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Sammendrag 
For å lære seg et nytt språk er det essensielt å praktisere språket muntlig. Språkkafé er et 

konsept hvor andrespråksbrukere kan øve på å snakke det nye språket med frivillige 

morsmålstalere. Dataene i denne studien består av videoopptak av autentiske samtaler mellom 

andrespråksbrukere og morsmålsbrukere på språkkafé. Samtalene er semi-strukturerte og 

uformelle.  

 

I oppgaven har jeg brukt metoden samtaleanalyse (Conversation Analysis).  

Metoden innebærer detaljerte analyser av hvordan samtaledeltakere forhandler om mening 

med bruk av verbalspråk, kroppsspråk og materielle objekter. Målet er at studien kan bidra til 

økt interesse og kunnskap om hvordan uformell språkopplæring kan foregå utenfor 

klasserommet, samt vise hvordan multimodale ressurser kan bidra i dette 

forhandlingsarbeidet. Studien fokuserer på hvordan deltakere bruker multimodale ressurser 

for å signalisere kommunikative problemer i språkorienterte sekvenser, samt hvordan ulike 

modaliteter brukes for å gjenopprette felles forståelse og returnere til hovedaktiviteten.  

 

Deltakerne bruker positur for å orientere seg mot det problematiske i samtalen, eksempelvis 

ved at L2-talerne lener seg mot L1-talerne i en ikke-verbal reparasjonsinnledning. Ikonisk 

gestikk brukes blant annet for å forebygge potensielle problemer med ordet og for å 

demonstrere forståelse og orientere seg mot språkopplæring. Ulike varianter av «tenkefjes», 

konsentrerte og spørrende ansiktsuttrykk endres til «tilstandsskifteansikt» og positurendring 

bakover eller smilende ansikt når deltakerne viser hverandre felles forståelse. Peking brukes 

som forståelsesmarkering eksempelvis når L1 vurderer L2 sin fremviste forståelse. I denne 

studien er deltakernes smiling det tydeligste tegnet på forståelsesmarkering. Smiling inntreffer 

i forbindelse med deltakernes vurderinger, aksepteringer eller kvitteringer på oppklaringen i 

de ulike språkorienterte sekvensene. Et avvikende analyseeksempel illustrerer hvordan 

multimodale ressurser som gestikk og mimikk kan avsløre at et ordsøk ikke resulterer i full 

forståelse. Oppgaven konkluderer med at deltakerne orienterer seg mot at både L1 og L2 ikke 

bare hevder, men demonstrerer forståelse for oppklaringen i språkorienterte sekvenser. 
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1 Innledning  

1.1 Bakgrunn og beskrivelse av tema 

Høsten 2017 ble jeg med i «Akademisk Dugnad» som frivillig. Dette er et prosjekt som drives 

av ansatte og studenter ved OsloMet for flyktninger og asylsøkere med akademisk bakgrunn. 

Målet med prosjektet er å bidra til inkludering og integrering, og tiltakene er ukentlige kurs i 

data, sportsaktiviteter og språkkaféer på norsk og engelsk (Høgskolen i Oslo og Akershus 

[HiOA], 2018). Det var som frivillig på den norske språkkaféen at jeg fikk idéen til 

masteroppgaven min. Jeg hadde fått interesse for forskningsretningen Conversation Analysis 

(CA) –samtaleanalyse på norsk – på bachelornivå, og tenkte det ville være et spennende 

prosjekt å samle inn og analysere videoopptak fra språkkaféen. «Language learning in the 

wild» – altså språkopplæring utenfor klasserommet – er et voksende forskningsfelt innenfor 

samtaleanalyse (Eskildsen og Majlesi, 2018).  

Før jeg startet, hadde det ikke blitt publisert interaksjonell forskning om språkkaféer, og slik 

sett så jeg en mulighet til å kunne bidra med ny og relevant forskning. Våren 2018 var jeg på 

utveksling ved Københavns Universitet og tok blant annet det CA-rettede faget 

«Kropsprogpsykologi». Her lærte jeg at samtaleanalyse i de senere årene har fått et større 

fokus på ikke-verbale ressurser som gestikk, blikk, positur og materielle objekter (Nevile, 

2015). Til denne eksamenen analyserte jeg egne videoopptak fra språkkaféen ved 

studenterhuset i København, og gjorde på den måten en pilot for masteren. I dette arbeidet 

gjorde jeg meg både praktiske og teoretiske erfaringer som var med å legge et godt grunnlag 

for arbeidet med masteroppgaven.  

Språkkaféer er et internasjonalt fenomen som har blitt mer populært med årene (Gundersen, 

2011). Det finnes mange ulike varianter av språkkaféer, men de har gjerne noen felles 

kjennetegn. Som regel er dette et frivillig konsept hvor andrespråksbrukere og 

morsmålsbrukere snakker sammen på et offentlig møtested. Hensikten er å forbedre 

språkferdighetene til deltakerne som ikke har språket som sitt morsmål. Det er en form for 

uformell språkopplæring, ofte uten eller med få strukturelle rammer for interaksjonen. 

Tidligere studier fra språkkaféer i Norge (Johnston og Audunson, 2017) og Sverige (Johnston, 

2016) viser at innvandrere har fått økt kunnskap og ferdigheter i språk, og at deltakerne selv 

følte det var lettere å øve på muntlig språk i en mer ‘avslappende’ sammenheng. Den samme 
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forskningen peker også på at sosial interaksjon med medlemmer av en majoritet både styrker 

integrering og øker den demokratiske deltakelsen i samfunnet. Regjeringen jobber for å styrke 

språkopplæring blant innvandrere (Regjeringen, 2018). Som frivillig på språkkafé har jeg 

mange personlige erfaringer med dette som et godt tiltak for både språk- og kulturutveksling 

mellom morsmåls- og andrespråksbrukere. I min masteroppgave måler jeg imidlertid ikke 

effekten av språkopplæringen, ei heller vier jeg stor plass til å peke på samfunnsnytten. 

Istedenfor undersøker jeg hvordan samtaledeltakerne kommuniserer med bruk av ressurser 

som verbalspråk, kroppsspråk og objekter, og hvilke mønstre som skiller seg ut som 

interessante. Målet er å bidra til økt interesse og kunnskap om hvordan uformell 

språkopplæring kan foregå på språkkaféer. Jeg mener det er viktig å beskrive hvordan 

språkopplæring kan foregå, for videre å kunne si noe om hvordan effekten og samfunnsnytten 

er. Slik sett kan masteroppgaven være nyttig i en større samfunnsfaglig kontekst. 

Ofte befinner andrespråksbrukerne seg i en prosess hvor de lærer språket. Det er dermed 

naturlig at de ikke har lært, oppfattet eller forstått alle ord tilstrekkelig. Når en 

andrespråksbruker identifiserer et kommunikativt problem i samtalen, settes den felles 

forståelsen mellom andrespråksbrukerne og morsmålsbrukerne på prøve. Det innledes en 

sidesekvens – en språkorientert sekvens – hvor deltakerne forhandler om å forstå hverandre. 

Etter hvert løser deltakerne problemet, og den felles forståelsen gjenopprettes. Deretter 

fortsetter hovedaktiviteten som foregikk før problemet ble identifisert, og samtalen flyter 

videre. Dette er et interaksjonelt bevis på at sidesekvensen er over, og problemet er løst. I 

denne masteroppgaven undersøker jeg slike språkorienterte sekvenser ved å gjøre detaljerte 

analyser av autentiske samtaler av videoopptak fra en språkkafé. Mer konkret vil jeg 

undersøke hvordan deltakerne bruker multimodale ressurser i to faser av språkorienterte 

sekvenser: problem- og forståelsesdelen. Studien baserer seg på den akademiske disiplinen 

samtaleanalyse.  
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1.2 Problemstilling 

Oppgavens problemstilling er følgende:  

Hvordan bruker deltakerne multimodale ressurser til problemsignalisering og 

forståelsesmarkering i språkorienterte sekvenser? 

Problemstillingen kan spesifiseres i tre forskningsspørsmål:  

- Hvilke modaliteter behandler deltakerne som relevante til problemsignalisering? 

- Hvilke modaliteter behandler deltakerne som relevante til  forståelsesmarkering? 

- Hvilken sekvensiell funksjon har de ulike modalitetene i forskjellige språkorienterte 

sekvenser?  

1.3 Nærmere avgrensning og definisjon av 
begreper 

Språkorienterte sekvenser  

De språkorienterte sekvensene jeg har valgt å ta utgangspunkt i, kan deles inn i tre kategorier: 

ordsøk, ordforklaring og vokabularsjekk. I alle sekvenstypene fokuserer deltakerne på 

kommunikative problemer ved ord, og forhandler om hvordan de forstår hverandre. Disse 

begrepene vil forklares mer inngående i teorikapittelet, men vil kort introduseres her: 

Ordforklaring er når mottakeren viser at hen ikke forstår betydningen av ordet som taleren har 

ytret, og mottakeren bidrar med forklaringer. Ordsøk er når taleren avbryter seg selv i den 

pågående samtalen, og viser vanskeligheter med å produsere et ord som hen behøver for å 

fortsette samtalen. Taleren kan finne ordet selv, eller mottakeren kan komme med forslag til 

ord. Vokabularsjekk kjennetegnes ved at taleren «sjekker» ordet før hen tar det i bruk, og 

kommer med en anmodning om bekreftelse eller korrigering fra samtalepartneren på ulike 

aspekter ved ordet.  

Multimodale ressurser 

Multimodale ressurser kan forklares gjennom termen multimodalitet, som betyr flere (multi) 

måter (modaliteter). I denne oppgaven vil jeg undersøke hvordan mennesker anvender ulike 

måter – modaliteter –  å uttrykke mening på i konkrete situasjoner (Due, 2017, s.9). En 
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modalitet er en ressurs som en aktør utfører sosiale handlinger med. Jeg vil ta utgangspunkt i 

hovedmodalitetene verbalspråk, kroppsspråk og objekter. Med verbalspråk menes det 

muntlige vi uttrykker gjennom hørbar tale. Kroppsspråk er det visuelle vi uttrykker med 

kroppen vår, som mimikk (ansiktsuttrykk), gestikk (hvordan vi beveger hendene), positur 

(hvordan kroppen er plassert) og blikk (hvordan vi ser med øynene). Objekter er ting i de 

fysiske omgivelsene rundt oss (for eksempel datamaskin, en mobil eller et ark). Vi mennesker 

bruker alltid flere modaliteter samtidig i interaksjon (Due, 2017, s.37-43). I oppgaven vil jeg 

også bruke begrepet ikke-verbale ressurser, som omhandler både kroppsspråk og materielle 

objekter. Jeg skal belyse hvordan den kommunikative situasjonen er organisert, og hvilken 

funksjon de forskjellige modalitetene har i den samlede meningsdannelsen. Etter inngående 

analyser fant jeg det naturlig å avgrense modalitetene til positur, gestikk og mimikk. Dette 

gjorde jeg fordi disse modalitetene viste seg å ha viktige funksjoner i sekvensene jeg har 

analysert.  

Morsmåls- og andrespråksbruker 

Morsmål er språket som ble snakket eller snakkes i barnets hjem i kommunikasjon med 

barnet. Førstespråk er som oftest synonymt med morsmål. Andrespråk er ethvert språk man 

lærer etter morsmålet og som læres i et annet språkmiljø enn morsmålets. Det kan også 

betegnes som fremmedspråk (Udir, 2019). Morsmål blir ofte forkortet til L1, og andrespråk til 

L2. I denne oppgaven bruker jeg betegnelsene morsmåls- og andrespråksbruker, morsmåls- 

og andrespråkstaler, samt ulike varianter av forkortelsene L1 og L2.  

1.4 Disposisjon  

Masteroppgaven er delt inn i seks kapitler. 

I kapittel to vil jeg formidle teori som er relevant for å løse oppgavens problemstilling. 

Sentrale begreper er intersubjektivitet og forståelse, reparasjon, multimodalitet og 

andrespråksforskning. Deretter vil jeg presentere tidligere relevant forskning om «language 

learning in the wild», ordsøk og multimodale ressurser i språkorienterte sekvenser.  

I tredje kapittel vil jeg forklare hvilke metodiske valg jeg har gjort i oppgaven. I første fase 

beskriver jeg innsamling av data og etikk samt kategorisering av datamaterialet. I andre fase 

forklarer jeg transkripsjon og analyse av data. Videre går jeg inn på hvilke metodiske 
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overveielser jeg har gjort underveis i dette arbeidet. Til slutt presenterer jeg datamaterialet i 

oppgaven. 

I fjerde kapittel vil jeg gjennomføre analyser av de ulike språkorienterte sekvensene. I den 

første delen av kapittelet vil jeg analysere de fem første eksemplene i analysen. I den andre 

delen vil jeg analysere oppgavens avvikende eksempel. Dette eksempelet vil jeg analysere 

mer inngående.  

I femte kapittel vil jeg oppsummere og diskutere funnene fra analysekapittelet, i lys av 

problemstilling og forskningsspørsmål. Jeg vil starte med å presentere tabeller som viser 

kunnskapsforholdet mellom morsmålsbruker og andrespråksbruker i ordforklaringer, ordsøk 

og vokabularsjekk. Deretter vil jeg oppsummere og diskutere problemsignalisering, 

forståelsesmarkering og det avvikende eksempelet.  

I sjette kapittel vil jeg konkludere funnene i problemsignalisering og forståelsesmarkering, 

samt komme med perspektiver på anvendelse og videre forskning. 
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2 Teori  
Samtaleanalyse har både et teoretisk og et metodisk rammeverk. I dette kapittelet vil jeg 

presentere teori som er relevant for å besvare problemstillingen min. Jeg vil presentere teori 

om forståelse i samtaler, reparasjon og språkorienterte sekvenser, multimodalitet, 

andrespråksforskning og tidligere relevant forskning om språkorienterte sekvenser utenfor 

klasserommet.   

2.1 Teoretisk rammeverk: samtaleanalyse og 
etnometodologi  

Den teoretiske tilnærmingen i oppgaven min har to sosiologiske perspektiver; 

etnometodologisk (EM) og samtaleanalytisk (CA). Etnometodologien handler om hvordan 

sosial orden og mening skapes av deltakerne gjennom deres handlinger (Garfinkel, 1967).  

Ikke nødvendigvis gjennom det talte språk, men for eksempel gjennom køkultur.  

Samtaleanalyse er en spesialisert variant av EM og benytter detaljerte analyser av de minste 

kommunikative enheter i fintranskribert materiale (Sacks et al.1974). Som samlet teoretisk 

posisjon fokuserer EMCA på å analysere hvordan mennesker skaper den sosiale verden de er 

en del av, gjennom systematiske handlinger. Jeg vil se på hvordan dette skjer via deltakernes 

bruk av ulike måter å kommunisere på – modaliteter – som verbalspråk, kroppsspråk og 

objekter i de fysiske omgivelsene (Due, 2017, s.12). Slik sett kan man gjerne kalle det for en 

multimodal samtaleanalyse, men for å unngå begrepsforvirring vil jeg bruke betegnelsen 

samtaleanalyse videre i oppgaven. 

2.1.1 Intersubjektivitet og forståelse 

Intersubjektivitet er selve kjernen i begge de teoretiske perspektivene EM og CA. 

Intersubjektivitet handler om hvordan mennesker deler en felles forståelse om verden og 

hverandres handlinger i verden (Schutz, 1953). I min oppgave skal jeg finne ut hvordan 

deltakerne viser at den felles forståelsen settes på prøve når andrespråksbrukerne identifiserer 

ulike kommunikative problemer i samtalen. Videre vil jeg vise hvordan deltakerne orienterer 

seg mot å gjenopprette felles forståelse slik at samtalen kan flyte mest mulig skånsomt. 

Dermed vil en stor del av teorikapittelet handle om interaksjonelle metoder og prosedyrer som 

deltakere bruker for å nå målet om intersubjektivitet. I CA har man et sosialt, og ikke et 



7 
 

kognitivt, perspektiv på forståelse. Dette innebærer at man analyserer samtalens sekvensielle 

organisering; altså hvordan deltakere veksler på å ta turer. Den som snakker, trenger en 

bekreftelse på at hen er blitt forstått slik hen ønsket – og den som lytter – trenger en 

bekreftelse på at hens tolkning er akseptabel for taleren. Hver tur i en samtale viser talerens 

forståelse av forrige tur. Slik sett foregår det et kontinuerlig samarbeid, eller en 

forhandlingsprosess, om å skape mening (Hutchby & Woofitt, 2008, s. 4). En 

samtaleanalytiker må derfor se hver ytring i lys av forrige tur, som er dens primære kontekst, 

likesom den selv er kontekst for neste tur. Slik sett er samtalen kontekst-sensitiv. Samtidig 

bruker vi mennesker mange av de samme samtaleteknikkene når vi snakker med hverandre, 

uavhengig av hvem talerne er, tid og sted for samtalen, samt situasjonen og emnet. I denne 

oppgaven vil jeg for eksempel ikke trekke inn variabler som kjønn, etnisitet eller legning i 

analysen, med mindre deltakerne selv gjør dette relevant i samtalen. Dette gjør at de 

strukturelle ressursene i samtaler også er kontekst-fri (Sacks et al. 1974). Avslutningen på en 

turkonstruksjonsenhet (TCU) blir gjerne kalt for «understanding position» (Sacks, 1992, s. 

426), hvor det er strukturelt vanlig å komme med kommunikative signaler som i større eller 

mindre grad viser forståelse. I de fleste tilfeller vil deltakerne i en samtale anta at de har 

forstått hverandre, og det er uvanlig å eksplisitt ytre dette (for eksempel «nå har jeg forstått 

deg») (Schegloff, 1992, s. 1300). Forståelse baseres på to fundamentale prinsipper i samtale: 

preferansen for progressivitet og preferansen for intersubjektivitet (Schegloff, 1992; 2007, s. 

15; Heritage, 2007).  

Forståelsesstrategier 

Samtaledeltakere bruker ulike strategier for å vise hverandre forståelse.  

Minimalrespons er en samlebetegnelse for én type av slike kommunikative signaler. Dette er 

ifølge Nielsen og Nielsen (2005, s.91) en form for korte innskudd som signaliserer at talen har 

blitt mottatt, og veldig ofte at lytteren ønsker at taleren fortsetter å snakke. Minimalresponser 

kan være ytringer som «ja», «jo», «yeah», «mhm», «ok» eller et hodenikk, og som forfatterne 

nevner, har disse mange ulike benevnelser i CA-litteraturen. Hovedpoenget er at 

minimalresponser har ulik funksjon basert på den lokale konteksten i samtalen. For eksempel 

har prosodi, altså hvordan deltakeren uttaler ordet, og dets sekvensielle plassering, mye å si 

for hvordan responsen fungerer (Nielsen og Nielsen, 2005). «Mhm» og hodenikk kan fungere 

fortsettelsesmarkører. Dette er signaler for at den andre deltakeren kan fortsette å snakke 

(Schegloff, 1982). De kan også fungere som minimale kvitteringer, på lik linje med ord som 
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«ja» eller «yeah». Kvitteringer betyr at en deltaker kvitterer, altså bekrefter, en ytring. En 

annen type er tilstandsskiftemarkører, eller «change-of-state token» (Heritage, 1984), som 

ordene «åh» eller «ah». Disse signaliserer at taleren har gjennomgått et mentalt skifte og slik 

sett nettopp har innsett eller forstått noe, fordi tidligere tale har vært informativ. 

Harvey Sacks skiller mellom å hevde og å demonstrere forståelse, basert på følgende 

eksempel (Sacks, 1992, s. 141):  

1  A: where are you staying 

2 B: Pacific Palisades 

3a A: oh at the west side of town 

vs  

 3b A: oh Pacific Palisades 

Når A beskriver stedet med egne ord i 3a, viser A at han gjenkjenner stedet det refereres til, 

og demonstrerer dermed sin forståelse. Han kommer med en omformulering. En 

omformulering kjennetegnes ved at den har en kobling tilbake til én eller flere av den andre 

talerens ytringer, og utgjør en tolkning av det som har blitt sagt. En omformulering er gjerne 

påstående og etterfølges ofte av en respons som bekrefter eller avviser tolkningen (Sheikhi, 

2013, s. 148). I 3b viser ikke taleren at han gjenkjenner stedet, fordi han «bare» repeterer det. 

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

man har forstått det. Repetisjoner viser dermed en mindre grad av forståelse enn 

omformuleringer. Svennevig (2005, s.5) har inndelt forståelsessignaler i en skala som viser 

sterkere og svakere måter å signalisere forståelse på:  

 

Repetisjoner av foregående tur kan utføre flere ulike sosiale handlinger i interaksjonen. 

Intonasjonen i repetisjonen kan si noe om hvilken handling den utfører. I artikkelen «Other-

repetition as display of hearing and understanding» fant Svennevig (2004) ut at repetisjoner 
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med fallende intonasjon fungerer som kvitteringer, som tegn på at informasjonen er hørt og 

oppfattet. Repetisjoner som er etterfulgt av påhengsord (som «ja» eller «nei») viste ikke bare 

at informasjonen er registrert, men at den også er forstått og akseptert. Et bevis på dette er at 

disse repetisjonene aldri ble fulgt opp med reparasjonsinnledninger som indikerer at taleren 

ikke har oppnådd tilstrekkelig forståelse, noe som repetisjoner uten påhengsord kunne bli. 

Repetisjoner med høytonepartikkel har den tilleggsfunksjonen at de viser talerens emosjonelle 

reaksjon på informasjonen som er mottatt. Den emosjonelle holdningen («stance») er av 

positiv karakter, som for eksempel overraskelse, interesse og godkjenning. Smiling er nevnt 

som en modalitet som ble utført samtidig med noen av disse repetisjonene, og dette indikerer 

blant annet en positiv vurdering av forrige tur. 

Hvis det derimot er en stigende intonasjon i repetisjonen, sier man gjerne at ordet er «try-

marked» eller spørrende (Sacks og Schegloff, 1979). Disse repetisjonene er også en form for å 

hevde forståelse (Sacks, 1992), men istedenfor å kvittere for mottatt informasjon, brukes disse 

repetisjonene til å sjekke om en viss oppfattelse av forrige ytring er korrekt (Svennevig, 2005, 

s.9). Repetisjoner med stigende intonasjon fungerer som anmodninger om en bekreftelse av 

ulike aspekter ved ordet, for eksempel uttale eller grammatisk form. Flere forskere har studert 

repetisjonens tvetydighet, både generelt i samtaler og i andrespråkssamtaler (Sorjonen, 1996; 

Schegloff, 1997; Lilja, 2014). Morsmålsbrukere kan behandle repetisjonen som 

forståelsesproblemer med ordet (Lilja, 2014) eller det grammatiske ved ordet (Svennevig, 

2018a). Pause og blikk er med på å konstruere spørsmålstonen i repetisjonen (Lilja, 2014). 

Stigende repetisjoner er med andre ord en del av problemsignaliseringen og fungerer som 

reparasjonsinnledninger. Som oftest blir de løst av at samtalepartneren utfører en reparasjon. 

I de neste avsnittene vil jeg gå nærmere inn på hva reparasjoner er og hvordan dette typisk 

foregår strukturelt i samtalen. 

2.1.2 Reparasjon  

Alle eksemplene jeg analyserer i denne oppgaven, består av reparasjonssekvenser. Samtalen 

stopper opp, og morsmåls- og andrespråksbrukerne må samarbeide for å etablere og 

gjenopprette felles forståelse. De «reparerer» skaden. Reparasjoner er dermed et synlig bevis 

på samtaledeltakernes streben etter intersubjektivitet: «Repair then is a procedural, party-

administered, locally managed, recipient-designed means by which understanding in talk is 

accomplished, maintained, and defended within the sequential contexts of talk-in-interaction 
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(Schegloff, 1992, s. 1338). Problemene kan gjelde oppfattelse (identifisering av språklig 

form), forståelse (identifisering av handling) eller akseptabilitet (sannhet, velformethet, 

relevans, legitimitet). Innenfor samtaleanalyse kalles dette systemet for reparasjon 

(Svennevig, 2019). Disse problemene behøver ikke å være «objektive» problemer, da «alt» i 

en samtale er en potensiell problemkilde eller reparerbart. En reparasjon består typisk av tre 

deler: problemkilde, reparasjonsinnledning og reparasjon. Før en reparasjon kommer det 

gjerne en reparasjonsinnledning, som kan tyde på at noe er galt. Dette kan være 

lydforlengelser, selvavbrytelse eller taleforstyrrelser som «eh» og «øh». Problemkilde betyr 

delen(e) av turen som deltakerne behandler som problematisk (Schegloff et al., 1977).  

Reparasjon deles inn i to hovedkategorier: når taleren selv tar initiativet til en reparasjon 

(selv-initiert reparasjon) og når noen andre enn taleren som ytret problemkilden tar initiativ til 

en reparasjon (andre-initiert reparasjon). Det er mest vanlig og preferert at taleren selv 

innleder reparasjonen. En mottakers tur kan avsløre en misforståelse om forrige tur, og taleren 

i første tur kan initiere en reparasjon i tredjeposisjon (Sidnell, 2010, s.136). 

Tredjeposisjonsreparasjoner tar gjerne formen ‘nei, jeg mente ikke x, jeg mente y’. Disse 

reparasjonene kan utsettes og må ikke nødvendigvis forekomme i tredje tur (Kitzinger, 2013, 

s.248). Én ting er å ta initiativ til en reparasjon, og en annen sak er å løse den. Av og til kan 

det være den taleren som initierer reparasjonen, og den andre samtaledeltakeren som fullfører 

reparasjonen, eller det kan være samme taler som både initierer og fullfører. Dette leder til fire 

ulike reparasjonstyper: selv-initiert selvreparasjon, selv-initiert andrereparasjon, andre-initiert 

andre reparasjon og andre-initiert selvreparasjon (Schegloff et al., 1977; Kitzinger, 2013).  

En mottaker kan innlede reparasjoner og signalisere at det er et problem på mange ulike 

måter. Disse måtene varierer etter hvor presist mottakeren lokaliserer og karakteriserer 

problemkilden i ytringen til taleren (Schegloff et al.,1974; Kitzinger, 2013). Forskning viser at 

det er mest preferert å behandle problemet som et oppfattelsesproblem («hva sa du?») heller 

enn forståelse eller aksept (Svennevig 2008, s. 339). Det behøver ikke å være en verbal 

handling som innleder en reparasjon, noe Koshik og Seo (2010) observerte i sin 

andrespråksstudie. De fant ut at L2 innleder en reparasjon ved å snu eller vende hodet til 

siden, dele blikkontakt med L1 og samtidig få forstørrede øyne. Den andre bevegelsen er å 

tilte hodet fremover samtidig som man lener kroppen fremover mot mottakeren. De fant ut at 

disse kroppslige bevegelsene blir behandlet som reparasjonsinnledninger, likt som det verbale 

«what?» av deltakerne, og dermed utgjør en del av sekvensorganiseringen i samtalen. Til 
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forskjell fra de verbale reparasjonsinnledningene blir de vanligvis ikke behandlet av 

mottakeren som oppfattelsesproblem, men om forståelse. Bevegelsene som fungerer som 

ikke-verbale reparasjonsinnledninger, forekommer oftest på overgangsrelevant sted (TRP) 

etter problemkilden, og opprettholdes gjennom de følgende turene til problemet er løst.  

