier i 

linje 1. Han responderer i linje 2 med et fortsettelsessignal som hevder forståelse. Selv om 

Tomas ikke viser tegn på manglende forståelse reparerer Nils i linje 3. Det svenske ordet 

«lagen» blir til det norske ordet «loven». Det kan se ut som at Nils selv har tenkt at ordet 

«lagen» kan ha vært ukjent, og velger å reparere uten initiativ fra Tomas. Noe som tyder på at 

Nils er orientert mot potensielle språkproblemer. Utdraget under viser noe av det samme, 

denne gangen går samtalen mellom Johan og Tomas: 

(utdrag 6.7) 

1. Johan: og då kanskje vi ev eh då kommer han med en sånn he=r,  

2. Johan: knotteplast, du vet sånn her platonmatta, 

3. Tomas: mhm. 

Når ordvalgene endres som disse vitner det også om en orientering mot progresjon i samtalen. 

Ord som vurderes som potensielt ukjente erstattes raskt med synonymer som for å sikre 

forståelsen og dermed progresjonen videre. Hadde ordet vist seg uforståelig hadde en egen 

reparasjonssekvens blitt nødvendig, noe som ville forsinket progresjonen. Svennevig skriver 

at når man velger ut et refererende uttrykk blir man møtt med valget mellom en preferanse for 

minimalisering, og en preferanse for intersubjektivitet (2010: 175). Preferanse for 

minimalisering gjør at man velger en enkel referanse, og dermed unngår en utvidet 
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forklaringssekvens. Dersom valget av referent er vellykket holdes progresjonen oppe. 

Preferansen for intersubjektivitet sikrer forståelsen mellom de samhandlende. Dersom man 

agerer på denne preferansen får gjerne refereringen en utvidet sekvens hvor man sjekker om 

referansen var vellykket (2010: 175). 

Dersom man i refereringen følger preferansen for minimering velger man gjerne referanser 

som presenteres i en annen handling («en passant13»). Preferansen ønsker mest mulig 

progresjon og minst mulig forstyrrelse av den pågående samtalen. Referering som inngår i en 

annen handling trenger ikke sin egen eksplisitte sekvens, og er dermed mer effektiv. Aktøren 

som har ytret referansen kan likevel søke bekreftelse fra samtalepartneren på at den ble 

forstått. Slik unngår han også en utvidet sekvens dersom den ikke var vellykket.  

Om refereringen ikke var vellykket og en reparasjon er uunngåelig, er selvreparasjon eller 

selvinitiert ekspansjon av turen preferert over en annen-initiert reparasjon som kanskje ville 

forstyrre hele sekvensen mer (2010: 175). Et poeng i Sacks, Schegloff og Jeffersons artikkel 

er at når en annenreparasjon initieres, fører den vanligvis til selvreparasjon i tredje tur: «in the 

case of those repairables on which repair is initiated, but not in the same turn or transition 

place, OTHER-INITIATIONS OVERWHELMINGLY YEILD SELF-CORRECTIONS» 

(Sacks, Schegloff & Jefferson 1977: 376). Fordi et reparasjonsinitiativ fra andre enn den som 

ytret problemkilden ofte vil være spørreord eller lyder som «hæ», «hvem», «hva» eller 

lignende (1977: 367) vil det generere svar og dermed også selvreparasjon i tredje tur. 

Reparasjonsinitiativ fra andre aktører trenger ikke bestå av slike spørreord, ofte er det også 

delvise repetisjoner kombinert med spørreord. 

Utdraget under viser hvordan en anneninitiert reparasjonsinnleder fører til at referansen 

endres ved selvreparasjon og samtalen fortsetter uten større forsinkelser: 

(utdrag 6.8) 

1. Nils: vi ha spesialjobb til deg sen i kveld.  

2. Pause: (0.8)  

3. Tomas: hva?  

4. Nils: spesialarbete .. klokka= fyra i da for dej,  

5. Tomas: ja. 

                                                      
13 Auer 1984, fra Svennevig 2010: “However, most referring is done as what Auer 1984 calls “en passant” 
reference, that is, in the course of some other action. 
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Nils begynner med å si «vi ha spesialjobb til deg sen i kveld». Det følges av en lang pause før 

Tomas initierer reparasjon ved å si «hva». En uspesifikk reparasjonsinnleder som ikke 

indikerer hva eller hvor problemet i ytringen er. Nils fortsetter ved å reformulere referansen 

«spesialjobb» til «spesialarbete». Det oppstår en liten pause hvor det ikke vises forståelse i 

forhold til den nye termen, og Nils reformulerer «i kveld» til «klokka= fyra i da» i linje 4. Det 

vitner om han også identifiserer dette som en potensiell problemkilde. Tomas svarer «ja» i 

linje 5 og viser slik at han har forstått. Det er umulig for oss å vite akkurat hva i linje 4 som 

etablerte meningen slik at Tomas bekrefter i linje 5, men preferansen for progresjon virker 

tydelig. At Nils endrer referansene vitner om at han har identifisert de som problemkilden, 

eller i hvert fall som deler av den.  

Utdrag 6.6 og 6.8 illustrerer noe som er spesielt i vårt materiale, nettopp blandingen og 

vekslingen mellom norsk og svensk språk på arbeidsplassen. Det handler ikke nødvendigvis 

om potensielle problemer med et andrespråk, men snarere om problemer knyttet til hvilket 

andrespråk. I utdrag 6.6 er det en selvinitiert selvreparasjon hvor det svenske ordet «lägen» 

byttes ut med det norske «loven». Noe lignende skjer i utdrag 6.8, hvor ordet «jobb» byttes ut 

med «arbete». Andrespråksbrukeren må forholde seg til både norske og svenske kollegaer 

som begge prater sitt eget førstespråk, og språkene som i utgangspunktet har mange likheter 

blandes uunngåelig sammen. Interaksjonelle tilpasninger og reparasjoner som i utdrag 6.6 og 

6.8 viser at distinksjonen mellom språkene ikke er av stor interesse for de samtalende. Det er 

etablering av mening og forståelse som er viktig, og i begge utdragene over er det 

førstespråksbrukeren som er orientert mot disse problemene.  

 

6.4. Anneninitiert reparasjon 

Som vi så i teorikapittelet finnes det tre ulike måter å presentere et problem på i en annen-

initiert reparasjon. Av disse er den minst kostnadskrevende metoden å indikere problemer 

med å ha hørt ytringen, litt mer krevende er det å indikere problemer med forståelsen og mest 

krevende er det å indikere problemer med akseptabiliteten av en ytring. Ifølge Svennevig 

foretrekker aktørene å indikere problemer med å høre en ytring om det er mulighet for det, før 

de indikerer problemer med forståelsen av en ytring (Svennevig 2008: 339).  

Ved å indikere problemer med hvordan man har hørt en ytring vil man gi samtalepartneren 

mulighet til selv å vurdere forståelsen i ytringen, og eventuelt reparere den. Slik kan man også 
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se at indikasjoner på hørselsproblemer kan være innledninger til indikasjoner på problemer 

med forståelsen (2008: 344). Indikasjoner på problemer med forståelsen kan gjøres gjennom å 

spørre «hva mener du med det?», og slik gi en uspesifikk indikasjon. Man kan be om 

klargjøring ved å bruke spørreord som spesifikke «hvor?» eller «hvem?», eller mer ikke-

spesifikt som «hva?».  

Utdraget under er et eksempel på en reparasjonsinnledning som indikerer et hørselsproblem. 