Språkorienterte sidesekvenser 

Alle reparasjoner er sidesekvenser. En sidesekvens defineres som hendelser som ikke direkte 

er en del av samtalen, men som er relevant for at samtalen kan fortsette: «Such an occurence 

constitues a «break» in contrast to a «termination»; that is, the on-going activity will resume» 

(Jefferson, 1972, s. 294). Sidesekvensene jeg har valgt å undersøke i oppgaven, er alle 

språkorienterte sekvenser. I disse sekvensene oppstår det en meta-kommunikasjon; altså at 

samtaledeltakerne forhandler om hvordan de forstår hverandre. Herbert Clark (1996) mener 

kommunikasjon mellom mennesker består av to parallelle spor. Spor 1 dreier seg om 

«offisielle gjøremål»; det vi snakker om. Spor 2 handler om det vi gjør for å lykkes med 

kommunikasjonen; meta-kommuniserende handlinger. Ifølge Clark har alle spor i 

kommunikasjonen et sidestilt spor som har en meta-funksjon (1996, s. 241-245). Når 

kommunikasjonen befinner seg i spor 1 er deltakerne orientert mot progresjon, men når den 

går over i spor 2, er deltakerne orientert mot å etablere felles forståelse. For å forklare 

hvordan dette kan foregå i praksis har jeg tatt med et utdrag fra en av samtalene i 

datamaterialet:  
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Før utdraget har deltakerne snakket om betydningen av det norske ordtaket «mange bekker 

små gjør en stor å», som vi ser en fortsettelse av i de to første linjene. Dette er den pågående 

aktiviteten; altså hovedaktiviteten og det «offisielle gjøremålet» i samtalen. Når Isa kommer 

med en andre-initiert reparasjonsinnledning, settes aktiviteten på pause, og deltakerne 

forhandler om hvordan de forstår hverandre. Meta-kommunikasjonen er sentrert rundt ordet 

‘lyrisk’, som Isa utpeker som problemkilden når han sier ‘hva lyisk ?’. Gry utfører en 

reparasjon av ordet når hun repeterer ordet (språklig form) og kommer med omformuleringer 

som forklarer ordets innhold (eksempel: ‘dikt og sånn’). Isa hevder forståelse med repetisjon 

og minimalresponser, og demonstrerer forståelse når han omformulerer (‘metaforisk eller no 

ja’). Etter dette returnerer deltakerne tilbake til der samtalen slapp før sidesekvensen oppstod, 

og hovedaktiviteten om å snakke om ordtaket fortsetter. Som i analyseeksemplene mine 

identifiserer L2 i dette utdraget et kommunikativt problem i samtalen. Problemene i 

eksemplene mine omhandler ordets språklige form, ordets innhold eller begge deler. Ordets 

form handler om hvordan ordet er bygget opp grammatisk (morfologi) og uttalemessig 

(fonologi). Ordets innhold (semantikk) handler om enten det man forstår med ordet 

(betydning) eller det ordet viser til i de omverden (referanse) (Svennevig, 2009). Ofte er det 

ikke selvsagt hva som er det kommunikative problemet i samtalen, og L1 og L2 må dermed 

gå flere runder for å forhandle om hva problemet er. Først når deltakerne har vist at de er 

enige om oppklaringen i problemet, gjenopprettes den felles forståelsen mellom deltakerne. 

Etter sidesekvensen fortsetter den hovedaktiviteten som foregikk før problemet oppstod.  

Ordsøk 

Et eksempel på en språkorientert sekvens som jeg vil undersøke i analysen, er ordsøk. Det er 

et vanlig fenomen i andrespråkssamtaler at L2 stopper opp i turen og innleder en sidesekvens 

fordi hen mangler et ord eller en opplysning. Å lete etter et ord betyr ikke nødvendigvis at 

deltakeren ikke kan ordet det søkes etter. For andrespråksbrukere er det imidlertid vanlig at 

ordet enda ikke er lært eller forstått (Koshik og Seo, 2012). Det kan også være at L2 forsøker 

å finne en korrekt grammatisk form eller å lære seg korrekt uttale av ordet (Theodórsdóttir, 

2018, s. 36). Som oftest har ordsøk formen som en selv-initiert andrereparasjon. Goodwin og 

Goodwin (1986) oppdaget typiske mønstre i ordsøk: Taleforstyrrelser som «eh», 

akkompagneres med eller etterfølges av: forsinkelser («det er som å»), selvadresserte 

spørsmål («hva heter det igjen?»), blikkskifte (å kikke vekk fra lytteren), ulike former for 

gestikk (ikonisk gestikk som representerer aspekter ved det ettersøkte ordet) eller mimikk 
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(såkalt «tenkefjes»). Forskerne har ikke bilder fra dataen som illustrerer tenkefjeset, men 

forklarer at det forekommer når taleren kikker vekk fra lytteren, og at det inneholder 

momenter som senkede øyelokk («lowers lids») og sammensnurpet munn («purses lips») 

(Goodwin og Goodwin, 1986, s. 61). Dette er synlige tegn på at taleren har problemer med å 

fortsette den pågående aktiviteten i samtalen, eksempelvis historiefortelling, og går over til en 

ny aktivitet og starter en sidesekvens; et ordsøk. En type ordsøk er noe forskerne kaller for 

«solitary word search»: Lytteren ser på taleren og viser dermed at hen forstår at det letes etter 

et ord som en individuell aktivitet. Når talerens tenkefjes endres, og blikkontakten 

gjenopprettes med lytteren, fungerer dette som en invitasjon for lytteren til å delta i ordsøket. 

Deretter kommer lytteren ofte med forslag til manglende ord, og ordsøket går dermed fra å 

være en individuell aktivitet til å bli et kollaborativt ordsøk (Goodwin og Goodwin, 1986, s. 

70). Blikk, mimikk og gestikk nevnes som ulike modaliteter som kan si noe om den pågående 

aktivitetsorganiseringen av ordsøk, både i forbindelse med og uavhengig av tale.  

Ordforklaringer 

Språkorienterte sekvenser kan også være andre-initierte reparasjoner. En form for andre-

initerte reparasjoner er ordforklaringer, som er den andre sekvenstypen jeg vil undersøke i 

oppgaven. Ordforklaringer innebærer at mottakeren spør om betydningen av et ord som har 

blitt ytret av taleren. Mazeland og Zaman-Zadeh (2004) forsket på ordforklaringer i 

andrespråkssamtaler. I deres data innleder mottakeren (L2) reparasjonen, og taleren (L1) 

utfører reparasjonen; og sekvensen tar form som en andre-initiert selvreparasjon. Som de 

påpeker, innebærer forståelse av ordet mer enn å vite hva ordet representerer: mottakeren bør 

være i stand til å forstå hva ordet brukes til og hvilken handling ordet skaper i turen som ytres. 

De fant ut at en taler kan løse ordforklaringer på ulike måter, som ved å eksemplifisere, 

spesifisere eller ved å kontrastere. I deres data er det svært vanlig at taleren foreslår 

ekvivalenter på andre språk, for eksempel å si en engelsk oversettelse for ordet som skal 

forklares. Ordforklaringer kan løses på én enkelt tur eller gjennom en rekke turer (Mazeland 

og Zaman-Zadeh, 2004, s. 133-4). Et generelt funn i studien er at deltakerne først konstrurerer 

problemet som at taleren ikke oppfattet ordet, og dernest, når mottakeren viser at det ikke 

løser problemet ved å repetere ordet, behandles det som et forståelsesproblem.  
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Vokabularsjekk 

Den tredje språkorienterte sekvenstypen jeg vil undersøke, har jeg valgt å navngi 

vokabularsjekk. Hosoda (2006) beskriver en lignende praksis i det hun kaller «vocabulary 

checks». Dette er når L2-taleren stopper opp i turkonstruksjonsenheten (TCU) for å sjekke om 

ordet er korrekt, og fremfører ordet med stigende intonasjon og delt øyekontakt med L1. Før 

problemkilden blir ytret, inntreffer lydforlengelser, avbrytelser og/eller andre forstyrrelser. 

Disse problemene adresserer problemer med L2 sin taleproduksjon og inviterer mottakeren til 

å bekrefte eller korrigere ordet (Hosoda, 2006, s.32-37). Reparasjonen tar form som en selv-

initiert andrereparasjon. Til tross for at mine eksempler avviker noe fra disse beskrivelsene, 

som for eksempel ulike forstyrrelser i forkant, vil denne definisjonen være nærmest det jeg 

kaller «vokabularsjekk» i analysen. 

2.1.3 Multimodalitet  

Siden jeg skal analysere deltakernes bruk av multimodale ressurser, vil jeg presentere relevant 

teori om multimodalitet innenfor feltet samtaleanalyse. Det er en konsensus om at alle 

modaliteter spiller en rolle i ansikt-til-ansikt kommunikasjon (Stivers og Sidnell, 2005, s. 2). 

Hver modalitet har ulike egenskaper som bidrar til å skape en del av handlingen. Når 

egenskapene til en modalitet blandes med de andre modalitetenes egenskaper, skapes en 

fullstendig handling. Deltakerne orienterer seg mot disse ulike bidragene (Streeck et al., 

2011). Noen modaliteter har egenskaper som gjør dem bedre egnet til å formidle visse typer 

innhold enn andre (Gibson, 1977). Verbalspråk gir eksempelvis store muligheter til å formidle 

komplisert meningsinnhold, mens mimikk lettere kan uttrykke talerens emosjonelle holdning 

(Henriksen og Svennevig, 2019). Bruk av multimodale ressurser er ikke et tegn på deltakernes 

manglende interaksjonelle evne, noe Olsher (2004) har påpekt i studier av gestikk i 

andrespråkssamtaler: «On the contrary, the use of such partial turns followed by embodied 

action demonstrates a degree of interactional skill in the understanding and deployment of 

units of talk that allows recipients to project the course of sequential action» (Olsher, 2004, 

s.243).  
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Positur  

Hvordan mennesker plasserer seg i forhold til hverandre og omgivelsene rundt, kan ha stor 

betydning for den pågående interaksjonen. I mine data sitter deltakerne rundt et bord mens de 

snakker med hverandre. Derfor er nedre del av kroppen mer eller mindre i en statisk posisjon, 

mens øvre del av kroppen, for eksempel torsoen, er bevegelig. For å beskrive hva jeg mener 

med modaliteten positur vil jeg benytte meg av definisjonen til Schegloff kalt «body torque». 

Han beskriver dette først og fremst som ulike eller avvikende bevegelser av den delen av 

kroppen som er plassert over midjen og under halsen (Schegloff, 1998, s. 540). Andre 

eksempler som faller innunder kategorien, er når en deltaker snur overkroppen i forhold til 

benas posisjon, strekker halsen eller tilter på ansiktet. Han legger til at blikket ofte er med på 

å markere positurendringen, for eksempel når en person ser mot den veien hen vender 

overkroppen (Schegloff, 1998, s. 541). Med andre ord er det rom for å omfavne flere ulike 

bevegelser innenfor termen positur. For det første handler ikke positur om hva deltakerne 

snakker om, men om deltakernes orientering mot hverandre og til omgivelsene rundt 

aktiviteten. For det andre har de ulik temporal organisering. I motsetning til verbale ytringer 

og gester kan positur ekspandere over større deler av tale og handlinger. For det tredje bidrar 

de til organiseringen av samhandling (Streeck et al, 2011, s.2). Klassikeren «Participation, 

stance and affect in the organization of activities» (Goodwin, 2007) viser hvordan deltakernes 

positurer gir muligheter og begrensninger for interaksjonen. Sammen med andre modaliteter, 

som materielle objekter og blikk, er positurene med på muliggjøre far og datters lekseaktivitet 

når hun ligger i senga og han sitter ved siden av. I studien prøver faren å plassere kroppen sin 

og boka slik at datteren skal få med seg lekseinstruksjonen («joint action»).  Datteren nekter 

imidlertid å vende kroppen sin veien som gjør det mulig å få med seg farens instrukser, og 

begrenser dermed også deltakerrammeverket i interaksjonen. Etter hvert endres dette 

deltakerrammeverket, og datteren er plassert på en måte som gjør at både hun og faren kan se 

i boka som faren peker på. Tale og kroppslige handlinger er rammet inn («framed») av 

deltakernes kroppslige organisering mot hverandre, og skaper et felles fokus mot 

oppmerksomhet og handling.  I denne oppgaven vil jeg blant annet benytte begrepet 

utgangsposisjon («home position) når jeg refererer til positurendringer. Dette innebærer at 

deltakeren for eksempel sitter i en hvileposisjon, endrer denne posisjonen ved å lene seg 

fremover, og deretter returnerer til hvileposisjonen, altså utgangsposisjonen. Dette begrepet 

ble først brukt av Kendon (1975) for å beskrive gestens hvileposisjon, men begrepet kan også 

brukes om positur, som Sacks og Schegloff har gjort. De mener utgangsposisjon kan 
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overføres til mange ulike bevegelser med ulik temporal organisering, og har begrepet har en 

bred definisjon: «A very large number of moves and sequences of moves in interaction end 

where they begin. That is, they end in the same place and regularly in the same position, 

which we are calling ‘home position’. The moves depart from home and return to home» 

(Sacks og Schegloff, 2002, s. 137).  

Gestikk  

Gestikk er én av hendenes mange funksjoner, og gjør det mulig for samtaledeltakere å skape 

et mer fullstendig kommunikativt uttrykk. Tidligere forskning viser først og fremst at gestikk 

er produsert i tett sammenheng med verbalspråket. Noen ganger kan gestikk være et frampek 

på deltakerens poeng eller ytring, og det supplerer språklig mening hvis noe er vanskelig å 

forklare (Kendon, 1997). Det har blitt påvist kulturelle forskjeller for bruk av gestikk, men de 

er for lite belyst til å generalisere (Kendon, 1997) og vil heller ikke være av analytisk 

interesse i denne oppgaven. McNeill (1992) deler gestikk inn fire typer kategorier, og jeg vil 

benytte meg av disse når jeg kategoriserer deltakernes ulike gester. Ikonisk gestikk 

representerer bildet av konkrete gjenstander og/eller handlinger, og kan være en 

håndbevegelse over hodet som kan forestille en hatt. Metaforisk gestikk representerer ikke 

noe konkret, men noe som har en abstrakt mening. Et eksempel på dette er å vise en åpen 

håndflate for å presentere et problem. Deiktisk gestikk er generelt forstått som ‘pekende 

gestikk’ som indikerer ekte, indirekte eller forestilte personer, gjenstander, retninger osv, og 

er sterkt knyttet til omgivelsene. Deiktisk gestikk blir typisk brukt ved hjelp av pekefingeren, 

men kan i realiteten bli brukt av alle kroppsdeler, som leppene eller tærne. Man kan for 

eksempel peke på bilen over gata, eller peke på noe abstrakt, som å peke bakover for å 

referere til noe som har skjedd tidligere. Beats er en gestikktype som forekommer samtidig 

med talen, altså en slags rytmisk form for gestikk. For eksempel kan man ofte se politikere 

veive med hånden i lufta for å understreke et poeng. McNeill var imidlertid tydelig på at disse 

kategoriene ikke er bastante, men dimensjonale. Dette på grunn av at man ofte ser at det er 

kombinasjoner av de ulike gestikktypene samtidig. For eksempel kombineres beats ofte med 

peking, og mange ikoniske gestikktyper er også deiktiske.   
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Blikk 

Uten blikk er det vanskelig å få øye på det visuelle i interaksjonen. Til tross for at jeg ikke vil 

fokusere nevneverdig på denne modaliteten for å løse problemstillingen, er det hensiktsmessig 

å nevne hvilke funksjoner blikket kan ha i interaksjon. I CA-tradisjonen har det lenge blitt 

hevdet at deltakerne ser mer på den andre parten når de lytter enn når de snakker (Kendon, 

1967). Ved lengre taleturer ser taleren gjerne vekk fra lytteren, før hen søker tilbake 

blikkontakten rett før turen avsluttes. Når lytteren så ser at taleren ser på hen, og lytteren tar 

ordet, fungerer blikkvekslingen som en turtildeler (Kendon, 1967). Blikkretningen til en 

deltaker kan i tillegg vise hvordan deltakerrammeverket i en samtale er; altså hvor og mot 

hvem deltakeren vier oppmerksomheten (Goodwin, 1981). Rossano (2012) fant ut at blikk er 

sekvensielt styrt ut ifra handlinger. I de fleste tilfeller ser deltakeren som stiller et spørsmål, 

på mottakeren (Rossano et al., 2009), og dette brukes for å fremkalle en respons fra 

mottakeren. Blikk brukes for å fremkalle en respons fra mottaker ikke kun på TRP, men også 

etter en historiefortelling, en spøk eller i verbal tale som blir fremført med stigende 

intonasjon. Å «miste» blikkontakt mot slutten av et andreledd er med å markere slutten på en 

sekvens. Motsatt; når samtaledeltakerne opprettholder øyekontakt mot slutten av et andreledd, 

blir som regel sekvensen ekspandert (Rossano, 2012). Streeck (2009) har undersøkt hvordan 

deltakerne presist koordinerer blikk og gestikk, Han fant ut at taleren, i større grad enn 

lytteren, koordinerer blikket og håndbevegelsene. Ved utførelse av gest ser taleren på hendene 

sine like før ordet med hovedinformasjonen kommer, og gjenopptar blikkontakten med 

lytteren så snart nøkkelordet er ytret. Øynene får en slags deiktisk funksjon ved at gesten blir 

fremhevet som en relevant modalitet. Streeck poengterer at lytteren ikke nødvendigvis må se 

på hendene til taleren for å forstå at gesten er relevant: «Many gestures can be «got» through 

peripheral vision, while the recipient keeps looking the speaker in the face. At the very least it 

depends on the gesture’s size and location» (Streeck, 2009, s. 290). Et tydelig bevis på at 

lytteren har forstått relevansen av gesten, er når hen kommer med en muntlig fortolkning.  

Mimikk  

Blikk og mimikk er to modaliteter som ofte henger nøye sammen. Mimikk er personens 

skiftende ansiktsuttrykk, og omfatter bevegelser i musklene i ansiktet. Smiling eller heving av 

øyenbryn er to eksempler som faller innenfor denne modaliteten. I samtaleanalytiske studier 

blir ansiktsuttrykk ofte tolket som deltakernes emosjonelle holdning («stance»), som en del av 
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sosiale handlinger, og ikke som uttrykk for emosjonelle følelser. Peräkylä og Ruusuvuori 

(2009, s. 378) kan sies å være de første samtaleforskerne som har studert mimikk systematisk 

i interaksjon. De viser hvordan deltakere bruker mimikk for å oppnå ulike kommunikative 

mål. I artikkelen «Facial and verbal expressions in assessing stories and topics» viser Peräkylä 

og Ruusuvuori (2009) hvordan ansiktsuttrykk, sammen med verbale ytringer, hinter til 

talerens holdning til historien og brukes for å sikre passende respons fra mottakeren. I alle 

tilfellene ble denne holdningen til taleren gjengjeldt av mottakerne. Forskerne påpeker at 

mimikk strekker seg over flere turer. I et eksempel i studien begynner den ene deltakeren å 

smile i slutten av en tur og fortsetter i den påfølgende pausen. Den sekvensielle konteksten for 

smilingen inntreffer i slutten og etter at taleren har fortalt en historie, og er slik sett med på 

hinte til mottakeren om hvordan historiens punch-line skal tolkes.  

«Turn-opening frowns» fungerer som hint fra taleren om at kommende ytringer vil inneholde 

problematiske aspekter, blant annet negative vurderinger (Kaukomaa et. al, 2014). Dette 

ansiktsuttrykket innebærer rynket panne, hvor øyenbrynene blir trukket mot hverandre og 

nedover og vertikale rynker kommer til syne i pannen til personen. I deres data gjengjelder 

ikke mottakeren dette ansiktsuttrykket. Forskerne argumenterer for at mimikk utgjør 

kommunikative handlinger på grunn av at mottakeren ser at taleren har rynket panne, og 

dermed registrerer det. Forskerne nevner imidlertid tre tilfeller i datasamlingen hvor disse 

ansiktsuttrykkene oppstod hos taleren etter at samtalepartneren hadde indikert et problem i 

tidligere turer (Kaukomaa et. al, 2014, s. 134). De samme forskerne viser også hvordan «turn-

opening smiles» innleder en overgang fra en nøytral eller seriøs emosjonell holdning til en 

mer positiv eller humoristisk holdning. Smiling i starten av turen blir, i motsetning til rynket 

panne, også produsert av mottakeren (Kaukomaa et al. 2013). I tillegg til talerens kan også 

mottakerens ansiktsuttrykk speile talerens emosjonelle holdning. Mottakerens ansiktsuttrykk 

kan også forme talerens kommende ytringer (Kaukomaa et al. 2015). En ytring kan for 

eksempel endre karakter fra å være alvorlig til å bli mer positiv og humoristisk hvis 

mottakeren, gjennom mimikken, uttrykker at den er forstått på denne måten.  

Multimodale forståelsesmarkeringer  

Forskning viser at multimodale ressurser er sentrale i deltakernes arbeid med å vise forståelse 

i læringssituasjoner (Hindmarsh et. al 2011; Mondada, 2011). Til tross for at dataene i disse 

studiene er hentet fra institusjonelle kontekster hvor det kan argumenteres for at det er spesielt 
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viktig med forståelsessignaler, illustrerer funnene viktige mønstre og sekvensiell organisering 

for multimodal forståelsesmarkering. Eksempelvis hevder deltakeren verbalt at han har 

forstått («mhm», «ja»), samtidig som han kroppslig demonstrerer at han har forstått, ved å se 

på og lene kroppen nærmere pasienten som undersøkes. Hindmarsh et al. argumenterer for at 

kroppsspråk brukes for å demonstrere forståelse (Sacks, 1992): «While the talk may simply 

take the form of a claim of understanding, the body provides an exhibit to support or 

undermine the claim» (Hindmarsh et. al 2011, s. 500). Instruktøren behandler disse kroppslige 

signalene som at studenten aktivt følger med og har forstått (Hindmarsh et. al 2011, s. 493-

495). Mondada (2011) viser hvordan en elev og en kjørelærer i bilen sekvensielt – steg for 

steg – monitorerer kroppslige og muntlige ressurser for å vise forståelse. Det siste og 

tydeligste beviset på den utviste forståelsen til eleven kommer frem i form av 

tilstandsskiftemarkør, heving av øyenbryn og kvittering. Først når øyenbrynene er maksimalt 

hevet, sier hun «ah». Kjørelæreren ser på eleven til hun endrer ansiktsuttrykk og begynner 

deretter å forklare noe annet.  

2.1.4 Andrespråksforskning  

I en stadig mer globalisert verden har det blitt høyst vanlig å ha samtaler med personer som 

ikke har samme språk som sitt morsmål (Wagner og Gardner, 2004). Interessen for forskning 

på samtaler mellom morsmåls- og andrespråksbrukere vokste frem på 1970-tallet. Lenge var 

forskerne mest interessert i L1 og hvordan hen tilpasset og forenklet språkbruken for å snakke 

med L2 (Long, 1981). Denne forskningen hadde gjerne data som var nøye planlagt, hel- eller 

halveksperimentelle, og var for det meste kvantitativ. Long var den første til å utvikle 

interaksjonshypotesen. Denne hypotesen gikk ut på at interaksjon og språkopplæring henger 

sammen. Han forklarte prosessen ut ifra tre steg: først gir andrespråksbrukeren signaler om at 

hen ikke forstår, og deretter tilpasser førstespråksbrukeren seg andrespråksbrukerens nivå. Til 

slutt vil dette muliggjøre «inlearning» (Kurhila, 2006, s.10). I 1997 sparket Firth og Wagner i 

gang debatt som i stor grad kritiserte denne andrespråksforskningen. De etterlyste tre 

forandringer i forskningsfeltet: større kunnskap om kontekstens betydning for språkbruk, 

inkludering av deltakerrelevante perspektiv og tolkninger, samt en bredere database som 

omfatter autentisk materiale. De mente at den tidligere forskningen ikke kunne generalisere 

samtaler mellom L1 og L2 (Firth og Wagner, 1997).  
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I etterkant av denne debatten har interaksjonell forskning fått større oppmerksomhet i 

andrespråksforskningen. Samtaleanalytikerne er enige om at andrespråkssamtaler er som 

vanlige samtaler, til tross for at andrespråkssamtaler har noen kjennetegn (Wagner og 

Gardner, 2004, s.3). Poenget er at man snakker for å oppnå ulike kommunikative mål, og ikke 

for å produsere ord og grammatikk. Det er ikke den enkeltes kompetanse eller tilpasning det 

handler om, men om kommunikative prosedyrer. Ingen samtaler er like, men er nøye vevd 

sammen med konteksten de forekommer i. Et annet moment er at interaksjon og forståelse 

hører sammen (Kurhila, 2006, s. 10), som jeg tidligere har forklart i teoridelen. Dette 

perspektivet innebærer endringer i forskningsspørsmål, metode og data. Istedenfor å fokusere 

på utfordringene med tverrspråklig kommunikasjon, kan CA-forskning bidra med viktig 

kunnskap som kan bevisstgjøre praktikerne om mulighetene og ressursene. Den 

interaksjonelle kompetansen som muliggjør sosial samhandling, gjør det også mulig å lære 

språk, enten i klasserommet eller utenfor klasserommet. Siden min studie plasserer seg i 

denne CA-tradisjonen vil jeg studere andrespråkssamtalene primært som en kommunikativ 

aktivitet heller enn som kun språkopplæring.  

2.2 Tidligere relevant forskning 

2.2.1 Faglitteratur om «language learning in the wi ld»  

I løpet av de siste årene har det vokst frem et felt innenfor andrespråksforskningen som kalles 

«language learning in the wild». Dette er språkopplæring utenfor klasserommet hvor data er 

hentet fra uformelle interaksjoner, og som ikke er pedagogiske aktiviteter styrt av en lærer 

(Hutchins, 1995). I slike hverdagssamtaler er deltakernes hovedmål å forstå og opprettholde 

felles forståelse, mens selve læringen er et sekundært mål (Theodórsdóttir og Eskildsen, 

2011). Ulike studier har vist hvordan læring av språk blir gjort til en sosial prosess, og at 

språkorienterte sekvenser generelt er mer kollaborative enn i klasserommet (Eskildsen og 

Majlesi, 2018). Læring utenfor klasserommet kan være svært komplisert og uforutsigbart, og 

derfor krever det at deltakerne konstant monitorerer hverandres turer. Identitetene som 

språkelev og språkekspert er mer flytende og kan forhandles av deltakerne i samtalen 

(Theodórsdóttir, 2018). Eskildsen (2018) har samlet inn data over lang tid og argumenterer 

for at språkorienterte sekvenser utenfor klasserommet bidrar til at andrespråksbrukere lærer 
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språket. Et eksempel er når L2 tar i bruk ordet ‘køkken’ seks måneder etter at hun viste 

forståelse for ordet etter en ordsøkssekvens.  

2.2.2 Faglitteratur om ordsøk 

Av alle de tre språkorienterte sekvenstypene jeg skal undersøke i oppgaven, har det blitt 

forsket mest på ordsøk i andrespråksstudier. Jeg vil derfor anvende teori om 

problemsignalisering og forståelsesmarkering i ordsøk, og knytte det opp mot lignende 

tilfeller i de andre sekvenstypene. Studier har vist hvordan andrespråksbrukeren er svært 

engasjert i ordsøk og åpenlyst orienterer seg mot å oppdage nye ord utenfor klasserommet 

(Kurhila, 2006; Eskildsen, 2018). Ordsøkssekvenser mellom L1 og L2 har en tendens til å 

ekspandere ved at deltakernes forsøk på å engasjere hverandre kan bli fornyet flere ganger 

(Park, 2007). Kurhila (2006) fant ut at morsmålsbrukerne og andrespråksbrukere kan forsøke 

å fullføre søket på forskjellige måter: L2-taleren vil gjerne løse det lokalt, mens L1-taleren vil 

få frem at det ikke er interaksjonelt avgjørende å fortsette med søket. Responsen til L1 kan 

dermed fremtre som «mhm» eller et hodenikk. Dette viser en felles forståelse utenfor 

ordsøket, og hjelper med å holde samtalen flytende. «A claim of understanding by the NS is 

not enough for the NNS to close the search sequence if the NNS wants to find out a particular 

word form» (Kurhila, 2006, s. 131-132). Lignende tilfeller, hvor L2 fortsetter å søke respons 

på egen språklig korrekthet etter at L1 har kommet med en tvetydig eller manglende respons, 

har også blitt observert i andre studier (Hosoda, 2006; Koshik og Seo, 2012). Hvis ikke 

andrespråksbrukeren viser forståelse eller aksept for kandidatordet, blir ikke ordsøket 

fullstendig (Theodórsdóttir, 2018, s. 36).  