Tomas og Johan har forsøkt å fotografere noe inne i et skur på anleggsplassen med kameraet 

på Johans mobiltelefon. Telefonkameraet sviktet og de måtte gi opp, på vei ut av skuret sier 

Tomas: 

(utdrag 6.9) 

1. Tomas: til kontainer.  

2. Pause: (1.1)  

3. Johan: hæ?    

4. Pause: (2.0)  

5. Tomas: telefon til kontainer.  

6. Johan: <@ ja til kontainer jaha telefon til kontainer ja de=t @>. 

7. Tomas: <@ ja @ @ @ @. 

Tomas begynner med å si «til kontainer». Det oppstår en lengre pause før Johan innleder 

reparasjon ved å si «hæ», et spørreord som indikerer problemer med hørselen og dermed 

plasserer problemet på nivå 2 i samhandlingen. En reparasjonsinnleder som dette lokaliserer 

ikke problemet eller årsaken til det, og er derfor en uspesifikk problemindikator. Slike 

indikatorer tar hensyn til ansikt og mottakerdesign fordi de ikke indikerer problem med form 

eller innhold, men med høringen av en ytring. Det gir samtalepartneren en sjanse til å reparere 

selv. Etter reparasjonsinnlederen oppstår det en ny lang pause i linje 4 før Tomas 

selvreparerer ved å si: «telefon til kontainer». Når han reparerer ved å tilføye ekstra 

informasjon (telefon) viser det at han tolket problemet som et med forståelse (nivå 3). Hadde 

han tolket det som et problem med hørselen kunne han ha repetert den opprinnelige ytringen. 

Med tilleggsinformasjonen blir meningen etablert som en vits om at telefonen kan kastes i 

kontaineren. Johan responderer i linje 6 ved både å si ja og ved å repetere lattermildt: «ja til 

kontainer jaha telefon til kontainer ja de=t». Tomas svarer igjen i linje 7 ved å si ja og ved å 

le.  
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Svennevig nevner slike reparasjonssekvenser som spesielt interessante i artikkelen Repetisjon 

og reformulering i andrespåkssamtaler. De er interessante fordi de reparerer på nivå 3, mens 

reparasjonsinnlederen holdes på nivå 2 (Svennevig 2005: 13). Han skiller mellom full totrinns 

reparasjonssekvens og forkortet reparasjonssekvens. En full totrinns reparasjonssekvens 

inneholder problemkilde, reparasjonsinnledning og reparasjon på nivå 2, og 

reparasjonsinnledning og reparasjon på nivå 3. I utdraget over ser vi at reparasjonen er på nivå 

3 fordi det er meningen som blir etablert, mens reparasjonsinnlederen er på nivå 2 og 

indikerer problemer med oppfattelsen av den språklige ytringen. Da blir den forkortede 

reparasjonssekvensen slik:  

Forkortet reparasjonssekvens 

Problemkilde: Til kontainer. 

Nivå 2 reparasjonsinnledning (ikke-spesifikk problemindikator) Hæ? 

Nivå 3 reparasjon (Utfyllende informasjon, forklaring) Telefon til kontainer. 

Figur Svennevig 2005: 13 

Slike reparasjoner er lite sensitive da de oppnår reparasjon på meningsnivå, uten å måtte 

indikere problemer med meningen.  Svennevig påpeker at «reparasjonsinnledninger av denne 

typen i mange tilfeller ikke bare blir bekreftet, men at de blir tilføyd en ekspansjon som gir en 

forklaring av hva man mente med det man sa» (2005: 12). Noe vi så at var tilfellet i 

reparasjonen over. Han poengterer også at deltakerne i en slik reparasjonssekvens fremviser to 

ulike preferanser: «for den som har et problem, går preferansen ut på å søke å innlede til 

reparasjon på et så lavt nivå som mulig i handlingsstigen, mens den som 

reparasjonsinnledningen var rettet mot, ser ut til å søke etter muligheten for problemer på 

høyere nivåer og i så fall behandle dem i sin reparasjonstur» (2005: 14). Kombinasjonen av 

disse preferansene sørger sammen for at reparasjonen blir både tidsbesparende og at den er 

lite ansiktstruende.  

Som vi har sett er indikasjoner av problemer med akseptabiliteten av en ytring (nivå 4) en 

potensielt ansiktstruende handling. Utdraget under er en anneninitiert annenreparasjon som 

setter problemer med akseptabiliteten av ytringen i fokus: 

(utdrag 6.10) 

1. Tomas: okei. nils eh i gå=r,  

2. Nils: aa.  
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3. Pause: (0.5)  

4. Tomas: peter .. sjef min,   

5. Nils: aa. nei du e sjef.  

Tomas begynner med «okei. nils eh i gå=r» hvor Nils svarer med fortsettelsesmarkøren «aa». 

Problemkilden er i linje 4 hvor Tomas sier «peter .. sjef min». At «peter» er sjefen til Tomas 

er et premiss Nils ikke vil godta og han initierer annenreparasjon i linje 5: «nei du e sjef». 

Denne reparasjonstypen kan potensielt være veldig truende både mot samtalepartnerens ansikt 

og deltakernes intersubjektivitet. I dette tilfellet ser det ut som at ytringens innhold i seg selv 

ikke er truende fordi Nils tillegger Tomas en høyere status en det han selv gjorde i den 

originale ytringen. Hadde ytringen vært snudd om, og Nils degraderte en status som Tomas 

hadde påberopt seg ville reparasjonen vært langt mer truende. Problemer med aksept kan være 

knyttet til sannhet, som i utdraget vårt. Reparasjonsinnledere til problemer på nivå 4 kan i 

likhet med utdrag 6.9 over også indikere problemer på lavere nivå for å dempe trusselen. Den 

potensielle alternativet Nils fremsetter her blir ikke gjentatt av Tomas, og samtalen fortsetter 

videre. 

 

6.4.1. Korrigering 

En korrigering er en anneninitiert annenreparasjon hvor en aktør retter en annen. Vi skiller 

mellom eksponerte korrigeringer og innføyde korrigeringer. En eksponert korrigering er en 

annenreparasjon hvor aktøren uttrykker en eksplisitt kandidattolkning. En korreksjon som 

opptas av den som korrigeres får formen X,Y,Y (Jefferson 1987: 90). En aktør produserer et 

objekt X, han får et alternativ Y presentert av samtalepartneren som han bruker i stedet for 

originalobjektet. Dette skal vi se på i utdraget under hvor Tomas og Nils prater om hva som 

skal skje neste arbeidsdag: 

(utdrag 6.11) 

6. Tomas: å i mår= kanskje helle,  

7. Tomas: ⌈hel⌉ hele,  

8. Nils: ⌊ ja ⌋  

9. Tomas: gesims?  

10. Nils: ^alle gesims.  

11. Tomas: alle alle. 
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Tomas produserer et objekt (X), Nils produserer et alternativ (Y), Tomas produserer alternativ 

(Y). Korreksjoner som ikke opptas har formen X,Y,X. Utdraget over er et eksempel på en 

eksponert korrigering. Tomas initierer selvreparasjon i ytringen som går over linje 1, 2 og 3: 

«kanskje helle ⌈hel⌉  hele gesims». Underveis i ytringen overlapper Nils i linje 3 med et 

kvitterende «⌊ja⌋». Noe som kan tolkes enten som en bekreftelse på det språklige uttrykket 

(nivå 2) eller på meningen av det (nivå 3). Ytringen til Nils i linje 5 fremsetter en 

kandidattolkning «alle gesims», og fungerer slik som en korrigering av Tomas sin forrige 

ytring «hele gesims». Tomas oppfatter det som en korrigering og «retter» seg selv i linje 6 

«alle alle». Korrigeringen fører samtalen over i spor 2, fordi den eksplisitte korrigeringen gjør 

seg selv til et tema. Den setter slik problemer med ytringen i fokus og kan derfor være en 

trussel mot samtalepartnerens ansikt (Svennevig 2009a: 13).  

 

6.4.2. Innføyd korrigering 

En innføyd korrigering skjer når en aktør i en samtale korrigerer samtalepartneren i andre tur, 

samtidig som han fortsetter med «offisielle gjøremål» i samtalens spor 1. En innføyd 

korrigering er en implisitt metahandling i spor 2 som forholder seg til et problem, men som 

ikke danner en egen reparasjonssekvens. Den tar form som en reformulering som «pakkes 

inn» i et svar eller en annen fortsettelse av samtalen. Slik setter den ikke problemkilden i 

fokus, og er derfor mindre sensitiv og ansiktstruende. Tas korrigeringen i bruk får også 

innføyde korrigeringer formen X,Y,Y. 

(utdrag 6.12) 

5. Tomas: jeg i polen, e= f=o==sball schpille.  

6. Ole: a= 

7. Johan: ^du fotballspiller.  

8. Tomas: a, (1,1) m- på norsk .. to devisjon.  ← 

9. Johan: andre divisjon ja?    ← 

10. Tomas: ja.  

11. Johan: ha.  

12. Tomas: andre divisjon.    ← 

Utdraget over viser en innføyd korrigering. Tomas begynner med å fortelle «jeg i polen, e= 

f=o==sball schpille». Han får respons av begge samtalepartnerne, Ole i linje 2 med en 



76 
 

fortsettelsesmarkør «a=», Johan i linje 3 med en reformulering «^du fotballspiller». Johans 

reformulering er en mer idiomatisk versjon av den originale ytringen, og kunne derfor ha 

fungert som en potensiell innføyd korrigering. Jefferson poengterer at «it is this (X, Y, Y) 

series which constitutes ‘correction of one speaker by another’; specifically, someone who at 

one point produced one sort of object now produces the alternative to it proffered by a co-

participant» (Jefferson 1987: 89). For at den potensielle korrigeringen skal fungere som en 

«korreksjon av en taler av en annen» må den plukkes opp av den som hadde den originale 

ytringen. Tomas behandler den ikke som en korrigering, fortsettelsen i linje 4 tyder på at han 

har oppfattet begge tilbakemeldingene som tegn på forståelse og som fortsettelsesmarkører. 

Han fortsetter i linje 4 med «a,» etterfulgt av en lengre pause. En pause i den pågående turen 

kan indikere at en selvreparasjon eller ordletingssekvens er underveis, og ingen av 

samtalepartnerne bryter inn. Tomas fortsetter med « m- på norsk .. to devisjon». Johan 

kommer med en reformulering i linje 5, også denne mer idiomatisk og språklig korrekt enn 

originalytringen: «andre divisjon ja». Tomas svarer først bekreftende «ja» i linje 6, før han tar 

opp den alternative formuleringen i linje 8. Her har reformuleringen både fungert som en 

fremvisning av forståelse og som en korrigering.  

Brouwer, Rasmussen og Wagner skriver om innføyde korrigeringer i andrespråkssamtaler i 

boken Second Language Conversation. De poengterer at selv om det byr seg mange 

muligheter for korreksjon i samtalene mellom første og andrespråksbrukere er det bare noen 

få som tas, og i deres materiale er alltid problemkilden i første del av et turpar (Brouwer, 

Rasmussen & Wagner 2004: 76 & 82). Som vi har sett tidligere er turpar en 

samtalekonstruksjon hvor første del legger opp til bestemte andre deler. Det blir slik viktig at 

samtalepartnerne begge er enige om hva den første del av turparet er før andre del kan 

produseres. Utdraget under viser hvordan en originalytring reformuleres av samtalepartneren i 

neste tur før han svarer: 

(utdrag 6.13) 

1. Tomas: og når komme=re=h boile på=,   ← 

2. Dag: eh .. bøyle gesims kommer i dag.  ← 

3. Tomas: jeg ^vet.  

4. Dag: ni-  

5. Tomas: me=n, ø terry i går (1.2) snakke at (1.0) i dag,  

6. Dag: ja.  
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7. Tomas: støppe gzims o=g dekke.  

8. Pause: (1.5)  

9. Dag: rekker vi ikke gv- gesims,  

10. Dag: ⌈så re-⌉  

11. Tomas: ⌊  a=   ⌋  

12. Dag: kker vikke ⌈gsims⌉. 

13. Tomas:        ⌊ å det ⌋ er bra. 

Tomas begynner med en spørsmålsformulering i linje 1: «og når komm=re=h boile på=». 

Uttrekkingen av vokalen i ordet «på=» tyder på at en mulig ordletingssekvens eller 

selvreparasjon er på vei, likevel tar Dag ordet i linje 2. Han hevder en bestemt forståelse av 

ytringen når han svarer med reformuleringen «eh bøyle gesims kommer i dag». Her korrigerer 

han uttalen «boile» til «bøyle», samtidig som han tilføyer ordet som Tomas kan ha lett etter i 

linje 1 «gesims». Denne forståelsen av originalytringen blir avvist idet Tomas sier at «jeg 

^vet», for så å utdype hva han mener i linje 5 og 7. Når den innføyde korrigeringen avvises 

dannes det en utvidet reparasjonssekvens. Selv om korrigeringen blir avvist er den likevel det 

mest interessante for oss i dette utdraget. Den viser hvordan preferansen for progresjon i dette 

tilfellet blir prioritert, og selv om den ikke representerte den riktige forståelse av 

originalytringen fungerer den som en klargjøring. Det ble klart for både Dag og Tomas hva 

det ble svart på i linje 2, og slik at forståelsen var feil, eller i det minste mangelfull.  

 

6.5. Sammendrag 

Vi begynte kapittelet med å se på kommunikasjon og metakommunikasjon i samtaler. Mens 

samtalens offisielle gjøremål befinner seg i spor 1, er reparasjoner og kommunikasjon om 

kommunikasjonen i spor 2. Vi så at dersom samhandlingen er på nivå 3 eller lavere er 

kommunikasjonen metakommunikativ. Da må den repareres før samtalen kan gå videre i spor 

1. 

Vi har sett at av de fire ulike reparasjonstypene er selvreparasjoner de mest vanlige. Ikke bare 

har de organisatorisk preferanse, de er også raskere gjennomførbare, mindre 

kostnadskrevende og mindre ansiktstruende. De selvinitierte selvreparasjonene vi har 
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undersøkt i dette kapittelet foregriper alle problemer med forståelse. I utdrag 6.2 er 

selvreparasjonen ute etter å finne riktig uttale av et ord. Den foregriper problem på nivå 3 i 

handlingsstigen og er opptatt av at samtalepartneren forstår hvilket ord og dermed hvilken 

mening det er snakk om.  

Proaktive og reaktive tilleggsenheter er begge med på å klargjøre spørsmål. Vi har sett at 

kandidatsvarene gjennom å fremvise eksempler på relevante svar kontekstualiserer 

spørsmålet. I utdrag 6.4 hadde det stor effekt, reformuleringen med kandidatsvar etablerte 

forståelse og svaret kom umiddelbart etterpå. Litt lengre tid tok det i utdrag 6.5, hvor 

originalspørsmålet ble reformulert med alternativer to ganger av to ulike deltakere i samtalen 

før det fikk et svar. Vi har sett tidligere at aktører i en samtale har en felles plattform av ideer, 

erfaringer, kunnskaper, normer osv., som utgjør et samlet grunnlag for samtalen. En 

feilvurdering av denne kan føre til at man må reformulere eller på andre måter endre 

formuleringer som har basert seg på noe man ikke likevel har til felles. I Second Language 

Conversation  refererer Gardner til Anita Pomerantz:  

«Following her analysis, the increment to the question attemts one of the following: to clarify 
a potentially unclear referent; to establish common ground that may have been wrongly 
assumed by the questioner or to remove some potential grounds for disagreement in the 
answer» (Gardner 2004: 250).  