Koshik og Seo (2012) fant ut at andrespråksbrukerne søker bekreftelser på egne løsninger i 

ordsøk med å uttale ordet med stigende intonasjon, samtidig som de har blikkontakt med L1. 

Den stigende intonasjonen kan tolkes til å utføre to ulike handlinger: en anmodning om 

bekreftelse av visse aspekter ved ordets form (for eksempel grammatikk eller uttale) og en 

anmodning om bekreftelse av at kandidatordet har blitt forstått (Koshik og Seo, 2012, s. 180). 

Morsmålsbrukerne kom med tilbakemeldingssignaler som «mhm», eller de korrigerte 

kandidatsvaret. Forskerne mener dette kan føre til forvirring: «(…) the speaker and recipient 

have different understandings about what action the speaker is doing in the turn question, and 

consequently, what would be relevant as a response» (Koshik og Seo, 2012, s. 178). Når et 

ord blir fremført med stigende intonasjon, kan det altså være ulike aspekter ved ordet som 
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deltakeren er usikker på. Dette krever at deltakerne nøye koordinerer hverandres turer for at 

de skal etablere felles forståelse om hva som er problemet. I likhet med Koshik og Seo (2012) 

viser Brouwer (2004) at uttalen i et ord kan være problematisk når L2 uttaler det med 

spørrende intonasjon. Brouwer mener at uttalesøk blir fremført med lokal høy intonasjon, 

mens ordsøk blir fremført med avsluttende intonasjon. Dette innebærer at turen ikke kan 

forstås som et spørsmål, men fungerer som reparasjonsinitiering på samme måte som ordsøk. 

I analysen har jeg ett eksempel på uttalesekvens.  

Park (2007) har gjort flere funn i sluttfasen av ordsøk. Etter at deltakeren har presentert en 

kandidatløsning, følger to «faser»: aksept/avvisning av kandidaten og avslutning på ordsøket. 

Avslutningen kan være «feirende», i form av at deltakerne viser hverandre begeistring over å 

ha kommet i mål. Eksempler på dette er å snakke med høyere volum, klappe eller ha smilende 

ansikt. Park påpeker at det er viktig med mottakerens, og ikke bare talerens, tilfredshets med 

ordet for å avslutte et ordsøk. Etterpå fortsetter hovedaktiviteten, og andrespråksbrukeren tar 

gjerne det nye ordet i bruk i samtalen. Jo mer kraftfullt ordsøket er, dess mer ser det ut til at 

repetisjonene av ordet og positive evalueringer forekommer. Forskeren påpeker også at 

avslutningen på ordsøk ser ut til å være mer fremtredende i uformelle settinger hvor det er et 

mål om å lære og øve på språket. Hosoda (2000, s. 56) observerer lignende tilfeller og trekker 

frem at deltakerne viser aksept etter reparasjonen ved å repetere løsningen, vurderinger som 

«right right» og hodenikk, før de returnerer til hovedaktiviteten. Svennevig (2018a) viser 

hvordan en andrespråksbruker utnytter muligheten til å lære nye ord for redskaper han bruker 

på en arbeidsplass. Etter ordsøkene er ferdige, ekspanderer disse sekvensene ved at det nye 

ordet repeteres. Gullberg viser at repetisjoner av kandidaten gjerne akkompagneres av 

repetisjoner av gester: «Typically, interlocutors repeat both gestures and speech until both 

parties are satisfied that a common understanding has been reached» (Gullberg, 2011, s. 141).   

2.2.3 Faglitteratur om multimodalitet i språkorient erte 
sekvenser  

Gullberg har forsket på bruk av gestikk i ordsøk i andrespråkssamtaler. Hun mener at ulike 

kommunikative problemer fører til at deltakerne benytter seg av ulike multimodale løsninger: 

«Gestures are strategic, compensatory, or just helpful, depending on the weight assigned to 

them by the situation, the type of difficulty, and its interactive consequences» (Gullberg, 

2011, s. 148). Forskeren mener at ikonisk gestikk er særlig relevant i ordsøkssekvenser, da 
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denne formen for gestikk tydeligst illustrerer ordets innhold. Når gestene utføres samtidig 

med nølingsmarkører og stigende intonasjon, blir de strukturelt relevante i 

problemsignaliseringen (Gullberg, 2011, s.141). Gestene utføres slik at de er synlige for 

mottakeren som relevante interaksjonelle objekter, og gjør det relevant at mottakeren kommer 

med forslag til ord: «If gestures were communicatively irrelevant, interlocutors should not be 

able to name them» (Gullberg, 2011, s. 147). Gullberg poengterer at deltakeres bruk av gester 

er individuelt betinget. En god kommunikativ kompetanse er ifølge henne å utnytte alle 

tilgjengelige modaliteter til det fulle, uavhengig av språkkompetansen til deltakeren. 

Annen forskning viser at gestikk er dypt forankret i arbeidet med å bevare og opprettholde 

intersubjektivitet i ordsøk og andre språkorienterte sekvenser. Svennevig (2018b) observerer 

en forståelsesstrategi hvor L1 deler opp forklaringene i mindre porsjoner, såkalte 

«installments». Hver del produseres med stigende intonasjon og etterfølges av en pause, hvor 

mottakeren får tid til å respondere. I disse pausene fryser taleren gesten i det som Kendon 

(2004) kaller for en post-anslag-posisjon: når hånden holdes i samme posisjon som under 

anslaget. Taleren beholder den metaforiske gesten i en fryseposisjon helt til mottakeren har 

respondert. Slik sett bidrar gesten til å søke en respons fra mottakeren, og samtidig projiserer 

den at taleren vil produsere flere turer. Eskildsen og Wagner (2013) har forsket på 

«returgestikk», som er lytterens gjentakelse av en talers gest som indikator på forståelse. De 

argumenterer for at forbindelsen mellom returgestikk og språklige formuleringer oppstår i 

problemsituasjoner, og kan gjenbrukes i tilsvarende senere problemsituasjoner for å skape 

forståelse og for huske språklige formuleringer. Eskildsen og Wagner (2015) viser for 

eksempel hvordan L2 demonstrerer forståelse for preposisjonen ‘under’ ved å gjenta en 

lignende gest som L1, samtidig som han oversetter ordet til morsmålet sitt. Forskerne 

observerte at L2 utførte en lignende gest ved senere anledninger når han tok i bruk det samme 

ordet. Til tross for at gesten forandret seg noe, for eksempel at den ble utført over bordet, var 

det ikoniske ved gesten det samme. Deltakere både i (Lazaraton, 2004; Majlesi, 2015) og 

utenfor (Lilja, 2014) klasserommet bruker multimodale ressurser i ordforklaringssekvenser. 

Et eksempel er at læreren gjenbruker L2 sine gester samtidig som han forklarer ordet, og slik 

sett viser forståelse for ordets innhold. Et annet eksempel er når L1 peker på kaken på bordet, 

mens han verbalt sier at det er sykkelhjulet. Ved å gjøre dette etablerer han konteksten for 

forklaringen: kaken representerer et sykkelhjul (Lilja, 2014). Dette viser at multimodale 

ressurser kan være en viktige ressurser for å lære nye ord.  
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3 Metode  
Som nevnt har samtaleanalyse både et teoretisk og metodisk rammeverk for å studere 

samtaler. I denne delen av oppgaven vil jeg konsentrere meg om CA som metode. Jeg vil først 

beskrive og begrunne for valget av samtaleanalyse som analytisk metode og videoopptak som 

datainnsamlingsmetode i denne oppgaven. Videre vil jeg beskrive metodiske valg i 

datainnsamlingen, kategorisering av data og med transkripsjonen. Deretter vil jeg redegjøre 

for hvordan jeg har valgt ut analyseeksemplene, og hvilke analytiske grep jeg har tatt for å 

analysere tale, kroppsspråk og objekter i samtalene. Til slutt i dette kapittelet vil jeg gjøre 

noen metodiske overveielser. 

3.1 Metodiske valg: samtaleanalyse og 
videoopptak 

For å skrive denne masteroppgaven har jeg underveis tatt en rekke metodologiske valg 

(Silverman, 2014, s. 54). På forhånd var en av erkjennelsesinteressene mine å undersøke 

hvordan morsmåls- og andrespråksbrukere viser hverandre forståelse i naturlige samtaler på 

språkkafé. Videre var jeg interessert i å studere deltakernes bruk av multimodale ressurser i 

dette arbeidet. På bakgrunn av dette ble et av de brede valgene mine å bruke kvalitativ 

metode, og et mer spesifikt valg var å benytte meg av samtaleanalyse som analysemetode. 

Samtaleanalyse er studiet av autentiske samtaler, og mer spesifikt av hvordan de enkelte 

ytringene i samtalen er strukturert i tid, altså hvordan de er sekvensielt organisert (Nielsen og 

Nielsen, 2005, s. 28). Med sekvensielt menes det at ytringene som kommer etter hverandre, 

eller som på andre måter har en ‘før og etter’-forbindelse, er strukturert i forhold til hverandre 

(Sacks, 1987, s. 54). Til forskjell fra lingvistiske metoder studerer ikke samtaleanalytikere 

strukturen i språket, men ser på ytringer som sosiale handlinger som forhandles av deltakerne 

underveis i samtalen: som anmodninger, spørsmål, anklager og så videre (Hutchby og 

Wooffitt, 2008, s. 12). Ifølge Hutchby og Wooffitt er det mest grunnleggende verktøyet i CA 

nestetursprosedyren («next-turn proof procedure»). Dette går ut på analytikeren alltid skal 

studere samtaler på basis av hva deltakerne i samtalen gjør sekvensielt fra forrige tur til neste 

tur. En skal dermed ikke gjøre egne tolkninger av hva som foregår i samtalen (Hutchby og 

Wooffitt, 2008, s. 13), eller blande inn talerens intensjoner, identitet eller status i tolkningen. 
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Ei heller skal man tolke ytring uten å se den i sammenheng med ytringene rundt den enkelte 

ytringen (Silverman, 2014, s. 348).  

Slik beskriver grunnleggeren av samtaleanalyse målet med analysemetoden: 

«Our aim is to get into a position to transform, in an almost literal, physical sense, our view of 

«what happened,» from a matter of a particular interaction done by particular people, to a 

matter of interactions as products of machinery. We are trying to find the machinery» (Sacks, 

1984, s. 26-27). For å finne det sosiale maskineriet som er beskrevet i sitatet ovenfor, mener 

Sacks det er nødvendig å studere autentiske samtaler. Gjennom detaljerte analyser av små 

fenomener kan man gjennom denne metoden få en forståelse av hvordan mennesker handler, 

og hvilke ressurser de bruker til å konstruere ulike sosiale gjøremål (Sacks, 1984, s.24). Siden 

jeg ville undersøke naturlig interaksjon og forstå den sekvensielle organiseringen og 

funksjonen til ulike multimodale ressurser, er video brukt som datainnsamlingsmetode. Video 

fanger interaksjon i sanntid. Til forskjell fra for eksempel spørreskjema gjør videoopptak det 

mulig å spille av deler av samtaler om igjen og zoome inn på detaljer (Heath et.al, 2010). 

Videokameraet kan brukes som et «sosialt mikroskop» som kan avdekke maskineriet som 

Sacks refererer til. I boken «Multimodal interaktionsanalyse med videoetnografisk 

datainnsamling» beskriver Due (2017) en rekke metodologiske valg som er av betydning for 

analysen. Jeg vil i den neste delen av metodekapittelet forklare noen av valgene jeg har gjort, 

og hvordan jeg har reflektert rundt disse i de ulike fasene av prosessen: datainnsamling og 

kategorisering samt transkripsjon og analyse.  

3.2 Første fase  

3.2.1 Innsamling av data og etikk 

Etter at jeg fikk godkjent søknadskjemaet til Norsk senter for forskningsdata (NSD), kunne 

jeg starte de praktiske forberedelsene med datainnsamlingen. Lederen av språkkaféen hjalp 

meg med å rekruttere frivillige deltakere til datainnsamlingen. Når man skal filme mennesker 

til datainnsamling, er etikk et viktig aspekt. Det handler om å bygge tillit mellom deltakerne i 

prosjektet og meg som undersøker (Due, 2017, s. 61). Derfor har det vært viktig for meg at 

alle som blir filmet, forstår at dette er frivillig, samt at de vet hva opptakene skal brukes til og 

hvordan og hvor lenge de skal oppbevares. Siden deltakerne har varierende norskkunnskaper, 

har jeg i samarbeid med veileder og Norsk senter for forskningsdata (NSD) jobbet med å 
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forenkle samtykkeskjemaet mest mulig. I tilfellene hvor deltakerne ikke kunne tilstrekkelig 

norsk til å forstå alt innholdet i skjemaet, har jeg fått andre deltakere, som har samme 

morsmål som vedkommende og som kan godt nok norsk, til å fungere som tolk. Jeg har lagt 

vekt på at deltakerne når som helst kan velge å trekke seg fra studien, og har vist videoene til 

de som har spurt om dette (Heath et.al, 2010). 

Språkkaféen startet opp 4. september 2018, og jeg begynte å gjøre opptak fra første runde. I 

perioden 4. september til 13. september gjennomførte jeg fire ulike opptak. Jeg hadde tre 

hovedmål med deltakerne i utvalget. For det første ville jeg rekruttere språkguider og 

deltakerne som har vært med på språkkafé tidligere. Dette for å lettere få deltakerne til å føle 

seg bekvemme med opptaksutstyr til stede, og dermed sikre mest mulig autentiske samtaler. I 

tillegg kunne det gjøre det enklere å skape et tillitsbånd mellom dem og meg i rollen som 

forsker, da jeg allerede hadde vært aktiv som frivillig på språkkaféen. Det andre målet var å 

rekruttere deltakere med ulik norskkompetanse, altså fra både A-nivå og B-nivå (Udir, 2011). 

Som beskrevet i teoridelen handler det ikke om den enkeltes kompetanse eller ordforråd i 

andrespråkssamtaler, men først og fremst om interaksjonelle prosedyrer (Wagner og Gardner, 

2004, s.3). Dermed er det av analytisk interesse å sammenligne samtalemønstre på tvers av 

deltakernes ulike språklige kompetanse. Det tredje målet var å filme grupper bestående av to 

andrespråksbrukere og én morsmålsbruker. Denne gruppesammensetningen er mest vanlig på 

språkkaféen, og dermed også mest virkelighetsnært. Et annet argument var at jeg med tre 

deltakere kunne undersøke dynamikken mellom andrespråksbrukerne, og ikke kun mellom en 

morsmålsbruker og en andrespråksbruker. Jeg klarte disse tre målene, til tross for at 

halvparten av gruppene bestod av én L2-taler (og ikke to). 

3.2.2 Datakategorisering  

Etter at opptakene var gjennomført, overførte jeg dem til en ekstern harddisk. Først gjorde jeg 

en grov kategorisering av det jeg hørte på lydopptakene. Her beskrev jeg hva deltakerne 

snakket om, og noterte hva jeg tenkte ville være av interesse å se nærmere på med video. Jeg 

oppdaget mange situasjoner hvor det oppstod kommunikative problemer mellom 

andrespråksbrukerne og morsmålsbrukerne. Dette kunne for eksempel være at L2 ikke fant et 

ord som var av betydning for å fortsette samtalen, eller at L2 ikke forstod hva L1 sa. Deretter 

så jeg gjennom alle samtalene på videoopptakene og gjorde en grovkategorisering av det 

samtaledeltakerne gjorde – særlig i delene jeg hadde notert som interessante fra lydopptakene. 
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I videoopptakene kunne jeg se at deltakerne flittig brukte multimodale ressurser, og at 

deltakerne i mange tilfeller behandlet disse ressursene som relevante i arbeidet med å vise 

hverandre felles forståelse. Jeg fant lignende praksiser på tvers av de ulike samtalene. Etter en 

omfattende kategorisering hadde jeg notert ca. 85 eksempler som inneholdt minst én type 

språkorientert sekvens. Dette antallet er imidlertid noe upresist da jeg på dette tidspunktet 

ikke hadde transkribert samtalene. En generell observasjon var at det oppstod flere 

kommunikative problemer i samtalene med L2-talere med lavere norsknivå. Deretter fordelte 

jeg arbeidsøktene mellom å kartlegge potensielle funn, samt lese og velge ut relevant teori. 

Arbeidet med en samtaleanalyse er en iterativ prosess fra start til slutt; som analytiker beveger 

en seg frem og tilbake mellom data og teori (Due, 2017, s. 49-50). Denne prosessen er sterkt 

datadrevet. I samtaleanalyse er det de empiriske funnene i dataene som danner grunnlaget for 

teorien, og ikke omvendt (Sacks, 1984, s.25). På grunn av at datamaterialet mitt var 

omfattende, var det likevel nyttig å ha noen tanker om potensielle analyseinnganger til 

oppgaven for å raskere identifisere og avgrense datamaterialet. Som nevnt var min 

erkjennelsesinteresse hvordan L1 og L2 viser hverandre felles forståelse, og hvordan 

multimodale ressurser brukes i dette arbeidet. Jeg valgte derfor å ta utgangspunkt i de 

språkorienterte sekvensene hvor deltakerne behandlet multimodale ressurser som særlig 

relevant, og satt igjen med en liste på 15 ulike eksempler.  

3.3 Andre fase 

3.3.1 Transkripsjon  

Da jeg hadde valgt ut de mest interessante delene fra de 15 eksemplene i datamaterialet, 

startet jeg med å transkribere åtte av disse i transkriberingsprogrammet ELAN. Å transkribere 

betyr å skrive ned det som blir sagt og gjort i videoen. I samtaleanalyse er videoopptakene 

originale data, mens transkripsjonen av det som blir sagt og gjort, er et hjelpeverktøy for å 

kunne analysere videoopptakene (Hutchby og Wooffitt, 2008, s.69). Målet med å transkribere 

er å få øye på de små detaljene som er viktige for analysen. Ørsmå pauser, overlappende tale 

eller spørrende intonasjon kan være slike detaljer. For eksempel er det forskjell på om noen 

sier «ja .» (avsluttende intonasjon) eller «ja?» (spørrende intonasjon). Gail Jefferson utviklet 

et transkripsjonssystem for talespråk i samtaleanalyse på 1960-tallet, hvor slike detaljer blir 

beskrevet med egne symboler og tegn. Jeg vil benytte meg av dette systemet når jeg 
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transkriberer språk, altså muntlig tale, i samtalene (se transkripsjonsnøkkel). Etter hvert som 

jeg transkriberte de ulike eksemplene fra datamaterialet mer detaljert, kunne jeg lettere 

identifisere de ulike språkorienterte sekvensene. Jeg dannet kolleksjoner av ulike 

språkorienterte sekvenser, som ordforklaringer, ordsøk og vokabularsjekk, og konsentrerte 

meg om de sekvensene hvor multimodale ressurser var spesielt fremtredende. Kolleksjoner av 

lignende samtalepraksiser gjør det mulig å sammenligne den sekvensielle organiseringen av 

handlinger; hvordan de oppstår og hvordan de varierer med ulike lokale kontekster. 

Kolleksjoner gjør det også lettere å finne avvikende eksempler (Heath et al. 2010). Av de åtte 

eksemplene jeg transkriberte, endte jeg opp med seks ulike eksempler med språkorienterte 

sekvenser, hvorav et av eksemplene skilte seg ut som et avvikende eksempel. Eksemplene 

inneholder to vokabularsjekker, to ordforklaringer og to ordsøk, i tillegg til en uttalesekvens.  

Hvordan transkriberer man kroppsspråk? Dette spørsmålet har jeg vært bevisst på gjennom 

hele prosessen. Når man transkriberer lyd- og videoopptak, gjør man automatisk en seleksjon. 

I videoopptak er graden av detaljer, som blikk, mimikk, gestikk, positur og bruk av objekter 

enda mer omfattende enn i lydopptak. Dette gjør mengden av informasjon overveldende, og 

kan gjør spørsmålet over komplekst å svare på (Nevile, 2015, s.132-138). Det finnes hittil 

ikke ett felles system for å transkribere kroppsspråk og objekter i samtaleanalyse, men det er 

flere systemer som brukes. Ett fellestrekk er å vise tidspunktet for kroppsspråk eller objekter, i 

sammenheng med verbalspråk, gjennom å linke til skjermbilder fra videoen, beskrivelser eller 

symboler for de ikke-verbale elementene i transkripsjonen (Nevile, 2015, s.135).  Dette har 

jeg også lagt vekt på i min transkripsjon, som kan sies å være inspirert av Charles Goodwin 

(Goodwin, 2003).  

Jeg har valgt å utheve skriften i transkripsjonen med rød skrift, slik at det er mulig å se 

tidspunktet for når den ikke-verbale bevegelsen på bildet foregår. Til tross for at bevegelsene 

ikke er 100 prosent like fra ord til ord som er markert med uthevet skrift, har jeg forsøkt å 

gjøre dette så presist som mulig. Videre har jeg brukt piler for å vise til skjermbildene som 

viser hvordan deltakerne ser ut på tidspunktet i samtalen som er markert med uthevet skrift. 

Jeg har valgt å bruke mest mulig skjermbilder fra videoen det hvor andre elementer enn tale er 

spesielt relevant for analysen, slik at tolkningene og beskrivelsene i analysen blir minst mulig 

subjektive. Det er antakelig flere måter å beskrive en type gest på, og mange vil for eksempel 

ha forskjellige assosiasjoner til hva en «stempelbevegelse» er. Da det ville blitt for omfattende 

å ha med skjermbilder av «alt», har jeg forsøkt å bruke det i de tilfellene som er relevant i 
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hvert analyseeksempel. For å illustrere eksempelvis en positurendring er det essensielt å vise 

bilder av hvordan deltakeren sitter før endringen oppstår. Dermed er mange av skjermbildene 

lagt til for tydeliggjøre de multimodale endringene. I tilfeller hvor en relevant kroppslig 

bevegelse forekommer uten verbal tale har jeg valgt å beskrive bevegelsen i to parenteser. For 

eksempel: ((slår håndflater sammen)). I enkelte tilfeller har jeg imidlertid valgt å markere 

pause med rød utheving og å vise til skjermbilder med pil. Dette fordi det i disse 

tilfellene er særlig relevant å vise til det ikke-verbale i samtalen med skjermbilder.  

Eksempel fra transkripsjon:  

 

Til tross for at jeg forsøkte å gjøre transkripsjonen så nøye som mulig, er det viktig å påpeke 

at dette arbeidet aldri blir 100 prosent nøytralt eller komplett. En ulempe med mitt 

transkripsjonssystem er at det ikke viser temporaliteten med det verbale og det som foregår på 

skjermbildene like nøyaktig som eksempelvis transkripsjonssystemet til Mondada (2011), 

som består av koder og beskrivelser. Jeg har vært opptatt av å ha det visuelle tettest mulig på 

det verbale i transkripsjonen, da jeg mener dette er essensielt for å få frem at interaksjonen er 

multimodal, men også på grunn av jeg mener skjermbilder er mer leservennlig og enn koder 

og beskrivelser. En annen ulempe med transkripsjonssystemet mitt er at det ikke alltid er lett å 

tyde gesten eller ansiktsuttrykket på bildene, da dette er små detaljer som er lettere å se på 

video. Jeg har derfor forsøkt å bruke skjermbilder fra forskjellige kameraer for å forsøke å få 

det relevante mest mulig frem, samt å beskrive det multimodale så nøytralt som mulig i 

analysen. Som Jefferson (2004) sier: «Vi gjør det beste vi kan». 
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Transkripsjonsnøkkel  

I tabellen under forklares transkripsjonssymbolene (Nielsen og Nielsen, 2005, s. 244-245; 

Sidnell, 2010). Dette er bearbeidelser av Gails Jeffersons transkipsjonskonvensjoner.    

Symbol Definisjon og bruk  

[   Overlappende tale starter 

] Overlappende tale slutter 

= Ingen pause mellom to talers talebidrag 

(1.2) Pauselengde 

(.) Pauselengde på mindre enn 0.2 sekunder 

ord: Lydforlengelse. 

? Stigende intonasjon, og er ikke nødvendigvis spørsmål 

, Jevn eller noe stigende intonasjon, samt fortsettende intonasjon 

. Fallende og avsluttende intonasjon 

ord Betoning av det som understrekes 

° Lavere volum enn omkringliggende tale 

°ord° Merkbart lavere volum enn omkringliggende tale 

↑ Høyere toneleie på talen som følger tegnet 

↓  Lavere toneleie på talen som følger tegnet 

>ord<  Tale imellom tegnene fremføres merkbart hurtigere enn                    

omkringliggende tale 

<ord>  Tale imellom tegnene leveres merkbart langsommere enn omkringliggende tale 

- Stopp i talen («cut-off») 
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(--)  Tale som er uhørbar. Bindestrek indikerer antall stavelser i det uhørbare ordet 

(ord)  Tale som det er tvil om er korrekt 

.hh Hørbar innpust 

hh Hørbar utpust  

 

O(hrd) Latter i tale 

(( )) Ikke-verbale beskrivelser som forekommer uten verbal tale 

£ord£ Smilende eller spøkefull stemme  

 

3.3.2 Analyse av data 

Da de finkornede transkripsjonene var ferdig, var det tid for å gjennomføre noen 

prøveanalyser. Deretter arrangerte jeg en datasesjon med et utvalg av forskere og praktikere 

innenfor forskningsfeltet CA. Her presenterte jeg to relevante eksempler fra datamaterialet, og 

de fremmøtte ga innspill på både transkripsjonen og andre observasjoner som de selv mente 

var interessant i samtalene (Due, 2017, s.119-20). Etter dette startet jeg å gjennomføre 

dybdeanalyser, og analyserte et eksempel om gangen. Jeg oppdaget flere tilfeller hvor 

deltakerne orienterte seg mot multimodale ressurser som relevante for å vise forståelse i 

språkfokuserte sekvenser. Etter hvert analyseeksempel var det viktig for meg å nullstille 

hjernen, slik at jeg ikke ble blind på tidligere funn og teori. «Man skal passe på ikke at blive 

så forelsket i sine egne arbejdshypoteser undervejs, at man ikke kan se alt det, der peger i en 

anden retning» (Nielsen og Nielsen, 2005, s.170). I en samtaleanalyse kan ikke forskeren vite 

på forhånd om en språklig handling, en kroppslig handling eller handlinger utført med fysiske 

objekter er viktigst i meningsskapningen (Due, 2017, s.35). Eksempelvis kunne jeg ikke på 

forhånd si at mimikk var avgjørende i forstålesemarkeringen, med mindre deltakerne selv 

behandlet dette som relevant. I analysearbeidet var det derfor viktig å stille spørsmålet 

«hvorfor dette nå?» (Schegloff og Sacks, 1973, s.29). For å analysere hvordan deltakerne 

viste hverandre felles forståelse i de ulike språkfokuserte sekvensene, måtte jeg også 
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analysere startfasen og problemsignaliseringen. Dette fordi konteksten i CA hele tiden bygges 

på av det som tidligere har blitt sagt og gjort av deltakerne. Dermed endret jeg problemstilling 

fra å omhandle kun forståelsesmarkering til å omhandle både problemsignalisering og 

forståelsesmarkering. Etter hvert som funnene ble kategorisert nærmere og nærmere, kunne 

teorien snevres inn mer og mer. Til slutt landet jeg på en problemstilling som passet til både 

data og teori. Sagt med andre ord har samtaleanalyse, mer spesifikt multimodal 

samtaleanalyse, en abduktiv slutningsform. Dette innebærer at den beste forklaringen og 

fortolkningen av videomaterialet er å bevege seg mellom induktivt (empirien) og deduktivt 

(teorien) (Due, 2017, s.50). 

3.4 Metodiske overveielser  

Før, underveis og etter opptakene har jeg gjort meg flere metodiske og praktiske overveielser. 