Når vi refererer til noe i en samtale går vi ut fra vår felles plattform av bakgrunnskunnskap. 

Den som prater må vurdere om samtalepartneren kjenner til referansen og om den dermed 

inngår i plattformen de deler. Deltakerne i en samtale må stadig avgjøre hva de mener er kjent 

og ikke, og ved å være orientert mot problemer med språk og referanser foregriper deltakerne 

potensielle problemer i kommunikasjonen. Vi så at Svennevig påpeker at man ved valget av 

en referanse også blir møtt med valget mellom ulike preferanser. Preferanse for 

minimalisering og progresjon gjør at man velger en enkel referanse, og dermed unngår en 

utvidet forklaringssekvens. Dersom valget av referent er vellykket holdes progresjonen oppe. 

Dersom man velger å handle etter preferansen for intersubjektivitet får gjerne refereringen en 

utvidet sekvens hvor man sjekker om referansen var vellykket.  

I utdrag 6.6 så vi at en ytring ble reparert uten at den innehold hørbare problemer. Det svenske 

ordet lagen ble byttet ut med det norske loven. Noe lignende så vi også i utdrag 6.7 hvor ord 

ble omformulert uten av samtalepartneren har indikert problemer med det. Disse 

reparasjonene er opptatt av å sikre forståelsen gjennom å presentere alternativer til ord de har 

foregrepet problemer med.  
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I utdrag 6.8 blir også et ord byttet ut, men denne gangen etter en anneninitiert reparasjon. 

Dette utdraget illustrer i likhet med utdrag 6.6 blandingen og vekslingen mellom norsk og 

svensk språk på arbeidsplassen. Andrespråksbrukeren må forholde seg til både norske og 

svenske kollegaer som begge prater sitt eget førstespråk, og språkene som i utgangspunktet 

har mange likheter blandes uunngåelig sammen. Vi har sett at meningsskaping og sikring av 

forståelse er mer interessant for deltakerne enn å snakke enten norsk eller svensk. 

Interaksjonelle tilpasninger og bytting av ord er eksempler på det.  

Vi så at vi kan skille mellom tre hovedkategorier av reparasjonsinnledere: Problemer med 

hørsel, problemer med forståelse og problemer med akseptabilitet. Mest foretrukket er det å 

indikere problemer med hørsel, fordi problemer på nivå 2 i handlingsstigen ikke nødvendigvis 

plasserer problemet på den som ytret problemkilden. Interessant er det også at den som ytret 

problemkilden og den som innleder reparasjon har to ulike preferanser. 

Reparasjonsinnledningen skal helst indikere problemer på lavest mulig nivå, mens 

reparasjonen skal lete etter problemer på høyere nivå. Det er interessant fordi det viser 

samhandling i reparasjon, preferansene fører til en mest mulig effektiv reparasjon, og 

fremmer i tillegg hensyn til ansikt og intersubjektivitet.  

Eksponerte og innføyde korrigeringer er begge anneninitierte reparasjoner, men med ulik 

trusselgrad. Mens en eksponert korrigering setter problemer med ytringen i fokus, utføres en 

innføyd korrigering «undercover». Eksponerte korrigeringer er sjeldne i mitt materiale. 

Innføyde korrigeringer finnes, men ofte tas de ikke opp av samtalepartneren og fungerer 

derfor som reformuleringer.  
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7. Drøfting 
I dette kapittelet skal vi drøfte forskningsspørsmål 1 og 2 før vi undersøker hvordan de svarer 

på problemstillingen. Hvordan har vi sett at forståelse etableres? Vi begynner med å drøfte 

funn fra kapittel 5. All forståelse må signaliseres, hvordan gjøres dette? Vi ser på hvilke 

preferanser det tas hensyn til i fremvisningen av forståelse. Deretter drøfter vi funn fra 

kapittel 6. Vi ser på hvordan forståelse gjenopprettes dersom det oppstår brudd i 

kommunikasjonen, og på hvordan den sikres gjennom deltakernes orientering mot potensielle 

problemer med forståelse.  

 

7.1. Etablering av forståelse 

Forskningsspørsmål 1: Hvilke overordnede preferanser tas det hensyn til i 

fremvisningen av forståelse, og hvordan viser deltakerne at de har forstått hverandres 

ytringer? 

Det første vi gjorde i kapittel 5 var å se på Clarks handlingsstige med nivåer for samhandling. 

I samhandling trenger aktørene evidens for at en handling er lukket. Dersom den ene parten 

ikke får det, kan han gjenta eller reparere handlingen helt til evidensen er oppnådd (Clark 

1996: 225). Vi vet at deltakerne i en samtale må gjennom alle nivåene i handlingsstigen før de 

kan begynne på en kommunikativt prosjekt. Å vise forståelse er altså ikke bare noe man kan 

gjøre, det er noe man må gjøre. Ulike samtalekontekster krever ulik signalisering av 

forståelse, og som vi var inne på fremhever Svennevig første og andrespråkssamtaler som en 

kontekst hvor eksplisitte tilbakemeldingssignaler forekommer i stor grad (Svennevig 2005: 5-

6). Det er i hovedsak eksplisitte forståelsessignaler vi undersøker i dette kapittelet. Eksplisitte 

signaler brukes “primært til å signalisere forståelse og koordinering på lavere nivåer i 

hierarkiet” (2005: 3). Ulike forståelsessignaler har ulik styrkegrad, vi så at reformuleringer og 

implisitte signaler om forståelse er de sterkeste, mens minimalrespons og repetisjoner var 

svakere.  

I begynnelsen av kapitelet skilte vi mellom implisitte og eksplisitte signaler på forståelse. 

Implisitte tegn på forståelse er når aktørene fortsetter med nye bidrag i den pågående 

samtaleaktiviteten. Da viser deltakerne fortløpende hvordan de har forstått hverandre, og dette 

er den vanligste måten å signalisere forståelse på. Preferansen for progresjon foretrekker 
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implisitt evidens fordi det ikke forsinker progresjonen. I utdrag 5.1 så vi et eksempel på at en 

deltaker hevder implisitt forståelse ved å fortsette samtalen uten at det forrige bidraget var en 

ferdig konstruert meningsenhet. Forståelsen var vellykket, og samtalen gikk videre. Et 

implisitt signal fremmer progresjonen i samtalen, men det ville ha senket den dersom 

forståelsen som ble fremvist var feil. Et eksplisitt forståelsessignal kan fungere som et slags 

“bedre føre var enn etter snar” prinsipp som kan ta seg av et eventuelt problem før det har 

oppstått.  

Vi så i utdrag 5.2 at førstespråksbrukeren begynte med en selvreparasjon for å forklare en 

referanse som han var usikker på om andrespråksbrukeren kjente til. Selvreparasjon er den 

mest effektive måten å reparere på dersom referansen er ukjent fordi da trenger ikke 

deltakeren selv å be om klargjøring. Andrespråksbrukeren viste at han kjente til referansen når 

han avbrøt en forklaring av den med en repetisjon tilført “jeg vet jeg vet”. Han ga signaler på 

forståelse og sparte slik tiden som en reparasjon hadde trengt. En forklaring av referansen 

hadde tatt lenger tid, og andrespråksbrukerens handling er orientert mot preferansen for 

progresjon. Førstespråksbrukeren var orientert mot intersubjektivitet og mottakerdesign ved at 

han begynte på en forklaring og en selvreparasjon av en ytring han vurderte som mangelfull.  

Vi ser at aktører i samtaler ikke alltid må velge mellom ulike preferanser, ofte opererer flere 

preferanser i samme samtaler på samme tid. Hvis hensynet til en preferanse går å bekostning 

av en annen, betyr det bare at den er “på vent” til den dominerende preferansen har utspilt seg.  