Det er en konsensus om at en forsker aldri kan unngå å påvirke det som undersøkes, som i 

dette tilfellet er interaksjonen. Dette kalles for «the observer’s paradox» (Labov, 1972). Til 

tross for dette, er det mulig å gjøre praktiske forberedelser med slik at denne påvirkningen blir 

så minimal som mulig. Disse praktiske overveielsene har dermed stor betydning for 

troverdigheten i undersøkelsen (Due, 2017, s.75). Denne troverdigheten kan forklares med tre 

begreper; objektivitet, reliabilitet og validitet. Objektivitet handler om at forskeren skal være 

så nøytral som mulig, og påvirke dataen så lite som mulig. Reliabilitet dreier seg om 

pålitelighet av analysen, og om hvorvidt andre kan stole på forskerens transkripsjon, 

kategoriseringer og forklaringer. Validitet er det samme som gyldighet og går ut på om det 

man undersøker, faktisk er det man tror man undersøker (Silverman, 2014). Nedenfor vil jeg 

beskrive hvordan jeg har reflektert rundt disse begrepene. 

For det første måtte jeg vurdere lokasjonen til språkkaféen. Samtalene foregår i et fellesareal 

hvor gruppene er plassert på forskjellige bord. I lokalet er det tilgjengelig skillevegger med 

hjul, som vanligvis står spredt i ulike deler av rommet. Jeg valgte å plassere to av disse 

skilleveggene inntil et av bordene jeg skulle filme. Selve bordet var plassert lengst vekk fra 

resten av de andre bordene, men nærme nok til at deltakerne ikke skulle føle at det var 

iscenesatt og isolert fra resten av språkkaféen. Slik sett kunne jeg forhindre den verste støyen 

fra de andre samtalene, samt minske sannsynligheten for at andre fra språkkaféen forstyrret 

opptakene. 



33 
 

En annen faktor jeg vurderte, var opptaksutstyret. Jeg valgte å bruke tre opptaksenheter: to 

videokameraer og én lydopptaker. Jeg brukte to kameraer for å sikre at jeg kunne se 

deltakernes ansiktsuttrykk, samt for å få et oversiktsbilde over hvordan de var plassert i 

forhold til hverandre og materielle objekter som var plassert på bordet. For å være sikker på at 

det tekniske fungerte, og at alt dette kom med i kameravinklene, gjennomførte jeg 

prøveopptak før språkkaféen startet. Jo mindre synlig og bevegelig opptaksutstyret er, dess 

mindre sannsynlig er det at samtaledeltakerne blir påvirket. Derfor var det viktig for meg at 

utstyret skulle være så lite forstyrrende som mulig (Due, 2017, s.72-74). Samtidig kunne jeg 

ikke velge ubegrenset fra teknologien og måtte låne utstyr som var tilgjengelig. Som Due 

(2017) påpeker, kan videokameraet påvirke interaksjonen kun ved at det lyser rødt. Det kan 

derfor diskuteres i hvor stor grad de tre opptaksenhetene påvirket deltakerne, særlig med 

tanke på at disse var godt synlige for alle sammen. Likevel var en generell observasjon at 

deltakerne ikke orienterte seg nevneverdig mot opptaksutstyret under opptakene, verken med 

blikk eller med verbalspråk. De mest tydelige unntakene var i enkelte tilfeller hvor andre 

deltakere kom bort og forstyrret opptakene. Disse delene av opptakene har jeg av hensyn til 

personvern valgt å slette fra datamaterialet. 

 

Opptakssituasjon: slik så det ut før første opptak.  

En tredje faktor var meg selv. Jeg har vært frivillig på språkkaféen siden høsten 2017, og nå 

skulle jeg ha rollene som både forsker og frivillig språkguide. Det innebar at jeg hadde en viss 

kjennskap til noen av deltakerne og språkguidene fra før, noe som jeg måtte være bevisst på. 

Da deltakerne hadde skrevet under på samtykkeskjemaene, fulgte jeg dem bort til bordet med 

opptaksutstyr og informerte dem om hva som skulle skje. Jeg var nøye med å ikke gi detaljert 

informasjon om hva jeg skulle analysere, slik at deltakerne ikke ble unødig bevisste på egen 
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oppførsel. Da alle var klare, startet jeg opptaksutstyret og klappet for at kameraene og 

lydopptakeren skulle ha et felles tidspunkt for å synkronisere. På denne måten var deltakerne 

klar over at opptakene pågikk. Under hvert av de fire opptakene satte jeg meg på et annet 

bord, og fungerte som språkguide. Deltakerne var informerte om dette og fikk beskjed om at 

de når som helst kunne kontakte meg om det var noe de lurte på. Jeg var nøye med å ikke 

forstyrre opptakene, samt å ikke se bort for å sjekke om alt av de tekniske var i orden. Det at 

jeg var så godt som utenfor synsrekkevidde for samtaledeltakerne, styrket potensielt 

reliabiliteten i undersøkelsen. 

I tillegg til lokasjon, opptaksutstyr og egen rolle er opptakene og transkripsjonen viktig for å 

sikre troverdigheten og at undersøkelsen er transparent. Lyd- og videoopptak med tilhørende 

transkripsjoner er på flere måter mer pålitelig enn for eksempel feltnotater av observasjoner 

(Silverman, 2014, s. 44-45). Troverdigheten styrkes ved at andre forskere kan etterprøve 

transkripsjonen og sjekke at lyder og visuelle observasjoner er riktig transkribert, samt gjør 

egne funn i analysen. Når man hører og ser noe om igjen utallige ganger, er det lett å bli blind 

på lyder eller visuelle observasjoner. Dette fikk jeg selv erfare i praksis da en av de fremmøtte 

på datasesjonen hørte en setning på norsk, som jeg selv etter hvert hadde trodd var på arabisk. 

Slik sett var datasesjonen viktig for å sikre reliabiliteten i transkripsjonene. Med andre ord er 

det viktig å skjerpe alle sanser når man transkriberer: «…even when people’s activities are 

audiotape or videotape recorded and transcribed, the reliability of the interpretation of 

transcripts may be gravely weakened by a failure to note apparently trivial, but often crucial, 

pauses, overlaps or body movements» (Silverman, 2014, s.20). 

3.5 Datamateriale 

3.5.1 Beskrivelse av språkkaféen 

Språkkaféene til prosjektet Akademisk Dugnad har som mål å gjøre flyktninger og asylsøkere 

bedre rustet til å klare norskeksamen som de må ha for å kunne studere og jobbe i Norge. 

Andrespråksbrukerne er flyktninger og asylsøkere med akademisk bakgrunn, og på 

språkkaféen kalles de «deltakere». Morsmålsbrukerne, kalt «språkguider» på språkkaféen, er 

studenter med akademisk bakgrunn eller andre frivillige. På språkkaféen deler man inn L2-

talerne i grupper basert på språknivået deres: A1-A2, A2-B1 og B1-B2. Den vanlige nivå-

inndelingen for språk er A1, A2, B1 og B2, og følger det felles europeiske rammeverket for 
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språk (Udir, 2011). B-gruppene er for de som ligger på det høyeste språknivået. Hver gruppe 

får utdelt et oppgavehefte som de kan velge å jobbe med. Disse oppgavene, som er både 

muntlige og skriftlige, tar utgangspunkt i Kompetanse Norge sin mal på norskeksamener – og 

det suppleres med temaer fra norskkurs og voksenopplæringen. Vanskelighetsgraden i 

oppgavene er tilpasset språknivået til deltakerne. Ofte er det én morsmålsbruker per en eller to 

andrespråksbrukere. Deltakerne velger i samarbeid med guidene om de vil arbeide med 

oppgavene eller snakke fritt. Ofte starter man å snakke om oppgavene, før samtalen sporer av 

og blir friere. Antall frivillige og deltakere varierer fra gang til gang, og likeså gjør selve 

gjennomføringen. Slik sett er samtalene semi-strukturerte og uformelle. Denne informasjonen 

er basert på egen kunnskap fra språkkaféen, og er bekreftet av lederen av språkkaféen, Line 

Mærlie (e-post 28.april 2019).  

3.5.2 Presentasjon av datamateriale 

Datamaterialet består totalt av opptak fra fire forskjellige samtaler mellom L1 og L2 på den 

norske språkkaféen til Akademisk Dugnad i lokalene til OsloMet. Hver samtale varer fra ca. 

30 minutter til 1 time og 30 minutter. Totalt utgjør datamaterialet ca. 5 timer med samtaler på 

språkkaféen. Til denne studien har jeg benyttet data fra tre av de fire samtalene, hvor totalt 

seks personer har blitt filmet: tre morsmålsbrukere og fire andrespråksbrukere. De tre 

morsmålsbrukerne er alle studenter og har norsk som morsmål. De fire andrespråksbrukerne 

er flyktninger som tar norskkurs gjennom voksenopplæring og/eller jobber. Varigheten på 

hvert analyseeksempel varierer fra 20 sekunder til 1 minutt og 40 sekunder, og totalt utgjør 

datamaterialet som er brukt i oppgaven, 5 minutter og 45 sekunder. Av hensyn til deltakerne 

har jeg brukt fiktive navn på deltakerne. Nedenfor har jeg utformet en tabell med oversikt 

over samtaledeltakerne, språknivået til L2-talerne samt navn på analyseeksemplene. Jeg har 

spesifisert hvilken type språkorientert sekvens som er i fokus for analysen. 
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Datamaterialet i oppgaven: 

Samtale mellom 

deltakerne 

(deltakere fra 

v.): 

Abu (L2), Gry (L1) og 

Isa (L2) 

Omar (L2) og Tine 

(L1) 

Khalid (L2) og 

Sofia (L1)  

Illustrasjon:  

  

Språknivå L2:  B1-B2 A1-A2 A2-B1 

Eksempel og 

språkorientert 

sekvens: 

‘Klippe’: ordsøk og 

vokabularsjekk  

 

‘Perfeksjonist’: 

ordforklaring og 

uttalesekvens 

 

‘Stamp’: ordsøk 

‘Sir’: vokabularsjekk 

 

‘Speil’: ordsøk 

‘Klatre’: 

ordforklaring 

Varighet på 

eksempler:  

‘Klippe: 20 sekunder 

 

‘Perfeksjonist’: 1 minutt 

og 10 sekunder 

 

‘Stamp’: 1 minutt og 40 

sekunder 

‘Sir’: 35 sekunder 

 

‘Speil’: 1 minutt og 10 

sekunder 

‘Klatre’: 40 

sekunder 

 

Da mengden med datamateriale er omfattende, har jeg valgt å ikke kvantifisere og 

kategorisere antall språkorienterte sekvenser eksakt. Som nevnt noterte jeg ca. 85 tilfeller i de 

fire samtalene hvor det var minst én språkorientert sekvens. Fokuset i oppgaven er heller ikke 

på disse språkorienterte sekvensene, men på deltakernes bruk av multimodale ressurser i 

problemsignalisering og forståelsesmarkering. Det hadde vært for omfattende arbeid å 
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kartlegge alle språkorienterte sekvenser hvor multimodale ressurser som positur, gestikk og 

mimikk var av relevans i problem- og forståelsesfasen. Likevel har jeg ved å høre og se 

grundig gjennom datamaterialet flere ganger, observert mange av de samme fenomenene som 

jeg har valgt å konsentrere meg om i oppgaven. Som Schegloff (1993, s. 114) påpeker, kan 

ikke kvantitet erstatte analyse. Samtaleanalyse handler om å finne lokalt situerte bevis som er 

av relevans for analysen, heller enn å finne statistiske bevis: 

Even if no quantitative evidence can be mustered for a linkage between that practice of 
talking and that resultat “effect,”, the treatment of the linkage as relevant – by the parties on 
that occasion, on which it was manifested – remains …And no number of other episodes that 
developed differently will undo the fact that in these cases it went the way it did, with that 
excibited understanding (Schegloff, 1993, s. 101).  
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4 Analyse  

4.1 Innledning  

I dette kapittelet vil jeg analysere eksemplene kronologisk. Før hvert eksempel vil jeg kort 

forklare den lokale konteksten i samtalen, samt opplyse om hvilke modaliteter som er særlig 

relevante for hvert eksempel. I neste kapittel vil jeg oppsummere og drøfte de mest sentrale 

funnene fra problemsignalisering og forståelsesmarkering i analysen. 

Totalt har jeg med seks eksempler bestående av ulike utdrag fra forskjellige samtaler på 

språkkaféen. Flere av utdragene er hentet fra samme samtale. Disse utdragene består alle av 

språkorienterte sekvenser, som ordsøk, vokabularsjekk og ordforklaringer. Som oftest 

ekspanderer de språkorienterte sekvensene, og det er gjerne ulike typer språkorienterte 

sekvenser i hvert eksempel. ‘Klippe’ består for eksempel både av et ordsøk og en 

vokabularsjekk. På grunn av dette, har jeg ikke valgt å inndele analysen etter ulike 

sekvenstyper. Eksemplene er videre inndelt i mindre utdrag (‘Perfeksjonist 1/4’, 

‘Perfeksjonist 2/4’ osv.) som viser en kronologisk rekkefølge av utdraget. De fem første 

eksemplene resulterer i full felles forståelse mellom deltakerne. Dette innebærer at deltakerne 

i samtalen demonstrerer forståelse for oppklaringen (Sacks, 1992). Til slutt i analysen vil jeg 

analysere eksempelet ‘Stamp’ mer inngående. Med dette eksempelet vil jeg vise hvordan 

deltakerne bruker multimodale ressurser i en språkorientert sekvens som ikke resulterer i full 

forståelse. Dette brukes som et avvikende eksempel, da forståelsesmarkeringene til deltakerne 

varierer fra de andre eksemplene.   

4.2 Analyse av språkorienterte sekvenser 

4.2.1 ‘Sir’: vokabularsjekk  

Dette eksempelet viser et utdrag fra samtalen mellom Omar (L2) og Tine (L1). Før dette 

utdraget har Tine og Omar snakket om hvorfor Omar ikke var til stede på språkkaféen uken 

før; nemlig på grunn av et besøk hos tannlegen hvor han trakk tenner. Det oppstår imidlertid 

et problem omkring et ord som er sentralt for at Omar kan fortsette historien om 

tannlegebesøket, og Omar innleder en vokabularsjekksekvens. I dette eksempelet er 
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deltakernes bruk av ikonisk gestikk sentralt til både problemsignalisering og 

forståelsesmarkering. Det er en tydelig endring i Tine sin positur og mimikk når hun forstår 

løsningen. 

 

 

 

 

 

 

I linje 40 introduserer Omar for første gang ordet ‘sir’, isolert i en selvstendig tur og delvis i 

overlapp med Tine sin tur ‘mhm’. Ordet ‘sir’ bryter med syntaktisk struktur i setningen i linje 

35, og det er dermed ikke opplagt hvordan det skal tolkes. Både før, underveis og etter han 

har uttalt ‘sir’, utfører Omar en ikonisk gest som ligner sybevegelser; han roterer 

høyrehånden, som er knyttet på samme måte som om han skulle holdt en nål. Han utfører 

denne bevegelsen like ved kjevepartiet i ansiktet (Fig. 1-2). Majlesi gjorde tilsvarende funn i 

en ordforklaringssekvens, hvor L2 utfører lignende sybevegelser fra første gang hun sier ordet 

‘sömmerska’. Gesten blir brukt for å forebygge potensielle problemer med ordet (Majlesi, 

2015, s.40), og i dette tilfellet tydeliggjør sybevegelsen referansen til et potensielt 

problematisk ord. Omar ser på Tine etter å ha avsluttet turen som inneholder ordet ‘sir’ i linje 

40 (Fig.2), og overvåker slik sett responsen hennes for å se om hun gjenkjenner ordet. Etter en 
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Fig. 3 

 
Fig. 4 
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minimal pause gjentar Tine ‘mhm’ i linje 43, mens hun nikker og ser mot Omar samtidig som 

hun hviler ansiktet på hånden (tilsvarende som i Fig.2). Sammen fungerer disse modalitetene 

som en fortsettelsesmarkør, og viser at Tine har forståelse for at Omar vil fortsette å snakke i 

de neste turene (Schegloff, 1982). I linje 45 markerer Omar at ordet ‘sir’ kan være 

problematisk for mottakeren når han kommer med en reparasjonsinnledning som tar form som 

en selv-initiert andrereparasjon (‘hva du forstår eh sir’). Samtidig med 

reparasjonsinnledningen utfører han samme sybevegelse som tidligere, og denne gangen blir 

bevegelsen utført over sømmen på håndleddet hans (Fig. 3). I pausen etterpå fortsetter han å 

rotere håndleddet mens han ser på Gry, og slik sett søker en respons (Rossano, 2012). Jeg 

tolker dette som en reparasjonsinnledning til en vokabularsjekk (Hosoda, 2006) fordi Omar 

forsøker å «sjekke» om ordet er riktig. Sammenlignet med sybevegelsen og den isolerte 

uttalen av ‘sir’ i linje 40, er dette en mer eksplisitt identifisering av ordet som problematisk.  

Hvorfor behandler Omar responsene til Tine som ikke tilfredsstillende, når hun har gitt både 

verbale og ikke-verbale kvitteringer på at han kan fortsette å snakke?  

Generelt i samtalen bruker Tine mye omformuleringer, som ifølge tidligere studier er en 

vanlig strategi for morsmålsbrukere for å sikre felles forståelse med andrespråksbrukere 

(Svennevig, 2005). Å si noe den andre taleren har sagt med egne ord, er å demonstrere 

forståelse, mens minimale kvitteringer er å hevde forståelse (Sacks, 1992; Svennevig, 2005). I 

dette utdraget demonstrerer ikke Tine forståelse, men hevder forståelse ved å svare ‘mhm’ og 

nikke med hodet. Dette kan være grunnen til at Omar viser at han er usikker på om hun har 

forstått ordets referanse. Tidligere forskning har påvist lignende funn. L2-taleren orienterer 

seg mot det lokale og språklige i ytringen, mens L1-taleren ikke ser det som interaksjonelt 

avgjørende for å fortsette samtalen, og heller produserer minimalresponser (Kurhila 2006, 

s.130-140). 
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I dette utdraget ser vi at Tine gjetter frem nye kandidatord. På norsk er ikke «sir» et ord, og 

gjetningen viser at Tine søker etter ord med nærliggende uttale. Slik sett konstruerer hun 

problemet til å være Omar sin taleproduksjon, og at ‘sir’ er feil ord. Omar viser at han ikke 

aksepterer løsningsforsøkene i linje 50 når han kommer med en tredjeposisjonsreparasjon og 

en avvisning av kandidatforslaget ‘svir’. I linje 52 kommer Omar med en kontrastering for 

hva syr betyr (‘hva den eh ikke sir klær men sir:e’). I denne turen gjør han samtidig tre ulike 

kroppslige bevegelser, som er nøye koordinert med det verbale: først ser og peker han på 

sømmen på håndleddet (Fig. 5) mens han sier ‘hva den’. Deiktisk gestikk som dette blir 

gjerne brukt av L2 for å søke vokabularhjelp (Gullberg, 1998). Deretter utfører han 

sybevegelsen over sømmen på håndleddet mens han sier ‘ikke sir klær’ (Fig. 6). Til sist gjør 

han samme sybevegelse utenfor kjevepartiet samtidig som han sier ‘sir:e’ (Fig. 7). Dette kan 

tolkes til å være både en ikonisk og en deiktisk gest, da bevegelsene utføres på et sted som 

 
Fig. 5 

 
Fig. 6 

 
Fig. 7 

 
Fig. 8 



42 
 

indikerer at han har sydd i munnen. Disse multimodale handlingene er med på å klargjøre 

ordets referanse: han starter med den prototypiske formen for sying (sy klær) og kontrasterer 

med den (sy tann). Tine er orientert mot disse handlingene ved å lene seg frem mot Omar, ha 

et konsentrert ansiktsuttrykk og bruke blikket til å følge bevegelsene hans. Ved å produsere 

nølingsmarkører, lydforlengelser og nye gjetninger av kandidatord, viser hun at hun ikke har 

forstått forklaringen. Det spørrende ansiktsuttrykket til Tine og pekingen i linje 59 (Fig. 8) er 

tydelige visuelle tegn på at hun ikke har forstått, og fungerer som en forsterkende del av 

reparasjonsinnledningen i linje 58. 
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I linje 60 intensiveres vokabularsjekksekvensen når Omar tydelig markerer at han ikke blir 

forstått av Tine. Han avviser eksplisitt gjetningsforsøket hennes når han kommer med en ny 

tredjeposisjonsreparasjon (‘nei nei nei det va va-va va’). Etter at denne disprefererte turen blir 

ytret, klør Tine seg i hodet, og har det noe som minner om «tenkefjes» (Fig. 9) (Goodwin og 

Goodwin, 1986), og ser på hendene hans. I neste tur gjentar Omar ‘syr’ og repeterer den 

tidligere utviste informasjonen og kontrasteringen om at det ikke er ‘syr klær’ han mener. 

Selv om uttalen er vanskelig å skille, ser det ut til at uttalen til Omar nå har blitt korrekt med 

‘y’ og ikke ‘i’, som det var tidligere. I overlapp med Omar kommer Tine med en emfatisk 

tilstandsskiftemarkør ‘åh’ (Heritage, 1984) samtidig som hun får forstørrede øyne, hevede 

øyenbryn og lener hodet og overkroppen bakover (Schegloff, 1998) og tar vekk hånden fra 

hodet (Fig. 10). Endringen i mimikk og positur fungerer sammen med tilstandsskiftemarkøren 

som multimodale forståelsesmarkeringer, og hevder forståelse (Sacks, 1992). Videre i turen 

sier hun nøkkelordet ‘syr’ med emfatisk trykk på ‘y’, etterfulgt av den positive 

minimalresponsen ‘jah’, mens hun ytterligere lener seg bakover og smiler (Fig.11 og 12). 

Svennevig (2004) fant ut at repetisjoner med påhengsord fremført med høy intonasjon og 

volum viser at taleren har hørt, forstått og akseptert, og samtidig viser talerens 

følelsesmessige reaksjon. Som i hans data er smilingen i dette tilfellet med på å styrke den 

positive emosjonelle intensiteten til taleren. Tines smiling viser at hun er entusiastisk over at 

hun har forstått hva Omar mener. En annen likhet med funnene til Svennevig er at disse 

repetisjonene typisk fører til en utvidelse av temaet, og her ser vi at de leder til 

repetisjonssekvenser.  

Omar viser endelig aksept for Tine sin respons ved å gjenta ‘syr’ i linje 64 samtidig som han 

utfører sybevegelsen utenfor kjevepartiet og smiler (Fig.13). Sybevegelsen blir her en 

anmodning om bekreftelse av ordets form og innhold, og fungerer som en sikkerhetssjekk på 

at de har kommet til felles forståelse om ordet; hva det betyr, og mer spesifikt at det handler 

om å sy i munnen. Tine gjentar ‘syr’ med stigende intonasjon, samtidig som hun utfører den 

samme sybevegelsen som Omar (Fig. 14).  Sybevegelsen gjør at Tine demonstrerer, og ikke 

bare hevder, forståelse (Hindmarsh et. al, 2011, s. 500). Figur 14 viser et intersubjektivt 

øyeblikk i samtalen, og underbygger at retur av ikonisk gestikk er sentralt for å forankre felles 

forståelse for oppklaringen av en språkorientert sekvens. Omar kommer med en positiv 

vurdering og svarer ‘ja’ mens han nikker med hodet og smiler og tar hånden tilbake til 

utgangsposisjon (Kendon, 2004). Slik sett har han behandlet sybevegelsen til Tine som 

relevant for å vise forståelse. Deretter følger Tine opp med et entusiastisk ‘jah’ mens hun 
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lukker øynene, strekker ut hånden og lener seg fremover (Fig. 16). Gjentakelser av 

kandidatordet og positive minimalresponser (som «ja») er typiske verbale tegn for å feire etter 

en endt ordsøk, og blir gjerne enda tydeligere jo mer ordsøket ekspanderer (Hosoda, 2000; 

Park, 2007). En annen studie viser at gester og repetisjoner av kandidatordet blir gjentatt til 

begge parter er tilfredse med å ha kommet til felles forståelse (Gullberg, 2011, s. 141). Disse 

funnene stemmer overens med avslutningen i denne vokabularsjekksekvensen.   

 

 

 

 

 

 

I linje 68 (Fig. 16) sier Tine ‘du syr’ mens hun utfører sybevegelsen og har blikkontakt med 

Omar. Ved å bruke ordet sammen med ‘du’, en minimal språklig omformulering, viser hun nå 
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er større forståelse verbalt enn i linje 65 hvor hun kun repeterte ordet. Sybevegelsen er slik 

sett igjen en relevant modalitet for å demonstrere hennes forståelse, og for å opprettholde den. 

I overlapp med denne turen bekrefter Omar (‘ja ja’), og fortsetter den påbegynte historien hos 

tannlegen, og returnerer dermed til hovedaktiviteten. Deltakerne viser samtidig tydelige 

visuelle tegn på at de er i gang med en ny aktivitet. I linje 69 begynner Omar å peke på 

kinnene (Fig. 17) mens han fortsetter å snakke om tannlegebesøket, og dette er med på å flytte 

fokuset over fra sidesekvensen til hovedaktiviten. Kroppsspråket til Tine er dessuten endret; 

og dette viser hun ved å lene ansiktet på hånden (Fig. 17) og mer avslappede øyne. Dette 

minner om utgangsposisjonen (Sacks og Schegloff, 2002) hun hadde før sidesekvensen 

oppstod (Fig. 1-4).  

I linje 81 kan Omar ta det nylig innøvde ordet i bruk i riktig kontekst. Samtidig som han gjør 

dette, utfører han samme sybevegelser som i sidesekvensen. Dette viser at ikonisk gestikk 

ikke bare er dypt forankret i arbeidet med å sikre, men også å opprettholde felles forståelse 

(Eskildsen og Wagner, 2013; 2015), samt for å orientere seg mot språkopplæring (Majlesi, 

2015). Tine viser forståelse for Omar sin bruk av ordet i ny kontekst ved å komme med en 

korrekt språklig omformulering ‘der må du sy ja’ mens hun peker på eget kinn (Fig. 19). Ved 

å peke på kinnet demonstrerer hun forståelse for at Omar har sydd i munnen. Denne turen blir 

fremført uten stigende intonasjon, og er slik sett en kvittering på hun har hørt, forstått og 

akseptert (Svennevig, 2004). Svennevig kaller dette for en korrigerende repetisjon, ved at hun 

omformulerer fra en udiomatisk til en idiomatisk norsk ytring. Som i hans data leder også 

denne til minimale kvitteringer ‘ja’ i linje 83 og 84, som runder av sekvensen. Samtidig som 

Omar kvitterer med ‘ja’, tar han hånden tilbake til utgangsposisjon (Kendon, 2004) mens han 

smiler (Fig. 20), og behandler dermed responsen til Tine som adekvat.  

Deloppsummering ‘Sir’ 

I dette eksempelet har vi sett at L2 bruker ikonisk gestikk for å markere ‘sir’ som en 

problemkilde, både når han foregriper et problem, innleder en reparasjon og kommer med 

forklaringer til ordet. Posituren, mimikken og gestene til Tine viser at hun aktivt prøver å 

gjenopprette forståelsen: før sidesekvensen satt hun i en avslappet ‘lytteposisjon’, mens hun 

under sidesekvensen flere ganger har et konsentrert eller spørrende ansiktsuttrykk, lener seg 

mot Omar og utfører gester når hun gjetter nye kandidatforslag. Tine endrer fra å ha 

tenkeansikt, klø seg i hodet og se på hendene til Omar til å slippe hånden, få forstørrede øyne 
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og lene seg bakover mens hun sier ‘åh syr jah’. Samtidig med påhengsordet ‘ja’ starter begge 

deltakerne å smile, før Tine demonstrerer forståelse når hun gjentar ‘syr’ samtidig som begge 

deltakerne utfører sybevegelsen utenfor kjevepartiet. Når deltakerne returnerer til 

hovedaktiviteten, tar Omar i bruk det nye ordet i riktig kontekst samtidig som han utfører 

sybevegelsen. Posituren til Tine returnerer til utgangsposisjon når Omar fortsetter 

hovedaktiviteten.  

4.2.2 ‘Klippe’: ordsøk og vokabularsjekk  

Dette eksempelet viser et utdrag fra samtalen mellom Abu (L2), Gry (L1) og Isa (L2). 