Clark mener at bidrag lykkes gjennom en presentasjonsfase og en akseptfase (Clark 1996: 

227). I presentasjonsfasen presenteres et signal som samtalepartneren skal forstå. Den som 

ytret signalet kan anta at det er forstått når samtalepartneren gir beviser tilstrekkelige for 

sammenhengen. Vi så at minimalresponser er en mellomting mellom å lytte og å tale fordi de 

uttrykker forståelse uten å ta over samtaleturen. De er evidens tilstrekkelig for 

sammenhengen, men er uspesifikke og regnes dermed som svake signaler på forståelse. 

Evidensen som trengs for å lukke en handling trenger bare å være tilstrekkelige for den 

enkelte situasjonen. Å alltid lete etter det mest gyldige, effektive og aktuelle beviset ville 

krevd for mye innsats.  

Clark mener det eksisterer et prinsipp om minst mulig innsats: «All things being equal, agents 

try to minimize their effort in doing what they intend to do» (1996: 224). Dette prinsippet gjør 

progresjon til en av flere overordnede preferanser i samtaler. Preferansen for progresjon kan 

ikke sørge for meningsskaping i seg selv. Den dominerer når samtalen “flyter” som den skal, 
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men må ofte vike for intersubjektivitet dersom det oppstår problemer med forståelsen. Det at 

man reparerer er i seg selv et bevis på at denne preferansen ikke alltid dominerer (Heritage 

2007: 260).  

I utdrag 5.5 så vi at førstespråksbrukeren etterspurte evidens for forståelse fra 

andrespråksbrukeren ved at han ba ham om å gjenfortelle det de hadde pratet om. 

Andrespråksbrukeren delte informasjonen opp i mindre porsjoner og førstespråksbrukeren 

kom med forståelsessignaler etter hvert bidrag. Her er intersubjektivitet den dominerende 

preferansen. Både hensynet til progresjon og mottakerdesign blir sidesatt. Progresjonen fordi 

det brukes mye tid på å sikre forståelsen, mottakerdesign fordi førstespråksbrukeren 

insinuerer at andrespråksbrukeren kanskje ikke har forstått det de har pratet om. Preferansen 

for mottakerdesign ble realisert i noen grad ved at det ble tilføyd en demper: «for skoi skuld». 

Selv om en slik forståelsessjekk er tidkrevende og ansiktstruende, kan den ha unngått 

eventuelle misforståelser som hadde vært mer ansiktstruende og tidkrevende. Dette utdraget 

viser i likhet med  5.2 en orientering mot potensielle problemer med forståelsen i samtalene. 

Deltakerne er bevisste på at de har ulik språkkompetanse, og at de derfor må legge inn ekstra 

innsats for å vite hva de kan regne som forståelig for mottakeren. Ved eksplisitt fremvisning 

av forståelse i form av repetisjoner eller reformuleringer sjekker aktøren sin egen forståelse og 

søker bekreftelse fra samtalepartneren. I utdrag 5.6 så vi på et utdrag fra en samtale med tre 

deltakere, og her ble ytringen bekreftet både med minimalrespons og med reformulering. De 

ulike måtene å signalisere forståelse på viser forskjellig styrkegrad og er orientert mot ulike 

preferanser. En reformulering er et sterkt tegn på forståelse fordi det gjengir den originale 

ytringen med egne ord. En repetisjon er en måte å hevde forståelse på, men på et lavt nivå i 

handlingsstigen. Vi så forskjellen på repetisjon med og uten svarord i utdrag 5.7 og 5.8. 

Repetisjonen  uten svarord i utdrag 5.7 viser bare forståelse lavt i handlingsstigen (språklig 

signal), og fungerer slik som et reparasjonsinitiativ. Repetisjonen med svarord i utdrag 5.8 er 

et sterkere signal fordi den hevder å ha forstått både det språklige signalet og meningen med 

det.  

Å ta hensyn til samtalepartneren er helt nødvendig for å skape forståelse. Ulikheter i den 

felles plattformen gjør at alle som kommuniserer må vurdere samtalepartneren når de skal 

skape mening. Svennevig påpeker at personer med ulik kulturbakgrunn som snakker sammen 

må legge inn ekstra innsats for å vite hva de kan regne som forståelig for mottakeren 

(Svennevig 2015: 14). Det gjelder både når en førstespråksbruker skal konstruere en forståelig 
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ytring for en andrespråksbruker, og når en andrespråksbruker trenger bekreftelse på at det som 

sies er forståelig og riktig.  

I utdrag 5.10 forteller andrespråksbrukeren en historie til to førstespråksbrukere. Det brukes 

en del «try-markers» for å prøve ut ord eller uttrykk som der forutses potensielle problemer 

med. Som vi så etterlater en try-marker et lite rom hvor det er plass til bekreftelse fra 

samtalepartneren, og førstespråksbrukerne uttrykker signaler på forståelse gjennom 

minimalrespons, repetisjoner og reformuleringer. Ved å gjøre dette oppfordrer de 

andrespråksbrukeren til å fortelle videre, samtidig som de gir tydelige signaler på at han har 

gjort seg forstått. At andrespråksbrukeren prøver ut ord og uttrykk på denne måten viser at 

han er orientert mot potensielle problemer med forståelsen, og han forholder seg slik til alle 

de overordnede preferansene. Utdraget er orientert mot mottakerdesign og intersubjektivitet.  

For å kunne forstå hvorfor og hvordan deltakere viser hverandre forståelse har vi brukt Clarks 

språkhandlingsteori. Han bruker begrepene felles plattform og forankring for å forklare 

hvordan meningsskapingen foregår. Dette så vi også på i teorikapittelet, men i kapittel 5 fikk 

vi utdypet hvordan en felles plattform er organisert og bygget opp. Å forholde seg til en felles 

plattform betyr at deltakerne i samtalen stadig må vurdere om ord og begreper de bruker er 

innenfor deres felles plattform. Størrelsen på plattformen deltakerne deler utgjør grunnlaget 

for å etablere mening og forståelse. Vi kan skille mellom en personlig felles plattform og en 

felleskapsbasert plattform. I den personlig baserte plattformen vil felles perseptuelle 

erfaringer og felles handlinger være. En felleskapsbasert plattform er felles kunnskap om 

ulike samfunnsmessige grupperinger og felleskap, slik som nasjonaliteter, yrkesgrupper, 

språk, religioner, interessegrupper og så videre.   

Kunnskap om den felles plattformen gir oss større innsikt i hvordan deltakerne viser forståelse 

for hverandres ytringer. Som vi så tidligere finnes det flere eksempler på at deltakerne er 

orientert mot potensielle problemer med forståelse. Denne orienteringen kan bunne i 

vurderingen de gjør av hverandres felles plattform. Dersom de regner noe som problematisk 

eller uforståelig har de vurdert det som utenfor deres felles plattform. Da trengs det ulike 

forståelsesstrategier eller reparasjoner til for å etablere forståelsen.  

I utdrag 5.11 kommer andrespråksbrukeren gående bort til to førstespråksbrukere som står og 

prater. Andrespråksbrukeren har aktivitetskameraet på hodet og blir spurt om “what the hell, 

devil are you doing”. Andrespråksbrukerens forklaring var: “på universitet”.  Svaret var ikke 

tilstrekkelig og han fikk ingen respons. Deltakerne deler den perseptuelle erfaringen at det er 
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et kamera der, det er en del av deres personlige felles plattform. Årsaken til at kameraet er der 

er ikke en del av plattformen fordi at den ene førstespråksbrukeren ikke vet det. For at 

betydningen av det, og dermed svaret “på universitet” skal bli forstått må det forklares. 

Forklaringen gjør at kunnskap om forskningsprosjektet og dermed kameraet på hodet blir en 

del av deres felles plattform.  