I denne delen av samtalen jobber deltakerne med et oppgavehefte hvor de gjennomgår og 

diskuterer betydningen av norske ordtak. To av deltakerne, Isa og Abu, har arabisk som 

morsmål og har ved flere tidligere anledninger i samtalen kommet med arabiske versjoner av 

disse ordtakene. Før dette eksempelet har alle tre diskutert betydningen av det norske ordtaket 

«mange bekker små gjør en stor å». Nå prøver Isa og Abu å finne den arabiske versjonen av 

ordtaket, og det utvikler seg til å bli et ordsøk hvor ansiktsuttrykk og positur er sentrale 

modaliteter til problemsignalisering, og gestikk er relevant til forståelsesmarkering. 

Løsningen og kvitteringen i ordsøket er fremført på arabisk. Jeg har transkribert dette i tre 

linjer: først i lydskrift, så den norske oversettelsen, og til slutt at det er på arabisk. I utdrag 2/4 

gjenopptar L2-talerne hovedaktiviteten og forsøker å gjengi det arabiske ordtaket, hvor 

nøkkelordet er klappe, på norsk for Gry. I dette utdraget innleder Isa en vokabularjekk, hvor 

gestikk er relevant til problemsignalisering. Deltakernes koordinering av gestikk sammen med 

mimikk er relevante som forståelsesmarkeringer.   
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Spørsmålet til Isa i linje 1 blir avsluttet med at Isa peker og ser mot Abu, og dermed viser det 

at han orienterer seg mot Abu som den mest relevante deltakeren i samtalen. I linje 4 kommer 

Isa med en tilstandsskiftemarkør (Heritage, 1984), samtidig som han ser og peker på nytt mot 

Abu (Fig. 1). Pekingen fungerer som en beat og en tur-tildeler (Mondada, 2007): den 

forsterker at han har oppfattet noe nytt, og at Abu igjen blir gjort relevant som deltaker. Etter 

denne turen endres kroppsspråket til Gry, og dermed også deltakerrammen i samtalen 

(Goodwin, 2007). Med hodet og blikket vendt ned mot bordet (Fig. 2-6), viser Gry at hun har 

behandlet de tidligere turene til Isa og Abu som tegn på at hun ikke lenger er en like relevant 
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deltaker i denne delen av samtalen. Ved hjelp av positurendringen konstruerer Gry et 

handlingsrom hvor L2-talerne kan samarbeide om å finne oversettelsen på arabisk. Deretter 

følger nølemarkører, forlengede lyder og pause, mens Isa mister blikkontakt med de andre 

deltakerne og ser til siden. Albuene støttes på bordet, og hendene hans er foldet (Fig. 2). Dette 

er tegn som indikerer at Isa er i en «tenkeprosess», og at han har påbegynt et ordsøk som en 

individuell aktivitet (Goodwin og Goodwin, 1986). Siden disse usikkerhetsmarkørene 

kommer etter tilstandsskiftemarkøren, kan dette tyde på at Isa har løsningen på tungen.  

I linje 7-8 ser L2-talerne ut til å komme frem til løsningen omtrent samtidig. Det første tegnet 

på dette er at Abu sier ‘vi kan si’, og ved at de like etterpå strekker håndflatene mot hverandre 

mens de deler blikkontakt (Fig.3). Denne gesten kan klassifiseres som en «Palm presentation 

gesture», og brukes ofte til å gi eller tilby noe, eksempelvis en idé (Kendon, 2004, s. 264-

265). Når Abu sier ‘eh’ i overlapp med Isas uhørbare tur, kan vi se at Abu har begynt å smile 

(Fig. 3). Til tross for at løsningen enda ikke har blitt presentert muntlig, er dette multimodale 

signaler om at de deler felles forståelse om løsningen. I linje 8 presenterer Isa, i overlapp med 

Abu sin korte latter og ‘jah’, starten av løsningen på arabisk: ‘å klappe’, mens han klapper 

med hendene (Fig. 4). Øyeblikket etterpå klapper også Abu med hendene og smiler bredt 

(Fig. 5). Det er imidlertid en mulighet for at Isa ytrer løsningsordet i den uhørbare turen i linje 

8. Reparasjonen er multimodal: Isa har funnet ordet og klapper. Klappingen demonstrerer 

deltakernes felles forståelse for ordets innhold. I linje 11 viser Abu verbalt aksept for 

løsningen når han kvitterer på arabisk med ‘åja, det er det’. I den korte pausen i linje 14 ser 

man at Abu har snudd seg og har blikket rettet mot arket mens han smiler (Fig. 6). 

Blikkskiftet til Abu er et tegn på at sekvensen avsluttes (Rossano, 2012). Isa har i likhet med 

Abu også et smilende ansikt (Fig. 6), og dette viser at de er tilfreds med å ha funnet det 

arabiske ordet. Ved hjelp av kodeveksling på arabisk og nesten synkroniserte 

klappebevegelser har Isa og Abu dermed kommet til felles forståelse om kandidatordet på 

arabisk. Til tross for at Isa ikke eksplisitt spør etter et ord i linje 1, velger jeg å kategorisere 

dette som et ordsøk, fordi løsningen er et ord. Sekvensen deler dessuten flere av 

kjennetegnene til et ordsøk (Goodwin og Goodwin, 1986), og særlig ordsøk mellom 

tospråklige (Greer, 2013). Det er også et eksempel på ordsøk hvor et lånord fungerer som 

løsningen (Kurhila, 2006). Til nå har L2-talerne vist hverandre felles forståelse om 

nøkkelordet i det arabiske ordtaket.  
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Dette utdraget viser at deltakerne gjenopptar hovedaktiviteten og forsøker å gjengi det 

arabiske ordtaket, hvor nøkkelordet er klappe, på norsk for Gry. I linje 17 og 18 sier L2-

talerne i overlapp ‘en hånd’ og ‘arm’ mens de strekker ut håndflatene mot hverandre (Fig. 7). 

Dette minner om de åpne håndflatene i forrige utdrag, men forskjellen er at de her har blikket 

rettet mot Gry. Slik sett bruker L2-talerne både blikk og gestikk som ressurser til å invitere 

Gry med i samtalen igjen, noe hun aksepterer ved å se på Abu og respondere med 

minimalrespons (tilsvarende Fig. 8). Med dette har de igjen endret samtalens 

deltakerrammeverk (Goodwin, 2007). I linje 20 påbegynner Abu den forsinkede turen, ‘kan 

ikke’, mens han har hendene klare i «klappeposisjon» (tilsvarende Fig.8); en forberedende 

gest (Kendon, 2004). Lydforlengelsen tyder på at Abu ikke umiddelbart har ordet på tungen. 

Isa tar neste tur (‘klippe’) og starter samtidig å klappe med hendene to ganger mens han ser 

mot Abu (Fig.8). Klappebevegelsen er et eksempel på en ikonisk gest, som i dette tilfellet kan 

være med å forebygge potensielle problemer med identifiseringen av ordet (Majlesi, 2015, s. 

40). Verken Abu eller Gry responderer på dette, og det oppstår en kort pause. I neste tur 

kommer Isa med en reparasjonsinnledning i neste tur når han sier ‘ja det heter klippe?’, mens 

han klapper to ganger. Denne reparasjonsinnledningen kan potensielt gjøre flere ting 

samtidig, avhengig av hva deltakeren tolker det som. Jeg tolker det som at Isa innleder en 
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vokabularsjekk (Hosoda, 2006), en anmodning om bekreftelse om ordet er identifiserbart, 

samt om ordets språklige form og innhold. Etter Isa har utført klappebevegelsene, holder han 

hendene i post-anslag-posisjon mens ser han mot Gry, som et signal om at han søker respons. 

Gry snur seg mot Isa i pausen, og bruker slik sett positur til å orientere seg mot 

reparasjonsinnledningen.  

 

 

 

 

 

 

Dette utdraget viser hvordan deltakerne nøye monitorerer ulike multimodale ressurser for å 

vise hverandre felles forståelse: I linje 28 gjentar Isa det problemfylte ordet mot slutten av 

TCU’en med stigende intonasjon mens han ser på Gry: ‘vi klippe’. Dette fungerer som en ny 

anmodning om bekreftelse på om ordet er identifiserbart; med uttale og om referansen til det 

han gjør gestuelt, er korrekt. I delvis overlapp sier Gry ‘kla-klappe’. «It is the correction that 

treats an erroneous item as an error. And it also shows, by the way in which it corrects, what 

kind of error it is. In sequences of doing pronunciation, the correction is done by proposing an 

alternative» (Brouwer, 2004, s.108). I dette tilfellet er korrigeringen delvis å erstatte vokalen 

‘i’ med ‘a’, slik at ordet får en annen uttale. Gry klapper slik at anslaget (Kendon, 2004) 

inntreffer nøyaktig mens hun sier ‘kla’ (Fig. 10). Ved å gjenta samme klappebevegelse 
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demonstrerer Gry forståelse, og bekrefter at det er rett ord. Dermed er korrigeringen ikke 

utelukkende en korreksjon å uttale, som Brouwer (2004) fant, men en løsning på 

vokabularsjekken.  

I øyeblikket Gry har sagt ‘kla’, tilter Isa hodet opp og sier ‘klappe’ samtidig som han klapper 

med hendene (Fig. 11). Både Isa og Gry fullfører uttalen av ordet samtidig. Dette er en 

kollaborativ fullføring av ord (Lerner, 1996, s. 256) og et forsterket tegn på forståelse. Etter at 

Isa har plukket opp korrigeringen, skifter han blikkontakt til Abu og smiler delvis (Fig.12). 

Gry holder håndflatene i en forberedende klappeposisjon (Kendon, 2004), mens Isa plukker 

opp korrigeringen (Fig. 11). Først når Isa har demonstrert forståelse ved å kollaborativt 

fullføre korrigeringen, fullfører hun klappebevegelsen. Slik sett fungerer den andre 

klappebevegelsen til Gry både som en beat og en ikonisk gest: den markerer at 

vokabularsjekksekvensen er vellykket og viser at de har en felles forståelse om ordets innhold 

og språklige form. Gry smiler etter at hun har klappet (Fig. 12), og dette er ytterligere med på 

å signalisere at deltakernes felles forståelse. I overlapp starter også Abu å gjenta korrigeringen 

til Gry, samtidig som han har hendene i en post-anslag-posisjon (Kendon, 2004). Dermed har 

begge L2-talerne plukket opp reparasjonen i uttalen og bekreftet at ordet er semantisk riktig.  
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Etter to ulike språkorienterte sidesekvenser fortsetter igjen hovedaktiviteten, og L2-talerne 

kan gjengi det arabiske ordtaket på norsk. Abu fullfører turen i linje 33 med korrekt uttale av 

ordet ‘klappe’, samtidig som han klapper tydelig én gang (Fig. 13). Isa kommer med en 

foregripende avslutning (Lerner, 1996, s. 245) i linje 34 (‘aleine’), mens han peker 

håndflatene mot Abu (Fig. 14). I linje 40 tar også Isa det nylig lærte ordet i bruk uten å vise 

noen tegn til nøling, og gjennomfører samtidig klappebevegelsen to ganger mens han sier 

ordet (Fig. 15). I dette utdraget tar både Abu og Isa i bruk ordet ‘klappe’ i hovedaktiviteten, 

og dette fungerer som interaksjonelle bevis på læring av ord. Dette eksempelet viser også at 

sosial samhandling og språkopplæring er nøye vevd sammen (Lilja, 2014, s. 112-113): i 

arbeidet med å forklare den arabiske versjonen av det norske ordtaket har L2-talerne både 

funnet det arabiske nøkkelordet, vist hverandre forståelse om ordets innhold, og lært den 

presise norske oversettelsen. Interessant er det at begge to gjennomfører klappebevegelsen 

presist timet med uttalen av ‘klappe’, selv etter at sidesekvensen er over. Dette gjør at 

klappingen fungerer både som en ikonisk gest som opprettholder intersubjektivitet og 

fremhever språkopplæring (Eskildsen og Wagner, 2013; 2015; Majlesi, 2015), og en beat, 

som understreker ordets relevans i hovedaktiviteten.  

Deloppsummering ‘Klippe’:  

Isa endrer samtalens deltakerrammeverk når han peker mot Abu og gjør ham relevant som 

deltaker for å finne en arabisk versjon av det norske ordtaket. Gry skaper et handlingsrom for 

de arabisktalende deltakerne for å komme frem til oversettelsen når hun endrer positur og ser 

ned i bordet. Verbale usikkerhetsmarkører samt fravær av blikkontakt viser at Isa er i en 

tenkeprosess. I ordletingssekvensen viser deltakerne hverandre felles forståelse ved hjelp av 

kodeveksling på arabisk og ved nesten synkroniserte klappebevegelser. Smiling og latter 

forekommer som markeringer på felles forståelse. Isa innleder en vokabularsjekk ved bruk av 

stigende intonasjon og klappebevegelse. Gry reparerer ordet med å korrigere uttale samtidig 

som hun klapper, og etter dette smiler Isa og Gry. Når hovedaktiviteten fortsetter, tar begge 

L2-talerne det nylig lærte ordet i bruk, og begge to utfører klappebevegelsen samtidig som de 

uttaler ordet.  
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4.2.3 ‘Klatre’: ordforklaring 

Dette eksempelet viser et utdrag fra samtalen mellom Khalid (L2) og Sofia (L1). 

I dette eksempelet snakker Khalid og Sofia om hvilke fritidsaktiviteter Sofia har. Det viser 

seg imidlertid at Khalid har problemer med å forstå betydningen av ordet klatre. Samtalen 

stopper opp, og det utvikler seg til å bli en ordforklaringssekvens hvor Sofia forklarer 

betydningen av ordet klatre. Deltakerens positurer og bruk av gestikk er fremtredende som 

modaliteter i dette eksempelet. 

 

I linje 10 svarer Sofia ‘jeg klatrer’, som blir avsluttet med stigende intonasjon (Sacks og 

Schegloff 1979), mens hun ser på Khalid (Fig.1). Khalid avventer responsen på TRP, og 

dermed blir det en unormalt lang pause hvor deltakerne ser på hverandre. I denne pausen lener 

Khalid seg fremover mot Sofia, får forstørrede øyne, tilter på hodet og snur øret til Sofia 

(Fig.2). Ved å lene seg fremover viser han at han orienterer seg mot Sofia og tilrettelegger for 

et nærmere interaksjonelt samarbeid hvor en ny aktivitet er i fokus; å høre etter hva hun sier 

(Schegloff, 1998). Sofia begynner deretter reparasjonen ‘du vet sånn eh’, og behandler 

positurendringen at han mangler forståelse om ordet. Positurendringen blir slik sett behandlet 

som en ikke-verbal reparasjonsninnledning (Koshik og Seo, 2010). Til nå har vi sett typiske 
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tegn på en ordforklaringssekvens: andrespråksbrukeren har selv identifisert ordet som 

problematisk (pause og hodevending i linje 11 og reparasjonsinnledningen i linje 12), og 

sekvensen tar form som en andre-initiert reparasjon. Det er imidlertid ikke vanlig at 

morsmålsbruker først behandler problemet som et forståelsesproblem (Mazeland og Zaman-

Zadeh, 2004). I linje 12 avbryter Khalid denne reparasjonen med en muntlig 

reparasjonsinnledning (‘hva sa- hva sa du’), samtidig som han lener seg enda mer mot Sofia. 

Dette indikerer at han behandler problemet som et hørselsproblem, noe som er preferert å 

gjøre fremfor å si at man ikke forstår eller godtar det som har blitt sagt (Svennevig, 2008). 

Sofia reparerer med å forandre verbet ‘klatrer’ til substantivet ‘klatring’.  
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I dette utdraget ser vi en nøye koordinert multimodal ordforklaringssekvens. Her gir Sofia 

ulike hint, beskrivelser av ulike handlinger og omstendigheter knyttet til fenomenet klatring, 

som skal få Khalid til å gjenkjenne ordets betydning. Sekvensen er et eksempel på 

«installments»: morsmålsbrukeren deler opp forklaringen i flere porsjoner og søker respons 

fra andrespråksbrukeren etter hver tur (Svennevig, 2018b). Gestikk, og særlig ikonisk gestikk, 

blir flittig brukt for å illustrere ulike delforklaringene, sammen med den hvite veggen og 

hennes egen kropp (Fig. 3-8). Hver tur inneholder ny informasjon, som blir kontekstualisert 

gjennom hennes bruk av multimodale ressurser. Anslaget i gestene sammenfaller presist med 

det sentrale ordet i turen (Kendon, 2004). I linje 30 bruker Sofia eksempelvis ulike ikoniske 

gester samtidig som hun sier henholdsvis ‘tau’ og ‘sikring’ etter hverandre i samme tur. Når 

hun sier ‘tau’, bruker hun hendene til å visualisere at hun drar i noe (Fig.7). Ordet ‘sikring’ 

blir ytret mens hun beveger hun hendene rundt midjen som om hun sikrer seg fast (Fig. 8). I 

dette utdraget sitter Khalid lent mer fremover mot Sofia, og bruker slik sett positur for å 

orientere seg mot forklaringene.  

Blikket til Sofia er nøye koordinert med utførelsen av de ulike gestene. Det får en deiktisk 

funksjon som fremhever meningen med håndbevegelsene. Ved flere anledninger ser hun på 

hendene like før nøkkelordet i turen ytres, og flytter blikket til Khalid når nøkkelordet 

presenteres (Streeck, 2009). Eksempelvis ser hun i linje 24 på egen hånd (Fig. 3) helt til hun 

flytter blikket til Khalid når hun sier ‘vegg’ (Fig. 4). Det samme mønsteret finner man i linje 

26 hvor hun flytter blikket fra egne hender til mottakeren når hun sier ‘knotter’ (Fig. 5). I 

disse turene vender Khalid noe på hodet og retter blikket mot hendene hennes og behandler 

slik sett blikket på hendene hennes som relevante i problemsignaliseringen. Eksempelvis 

følger blikket hans med på Sofias hånd etter at hun fremhevet håndens funksjon med eget 

blikk i linje 24 (Fig. 4). Sofia avslutter hver forklaring med stigende intonasjon (utenom linje 

30), og legger inn pauser, slik at Khalid skal få tid til å tolke de kroppslige og verbale 

elementene i forklaringene. Gestene fryses helt til Khalid responderer (Svennevig, 2018b). 

Khalid responderer minimalt etter hver forklaring med den minimale kvitteringen ‘ja’. 

Dermed viser han også muntlig sin rolle som aktiv samtalepartner og en orientering mot 

landskapet av multimodale ressurser. Ved å gjøre dette hevder han forståelse. 
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I linje 32 kommer Khalid med en tilstandsskiftemarkør ‘ah’, og man kan se at han har fått 

forstørrede øyne, hever øyenbrynene og reiser overkroppen og hodet delvis bakover (Fig.9). 

‘Ah’ blir ytret først når øyenbrynene er maksimalt hevet (Mondada, 2011, s. 547-548). Dette 

er de første tegnene på at han gjenkjenner ordets innhold. I samme tur demonstrerer han 

forståelse når han kommer med omformuleringen ‘d-du liker cli-climb’. Å komme med en 

engelsk ekvivalent er en vanlig strategi for å løse ordforklaringssekvenser (Mazeland og 

Zaman-Zadeh, 2004). Samtidig som han sier ‘climb’, bruker han håndflaten til å peke skrått 

mot veggen (Fig. 10). Hånden får en deiktisk funksjon ved at den peker mot veggen, samtidig 

som den er ikonisk ved å være formet skrått for å signalisere retningen man klatrer i, nemlig 

oppover. Dette minner om Sofia sin gest da hun simulerte klatring i vegg (Fig. 4), og viser at 

han har vært oppmerksom på morsmålsbrukerens gester tidligere i samtalen (Lilja, 2014, s. 
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111). Å vise likhet med repetisjon av språklig materiale er med på å bygge og bevare den 

intersubjektive forståelsen i ordforklaringssekvenser i andrespråkssamtaler (Majlesi, 2015). 

Sammen med omformuleringen gjør håndbevegelsen hans mot veggen at Khalid i enda større 

grad demonstrerer forståelse for ordets referanse. Sofia godtar den multimodale handlingen og 

kommer med en vurdering (‘yeah’) mens hun utfører en lignende håndbevegelse som Khalid 

(Fig. 11). Deretter kommer Sofia med utdypende informasjon om hvilken type klatring hun 

driver med (‘rock climbing’). Ved å respondere på engelsk viser hun en orientering mot 

Khalid sin språklige kompetanse i engelsk. På dette punktet i samtalen har deltakerne vist 

hverandre felles forståelse om løsningen på referansen til ordet. 

I linje 37 sier Khalid ‘ja: du liker det’. Dette minner om turen i linje 32, men på grunn av at 

‘ah’ er byttet ut med ‘ja:’ og ‘cli-climb’ er byttet ut med ‘det’, viser han at han fortsetter 

hovedaktiviteten; å snakke om hva Sofia gjør på fritiden. I overlapp med denne turen sier 

Sofia ‘yeah’. Samtidig trekker både Khalid og Sofia hendene ned igjen tilbake til 

utgangsposisjon (Kendon, 2004) mens de smiler (Fig. 12). Tilbaketrekningen av hendene er et 

visuelt bevis på at de ikke lenger vurderer gestikk som like relevant for å fortsette 

hovedaktiviteten. Sammen med smilingen demonstrerer dette ytterligere at deltakerne har 

oppnådd felles forståelse. Sofia skifter også blikk fra Khalid mens hun setter seg i en ny 

posisjon på stolen (Fig. 13). Dette er videre med å signalisere at hun er over i en ny aktivitet. 

Deloppsummering: ‘Klatre’ 

De første tegnene til at Khalid synliggjør problemet i samtalen, er når han lener seg fremover 

mot Sofia, tilter på hodet og får forstørrede øyne. Sofia bruker gestikk, og særlig ikonisk 

gestikk, i en nøye koordinert ordforklaringssekvens.. Heving av øyenbryn, forstørrende øyne, 

endring av positur og tilstandsskiftemarkør er de første multimodale forståelsesmarkeringene 

til Khalid. Han demonstrerer forståelse ved å komme med en omformulering samtidig som 

han utfører en tidligere relevant gest fra forklaringssekvensen. Sofia aksepterer Khalids 

tolkning samtidig som hun speiler en lignende gest, og begge deltakerne smiler som en del av 

forståelsesmarkeringen. Like etter ser man endringer som tyder på at deltakerne er ferdige 

med sidesekvensen og er tilbake til hovedaktiviteten; hendene returnerer til utgangsposisjon 

og posituren til Sofia endres. 
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4.2.4 ‘Perfeksjonist’: ordforklaring og uttalesekve ns 

Dette eksempelet viser et utdrag fra samtalen mellom Abu (L2), Gry (L1) og Isa (L2). 

I dette utdraget starter Gry å fortelle en historie (Sidnell, 2010, s.182) om en dame hun 

kjenner, som hun karakteriserer for å være en perfeksjonist. Dette ordet ser ut til å være 

problematisk for deltakerne. I eksempelet identifiserer andrespråksbrukerne ulike 

kommunikative problemer med ordet på forskjellige steder i samtalen, og Gry navigerer flittig 

mellom Isa og Abu for å sikre at begge forstår. Eksempelet starter som en 

ordforklaringssekvens, men ekspanderer til å bli en uttalesekvens hvor deltakerne øver inn 

ordet ved å repetere det. Deltakernes positurer, bruk av objekter og gestikk er sentrale 

modaliteter i dette eksempelet.  

 

 

Gry avslutter turen i linje 8 med å se på Isa. I pausen i linje 9 og i turen til Gry i linje 10 

endrer Isa positur fra en «lyttende stilling» hvor han sitter bakoverlent på stolen og støtter 

haka med hånden (Fig. 1), til å lene overkroppen og hode fremover mot Gry (Fig. 2). Denne 

kroppslige endringen indikerer at Isa retter oppmerksomheten mot noe Gry har sagt i linje 8, 

og det fungerer som en forløper til en multimodal reparasjonsinnledning (Koshik og Seo, 
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2010). Deretter, i linje 11, kommer han med den muntlige reparasjonsinnledningen (‘hun var 

hva ?’); en andre-initiering av reparasjon. Når positurendring i seg selv ikke blir behandlet 

som en reparasjonsinnledning, er det gjerne fordi bevegelsen inntreffer på et sted i samtalen 

som ikke er relevant for å bytte turtaker. Likt som i Koshik og Seo (2010) sitt avvikende 

eksempel blir dette fulgt opp av en muntlig reparasjonsinnledning, som indikerer 

hørselsproblemer. Etter reparasjonsinnledningen ser man også at Abu lener seg mot de andre 

deltakerne, og dermed viser at han orienterer seg mot det problematiske i samtalen (Fig. 3). I 

linje 13 kommer Gry med en reparasjon ved å uttale ordet i en selvstendig tur, med sakte tale 

og trykk på flere av stavelsene, samtidig som hun lener seg fremover mot Isa. Slik sett bruker 

Gry egen positurendring for å tilrettelegge for at Isa skal få med seg riktig uttale (Fig. 3). I 

linje 14 starter Isa en ny sidesekvens når han kommer med reparasjonsinnledningen 

‘perfeksjon (°betyr- det betyr°)’. Dette er en eksplisitt indikasjon på at han ikke vet hva ordet 

betyr. Til nå har vi sett et mønster som er typisk for ordforklaringer; deltakerne behandler 

først problemet som et hørselsproblem, og deretter som et forståelsesproblem (Mazeland og 

Zaman-Zadeh, 2004).  
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I linje 17 kommer Gry med et løsningsforslag på engelsk, noe som er vanlig i 

ordforklaringssekvenser (Mazeland og Zaman-Zadeh, 2004). I linje 19 viser Isa verbale og 

visuelle tegn på forståelse for den engelske ekvivalenten: i overlapp med Gry repeterer han 

det engelske lånordet etterfulgt av ‘↑ja ha’, samtidig som han bøyer hodet og overkroppen 

bakover i en rask bevegelse mens han lukker øynene igjen (Fig. 5). Påhenget, som blir ytret 

med høy intonasjon viser at Isa har hørt, forstått og akseptert kandidatsvaret. Latterpartikkelen 

og det ørlille smilet er med på å vise at han er tilfreds med å ha identifisert ordet (Svennevig, 

2004). I samme tur viser han en eksplisitt forståelse for oversettelsen ved å komme med en 

omformulering; ‘[det kommer] from perfect’ mens han nikker forover og har øyekontakt med 

Gry og delvis smiler (Fig. 6). Slik sett demonstrerer Isa forståelse verbalt. Hodenikk i 

avslutningsdelen av prosodiske enheter signaliserer en umiddelbar respons fra mottakeren 

(Aoki, 2011). Gry kommer med en positiv vurdering på engelsk (‘yeah’) i linjene 20 og 21, 

samtidig som hun nikker med hodet og smiler forsiktig. På dette punktet i samtalen har 

dermed Isa og Gry vist hverandre en umiddelbar felles forståelse for ordets innhold.   
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I dette utdraget fortsetter Gry forklaringen av ordet i linje 30 og retter blikket mot Abu. Dette 

viser at hun gjør det relevant at han også viser forståelse for ordets innhold, som en likeverdig 

deltaker i samtalen. I linjen etter kommer Abu med en reparasjonsinnledning når han gjentar 

deler av problemkilden ‘perf-perfe’ i overlapp med Gry mens han lener seg inn mot de andre 

deltakerne (Fig. 7). Positur blir igjen relevant som modalitet til problemsignalisering. 