Den felleskapsbaserte plattformen inneholder felles kunnskap om verbalspråk og andre 

kommunikative forutsetninger, og er derfor spesielt interessant i andrespråkssamtaler. 

Plattformen mellom første og andrespråksbrukere vil ha mindre språklig omfang, og 

deltakerne må derfor stadig vurdere om ordene de skal bruke er en del av deres felles 

plattform. Naturligvis dukker det opp ord og uttrykk som ikke er det, og det så vi et eksempel 

på i utdrag 5.12. 

Her begynner vi  med førstespråksbrukerens ytring: “ha- har du st-stort hus e bor du i legenhet 

hus i polen elle? “. Her ytres flere kandidater til svar; stort hus, leilighet og hus. Kandidater 

som kan tyde på at førstespråksbrukeren har foregrepet mulige forståelsesproblemer med 

spørsmålet. Når det ikke kommer noen respons initierer han selvreparasjon og tilføyer 

kandidaten «doma”. Meningen med dette ordet blir ikke forstått som et om bosted, men som 

et om når han skal dra hjem. Førstespråksbrukeren reparerer og tilføyer flere kandidater. Når 

en deltaker tillegger kandidater proaktivt eller reaktivt utforskes deres felles plattform. Et av 

ordene kan være så kjent at det gir mening i sammenhengen, og dermed etablerer forståelse.  

Clark mener at et samlet bidrag lykkes gjennom to hovedfaser: presentasjonsfasen og 

akseptfasen (Clark 1996: 227). I presentasjonsfasen presenterer aktøren et signal som 

samtalepartneren skal forstå, og som han kan anta at er forstått når adressaten gir evidens 

tilstrekkelige for sammenhengen. Akseptfasen er når dette skjer. Vi undersøkte utdrag 5.12 en 

gang til for å se på hvordan deltakerne avgjorde om og når handlingen var vellykket og 

dermed kunne lukkes. Vi så at begge aktørene var involvert i å lukke handlingen, 

Førstespråksbrukeren ved å formulere et språklig uttrykk som andrespråksbrukeren forstod og 

gjenkjente, andrespråksbrukeren ved å gi evidens for om uttrykket ble forstått eller ikke 

underveis. 

 

7.2. Reparasjon 
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Forskningsspørsmål 2: Hvordan gjenopprettes og sikres forståelse gjennom 

reparasjoner, og hvilke overordnede preferanser er de ulike reparasjonstypene orientert 

mot? 

Mening i seg selv kan ikke skapes i samtaler uten at deltakerne forstår hverandre. Reparasjon 

er et grunnleggende trekk ved meningsforhandling og en stor del av det å kommunisere. Som 

vi har sett mener Clark at vi har parallelle spor i kommunikasjonen. På den ene siden forsøker 

vi å samtale om noe, på den andre siden forsøker vi å lykkes i kommunikasjonen. Fordi 

reparasjon er kommunikasjon om kommunikasjon, er den metakommunikativ. Det betyr at 

alle reparasjoner foregår i parallelle spor til den opprinnelige samtaleaktiviteten. Også 

metakommunikative spor har egne sidestilte spor som er metakommunikative for dem, men 

Clark påpeker at de sjelden går lengre enn til spor 2 (1996: 245). 

Vi så i utdrag 6.1 at samtalen gikk over til metakommunikasjon i spor 2 når nivået for 

samhandling var på nivå 3 eller lavere. Samtaledeltakerne måtte samarbeide og forhandle om 

kommunikasjonen og meningen som eget prosjekt før de kunne gå videre til de “offisielle 

gjøremål”. Vi så at det tok flere runder før meningen ble etablert, noe som viser deltakernes 

orientering mot intersubjektivitet.  

Intersubjektivitet er premisset for reparasjon; å etablere mening er umulig hvis ikke 

samtalepartnerne forstår hverandre. Likevel kan en problemkilde forlates uten at den 

repareres, men det har jeg ikke funnet eksempler på i mitt materiale. Intersubjektivitet sikres 

ved at samtalepartnere kontinuerlig bekrefter deres felles forståelse gjennom nye bidrag, eller 

initierer reparasjon når det trengs:  

«In talk-in-interaction each utterance displays a hearing or analysis of a preceding one 

and, thus, the very organization of talk provides a means by which intersubjective 

understanding can not only be continually demonstrated but also checked and, where 

found wanting, repaired» (Sidnell 2010: 12). 

Dersom kommunikasjonen går problemfritt er alle ytringer i spor 2 implisitte. Ved å 

respondere viser aktøren i samtalen at hun har forstått at det som utføres er kommunikasjon 

rettet mot henne, og at hun er villig til å delta. Reparasjoner sørger altså for å gjenopprette og 

sikre forståelse ved at den “pauser” kommunikasjonen i spor 1 til forståelsen er oppnådd i 

spor 2. 

I teorikapittelet så vi at det finnes fire forskjellige typer reparasjoner: 
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- Selvinitiert selvreparasjon: Reparasjon initiert og utført av den som ytret problemkilden. 

- Selvinitiert annenreparasjon: Reparasjon initiert av den som ytret problemkilden, men 

utført av en annen aktør i samtalen. 

- Anneninitiert selvreparasjon: Reparasjon utført av den som ytret problemkilden, men 

initiert av en annen aktør i samtalen. 

- Anneninitiert annenreparasjon: Reparasjon initiert og utført av en annen aktør enn den 

som ytret problemkilden. 

Selvinitierte reparasjoner er vanligere enn anneninitierte reparasjoner fordi de har 

organisatorisk preferanse, er raskt gjennomførbare, mindre kostnadskrevende og mindre 

ansiktstruende. Slik kan vi si at selvinitierte reparasjoner er orientert mot både preferanse for 

progresjon, intersubjektivitet og mottakerdesign. Vi undersøkte fire forskjellige selvinitierte 

reparasjoner som alle foregrep problemer med forståelse. I utdrag 6.2 er selvreparasjonen ute 

etter å finne riktig uttale av et ord. Den foregriper problem på nivå 3 i handlingsstigen og er 

opptatt av at samtalepartneren forstår hvilket ord og dermed hvilken mening det er snakk om. 

Her lykkes selvreparasjonen i første tur, og samtalen kommer raskt tilbake til den 

opprinnelige samtaleaktiviteten. Selvreparasjoner som utføres i første tur er den mest 

effektive måten å både gjenopprette og sikre forståelse på etter at det har oppstått problemer. 

Dette er naturligvis ikke alltid mulig, og vi har sett at flere selvinitierte reparasjoner trenger 

flere turer på å lykkes.  

Utdrag 6.3 og 6.4 er eksempler på spørsmål med proaktive og reaktive tillegg. I begge 

utdragene er det førstespråksbrukeren som selvreparerer. I utdrag 6.3 kommer tillegget til 

spørsmålet umiddelbart og gir samtalepartneren alternative svar til spørsmålet som ble stilt. 

Kontekstualiseringen av spørsmålet gir samtalepartneren hjelp til å forstå spørsmålet 

uavhengig av om han trengte det eller ikke. Slik tar denne reparasjonen hensyn til 

mottakerdesign. I utdrag 6.4 er tillegget reaktivt fordi det kommer etter en kort pause mellom 

første og andre tur. Som vi så i teorikapittelet kan selvreparasjon initieres i overgangsrommet 

mellom første og andre tur. Her vil samtalepartneren ofte holde tilbake en eventuell 

anneninitiert reparasjon for at den som ytret problemkilden skal få mulighet til å reparere. 

Reformuleringen med kandidatsvar etablerte forståelse og svaret kom umiddelbart etterpå. 

Litt lengre tid tok det i utdrag 6.5, hvor originalspørsmålet ble reformulert med alternativer to 

ganger av to ulike deltakere i samtalen før det fikk et svar.  
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Problemer med forståelse gjenopprettes og sikres oftest ved at den som har ytret 

problemkilden initierer selvreparasjon. Gjennom utdragene som er undersøkt har aktørene vist 

at de er orientert mot potensielle problemer med forståelse. Det ser vi spesielt i utdrag 6.2, 

6.3, og 6.4. Denne orienteringen fungerer som et slags “bedre føre var” prinsipp ved at den 

reparerer potensielle problemer som ikke nødvendigvis har rukket å manifestere seg enda. 

Noe som sparer aktørenes ansikt samtidig som det sparer tid som en eventuell anneninitiert 

reparasjon ville trengt på å reparere samme problem.  

Deltakerne i samtalene må stadig vurdere hva de kan regne som kjent og ukjent for 

samtalepartneren. Utdrag 6.6 og 6.7 eksempler på ytringer som repareres uten at de 

inneholder hørbare problemer eller feil. Selv om samtalepartneren ikke initierer 

annenreparasjon velger aktøren å selvreparere. Dette viser at også her er aktørene orientert 

mot potensielle problemer med forståelsen. Slike selvreparasjoner sikrer forståelse og dermed 

intersubjektivitet gjennom å bruke tid på å reparere potensielle problemer. Men de er også 

eksempler på minimalistiske reparasjoner og de bruker mindre på å løse den eventuelle 

problemkilden enn anneninitierte reparasjoner ville ha gjort. Slik er de også potensielle 

tidsparere.  

Svennevig poengterer at man må velge mellom ulike preferanser når man velger ut 

refererende uttrykk. Dersom man agerer på preferansen for intersubjektivitet i valget av 

referanse får gjerne refereringen en utvidet sekvens hvor man sjekker om den var vellykket. 

Et refererende uttrykk som presenteres med minimalisert preferanse kan ofte skje mellom en 

annen handling. Dersom valget av referent er vellykket holdes progresjonen oppe, men 

dersom det mislykkes må man bruke tid på å reparere. Her som ellers, er selvreparasjon eller 

selvinitiert ekspansjon av turen preferert over anneninitiert reparasjon. I utdrag 6.8 så vi 

hvordan en anneninitiert reparasjonsinnleder førte til at en referanse ble endret gjennom 

selvreparasjon. 

Andrespråksbrukeren må forholde seg til både norske og svenske kollegaer som begge prater 

sitt eget førstespråk, og språkene som i utgangspunktet har mange likheter blandes uunngåelig 

sammen. Interaksjonelle tilpasninger og reparasjoner som i utdrag 6.6 og 6.8 viser at 

distinksjonen mellom språkene ikke er av stor interesse for de samtalende. Det er etablering 

av mening og forståelse som er viktig, og i begge utdragene over er det førstespråksbrukeren 

som er orientert mot disse problemene. 
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Vi så i utdrag 6.9 at en anneninitiert reparasjon som indikerte problemer med hørsel endte opp 

med å reparere problemer med forståelsen. Reparasjonsinnlederen “hæ” lokaliserte ikke 

problemkilden eller årsaken til den, og var derfor en uspesifikk problemindikator. Det ga 

samtalepartneren en sjanse til å lokalisere og til å reparere problemet selv. Som vi så 

poengterer Svennevig at deltakerne i en slik reparasjonssekvens fremviser to ulike 

preferanser:  

«for den som har et problem, går preferansen ut på å søke å innlede til reparasjon på et 

så lavt nivå som mulig i handlingsstigen, mens den som reparasjonsinnledningen var 

rettet mot, ser ut til å søke etter muligheten for problemer på høyere nivåer og i så fall 

behandle dem i sin reparasjonstur» (Svennevig 2005: 14).  

Reparasjonen har altså tatt hensyn til både ansikt og mottakerdesign ved at den ikke indikerer 

problem med form eller innhold, men med høringen av en ytring. 

Reparasjoner kan også ta for av eksponerte eller innføyde korrigeringer. De er begge 

anneninitierte reparasjoner, men med ulik trusselgrad. Mens en eksponert korrigering setter 

problemer med ytringen i fokus, utføres en innføyd korrigering «undercover». Eksponerte 

korrigeringer er sjeldne i mitt materiale, og vi kan derfor ikke si at denne er en vanlig måte å 

gjenopprette og sikre forståelse på.  Innføyde korrigeringer finnes, men ofte tas de ikke opp av 

samtalepartneren og fungerer derfor som reformuleringer.  

Ulike reparasjoner tar ulike interaksjonelle hensyn. Problemkilden, reparasjonstypen og 

samtalesituasjonen er alle faktorer som er med på å avgjøre hvilke preferanser som er 

gjeldene. Selvreparasjoner er de vanligste i andrespråkssamtaler og i førstespråkssamtaler, og 

de er de mest effektive reparasjonene. Men fordi de er orientert mot både progresjon, 

intersubjektivitet og mottakerdesign er det ikke tilstrekkelig å se bare på disse typene 

reparasjoner for å undersøke hvilke interaksjonelle hensyn som tas.  

 

7.3. Drøfting av problemstilling 

Hvordan etableres forståelse i samtaler mellom mennesker med ulik språkbakgrunn på 

en arbeidsplass i Norge, og hvordan gjør overordnede preferanser seg gjeldende i 

meningsforhandlingen? 
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Forståelse etableres i samtaler når den fremvises og aksepteres. Den kan vises gjennom 

implisitte eller eksplisitte signaler. Eksplisitte signaler på forståelse brukes oftest til å 

signalisere forståelse og koordinering på lavere nivåer på handlingsstigen; språklige tegn og 

oppfattelse av kommunikativ adferd. Det er preferert å innlede reparasjonsinitiativ på lavere 

nivåer i handlingsstigen. Disse innledningene er mindre truende for samtalepartnerens ansikt, 

og de gir samtalepartneren mulighet til å lete etter potensielle problemer på høyere nivåer i 

handlingsstigen enn det som er initiert.  

Forståelsen mellom arbeidere med ulik språkbakgrunn sikres ofte gjennom eksplisitte signaler 

fordi de er andrespråkssamtaler. Deltakerne med ulik språk- og kulturbakgrunn må legge inn 

ekstra innsats for å vite hva de kan regne som forståelig eller ikke for samtalepartneren. 

Forståelsen forankres i deltakernes felles plattform. Desto større deres felles plattform er, 

desto enklere er det å etablere forståelse.  

Deltakerne tar seg tid til å etablere, sikre og gjenopprette forståelse. De er orientert mot 

intersubjektivitet og forståelse etableres i alle utdragene vi har undersøkt. Denne orienteringen 

gjør at de kommunikative prosjektene stort sett lykkes. Når kommunikasjonen befinner seg i 

spor 1 er deltakerne orientert mot progresjon, men når den går over i spor 2 pauses denne 

preferansen og de blir i spor 2 til forståelse er etablert. Selv om etableringen av forståelse blir 

prioritert i reparasjoner betyr det ikke at deltakerne ikke er orientert mot progresjon i 

reparasjonene og i fremvisningen av forståelse. Ofte velges reparasjonsinitiativ, innledere og 

metoder ut fra en orientering mot progresjon, selv om samtalens hovedhandling (for eksempel 

en reparasjon) er opptatt av intersubjektivitet. Slik ser vi at flere preferanser kan eksistere på 

samme tid, men noen ganger med ulik styrkegrad. Orienteringen mot både progresjon og 

intersubjektivitet viser seg også i deltakernes orientering mot potensielle problemer i 

samtalen. 

Proaktive tilleggsenheter hjelper samtalepartneren med å kontekstualisere meningen med 

ytringen, og kan derfor gjøre en potensielt vanskelig referanse enklere å forstå. Reaktive 

tilleggsenheter gjør også dette, men de kommer som en konsekvens av at et problem har 

oppstått. Selvreparasjoner som bytter ut ord er også opptatt av å unngå eventuelle problemer 

med forståelsen. Disse orienteringene er rettet mot intersubjektivitet, mottakerdesign og 

progresjon ved at de forsøker å etablere forståelse og forsøker å unngå at samtalepartneren må 

initiere reparasjon. På denne måten kan de potensielt kan spare både tid og ansikt. 