Stammingen og snakkingen i overlapp tyder på at Abu har problemer egen taleproduksjon av 

ordet. Dette er tegn på at han innleder en uttalesekvens (Brouwer, 2004). Dermed starter han 

en ny sidesekvens hvor deltakerne øver på å uttale ordet korrekt. I linje 32 og 33 (Fig. 8) 

gjentar Gry og Isa ordet i overlapp mens de har blikket rettet mot Abu. Til tross for at Isa har 

en noe avvikende uttale (‘perfeksjonyst’), viser han at han nå har identifisert ordet nok til å 

gjenta det for Abu. I linje 34 tilbyr Gry å skrive ned ordet mens hun vender både overkroppen 

og blikket mot arket foran Abu og griper etter pennen. Med dette endrer hun samtalens 

deltakerrammeverk (Goodwin, 2007), og modaliteter som positur, penn og ark muliggjør en 

læringsaktivitet mellom Gry og Abu. Abu smiler underveis og etter han gjentar ordet i selv-

adressert tale: først i to bruddstykker og i overlapp i linje 35, og deretter med lavt volum i 

linje 45 (Fig. 11). Kurhila fant ut at latter forekommer når L2 har lagt ned en innsats for å ytre 

ordet korrekt uten hjelp fra L1 (Kurhila, 2006, s. 150). Hun trekker paralleller til latteren som 

oppstår i doktor og pasient-samtaler (Haakana, 1999, s. 172), og mener latteren i ordsøk kan 

indikere at situasjonen er sensitiv (‘delicate’). I dette tilfellet kan smilingen til Abu ha samme 

funksjon som latteren; han er klar over at ‘perfeksjonist’ er problematisk å uttale, og gjør med 

dette relevant sin identitet som andrespråkstaler. Slik sett skaper han en asymmetri i samtalen. 

Denne asymmetrien er særlig tydelig når Gry skriver ned ordet for ham mens han vender 

overkroppen vekk fra de andre (Fig. 11).  

Samtidig som Abu og Gry orienterer seg mot skriveaktiviteten, starter Isa å øve inn uttalen av 

ordet i selv-adressert tale, med overkroppen og blikket vendt vekk fra de andre deltakerne 

(Fig. 9). Samtidig som han repeterer bruddstykker av ordet i linje 38, griper han mot koppen. 

Dette viser ytterligere at han nå er over i en ny aktivitet; å memorere og øve inn uttalen. Disse 

repetisjonene kommer etter at Isa har vist forståelse for referansen til ordet i 

ordforklaringssekvensen. Det er et eksempel på hvordan andrespråksbrukere ekspanderer 

språkorienterte sekvenser og orienterer seg mot språkopplæring (Svennevig, 2018a). Til tross 

for at Gry er opptatt med å skrive ned ordet for Abu, snur hun overkroppen mot Isa og peker 

mens hun fremfører den muntlige vurderingen ‘ja h ,’ (Fig. 10). Med dette endrer hun 

samtalens deltakerrammeverk (Goodwin, 2007). Pekingen er ikke rettet mot Isa, men rett 
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frem. Slik sett er det en abstrakt deiktisk gest, og en beat, som understreker den positive 

vurderingen hennes. Denne nøye koordinerte multimodale handlingen viser at Gry er bevisst 

rollen som språkekspert for to andrespråksbrukere, og at hun behandler repetisjonene til Isa 

som relevante for å lære seg den riktige uttalen. Positur og gestikk er slik sett relevante 

modaliteter i forståelsesmarkering og for å orientere seg mot språkopplæring. 

 

 

 
Fig. 12 

 
Fig. 13 

 
Fig. 14 

 
Fig. 15 

 
Fig. 16 

 
Fig. 17 



63 
 

I dette utdraget fortsetter deltakerne å øve inn rett uttale av ordet ‘perfeksjonist’. I linje 48 

kontrasterer Abu med et annet ord med nærliggende uttale (‘ikke pensjonist’) mens han 

smiler, og konstruerer det dermed til å være spøkefullt. Dette fungerer som en 

memoreringsteknikk. Like etter ler alle deltakerne (Fig. 12) og behandler kontrasteringen som 

spøkefullt, som en «laughable» (Glenn, 2003). I linje 57 leser Abu ordet som Gry har skrevet 

ned, og smiler på slutten av turen (Fig. 13). Dette minner om funnene til Eskildsen og 

Theodórsdóttir (2017, s. 152-154), hvor språkeksperten skriver ned ordet som repareres. Den 

utviste forståelsen, her i form av korrekt og tydelig uttale av ordet, blir ikke ytret før ordet er 

skrevet ned. Slik sett har deltakerne orientert seg mot skriving som en relevant 

språkopplæringsaktivitet. Etter dette fortsetter Gry å forklare betydningen av ordet 

‘perfeksjonist’ – denne gangen rettet spesifikt mot Abu. Forklaringer forekommer når ordet i 

seg selv ikke er tilstrekkelig for å oppnå intersubjektivitet (Theodórsdóttir, 2018, s. 37). 

Tidligere i samtalen har Abu fortalt at han jobber som kokk. I linje 59 og 60 bruker Gry denne 

informasjonen til å gjøre forklaringen individuelt rettet mot Abu. I linje 66 uttaler Abu slutten 

av ordet perfekt (‘fekt’) i overlapp med Gry – en kollaborativ fullføring av ord (Lerner, 1996, 

s. 256), og et forsterket tegn på forståelse. I øyeblikket han avslutter denne turen, slipper han 

pennen, smiler og ser vekk (Fig.14-15). I linje 67 kommer Gry med en positiv vurdering med 

avsluttende intonasjon samtidig som hun peker mot ham (Fig. 15). Dette er andre gang i 

eksempelet hvor Gry bruker peking som modalitet for å vurdere deltakernes utviste forståelse 

(se Fig. 10, utdrag 1/4). I pausen i linje 68 ser man at Gry fastholder blikket på Abu og smiler, 

mens Abu griper etter koppen på bordet og smiler (Fig. 16). Smilingen fungerer som 

forståelsesmarkering på grunn av dets sekvensielle plassering. I linje 74 returnerer Gry til 

hovedaktiviteten, som er å snakke om damen hun kjente som var perfeksjonist. Samtidig med 

dette drikker Abu av koppen og viser dermed at han ikke lenger er opptatt med 

sideaktiviteten.  

Deloppsummering ‘Perfeksjonist’:  

I dette eksempelet fungerer positurendringen til Isa som en forløper til reparasjonsinnledning. 

Isa viser først forståelse ved å gjøre en rask vending bakover med hodet og overkroppen, 

samtidig som han repeterer ordet med påhenget ja, i tillegg til en latterpartikkel. I de 

resterende utdragene jobber Isa med å øve inn og memorere ordet i en individuell 

læringsaktivitet, samtidig som Abu og Gry skaper en egen læringsaktivitet ved å utnytte ark 

og penn som multimodale ressurser. Når Gry vender kroppen mot Isa og peker samtidig som 
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hun muntlig vurderer repetisjonene hans og smiler, behandler hun Isa sin individuelle 

læringsaktivitet som relevant for å vise forståelse. Abu viser ytterligere forståelse når han 

kommer med en kollaborativ fullføring med Gry, og rett etterpå slipper pennen, snur seg vekk 

og smiler. L2-talerne viser hvordan drikking av kopp, sammen med endring av positur og 

blikk, fungerer som multimodale forståelsessignaler.   

4.2.5 ‘Speil’: ordsøk  

Dette eksempelet viser et utdrag fra samtalen mellom Omar (L2) og Tine (L1). 

I dette eksempelet ser vi at Omar og Tine jobber med en av oppgavene i oppgaveheftet. 

Oppgaven går ut at andrespråksbrukeren skal snakke om det han ser på bildet på arket. Først 

blir deltakerne enige om at det er en mann som ser i et butikkvindu, men Omar vil frem til at 

annet ord. Som utdraget under vil vise, utvikler det seg til å bli en ordletingssekvens for å 

komme frem til ordet ‘speil’. I dette eksempelet er særlig mimikk og gestikk sentrale 

modaliteter.  
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I starten av utdraget viser Omar typiske tegn på at han er i et ordsøk: lydforlengelser i linje 13 

etterfulgt av en pause hvor han ser vekk og har et såkalt «tenkefjes» (Fig. 2), og verbale 

markører på at han mangler et ord (‘hva den’ og ‘hva er navn’). I linje 17 sier han ‘forstår 

vindo’ og peker på tegningen mens han kommer med reparasjonsinnledningen ‘hva er navn’ 

(Fig. 3). Dermed viser han problemer med å fortsette den pågående aktiviteten i samtalen, og 

starter en sidesekvens for å finne et annet ord for referenten på tegningen. Likt som i ‘Sir’ 

bruker Omar deiktisk gestikk for å søke vokabularhjelp fra Tine (Gullberg, 1998). Det 

utvikler seg til å bli et kollaborativt ordsøk, og Tine viser eksplisitt deltakelse når hun gjetter 

kandidatord i linjene 19, 25 og 33. Til denne meningsskapningen orienterer deltakerne seg 

mot de tilgjengelige modalitetene rundt seg. Eksempelvis bruker Omar i linje 24 mobilen til å 

tromme med fingrene på mens han sier ‘hva den navn’ (Fig. 5). Han bruker også ikoniske 

gester for å hinte til ordet når han bruker hendene til å illustrere at han ser på et speil (Fig. 6) 

og når han former noe som ligner en vask (Fig. 7). I linje 38 har deltakerne enda ikke kommet 

frem til riktig ord, noe som tydeliggjøres av at Omar klør seg på haka og ser vekk mens han 

sier ‘hva ska jeg si’ (Fig.8). Dette viser at han fremdeles ikke har gitt opp å lete etter ordet 

som en individuell aktivitet (Goodwin og Goodwin, 1986). Tine ser på Omar med et 

konsentrert ansiktsuttrykk mens hun lener seg mot ham. Dette viser at hun har inntatt en aktiv 

lytterrolle etter flere mislykkede forsøk på å gjenopprette forståelse.   
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I siste del av pausen i linje 39 ser vi at ansiktsuttrykket til Tine endrer seg: forstørrede øyne, 

hevede øyenbryn blir tydelig samtidig som hun lener overkroppen noe bakover (Fig.9). I 

linjen etterpå kommer hun med en tilstandsskiftemarkør, samtidig som hun slipper pennen 

hun har holdt i hånden (Fig.10). Som i funnene til Mondada blir den verbale 

tilstandsskiftemarkøren ytret først når øyenbrynene er maksimalt hevet (Mondada, 2011, s. 

547-548). Hittil har Tine vist de første tegnene til at hun har oppfattet noe nytt; hun hevder 

forståelse. Omar orienterer seg mot dette ved å slippe hånden fra haka, tilte hodet opp og møte 

blikket til Tine (Fig. 10-11). I pausen gjør Tine en slags «vindusviskerbevegelse» (Fig. 12). 

Denne gesten minner om den Omar utførte i forrige utdrag da han hintet til ordet (Fig. 6). Slik 

sett bruker hun ikonisk gestikk for å demonstrere forståelse av ordets innhold, og viser at hun 

har forstått relevansen av Omars tidligere gest. Når Tine sier ‘står’, ser vi at Omar begynner å 

smile (Fig.13). Smilingen fungerer her som en forståelsesmarkering, og mer konkret fungerer 

det som en positiv vurdering og akseptering av løsningen. Dette minner om funnene til 

Kaukomaa et al. (2015), som viser hvordan mottakerens smiling initierer en overgang fra en 

nøytral eller seriøst emosjonell holdning til en mer positiv eller humoristisk holdning. I dette 

tilfellet indikerer smilingen overgangen fra problemfasen til avslutningsfasen av ordsøket. 

Park (2007) viser at smiling er et tegn på at deltakerne «feirer» som en del av avslutningen på 

ordsøk. Forskjellen er imidlertid at smilingen inntreffer før løsningsordet er presentert, og før 

Omar muntlig har vist aksept for Tines gestikulering. I turen etterpå sier Omar ‘ja’ mens han 

nikker med hodet, og bekrefter dermed også at Tine er på rett spor. 
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I dette utdraget venter Tine med å presentere kandidatsvaret, til tross for at Omar har gitt de 

første signalene om at han forstår gestene. Tine bruker ikonisk gestikk for å illustrere ordets 

innhold og for å skape et mer fullstendig uttrykk. I linje 42-45 ser hun rett frem mens hun 

utfører to ulike gester: mens hun sier ‘når du’ (Fig.14) utfører hun en gest som viser 

barbering, og når hun sier ‘fikse’ (Fig. 15) tar hun seg på hodet likt som om man steller håret. 

Omar fortsetter å smile og kvittere med ‘ja’ i overlapp, samtidig som han nikker med hodet, 

og viser dermed at han forstår gestene hennes. I linje 49 fremfører Tine løsningen, ‘speil .’, 

samtidig som hun utfører en rask pekebevegelse og ser mot Omar (Fig. 16). I linjen etter 

kvitterer Omar ved å gjenta løsningen med smilende stemme og avsluttende intonasjon mens 

han utfører en rask pekebevegelse mot arket og vender blikket i samme retning (Fig. 17).  

Pekingen til deltakerne får ulike funksjoner, men begge fungerer som beat og understreker 

poenget med det verbale som uttales samtidig. Tines peking understreker løsningen og 
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fungerer som en tur-tildeler (Mondada, 2007) som peker på Omar og gjør ham relevant som 

mottaker. Blikkontakten på slutten av turen er ytterligere med på å invitere en respons fra 

Omar (Rossano, 2012). Omar peker i retning av arket og refererer dermed til løsningen på 

teningen. Pekingen tydeliggjør dermed at han kvitterer for løsningen. En repetisjon er i seg 

selv en kvittering, men pekingen gjør at repetisjonen ikke bare blir behandlet som oppfattet, 

men som forstått. Til forskjell fra Tine, skifter han blikk når han utfører pekebevegelsen. 

Sammen med det påfølgende blikkskiftet til Omar, fungerer den som en avslutningsmarkør på 

ordsøket. Slik sett blir pekingen til Omar en ressurs for å eksplisitt markere felles forståelse. 

Mondada (2007, s. 218-219) fant ut hvordan peking projiserte avslutningen på et ordsøk. Etter 

å ha holdt pekegesten i samme posisjon over en stund, trekker deltakeren tilbake 

pekebevegelsen samtidig som han godkjenner kandidatordet. Dette funnet ligner på pekingen 

til Omar. Pekegestene til Tine og Omar skiller seg fra dette eksempelet til Mondada ved at de 

begge blir utført i én rask bevegelse. Fellestrekket er at pekingen fungerer som en 

forståelsesmarkering i ordsøk. Etter pekingen repeterer deltakerne kandidatordet i linje 53 og 

54. Begge repetisjonene har avsluttende intonasjon og fungerer som kvitteringer. 

Repetisjonen til Tine blir ytret mens hun smiler. Repetisjonen til Omar blir ytret med 

smilende stemme og etterfølges av påhengsordet ‘ja’. Ordet ‘ja’ og smilingen signaliserer at 

ordet ikke bare er hørt, men også forstått og akseptert (Svennevig, 2004). Dette er typiske 

markører for både aksept og feiring som en del av avslutningen på ordsøk.  
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I linje 55 kommer Tine med en vurdering av ordet speil som forslag til hva Omar ser på 

tegningen mens hun peker på Omar (Fig. 18). Hun fremfører vurderingen med smilende 

stemme. Sammenligner man smilet hennes med smilet hun hadde da Omar kvitterer for 

kandidatordet (Fig. 17), er det tydelig at dette er et bredere smil. I overlapp ser vi at Omar 

med smilende stemme sier ‘se’ og ler, og kommer i den påfølgende turen med 

minimalresponsen ‘ja’. Dette viser at deltakerne ikke bare er enige om kandidatordet, som 

forrige utdrag i hovedsak viste, men også at de har en felles forståelse av at mannen på bildet 

‘kanskje’ kan speile seg også. Tine kommer med en modifisert gjentakelse av denne ytringen 
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i linje 59 (‘kanskje det er det han står og ser på seg selv), mens hun ser rett frem og 

visualiserer at hun står foran et speil. Dette blir behandlet med latter av Omar i linje 61.  

Peräkylä og Ruusuvuori (2009) viser hvordan ansiktsuttrykk, sammen med verbale ytringer i 

vurderinger, bidrar til å markere talerens emosjonelle holdning til temaet, og til å sikre en 

passende respons fra mottakeren. Som i deres tilfeller blir den emosjonelle holdningen til Tine 

i linje 55 gjengjeldt av Omar. Dette vises blant annet ved at han smiler ekstra bredt og ler 

(linje 56, 61, 63 og 66) ved flere anledninger etter denne turen. Den tydelige smilingen til 

deltakerne strekker seg over flere turer; fra linje 55-66 (Fig. 18-20). Den sekvensielle 

konteksten til smilingen og latteren indikerer at begge deltakerne behandler det som 

humoristisk at Omar har gjettet at mannen på tegningen speiler seg i butikkvinduet. Dette 

viser hvordan smiling kan være markering for felles forståelse for bruken av løsningsordet i 

hovedaktiviteten. Tines overtydelige bruk av kroppsspråk for å illustrere aktiviteten å speile 

seg (Fig. 14, 15 og 19) blir også behandlet av smil og latter fra Omar. Dette er ytterligere med 

på å vise deltakerens felles forståelse for aktiviteten som illustreres. En «laughable» blir 

typisk konstruert av ulike modaliteter og når noe blir overtydelig (Ford og Fox, 2010). I linje 

67 ser vi en endring i begge deltakernes kroppsspråk. Begge deltakerne har blikket rettet ned i 

hvert sitt oppgaveark, og smilingen er ikke lenger like tydelig (Fig. 21). Omar sitter ikke 

lenger med pennen i hånda, men hviler armene i kors, og Tine holder arket i hendene. Dette 

viser at de er tilbake til noe som tilsvarer utgangsposisjon (Kendon, 2004). Deltakerne viser 

dermed at de er ferdige med å behandle det kontekstuelle poenget med ‘speil’ som spøkefullt.  

Deloppsummering, ‘Speil’: 

I dette eksempelet ser vi hvordan mimikk, og mer spesifikt tenkefjeset til Omar, blir en 

relevant modalitet i problemsignaliseringen. Tine orienterer seg mot problemet ved å komme 

med gjetninger av ulike kandidatord. Tine hevder forståelse når hun hever øyenbryn, får 

forstørrede øyne og lener seg bakover samtidig som hun kommer med en 

tilstandsskiftemarkør. Like etterpå demonstrerer hun forståelse for kandidatordet ved å bruke 

ikonisk gestikk for å illustrere at hun speiler seg. Omar sin smiling og bekreftende 

minimalresponser viser at han aksepterer og positivt vurderer Tines utviste forståelse. Peking 

blir brukt som en ressurs når Tine presenterer kandidatordet, og Omar peker igjen når han 

kvitterer og hevder forståelse av kandidatordet. Smiling og latter blir markører for felles 

forståelse for flere ting: aktiviteten å speile seg, samt for å vise forståelse for ordet i 
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konteksten på tegningen. Deltakerne viser at de går videre i oppgaven blant annet ved å endre 

positurer og ved at smilingen har avtatt.   

4.3 ‘Stamp’: et avvikende eksempel   

Dette eksempelet viser et utdrag fra samtalen mellom Abu (L2), Gry (L1) og Isa (L2).   

Eksempelet viser et ordsøk som ekspanderer kraftig. Det illustrerer hvordan multimodale 

ressurser brukes i en språkorientert sekvens som ikke resulterer i full forståelse. Før dette 

utdraget har deltakerne snakket lenge om fysikk, og det er for det meste Isa og Gry som har 

kommet med talebidrag. I dette utdraget prøver Isa å forklare noe en forsker en gang sa om 

fysikk som en vitenskap. Det oppstår imidlertid problemer med å finne den norske 

oversettelsen for ‘stamp’, og historien settes på pause mens deltakerne forsøker å finne 

løsningen. Det engelske ordet ‘stamp’ kan bety flere ting på norsk, deriblant stempel og 

frimerke. Morsmålsbrukeren kommer i dette eksempelet med løsningen ‘stempel’. 

Andrespråksbrukerne viser derimot at de ikke sikre på at dette er den riktige løsningen. 

Modalitetene mimikk og gestikk er med på å underbygge at løsningen er feil, og at det er 

frimerke som er det rette ordet. Det resulterer i en ny reparasjonsinnledning, som gjør at 

morsmålsbrukeren må gjenta kandidatordet på nytt. Til tross for at deltakerne til slutt viser 

aksept for oppklaringen og returnerer til hovedaktiviteten, viser deltakerne også her tegn til at 

ordsøket ikke har resultert i full forståelse.   
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I dette utdraget ser vi en typisk start på en ordletingssekvens. Etter at Isa har påbegynt en 

historie (Sidnell, 2010, s.179) oppstår det pause og nølingsmarkør (‘eh’) i linje 2, samtidig 

som han ser vekk fra de andre deltakerne, støtter albuene på bordet mens hendene er delvis 

foldet og har et ansikt lignende tenkefjes (Fig. 2). I linje 3 ser han på Gry og inviterer henne 
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til å delta i ordsøket mens han innleder en selv-initiert reparasjon (‘hva heter stamps in 

english’). Gry viser en orientering mot denne invitasjonen kroppslig ved at hun endrer positur 

fra å sitte i en avslappet stilling på stolen til å rette opp og lene overkroppen og hodet mot Isa. 

I linje 5 kommer hun med en repetisjon fremført med høy intonasjon, og dette fungerer som 

en reparasjonsinnledning. Repetisjonen kan tolkes til å utføre flere ting; en anmodning om 

bekreftelse på at hun har oppfattet ordet riktig og for å sjekke den engelske uttalen (Koshik og 

Seo, 2012). Isa reparerer i linje 6 og 7 ved å slå håndflatene sammen og ved å gjenta ordet 

samt å komme med uhørbar forklaring ‘(like the collect) skam-stamp’ samtidig som han 

bruker fingrene til å tegne en rektangellignende form på bordet (Fig.3). I linje 9 indikerer Gry 

en usikkerhet om kandidaten hun ytret i forrige tur når hun selv-reparerer med ‘nei’. Videre i 

utdraget kommer Isa med ulike forsøk på å finne ordet og får også hjelp av Abu som 

involveres i linje 13. Deltakerne orienterer seg mot ressurser som gestikk, bord og ark i 

problemsignaliseringen. Særlig interessant er Isa sin tur ‘ehm ikke stamp’ i linje 12, hvor han 

samtidig utfører en ikonisk gest som ligner stempelbevegelser (Fig.4). Jeg tolker dette til å 

være stempelbevegelser på grunn av det verbale nøkkelordet ‘stamp’ inntreffer samtidig med 

utførelsen av gesten. Dette kan sies å være hva Kurhila (2006) kaller for ‘semantic 

contiguity’: når løsningen blir forsøkt løst ved å referere til noe kontrasterende, som i dette 

tilfellet blir gjort relevant med referansen til gesten. Blikket til Isa er rettet mot egne hender 

ved utførelsen av stempelbevegelsen, og i pausen som følger, holder han gesten en post-

anslag-posisjon (Kendon, 2004) mens han ser på Gry og slik sett inviterer til en respons 

(Goodwin og Goodwin, 1986). Samtidig med denne turen ser man at ansiktsuttrykket til Gry 

har blitt mer konsentrert; smalere øyne og lavere øyenbryn (Fig. 4). I linje 15 bruker Abu 

fingrene til å forme en rektangellignende form på arket (Fig. 5), og i linje 20 tegner Isa på nytt 

en rektangellignende form på bordet mens han sier ‘stamp’ (Fig. 6). L2-talerne underbygger 

gestenes relevans i problemsignaliseringen ved å rette blikket på egne hender når de utfører 

disse ikoniske gestene (Streeck, 2009). Ved å komme med nye verbale hint og gester viser Isa 

og Abu at de behandler Gry sitt konsentrerte ansiktsuttrykk og manglende verbal respons som 

tegn på at hun ikke har forstått løsningen.  
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I dette utdraget intensiveres deltakernes kollaborative arbeid med å komme frem til løsningen. 

I linje 26 tar Isa fysisk arket fra hendene til Abu mens han snakker i munnen på ham (Fig. 7). 

Gry viser at hun orienterer seg mot L2-talernes arbeid ved at hun følger bevegelsene til arket 

med blikket; først er det Abu som tegner på det og så er det Isa som tar tak i det (Fig. 7). 

Ansiktsuttrykket hennes er nå mer konsentrert, og man kan se antydninger til rynket panne 

(Kaukomaa et. al, 2014). I linje 31 løfter Gry opp hodet og overkroppen og ser mot Isa med 

forstørrede øyne og hevede øyenbryn, mens hun sier ‘åja’ (Fig. 8). ‘Å’ er en 

tilstandsskiftemarkør som indikerer at hun viser oppfattelse for nye nytt, og påhenget ‘ja’ gjør 

at turen signaliserer en større identifisering. I samme tur sier hun ‘stempel’ med emfatisk 

trykk, samtidig som hun lener overkroppen mot Isa (Fig. 9) og begynner å smile. Isa og Abu 

smiler imidlertid ikke, men opprettholder ansiktsuttrykkene fra tidligere i 

problemsignaliseringen. Etter en minimal pause repeterer Isa ordet spørrende, og nikker 

bakover med hodet mens han beholder blikkontakt med Gry (Fig. 10). Hodenikk kan 

forekomme i avslutningsdelen av prosodiske enheter i turen (Aoki, 2011), som sammen med 
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opprettholdelse av blikkontakt mot slutten av et andreledd (Rossano, 2012) inviterer til en 

umiddelbar respons fra mottakeren. Når ord blir fremført på en spørrende måte, kreves det et 

nøye koordinert samarbeid mellom deltakerne for å etablere hva som er problemet. I dette 

tilfellet kan repetisjonen i tredjeposisjon utføre to ting samtidig; sjekke om man hører riktig 

ord og at man uttaler det riktig (Koshik og Seo, 2012). Gry responderer minimalt med 

typekonformitetssvaret ‘jah’ i linje 34 mens hun smiler, delvis i overlapp med Abu sin 

repetisjon. Abu hviler hodet i hånden og blikkveksler mellom Isa og Gry mens han fremfører 

repetisjonen. Begge gjentakelsene til L2-talerne fungerer som reparasjonsinnledere (Sorjonen, 

1996; Schegloff, 1997) og viser at de søker en form for bekreftelse fra Gry omkring 

kandidatordet. Abu og Isa signaliserer ikke at de aksepterer eller «feirer» ordsøket (Park, 

2007) på samme måte som Gry.   

 

 

  

 

                                       

 

Når Isa sier ‘ikke’ og ‘ikke nei sånn’, en reparasjon i tredjeposisjon, avslører han en 

misforståelse om turen hvor Gry kom med kandidatløsningen i linje 31. I denne turen utfører 
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han også stempelbevegelsen, og denne multimodale handlingen er en avvisning av løsningen 

‘stempel’ (Fig. 11). Blikket til Gry er imidlertid ikke rettet mot hendene til Isa når han utfører 

stempelbevegelsen. Den minimale responsen i linje 37 (‘jah’) vitner om at Gry ikke har fått 

med seg at Isa hinter til at løsningen kan være feil. Siden Isa snakker noe uklart, hurtig, 

stammer, avbryter og gjentar seg selv, kan dette være årsaker til at Gry ikke har oppfattet det 

som har blitt sagt. En annen årsak kan være at hun ikke har hatt blikket rettet mot 

stempelbevegelsen, og at hun derfor ikke har koblet meningsinnholdet i det verbale med den 

ikoniske gesten. Et bevis på at Gry ikke har fått med seg gestens relevans, er fordi at hun ikke 

kommer med en muntlig fortolkning av stempelbevegelsen (Streeck, 2009).  

I linje 38 starter Isa en ny sidesekvens. Her deler han forklaringene opp i ulike porsjoner som 

han presenterer en etter en (Svennevig, 2018b). Forklaringer inntreffer i ordsøk når 

kandidatord ikke strekker til, og er metoder for å oppnå felles forståelse (Theodórsdóttir, 

2018, s.37). De verbale forklaringene kan tolkes til å henge sammen med de nøye koordinerte 

ikke-verbale bevegelsene hans. ‘Det er en rektangel’ ytres mens han bruker fingrene til å 

tegne noe som ligner en rektangel på arket (Fig.12). Med dette gjør han eksplisitt relevant den 

rektangellignende formen som både Abu og han selv tidligere har forsøkt å tegne med 

fingrene (se utdrag 1/6). Underveis i neste tur, presist sammen med det verbale ‘ligge på ark’, 

utfører han en beat og en deiktisk gest når han klapper to ganger på arket (Fig. 13). Dette 

indikerer at arket har en konkret, og ikke bare abstrakt, relevans for løsningsordet. I linje 38-

41 ser Isa nøye på hendene sine, og dette er med på å understreke den viktige betydningen av 

de multimodale handlingene. Samtidig som han sier ‘ark’, vender han blikket opp mot Gry 

(Fig. 14). Dette er med på underbygge at ‘ark’ er et nøkkelord i forklaringene (Streeck, 2009). 

Når Isa i sin tredje forklaringstur sier ‘sender til sånn post’ med avsluttende intonasjon, har 

han en åpen håndflate som peker vekk fra deltakerne (Fig. 15). Dette tolker jeg som en 

blanding av deiktisk og metaforisk gest, som abstrakt viser retningen som man sender posten 

mot. Isa ser mot retningen idet han utfører gesten og ser på Gry mens han holder hånden i 

post-anslag-posisjon. Samtidig som Isa legger inn korte verbale pauser, ser han på Gry på 

slutten av turene i linje 41 og 43. Gestene til Isa fortsetter eller fryses i pausen inntil 

tilbakemelding er mottatt fra Gry (Svennevig, 2018b). Denne forklaringssekvensen tyder på at 

den norske oversettelsen frimerke er det riktige ordet: det er formet som en rektangel, det 

plasseres på ark, og det brukes i forbindelse med å sende post.  
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Responsen til Gry er ‘mhm’ i linje 44. Turen blir fremført med høy tonehøyde mens hun 

nikker med hodet og har et alvorlig ansiktsuttrykk som hun beholder i den kommende pausen 

(Fig. 16). Til tross for at det verbale hevder forståelse (Sacks, 1992), er ansiktsuttrykket med 

på skape en tvetydighet. Det kan se ut som om Isa og Gry opererer med ulike forståelser av 

aktiviteten: Isa forsøker å gi ulike hint for å få bekreftet at Gry er helt sikker på at ‘stempel’ er 

rett ord, eller at hun kommer med forslag til et annet kandidatord, mens Gry sine ytringer ikke 

er tilpasset denne sekvensielle konteksten. Bruk av gester er ikke bare relevant for at taleren 

skal komme på ordet selv, men for at mottakeren kan komme med egne fortolkninger 

(Gullberg, 2011, s. 147). Dette gjør imidlertid ikke Gry. Istedenfor følger en unormalt lang 

pause, som setter en stopper for progressiviteten, og er et tegn på at det er et problem i 

samtalen. I pausen fortsetter Isa å holde øyekontakten med Gry og har et alvorlig 

ansiktsuttrykk (Fig. 16). Mot slutten av pausen flytter han blikket mot Abu. Dermed 

behandler han det fullstendige meningsinnholdet i ‘mhm’, pausen, blikkontakten og 

ansiktsuttrykket til Gry som ikke adekvate responser, og søker istedet respons fra Abu. Dette 

minner om funnene til Kurhila (2006): L1-taleren kan komme med responser som «mhm», 

som viser en felles forståelse utenfor ordsøket, og hjelper til med å holde samtalen flytende. 

Dette er imidlertid ikke nok for L2-taleren til å avslutte sekvensen hvis hen vil finne ut av et 

bestemt ord.  

 

 

 
Fig. 17 

 
Fig. 18 

 
Fig. 19 

 
Fig. 20 



79 
 

Når andrespråksbrukere får responsen «mhm», et nikk eller lignende, kan de innlede en 

reparasjon for å markere viktigheten av en slik respons, en slags sikkerhetssjekk (Koshik og 

Seo, 2012). Dette skjer også i dette tilfellet, når Abu i linje 46 sier ‘hva heter det’. Denne 

turen er imidlertid ikke en reparasjon, men en forfølgelse av responsen til Gry i linje 44 og et 

tydelig bevis på at ingen av deltakerne opplever hennes minimale respons som adekvat. I linje 

48 fremfører Gry nok en gang kandidatsvaret med stigende intonasjon (Fig. 17). Til forskjell 

fra første gang hun presenterte kandidatordet, virker denne turen mindre sikker da ordet er 

isolert og har stigende intonasjon. Abu behandler denne turen likt som etter første gang Gry 

kom med løsningen; en reparasjonsinitiering i form av en repetisjon høy tone og stigende 

intonasjon, i tillegg til en vending med hodet og blikkveksling mot Isa. Turen valideres av 

Gry med ‘jah ?’, samtidig som hun vender seg mot Isa (Fig. 18-19). 

Deretter repeterer både Isa og Abu ordet igjen i en overlapp i linjene 52 og 53. Abu fremfører 

denne gangen repetisjonen med lavt volum mens han tilter på hodet og skifter blikk til Isa. Til 

forskjell fra Abu, repeterer Isa ordet klart og tydelig i linje 53, mens han nikker forover og ser 

ned på arket han holder i hendene (Fig. 20). Dette er en vesentlig forskjell fra repetisjonen 

hans i linje 33, hvor Isa nikket bakover og beholdt blikkontakten med Gry. Repetisjonene til 

Isa og Abu kommer etter at Gry har gjentatt løsningen for andre gang, og etter at hun har 

vurdert deltakernes uttale av ordet. Gjentakelsene fungerer som kvitteringer på at deltakerne 

har oppfattet ordet, og sammen med blikkskiftet til Isa og Abu sikter de mot å runde av 

sekvensen. Repetisjonene demonstrerer ikke, men hevder, forståelse. Gry responderer med å 

nikke, smile og med minimalresponsen ‘mhm’. Verken Isa eller Abu har smilende ansikt, og 

det er heller ikke her tegn til «feiring» som en del av avslutningen på ordsøk. Dette avviker 

fra tidligere studier, som viser at avslutningen på språkorienterte sekvenser er mer 

fremtredende når sekvensen har ekspandert flere ganger.  
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I linje 55 fortsetter Isa historien han påbegynte før ordletingen oppstod. Dette er et muntlig 

bevis på at deltakerne har vist hverandre felles forståelse for oppklaringen. Etter mange 

runder med intens meningsforhandling ligger alt til rette for at Isa skal ta i bruk det nylig lærte 

ordet ‘stempel’ i hovedaktiviteten uten kommunikative problemer. Ruusuvuori og Peräkylä 

(2009) viser hvordan talerens smiling, akkompagnert med tale, kan hinte om hens emosjonelle 

holdning til det verbale. I dette tilfellet kan man skimte en endring i ansiktsuttrykket til Isa fra 

hvordan det var under sidesekvensen; det er nå et ørlite smil i ansiktet hans når han starter å 

fortelle historien på nytt (Fig. 21). Dette indikerer at han har en positiv emosjonell holdning 

til historien han forteller. På dette tidspunktet viser deltakerne at de er tilfredse med at 

hovedaktiviteten er gjenopprettet. De skal imidlertid gi noen signaler som viser en mindre 

grad av sikkerhet for løsningsordet i den nye situasjonelle konteksten.  

I linje 64 viser Isa problemer med taleproduksjonen, noe kort pause, nølingsmarkøren ‘eh’ og 

lydforlengelser viser. I neste tur sier han ‘stampel’, altså noe avvikende fra det som ble 

presentert. Samtidig som han uttaler ordet, peker Isa og ser mot Gry, som på dette tidspunktet 

tar en slurk av koppen (Fig. 22). Disse turene viser at han er noe usikker på ordet, og 

pekingen gjør at han orienterer seg mot Gry som den deltakeren i samtalen som språkekspert; 

det var hun som kom med denne løsningen, og derfor får hun også avgjøre om han tar det i 

bruk korrekt. Samtidig kan pekingen og blikket mot Gry fungere som en tur-tildeler, som gjør 

det relevant at hun kommer med en respons til historien (Kendon, 1967; Mondada, 2007). 

Etter at Isa har fremført poenget i historien, oppstår det en pause i samtalen fordi Gry drikker 

av koppen sin. I denne pausen ser Isa på Gry, og ansiktsuttrykket hans viser tegn til at han 

fremdeles har et ørlite smil (Fig. 23). Dette er slik sett med på å hinte til mottakeren om 

hvordan historiens punch-line skal tolkes (Ruusuvuori og Peräkylä, 2009). Som Jefferson 

(1978, s. 233-234) skriver, gjør historiefortellere som oftest ikke et poeng ut av at det blir en 

pause etter historien, eller at samtalepartneren ikke responderer adekvat. Istedenfor kan 

historiefortellere fremlegge neste komponent i historien, slik at samtalepartneren får en ny 

sjanse til å respondere mer adekvat. Dette skjer også her når Isa starter med å omformulere 

poenget sitt fra historien i linje 67. I overlapp med denne turen kommer den forsinkede 

responsen fra Gry: ‘mhm: .’ Ansiktsuttrykket til Gry kan her beskrives som at hun ikke 

smiler, rynker med pannen eller har andre tydelige uttrykk (Fig. 24). I linje 70 omformulerer 

Isa poenget sitt fra linje 67 og gjentar hele historien etter det. Dette viser at Isa behandler 

pausen, minimalresponsene og det noe uttrykksløse ansiktsuttrykket til Gry som ikke 

adekvate responser til historien (Pomerantz, 1984).  
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Samtidig som Isa forteller historien sin for andre gang, i linje 74-75, ser man at Gry begynner 

å få et konsentrert ansiktsuttrykk: lavere øyenbryn og smalere øyne (Fig. 25). 

Ansiktsuttrykket oppstår ikke på et overgangsrelevant sted, men heller som en respons til det 

som blir sagt av Isa (Kaukomaa et al., 2015). Dette ansiktsuttrykket ligner på ansiktsuttrykket 

Gry hadde i sidesekvensen (Fig. 4). I linje 83 sier hun ‘hm’ i overlapp med turen til Isa. 

Ansiktsuttrykket (Fig. 26) og den avvikende minimalresponsen er tegn på at hun undrer over 

noe pågående i samtalen. I samme linje ser man at Abu snur seg vekk fra deltakerne og klør 

seg på armen (Fig. 26). Han har heller ikke kommet med noen talebidrag etter at Isa 

gjenopptok hovedaktiviteten. Tidligere i samtalen hvor deltakerne har snakket om fysikk har 

turene hovedsakelig også vekslet mellom Isa og Gry. Dette er et annet interaksjonelt bevis på 

at hovedaktiviteten er gjenopprettet.  

I linje 86 ytrer igjen Isa nølemarkøren ‘eh’ før han uttaler ordet ‘stempel’. Rett før og 

samtidig som han uttaler ‘stempel’ bruker han fingrene til å tegne en rektangellignende form i 

luften. Denne rektangellignende formen har tidligere blitt forsøkt tegnet på ark og i luften av 

Isa og Abu i problemsignaliseringen, og ble eksplisitt gjort relevant for å forklare ordet i linje 

38. Dette er kontekstuelle bevis på at det Isa her forsøker å tegne, er formen som representerer 

nøkkelordet i fortellingen; frimerke. På grunn av at den ikoniske gesten inntreffer like etter 

verbale lyder som indikerer problemer med egen taleproduksjon, tolker jeg det som at Isa 

fremdeles ikke er helt sikker på om ordet ‘stempel’ er riktig i denne konteksten. I tillegg 

indikerer blikket hans at gesten er relevant i denne konteksten (Streeck, 2009) når han ser mot 

egne fingre når han sier ‘det heter’ (Fig. 27), og snur blikket til Gry når han sier nøkkelordet 

‘stempel’ (Fig. 28). Han beholder blikkontakten med Gry etter han er ferdig med å uttale 

nøkkelordet, og fortsetter og tegne firkanten med fingrene i den etterfølgende pausen. Blikket 

og gesten er slik sett med på å invitere en respons fra Gry. Gry kommer imidlertid ikke med 

en direkte respons, og istedenfor oppstår det en liten pause. Ansiktsuttrykket hennes i pausen 

har fremdeles en konsentrert mine (Fig. 28), noe som samlet sett gjør responsen ikke adekvat. 

Ordet ‘stempel’ passer heller ikke inn i konteksten til historien. Jeg tolker hovedpunktene i 

historien til Isa til å være dette: en forsker sa en gang at det bare er fysikk man kan oppfatte 

som ekte vitenskap, mens de andre vitenskapene er veldig enkle i forhold til fysikk, og er 

«bare» som å samle på frimerker.  
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I linje 88 kommer Gry med en modifisert gjentakelse av den forrige turen (‘m: det er bare et 

stempel ja’) hvor hun trekker frem nøkkelordet fra historien. Påhenget (‘ja) hevder forståelse 

og aksept (Svennevig, 2004). Denne turen fungerer som en kvittering og peker mot å avslutte 

sekvensen. På slutten av turen begynner hun å se vekk fra Isa (Fig. 29), noe som også 

indikerer at sekvensen avsluttes (Rossano, 2012). I de tolv neste sekundene ser Gry ut i luften, 

og ansiktsuttrykket hennes kan beskrives som lettere forundret; hevede øyenbryn og 

munnvikene vendt nedover. Den emosjonelle holdningen til Isa blir dermed ikke gjengjeldt av 

Gry, noe som fraviker fra funnene til studien til Peräkylä og Ruusuvuori (2009) om 

ansiktsuttrykk som vurderinger etter historier. Turen hennes i linje 91 (‘hm’) er i overlapp 

med turen til Isa og er samme respons hun kom med i linje 83. Dette er en dispreferert tur, 

fordi den er i overlapp og ikke er en relevant respons til poenget med historien. Blikkskiftet 

og ansiktsuttrykket til Gry (Fig. 30) er ytterligere med på å synliggjøre at det har oppstått en 

usikkerhet i tidligere turer.  
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Gry kommer med en vurdering i form av en omformulering i linje 94, som kan tolkes til å 

være noe avvikende fra vurderingen til Isa i linje 92 (‘krevende’ vs ‘spennende’). Vurderinger 

er vanlige å bruke for å avslutte større sekvensielle enheter som historier og temaer (Goodwin 

og Goodwin, 1987, s. 170). Gry kommer med denne avvikende vurderingen uten å ha 

blikkontakt med Isa, og samtidig som hun har et ansiktsuttrykk som ikke sammenfaller med at 

hun sier det er ‘spennende’. Isa behandler den multimodale vurderingen som noe avvikende 

når han kommer med reaksjonen i linje 94 (‘hmh’) og brått blikkskifte til Gry (Fig. 31). 

Deretter oppstår det en unormal lang pause hvor Gry fortsetter å kikke ut i luften (Fig. 32). I 

linje 97 sier Gry ‘ja,’, noe som fungerer som en avslutningsmarkør og en overgang til et nytt 

tema i samtalen. På slutten av turen i linje 99 møter hun blikket til Isa og signaliserer slik sett 

at hun søker en respons fra Isa om at hun kan fortsette å beholde de neste turene for å drive 

samtalen fremover (Fig. 33). Samlet sett er det flere tegn i dette utdraget som indikerer at Gry 

vil runde av og skifte tema.  

Deloppsummering: ‘Stamp’  

I motsetning til de andre analyseeksemplene resulterer ikke denne språkorienterte sekvensen i 

full forståelse. Det er flere interaksjonelle bevis på at ‘stempel’ ikke er rett ord. Først og 

fremst uttrykker Isa eksplisitt to ganger i samtalen at han ikke mener at ordet er stempel (i 

linje 12 og 36). I begge tilfellene utfører han samme stempelbevegelse og titter på hendene 

rett før nøkkelordet inntreffer. Dette tyder på at han mener ordet ‘stamp’ ikke hører sammen 

med stempelbevegelsen, altså referansen til den norske oversettelsen ‘stempel’. For det andre 

er den multimodale forklaringssekvensen til Isa i linje 38-43 et tydelig eksempel på at 

løsningsordet er ‘frimerke’. I turene etter denne forklaringssekvensen hevder Gry verbalt 

forståelse, men ansiktsuttrykket og den påfølgende pausen indikerer en tvetydighet. L2-

talerne behandler denne responsen som ikke adekvat. For det tredje er det kun Gry som smiler 

etter at hun presenterer kandidatordet. De andre deltakerne repeterer ‘stempel’ med spørrende 

intonasjon og har spørrende ansiktsuttrykk. Til tross for fraværende «feiring» etter endt 

ordsøk fortsetter deltakerne hovedaktiviteten. To av deltakerne, Isa og Gry, viser imidlertid 

begge tegn på at ordsøket ikke var vellykket når ordet tas i bruk i ny kontekst. Etter den lange 

ordletingssekvensen er over, forteller Isa historien i to omganger. I forkant av og samtidig 

som at Isa tar i bruk det nylig lærte ordet inntreffer det verbale usikkerhetsmarkører og en 

ikonisk gest som illustrerer frimerke, og ikke stempel. Det konsentrerte ansiktsuttrykket til 

Gry oppstår som en respons til det som blir sagt av Isa, og avviker fra den emosjonelle 
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holdningen til Isa. Ansiktsuttrykket oppstår sammen med disprererte turer og avvikende 

vurdering av historien, samt at hun flere ganger forsøker å runde av sekvensen. Sist, men ikke 

minst, passer ikke ordet ‘stempel’ inn i konteksten til historien til Isa. Eksempelet viser 

hvordan multimodale ressurser som gestikk og mimikk kan indikere at den språkorienterte 

sekvensen ikke resulterer i full forståelse.  
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5 Oppsummerende drøfting  
Gjennom detaljerte analyser av ulike språkorienterte sekvenser har jeg identifisert hvordan 

deltakerne bruker multimodale ressurser til problemsignalisering og forståelsesmarkering. 

Som tidligere påpekt, er det ikke mulig å analysere modaliteter i interaksjon separat, da hver 

modalitet har ulike egenskaper som bidrar til å skape en del av handlingen som deltakerne 

orienterer seg mot (Streeck et al., 2011). I dette kapittelet vil jeg oppsummere og drøfte 

resultatene i lys av problemstilling og forskningsspørsmål i kapittel 1.2. Etter å ha 

gjennomført analysene har jeg identifisert tre modaliteter som skiller seg ut i problem- og 

forståelsesfasen av språkorienterte sekvenser: positur, mimikk og gestikk.  

De empiriske bevisene for at disse modalitetene er relevante, er fordi at deltakerne selv 

behandler de som relevante, og at de endres fra problemsignalisering til forståelsesmarkering i 

analyseeksemplene. I tillegg har jeg identifisert hvilken funksjon positur, mimikk og gestikk 

har med utgangspunkt i den sekvensielle konteksten de forekommer i. For å illustrere noen av 

de relevante funnene vil jeg eksemplifisere med skjermbilder fra datamaterialet og bruke de 

sammen med eksisterende transkripsjon fra analysen. Her gjelder samme system som i 

analysekapittelet: rød uthevet skrift viser temporaliteten for det visuelle i skjermbildet.  

Jeg vil starte med å inndele de ulike språkorienterte sekvensene i tabeller som viser 

kunnskapsforholdet mellom L1 og L2. Kunnskapsforholdet er nyttig å bruke i drøftingen, da 

egenskapene til de ulike modalitetene kan spille en rolle for hvilken modalitet deltakere 

bruker i ulike kommunikative problemer (Gullberg, 2011). Deretter vil jeg oppsummere og 

drøfte hvordan deltakerne bruker positur, gestikk og mimikk i to ulike faser av de ulike 

språkorienterte sekvensene: problemsignalisering og forståelsesmarkering. Til sist vil jeg 

oppsummere og drøfte eksempelet ‘Stamp’ og knytte det opp mot de generelle funnene i de 

andre eksemplene.  

5.1 Kunnskapsforholdet i språkorienterte 
sekvenser 

For å forklare forskjellene på hvordan deltakerne bruker multimodale ressurser til 

problemsignalisering og forståelsesmarkering i de ulike språkorienterte sekvensene vil jeg 

bruke tabeller som viser kunnskapsforholdet mellom andrespråksbrukere og morsmålsbrukere 

i de tre sekvenstypene jeg har med. Sammenlignet med andrespråksbrukere har 



87 
 

morsmålsbrukere et større vokabular i språket som snakkes, og har lært grammatikk fra tidlig 

skolealder, samt øvd inn riktig uttale gjennom å kommunisere muntlig med andre personer 

med samme morsmål. Det er derfor naturlig at kunnskapsfordelingen i språklig form og 

innhold varierer mellom L1 og L2. For å utfylle hverandres kunnskap må L1 og L2 

samarbeide for at den språkorienterte sekvensen kan avsluttes på en vellykket måte. 

Deltakerne utfører strukturelt forskjellige handlinger basert på kunnskapsfordelingen, noe jeg 

kort vil forklare under hver sekvenstype. Jeg har laget tabellene med inspirasjon fra tabellen 

til Park om kunnskapsforholdet mellom L1 og L2 i ordsøkssekvenser (2007, s.9).  

Ordforklaring: I denne sekvenstypen har andrespråksbrukeren minst kunnskap om ordet, og 

viser at hen ikke kjenner verken ordets språklige form eller ordets innhold ved å konstruere 

det som et forståelsesproblem. Ved å forklare ordets betydning viser L1 viser at hen har 

kunnskap om både form og innhold.    

 Taler (L2) Mottaker (L1) 

Innhold Uvitende  Vitende 

Form  Uvitende Vitende 

 

Ordsøk: I ordsøk har andrespråksbrukeren kunnskap om ordets innhold, men viser at hen ikke 

vet nok om ordets språklige form når hen ikke finner ordet. L2 kommer med ulike hint for at 

L1 skal forstå ordets innhold. L1 deltar i ordsøket og kommer med ulike kandidatforslag som 

L2 aksepterer eller avslår (Park, 2007, s. 9).  

 Taler (L2) Mottaker (L1) 

Innhold Vitende Uvitende  

Form Uvitende Vitende 

 

Vokabularsjekk: I vokabularsjekk har andrespråksbrukeren størst kunnskap om ordet fra før. 

L2 utfører en «sjekk» på ordet, en anmodning om bekreftelse eller korrigering på ulike 

aspekter ved ordet. L1 kommer med bekreftelser eller korrigeringer.  
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 Taler (L2) Mottaker (L1) 

Innhold Vitende Vitende 

Form Delvis vitende  Vitende  

5.2 Problemsignalisering  

I analyseeksemplene har jeg vist hvordan deltakerne bruker multimodale ressurser til 

problemsignaliseringen i språkorienterte sekvenser. I denne delen av oppgaven vil jeg gå 

nærmere inn på hvilken funksjon positur, mimikk og gestikk har sekvensielt i 

problemsignaliseringen av vokabularsjekk-, ordsøk- og ordforklaringssekvenser.   

5.2.1 Positur 

En generell observasjon i alle de ulike eksemplene er at deltakerne bruker positur til å 

orientere seg mot hverandre for å synliggjøre overgangen fra hovedaktiviteten til 

sideaktiviteten. Dette gjør de på ulike måter i forskjellige sekvensielle kontekster. Positur 

handler om hvordan deltakerne i en samtale orienterer seg mot hverandre. I tillegg bidrar 

positur i organiseringen av samhandling og kan ekspandere over flere handlinger og 

sekvenser (Streeck et al. 2011, s.2). Et likhetstrekk ved positurendringen til deltakerne er at 

den forekommer etter problemkilden har blitt ytret, og at den temporale organiseringen varer 

over flere sekvenser.  

Et funn i analysen er at endring i positur fungerer som reparasjonsinnledning og forløper til 

reparasjonsinnledning i ordforklaringssekvensene ‘Perfeksjonist 1/4’ og ‘Klatre 1/3’. Koshik 

og Seo (2010) fant ut hvordan kroppslige bevegelser blir behandlet som 

reparasjonsinnledninger og utgjør en del av sekvensorganiseringen i samtalen. Lignende 

tilfeller fant jeg også i mine data. I eksempelet ‘Klatre’ lener Khalid seg mot og ser på Sofia 

mens han tilter på hodet og har forstørrede øyne. Positurendringen inntreffer etter at Sofia har 

sagt ‘jeg klatrer’. Dette blir behandlet som en reparasjonsinnledning av Sofia når hun starter 

med å forklare ordet, og dermed konstruerer problemet som at Khalid ikke forstår ordet 

(Koshik og Seo, 2010). I turen etterpå følger Khalid opp med en muntlig 

reparasjonsinnledning ‘hva sa- hva sa du’, som indikerer at problemet er at han ikke hørte 

ordet. I eksempelet ‘Perfeksjonist’, endrer Isa positur fra å sitte i en avslappet stilling på 
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stolen med ansiktet hvilende i hånden til å lene seg frem mot Gry i hennes pågående tur. 

Positurendringen inntreffer etter at Gry har sagt ‘perfeksjonist’. Da positurendringen ikke blir 

behandlet som en reparasjonsinnledning, kommer Isa like etterpå med den muntlige 

reparasjonsinnledningen ‘hun har hva?’, som Gry reparerer ved å lene seg mot Isa og uttale 

ordet sakte og tydelig. Gry bruker egen positur for å signalisere at hun orienterer seg mot det 

problematiske i samtalen når hun lener seg frem mens hun fremfører repetisjonen. Verdt å 

nevne er at også Abu lener seg fremover mot Isa og Gry etter reparasjonsinnledningen til Isa, 

og dermed også orienterer seg mot problemet i samtalen. Positurendringen til Isa, som ikke 

blir behandlet som en reparasjonsinnledning, forekommer ikke på et overgangsrelevant sted i 

samtalen. Dermed blir ikke bevegelsen identifisert som en handling som krever respons, og 

følges opp av en verbal reparasjonsinnledning. Som i det avvikende eksempelet til Koshik og 

Seo behandler også Gry den muntlige reparasjonsinnledningen som hørselsproblemer når hun 

repeterer problemkilden (Koshik og Seo, 2010, s. 2235-2236). Dette indikerer at det er lettere 

å legge merke til positurendringen til Khalid fordi den forekommer på et overgangsrelevant 

sted i samtalen.  

I ordforklaringssekvenser er kunnskapsfordelingen mellom L1 og L2 mest asymmetrisk, og 

dette gjør at «alvorlighetsgraden» i problemet er størst. Dermed kan en positurendring være et 

effektivt og tydelig signal for taleren at det er et problem som må løses før samtalen kan gå 

videre. Når ikke positurendringen i seg selv er nok for at L1 behandler det som en 

reparasjonsinnledning, følger L2 opp med en muntlig reparasjonsinnledning. En annen faktor 

til at L2 bruker positur som det første tegnet i problemsignaliseringen av 

ordforklaringssekvenser, kan være at disse reparasjonssekvensene er andre-initierte, til 

forskjell fra ordsøk- og vokabularsjekksekvenser. Andre-initierte reparasjoner er generelt 

mindre prefererte enn selv-initierte (Schegloff et al., 1977). En positurendring kan potensielt 

fungere mindre eksplisitt som reparasjonsinnleder enn en verbal reparasjonsinnledning, fordi 

den verbalt ikke avbryter den som snakker. Til tross for at den stanser progressiviteten i 

samtalen på lik linje med en reparasjonsinnledning (Koshik og Seo, 2010), kan det være en 

strategi for å unngå eller forsinke en muntlig reparasjonsinnledning.  
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Klatre 1/3:  

  

 

Sofia: ah ,(0.4) mts (0.5) eh:m::  

      ((tygger)) mts , jeg  ,  

 

 

       ) mts du vet sånn eh: 

Khalid: hva sa- hva sa du= 

 

 
Perfeksjonist 1/4:   

  

 

Gry: så lærte hun seg norsk hun bare 

(0.7) 

jeg skal  lissom få til det , 

 

 

så hu- og hun var veldig 

perfeksjonist (0.7) 

      så hun lissom ville , 
  
Isa: hun var hva ?  