90 
 

Forståelsesstrategiene vi har sett på her handler ikke bare om hvordan forståelse etableres, 

men om hvordan den fremvises og feiloppfatninger dermed oppdages. Strategiene foregriper 

mulige problemer med forståelsen, og kan dermed forebygge misforståelser og  reparasjoner 

forbundet med det. 

Eksplisitt fremvisning av forståelse viser samtalepartnerens vurdering av noe som et 

potensielt problem. Dersom evidensen for forståelse ikke er tilstrekkelig for sammenhengen 

vil deltakeren som ytret bidraget gjenta det til han mener at evidensen er tilstrekkelig. En 

felleskapsbasert plattform med mindre språklig omfang enn i førstespråkssamtaler kan gjøre 

at deltakerne krever større grad av evidens fra hverandre for at de skal godta den som 

tilstrekkelig i sammenhengen. Bruk av try-markers er et eksempel på dette; her uttales ord og 

uttrykk med stigende intonasjon etterfulgt av korte pauser beregnet for at samtalepartneren 

skal bekrefte forståelse. 

Flere preferanser kan være aktuelle på samme tid, men hvis en dominerer på bekostning av en 

annen vil ikke det si at den andre blir suspendert. Da blir den  satt på vent frem til den 

dominerende preferansen har utspilt seg. Det betyr at deltakere i samtaler ikke nødvendigvis 

må velge mellom å ha en samtale med fremdrift, en hvor de tar hensyn til hverandre, og en 

hvor de forstår hverandre, preferansene tilpasses hverandre i de ulike situasjonene. 
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8. Avslutning 
Gjennom teorier knyttet til samtaleanalyse, flerspråklig kommunikasjon og 

språkhandlingsteori har vi belyst flere aspekter av det å skape og sikre forståelse mellom 

arbeidere på en flerspråklig arbeidsplass. 

Problemstilling: Hvordan etableres forståelse i samtaler mellom mennesker med ulik 

språkbakgrunn på en arbeidsplass i Norge, og hvordan gjør overordnede preferanser seg 

gjeldende i meningsforhandlingen? 

Problemstillingen er undersøkt gjennom forskningsspørsmål 1 og 2: 

Forskningsspørsmål 1: Hvilke overordnede preferanser tas det hensyn til i fremvisningen av 

forståelse, og hvordan viser deltakerne at de har forstått hverandres ytringer? 

Forskningsspørsmål 2: Hvordan gjenopprettes og sikres forståelse gjennom reparasjoner, og 

hvilke overordnede preferanser er de ulike reparasjonstypene orientert mot? 

Med utgangspunkt i en bred problemstilling har avhandlingen også forhold seg til et bredt 

spekter av samtalefenomener. Jeg mener at problemstillingen best lot seg besvare ved å 

undersøke samtalene i forhold til flere teoretiske innsikter. Som nevnt innledningsvis er 

prosjektet preget av å prøve teori mot empiri.  

Forståelse i samtalene mellom arbeidere med ulik språkbakgrunn etableres på samme måte 

som i alle andre samtaler. Likevel må ofte deltakerne med ulik språk- og kulturbakgrunn 

legge inn ekstra innsats for å vite hva de kan regne som forståelig eller ikke for 

samtalepartneren. Forståelsen forankres i deltakernes felles plattform. Desto større deres felles 

plattform er, desto enklere er det å etablere forståelse.  

Vi har sett hvordan gjennom Herbert Clarks språkhandlingsteori, alle nye bidrag i en samtale 

sier noe om hvordan forrige bidrag ble forstått. Dersom språksignaler ikke oppfattes, 

identifiseres, forstås eller aksepteres må de reparere res dersom aktøren ønsker å etablere 

forståelse. Preferanser for intersubjektivitet, progresjon og mottakerdesign er med på å 

strukturere samtaler og dermed også hvordan forståelse sikres og etableres.  

Vi har sett eksempler på hvordan deltakerne er orientert mot preferansen for intersubjektivitet 

gjennom eksplisitte signaler på forståelse som repetisjoner, repetisjoner med svarord eller 

reformuleringer. Slike kvitteringer inviterer samtalepartneren til å gi respons, og slik får de 
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sjekket sin egen forståelse. En annen strategi for å sikre forståelse er gjennom å dele opp 

kompleks informasjon i mindre porsjoner som uttales med stigende intonasjon. Porsjonene 

inviterer samtalepartneren til å respondere på hvert bidrag, og slik kan en sikre forståelse på 

alle ledd i informasjonsdelingen. Deltakerne tar seg tid til å etablere, sikre og gjenopprette 

forståelse.  

Når kommunikasjonen befinner seg i spor 1 er deltakerne orientert mot progresjon, men når 

den går over i spor 2 pauses denne preferansen og blir der til forståelse er etablert. Men selv 

om etableringen av forståelse her blir prioritert betyr ikke det at deltakerne ikke er orientert 

mot progresjon i reparasjonene og i fremvisningen av forståelse. Det er eksempler på at 

deltakerne hevder forståelse implisitt eller gjennom minimalrespons. De ulike måtene å 

signalisere forståelse på viser trekk ved samtalene som kan føre til at deltakerne forstår 

hverandre selv om de har ulik språkbakgrunn.  

Flere preferanser kan være aktuelle på samme tid, men hvis en dominerer på bekostning av en 

annen vil ikke det si at den andre blir suspendert. Da blir den  satt på vent frem til den 

dominerende preferansen har utspilt seg. Det betyr at deltakere i samtaler ikke nødvendigvis 

må velge mellom å ha en samtale med fremdrift, en hvor de tar hensyn til hverandre, og en 

hvor de forstår hverandre, preferansene tilpasses hverandre i de ulike situasjonene. 

Forståelsesstrategiene vi har sett på her handler ikke bare om hvordan forståelse etableres, 

men om hvordan den fremvises og feiloppfatninger dermed oppdages. Strategiene foregriper 

mulige problemer med forståelsen, og kan dermed forebygge misforståelser og  reparasjoner 

forbundet med det. 
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Appendiks: Transkripsjonsnøkkel 
 

(hardt linjeskift) ny intonasjonsenhet 

. (punktum)   hevdende intonasjonskontur 

?    spørrende intonasjonskontur 

, (komma)   fortsettelsesintonasjon 

..    kort pause (under 0.3 sekund) 

...    mellomlang pause (0.3-0.7 sekund) 
…(1.2)   lengre pause (målt i tidels sekunder) 

turskifte uten pause 

=    forlenging av lyd 

'ord    trykksterkt ord 

^ord    primærtrykk 

!ord    emfatisk trykk 

[ord], [[ord]]   (horisontalt parallelle klammer) overlappende tale 

[ord], [[ord]]   (doble og triple klammer ved flere nærliggende tilfeller) 

-    avbrutt ord 

--    avbrutt intonasjonsenhet 

(H)    innpust 

(Hx)   utpust 

(HOST)   ikke-språklige lyder fra taleapparatet (host, kremt, sukk osv.) 

@    latter (ett tegn for hver "stavelse") 

<@ ord @>  latterkvalitet (leende eller lattermild tale) 

<F ord F>  høy stemmestyrke ("forte") 

<P ord P>  lav stemmestyrke ("piano") 

<H ord H>  uttalt på innpust 

((nikker))   nonverbal atferd (varighet indikert med understrekning) 

X    uhørbar stavelse usikker transkripsjon 

<X ord X>  usikker transkripsjon 
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