 

 

 

I vokabular- og ordsøkssekvensene er det ikke taleren som innleder reparasjonen som 

tydeligst endrer positur, men mottakeren. I disse eksemplene oppstår positurendringen etter at 

taleren har kommet med en reparasjonsinnledning. Mottakeren endrer gjerne positur ved å 

lene overkroppen og hodet fremover mot taleren. Dette skaper et nærmere interaksjonelt 

samarbeid som muliggjør en felles orientering mot materielle og kroppslige ressurser som de 
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brukes for å gjenopprette felles forståelse. Samtidig er blikket rettet mot taleren og dens bruk 

av multimodale ressurser. Dette bidrar ytterligere til en aktiv lytting i problemsignalieringen 

(Kendon, 1967; Goodwin, 1981). Disse funnene viser at L1 bruker positur til å orientere seg 

mot å hjelpe L2, som ikke har like stor kunnskap om ordets språklige form. Et eksempel er 

når Tine i ‘Sir 3/4’ lener seg mot Omar han bruker ikoniske gester for å forklare at løsningen 

ikke er å sy klær, men å sy i tanna. Et annet eksempel er i ‘Speil 1/4’ når Tine lener seg mot 

Omar når han kommer med nølemarkører og får et nytt tenkefjes. Likheten med 

positurendringen til L1 i disse eksemplene er at de forekommer sent i problemfasen av den 

språkorienterte sekvensen, og etter at L1 har fått avvist ulike kandidatforslag. Dette kan tyde 

på at mottakeren bruker positur for å signalisere en ekstra aktiv lytting i selv-initierte 

språkorienterte sekvenser som ekspanderer. Bevegelsene inntreffer like før L1 viser 

forståelse, som blant annet innebærer å lene seg bakover og komme med 

tilstandsskiftemarkør. Dermed blir positurendringen forover sekvensielt relevant for å vise 

manglende forståelse. På grunn av at ansiktsuttrykket til L1 i disse tilfellene kan beskrives 

som konsentrerte, styrker dette argumentet om at positurendringen signaliserer et problem. Ett 

unntak er i ‘Klippe 1/4’ hvor positurendringen til mottakeren, L1, innebærer å vende 

overkroppen rett frem og bøye hodet slik at hun ser ned i bordet. Dette skjer etter at Isa 

verbalt og ikke-verbalt har orientert seg mot Abu som den mest relevante samtaledeltakeren 

fordi han snakker arabisk. Gry beholder denne posituren helt til L2-talerne har løst ordsøket 

og søker respons fra henne i hovedaktiviteten (2/4). Slik sett bruker hun positur til å begrense 

sin egen aktivitet i ordletingen som en deltaker som ikke kan arabisk, og muliggjør samtidig 

L2-talernes kollaborative ordleting som en «joint action» (Goodwin, 2007). I dette ordsøket er 

ikke kunnskapsforholdet mellom L1 og L2 likt som i ordsøk hvor morsmålstalerne vanligvis 

har størst kunnskap. Slik sett kan posituren til mottakeren i dette tilfellet indikere at hun ikke 

har kunnskap om ordets språklige form.  

5.2.2 Gestikk  

I analysen har jeg vist til eksempler på hvordan deltakerne bruker ikoniske, deiktiske, 

metaforiske gester og beats, samt ulike kombinasjoner av disse i problemsignaliseringen 

(McNeill, 1992). De ulike gestene inntreffer som oftest sammen med verbalspråk, men 

inntreffer også uavhengig av tale. I flere av eksemplene, som ‘Speil’ og ‘Sir’, har jeg vist 

hvordan peking brukes som deiktisk gest av L2-talerne i problemsignaliseringen. Pekingen er 

presist synkronisert med pågående verbal tale, kroppslige ressurser og materielle objekter som 
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ligger på bordet. Jeg har imidlertid valgt å fokusere på ikonisk gestikk i denne 

oppsummeringsdelen, da deltakerne bruker denne gestikktypen på forskjellige måter til 

problemsignalisering i de ulike språkorienterte sekvensene. Her må det påpekes at flere av de 

ikoniske gestene deler karakteristikker med eksempelvis deiktisk gester og beats.  

Ikonisk gestikk 

I alle eksemplene, utenom ‘Perfeksjonist’, blir ikonisk gestikk brukt i problemsignaliseringen. 

Det er tydelig at deltakerne bruker ikonisk gestikk for å illustrere ordets innhold (McNeill, 

1992). I språkorienterte sekvenser som ordsøk brukes ofte ikonisk gestikk for å illustrere 

referenten til ordet og for å spesifisere kandidatordet (Goodwin og Goodwin, 1986; Hayashi, 

2003). «Typically, learners produce an iconic gesture simultaneously with a lexical 

suggestion, depicting the sought lexeme during the word search, to align the NS’s 

assumptions about the word looked for and to elicit help (Gullberg, 1998, s. 131)». Tidligere 

andrespråksforskning viser at ikonisk gestikk ofte brukes i problemfasen av språkorienterte 

sekvenser for å oppnå intersubjektivitet (Eskildsen og Wagner, 2013; 2015; Majlesi, 2015). 

Som Gullberg (2011) påpeker bruker deltakere gjerne ulike typer gester for å løse ulike 

problemer. Funnene mine bygger på denne forskningen.  

Det er forskjell på deltakernes bruk av ikoniske gester i problemsignaliseringen av 

vokabularsjekksekvensene ‘Sir’ og ‘Klippe’ sammenlignet med de andre sekvenstypene. For 

det første er det tydelig at L2-bruker ikoniske gester som en strategisk ressurs for å forebygge 

potensielle problemer med identifiseringen av ordet (Majlesi, 2015, s.40). I disse sekvensene 

kommer reparasjonsinnledningene etter at L2-talerne først har presentert ordet selvstendig i en 

tur mens de har utført sybevegelsen og klappebevegelsen og har blikket rettet mot L1. Ordene 

blir fremført uten spørrende intonasjon, og slik sett er det ingen verbal indikasjon på at L2-

talerne søker bekreftelse på ordet i den sekvensielle konteksten. Etter manglende respons fra 

L1 utfører L2-talerne de ikoniske gestene på nytt, og denne gangen akkompagnerer de gestene 

med en verbal reparasjonsinnledning (‘hva du forstår eh sir ?’ og ‘ ja det heter klippe ?’). 

Reparasjonsinnledningene avsluttes med at L2 har blikket rettet mot L1 og holder gesten i en 

post-anslag posisjon eller fortsetter å utføre gesten. Disse reparasjonsinnledningene minner 

om fenomenet som Hosoda kaller «vocabulary checks», som jeg har valgt å kalle 

vokabularsjekk. I ordsøkene og ordforklaringene inntreffer de ikoniske gestene først etter at 

L2 har kommet med reparasjonsinnledningen.  
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For det andre er det forskjell på antall ikoniske gester som brukes av deltakerne i 

problemsignaliseringen. I både ‘Klippe’ og ‘Sir’ brukes det én ikonisk gest – 

klappebevegelsen og sybevegelsen – til å belyse det problematiske ordet. Denne gesten 

repeteres av L2 gjennom den problematiske sidesekvensen. Det skal nevnes at den ikoniske 

gesten i ‘Sir’, sybevegelsen, utføres på to ulike steder; utenfor kjeven og over håndleddet. 

Som vist i analysen er disse bevegelsene, sammen med de verbale ytringene til Omar, med på 

å illustrere to kontrasterende aktiviteter: å sy i munnen og sy klær. I ordsøkene ‘Speil’ og 

‘Stamp’ benytter L2 flere ulike varianter av ikoniske gester for å forklare betydningen av 

ordet. For eksempel bruker Omar i ‘Speil’ hendene til å lage en vindusviskerbevegelse for å 

illustrere at han står foran speilet (‘jeg ser eh på’), og bruker hendene til å forme en liten vask 

når han sier ‘i vask’. I ‘Stamp’ bruker L2-talerne hendene til å utføre eksempelvis 

stempelbevegelse og til å tegne en firkant. Stempelbevegelsen brukes for å illustrere 

kontrasten til løsningsordet. I ordforklaringssekvensen ‘Klatre’ bruker Sofia flere ulike 

ikoniske gester når hun deler opp forklaringene i mindre porsjoner. Hvorfor bruker deltakerne 

flere ulike gester i ordsøk- og ordforklaringssekvensene? En forklaring kan være at L2 har 

mindre kunnskap om ordets innhold og språklig form i disse sekvensene. L2 og L1 (i ‘Klatre’) 

behandler det derfor relevant å utføre flere ulike ikoniske gester for at mottakeren gjenkjenner 

ordet. En annen forklaring på at L2 ikke behandler det som relevant å utføre flere ulike gester, 

er at verbene ‘klappe’ og ‘syr’ er aktiviteter som tydelig kan illustreres semantisk med en type 

gest. Det semantiske innholdet i ordene speil og frimerke kan lettere illustreres ved å benytte 

flere ikoniske gester. ‘Perfeksjonist’ er det eneste eksempelet hvor ikoniske gester ikke 

inntreffer i problemsignaliseringen. En forklaring er at det er vanskeligere å representere dette 

ordets innhold ved bruk av ikonisk gestikk. I dette eksempelet blir muntlige forklaringer samt 

objekter som ark og penn brukt for å skrive ned ordet, og blir behandlet som relevant blant 

annet når L2 leser ordet etterpå. Dette viser at deltakerne bruker alle tilgjengelige ressurser i 

meningsskapningen, og at modalitetene avhenger av vanskelighetsgraden av det 

kommunikative problemet (Gullberg, 2011).   

Andre bevis for at deltakerne behandler gester, og særlig ikoniske gester, som relevante 

modaliteter i problemsignaliseringen, er talerens nøye koordinering av egne hender og blikk. 

Tidligere forskning har vist hvordan taleren i større grad enn mottakeren koordinerer blikk og 

egne håndbevegelser ved utførelse av gester. Blikket får en deiktisk funksjon når det rettes 

mot hånden, som en relevant modalitet i problemsignaliseringen (Streeck, 2009). Talerens 

koordinering av blikk mot gester forekommer særlig i to tilfeller hvor taleren deler opp biter 
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med forklaringer i mindre porsjoner. I disse sekvensene ser vi at taleren fryser gesten i en 

post-anslag-posisjon helt til mottakeren har respondert (Svennevig, 2018b). Tilnærmet like 

eksempler på utførelse av gestikk finner vi i mine eksempler. I ordforklaringssekvensen 

‘Klatre’ holder Sofia hånden i post-anslag-posisjon etter hver porsjon med forklaring og går 

ikke videre med nye gester og verbal informasjon før Khalid har respondert. Sofia ser på 

hendene sine like før nøkkelordet i turene og skifter blikk til Khalid når hun uttaler ordene. I 

disse turene orienterer Khalid seg mot der hvor blikket til Sofia vendes; mot hendene hennes i 

retning veggen. Slik sett behandler han hennes blikk på gestene som relevante for å følge med 

på de oppdelte forklaringene. Det samme mønsteret ser vi i ordsøket ‘Stamp’; Isa holder 

hendene i samme posisjon som under anslaget, og avventer på responsen til Gry. Isa ser på 

hendene sine i forklaringssekvensen og skifter blikk til Gry når nøkkelordene ‘ark’ og ‘post’ 

uttales. Gry retter blikket mot fingrene til Isa mens han sier ‘det er en rektangel’, og orienterer 

seg slik sett mot dette som relevant informasjon.  

5.2.3 Mimikk  

Funnene i analysen viser at deltakernes ansiktsuttrykk er en relevant modalitet i 

problemsignaliseringen av ulike språkorienterte sekvenser. For det første endres ofte 

ansiktsuttrykkene til deltakerne på ulike tidspunkt i forbindelse med at sidesekvensen oppstår. 

For det andre endres de når deltakerne viser hverandre forståelse i avslutningsfasen. Jeg har 

funnet flere ulike eksempler på ansiktsuttrykk som inntreffer som en del av 

problemsignaliseringen; «tenkefjes», konsentrert ansiktsuttrykk og spørrende ansiktsuttrykk. 

Konsentrert ansikt innebærer rynkede øyenbryn og smalere øyne. Dette minner om det 

Kaukomaa et al. (2014) kaller for rynket panne («frown»): øyenbrynene blir sammentrukket, 

og vertikale rynker kommer til syne i pannen. Spørrende ansikt innebærer forstørrede øyne og 

hevede øyenbryn. 

Et funn er at ansiktsuttrykket «tenkefjes» er en relevant modalitet i problemsignaliseringen av 

ordsøk. Tenkefjeset inntreffer som oftest før L2 kommer med en reparasjonsinnledning.  

I ordsøksteorien er tenkefjeset et kjent fenomen (Goodwin og Goodwin 1986). Som beskrevet 

i teorien er denne definisjonen av tenkefjes noe uklar, men det kjennetegnes først og fremst 

ved at det sammenfaller med fravær av blikkontakt, og samtidig eller i tett forbindelse med 

usikkerhetsmarkører som nølingsmarkører, pause og lydforlengelser. Senkede 

øyelokk/smalere øyne og sammensnurpet munn er andre beskrivelser (Goodwin og Goodwin 
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1986, s.61). Disse beskrivelsene av tenkefjesets kjennetegn, sekvensielle organisering og 

funksjon ligner mine funn. Det er imidlertid viktig å påpeke at tenkefjes også i mine data er en 

vag beskrivelse som ikke er ett spesielt ansiktsuttrykk. I ‘Speil 1/4’ ser Omar vekk fra Tine i 

pausen etter at han har kommet med lydforlengelser. Blikket hans er rettet oppover. Etter flere 

mislykkede forsøk på å komme frem til ordet mister han igjen blikkontakten, ser ned og klør 

seg på haka. Dette viser at ansiktsuttrykket ikke utelukkende er en del av starten på 

problemsignaliseringen, men at det kan inntreffe senere i problemsignaliseringen av ordsøk. I 

‘Klippe 1/4’ ser Isa vekk fra deltakerne samtidig som han kommer med nølingsmarkør 

etterfulgt av en pause. I ‘Stamp 1/6’ mister Isa blikkontakten med deltakerne samtidig med 

pause og nølingsmarkør. I begge disse tilfellene har Isa hendene foldet mens han støtter 

albuene på bordet. I alle tilfellene er det taleren som innleder ordsøket, som mister 

blikkontakten og får tenkefjes først. Tenkefjeset i disse tilfellene kan beskrives ved at 

ansiktsuttrykket har en konsentrert eller spørrende mine og ved at munnen er delvis 

sammensnurpet (ikke smilende). Talerens blikkretning varierer fra å se ned, opp og til siden, 

men har til felles at blikket ikke er rettet mot de andre deltakerne. Hendene ser ut til å ha en 

sekvensiell funksjon samtidig med tenkefjeset; som å klø seg på haka eller ha foldede hender 

og støtte albuene på bordet. En annen likhet med Goodwin og Goodwin (1986) sine funn er at 

mottakerne behandler tenkefjeset som at taleren befinner seg i et individuelt ordsøk. 

Samtalepartnerne ser gjerne på taleren og griper ikke inn i ordsøket før taleren inviterer dem 

til å delta, eksempelvis ved at taleren ser på mottakeren eller kommer med en 

reparasjonsinnledning. Her fant jeg imidlertid to unntak. I ‘Klippe 1/4’ ser Gry ned i bordet 

mens Isa har tenkefjes. Som påpekt tidligere i analysen gjør hun dette etter at Isa har orientert 

seg mot Abu som den mest relevante deltakeren. I ‘Speil 2/6’ kommer Tine kommer med en 

tilstandsskiftemarkør mens Omar har tenkefjes og klør seg på haka. En forklaring på dette kan 

være at Omar og Tine allerede har vært igjennom flere mislykkede forsøk på å komme til en 

løsning, og at hun dermed ser det som relevant å gripe inn før han inviterer henne til å bidra 

ytterligere i ordsøket. Det er imidlertid ikke bare taleren som kan få tenkefjes, og ei heller er 

det bare i ordsøk at dette forekommer. I ‘Sir 3/4’ kan ansiktsuttrykket til Tine karakteriseres 

som å være et tenkefjes, blant annet fordi hun klør seg i hodet. Dette kommer som en respons 

på at Omar like før har avvist kandidatforslaget hennes, og er slik sett en indikasjon på 

manglende forståelse. 
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Speil 1/4:  

  

Omar:   [  vindo:::::  ] 
 
    

 

Omar: (0.2) i::::::  

 

Klippe 1/4:   Stamp 1/4:  

  

 

 

 

Isa: ve  Isa: (  

 

I de andre sekvenstypene får ikke L2-taleren tenkefjeset som beskrevet i ordsøkssekvensene.  

I ordforklaringene har deltakerne som innleder andre-initierte reparasjoner, spørrende 

ansiktsuttrykk når de lener seg frem og ser mot L1. Dette blir som nevnt ovenfor behandlet 

som en reparasjonsinnledning i ‘Klatre’, men ikke i ‘Perfeksjonist’. Slik sett fungerer 

ansiktsuttrykkene til mottakeren som hint til at talerens tidligere ytringer har vært 

problematiske. I vokabularsjekkene har L2-taleren som innleder selv-initierte reparasjoner, 

blikket rettet mot L1 mens de holder gesten i en post-anslag posisjon. I disse tilfellene kan 

ikke ansiktsuttrykkene kategoriseres som tenkefjes, og heller ikke som spørrende eller 

konsentrerte. Istedenfor er blikket rettet mot L1 som om de overvåker responsen (Rossano, 
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2012). Som nevnt tidligere er sy- og klappebevegelsene i disse tilfellene med på å forebygge 

et potensielt problem. En forklaring på dette kan være at L2 har størst kunnskap om ordet fra 

før i denne sekvenstypen, og at ansiktsuttrykket dermed ikke indikerer like stor usikkerhet 

som i ordsøkene.  

5.3 Forståelsesmarkering 

Multimodale ressurser er sentralt i deltakernes arbeid med å vise felles forståelse for 

oppklaringen i språkorienterte sekvenser. Hindmarsh et. al (2011) og Mondada (2011) viser 

hvordan multimodale ressurser nøye koordineres sekvensielt for å vise forståelse i 

tannlegeundervisning og øvelseskjøring. Det har imidlertid ikke blitt forsket like mye på 

multimodale ressurser i forståelsesmarkering i språkorienterte sekvenser. I denne delen av 

oppgaven vil jeg gå nærmere inn på hvilken funksjon positur, mimikk og gestikk har 

sekvensielt i forståelsesmarkeringen av vokabularsjekk- ordsøk- og ordforklaringssekvenser.   

5.3.1 Positur  

Det er flere eksempler på hvordan deltakerne endrer positur fra problemfasen til 

forståelsesfasen av de ulike språkorienterte sekvensene.  

Typisk i eksemplene endrer deltakerne positur fra å sitte nærmere hverandre i sidesekvensen 

til å lene seg mer tilbake i øyeblikket de viser hverandre forståelse for oppklaringen. Denne 

positurendringen forekommer i ordforklaring, ordsøk og vokabularsjekk. Et kjennetegn er at 

positurendringen sammenfaller med tilstandsskiftemarkør og endring i ansiktsuttrykk. 

Ansiktsuttrykket går fra å være konsentrert eller ligne et tenkefjes til at taleren får forstørrede 

øyne, hevede øyenbryn og delvis åpen munn. Disse tegnene kan sies å gå under kategorien å 

hevde forståelse. En likhet i disse funnene er at det er mottakeren som endrer positur. Etter 

disse første tegnene på utvist forståelse kommer deltakeren gjerne med en sterkere 

fremvisning av forståelse. Et tydelig eksempel er i ‘Sir’ (3/4), når Tine endrer fra å sitte 

nærme Omar og se på hendene hans og klø seg på hodet til å slippe hånden og lene seg 

bakover samtidig som hun tydelig endrer ansiktsuttrykk og kommer med en 

tilstandsskiftemarkør. Et annet eksempel er i ‘Speil’, når Tine endrer positur fra å sitte lent 

fremover mot Omar med et konsentrert ansiktsuttrykk til å lene seg bakover samtidig som hun 

endrer ansiktsuttrykk og kommer med tilstandsskiftemarkør. Lignende eksempel ser vi også i 
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‘Klatre’, når Khalid lener seg noe bakover, endrer ansiktsuttrykk og kommer med 

tilstandsskiftemarkør. I ‘Perfeksjonist’ ser vi også at Isa lener overkroppen og hodet noe 

bakover og lukker øynene idet han hevder forståelse ved å gjenta den engelske ekvivalenten 

‘perfect’. Til tross for at han ikke kommer med en tilstandsskiftemarkør, er likheten at endring 

i positur sammenfaller med at deltakeren hevder forståelse. En litt annen positurendring 

inntreffer i ‘Stamp 2/6’. Her endrer Gry positur fra å sitte med hodet vendt nedover med et 

konsentrert ansiktsuttrykk til å reise overkroppen delvis opp samtidig som hun endrer 

ansiktsuttrykk og kommer med en variant av en tilstandsskiftemarkør (‘åja’) i linje 31. I 

samme tur lener hun seg mot Isa når hun presenterer kandidaten med stigende intonasjon og 

smiler.  

Et annet funn er at deltakernes positurer returnerer til utgangsposisjon eller til en ny posisjon 

når hovedaktiviteten fortsetter. Med utgangsposisjon mener jeg en lignende positur som før 

sidesekvensen startet. Likheten er at deltakerne har demonstrert forståelse før de utfører 

positurendringene. I ‘Sir’ ser man at Tine returnerer til en ‘lyttende stilling’ når Omar har 

returnert til hovedaktiviteten. Dette ligner posituren hun hadde før sidesekvensen oppstod, 

hvor hun også lener ansiktet på hånden. I ‘Klatre’ tar deltakerne hendene tilbake til 

utgangsposisjon når de fortsetter å snakke om hovedaktiviteten, og Sofia endrer posisjon på 

stolen. I ‘Klippe 2/4’ endrer Gry fra å sitte med hodet og blikket vendt ned mot bordet til å 

snu seg mot Abu når han tar initiativ til å returnere til hovedaktiviteten. Dette er den samme 

posituren Gry hadde før ordsøkssekvensen startet. Ved å returnere til posituren de hadde før 

sidesekvensen startet viser de at problemet er oppklart og at samtalen kan fortsette.  

I ‘Perfeksjonist’ ser man at L2-talerne som innledet reparasjonene endrer positur ved å 

orientere seg mot koppen som et materielt objekt. Den sekvensielle konteksten varierer i de to 

tilfellene, men likheten er at både Isa og Abu har demonstrert forståelse for ordet 

‘perfeksjonist’ før de endrer positur. På denne måten viser deltakerne at de ikke lenger er 

opptatt med å orientere seg mot hverandre i like stor grad som under sidesekvensen. 

Blikkretningen mot koppen er med på å markere positurendringen (Schegloff, 1998, s. 541), 

og er et annet tegn på at sidesekvensen rundes av (Rossano, 2012). Som sitatet om 

blikkendring nedenfor forklarer kan deltakernes orientering mot koppen indikere at de ikke 

forventer å produsere neste tur, og slik sett ikke anser dette som forstyrrende for den 

sekvensielle konteksten i samtalen. En kan se for seg at det ville vært forstyrrende om taleren 

snur seg vekk fra mottakeren for å drikke av koppen under problemfasen av sidesekvensen. 
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Når L2-talerne på forhånd har demonstrert forståelse blir imidlertid ikke denne aktiviteten 

behandlet som forstyrrende av de andre deltakerne.  

Participants appear to calibrate their looking toward competing activities so that they 
do not disrupt the progressivity of talk; that is, for example, they might look toward a glass 
and pick it up to drink when they will not have to produce the next turn-at-talk, so that 
drinking will not create a silence when talk would be otherwise expected (Rossano, 2012, s. 
313). 

5.3.2 Gestikk  

Ikonisk gestikk 

Funnene i analysen viser at deltakerne bruker ikonisk gestikk for å demonstrere forståelse, for 

å kvittere for demonstrert forståelse og for å orientere seg mot språkopplæring. Dette 

forekommer i alle tre sekvenstypene. Tidligere studier viser hvordan gestikk, særlig ikonisk 

gestikk, er nært knyttet opp mot bevaring av intersubjektivitet og orientering mot 

språkopplæring i andrespråkssamtaler. Likhet med repetisjon av språklig materiale, for 

eksempel resirkulering av gester, viser hvordan deltakerne forstår gesten som relevant for 

problemkilden og for å opprettholde intersubjektivitet (Eskildsen og Wagner, 2013; 2015; 

Majlesi, 2015). Gullberg viser at repetisjoner av kandidaten gjerne akkompagneres av 

repetisjoner av gester helt til deltakerne er tilfredse med å ha nådd felles forståelse (Gullberg, 

2011, s. 141). Flere av funnene mine stemmer overens med denne tidligere forskningen. 

Et tydelig bevis på at ikonisk gestikk behandles som å demonstrere forståelse, er i ordsøket 

‘Speil’. I den verbale pausen etter tilstandsskiftemarkøren hennes utfører Tine en gest som 

ligner en «vindusviskerbevegelse». Denne gesten viser at hun har forstått relevansen av en 

lignende gest Omar brukte tidligere i problemfasen. Etter dette sier hun ‘du står’. Omar 

begynner å smile når hun sier ‘står’, og kommer i turen etterpå med en muntlig vurdering og 

nikker. Først etter at Tine har kommet med verbal informasjon som kompletteres av gester 

som viser barbering og hårstell, presenterer hun kandidatordet. Dette viser at ikonisk gestikk 

er en sentral ressurs for å illustrere ordets innhold i ordsøkssekvenser. Det viser også at 

ikoniske gester selv uten eller med minimal verbal informasjon blir behandlet som å 

demonstrere forståelse. I ‘Sir’ utfører Omar sybevegelsen etter at Tine har hevdet forståelse. 

Deretter speiler Tine den samme gesten mens deltakerne gjentar ‘syr’ og demonstrerer 

dermed forståelse for ordets referanse, samt hvor i munnen Omar har sydd. Omar utfører også 
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sybevegelsen når han tar i bruk ordet ‘syr’ i hovedaktiviteten. I ‘Klippe’ klapper deltakerne 

når de demonstrerer forståelse; som en sentral del av løsningen i ordsøket (1/4), i 

vokabularsjekksekvensen (3/4) og når hovedaktiviteten gjenopprettes (4/4). I dette eksempelet 

utfører både Isa og Abu klappebevegelsen når de på ulike steder i samtalen tar i bruk ordet i 

hovedaktiviteten. Likheten etter vokabularsjekksekvensene er altså at L2-talerne utfører en 

ikonisk gest presist når de tar i bruk det nylig lærte ordet i hovedaktiviteten. De resirkulerer 

gesten som de brukte i problemsignaliseringen, og gjør den relevant som en ressurs for å 

bevare intersubjektivitet og til å orientere seg mot språkopplæring. Det samme skjer etter 

ordforklaringssekvensen ‘Klatre’. Her gjenbruker Khalid en tidligere relevant ikonisk gest når 

han kommer med en omformulering og returnerer til hovedaktiviteten. En lignende gest blir 

deretter gjentatt av Sofia når hun kommer med en positiv vurdering ‘yeah’, og slik sett 

kvitterer for Khalids forståelse.  

 

Sir 3/4: 

Omar: nei nei nei det 

va va-va va jeg , 

ikke      

Omar: [  

Tine: [  
  

 
]  

 

 

Tine:  

 

Omar:  

Tine:       Tine:  
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Peking 

En observasjon er at peking med fingeren forekommer i tett forbindelse med deltakernes 

gjenopprettelse av felles forståelse. Peking har ulik funksjon i de ulike eksemplene, og mye 

varierer med den sekvensielle konteksten. En observasjon er at denne gesten brukes som en 

deiktisk gest av taleren for å markere at taleren eller mottakeren har identifisert løsningen. 

Ikke konkret ved å peke på et objekt, men abstrakt. I alle tilfellene fungerer pekingen som en 

beat som understreker det verbale som inntreffer samtidig med pekingen. I ‘Klippe 1/4’ peker 

Isa mot Abu idet han kommer med en tilstandsskiftemarkør. Slik sett tydeliggjør pekingen at 

han hevder forståelse og orienterer seg mot Abu som den mest relevante deltakeren i 

samtalen. I ‘Perfeksjonist’ peker Gry når hun vurderer L2-talernes fremviste forståelse. Først 

peker hun mens hun snur overkroppen mot Isa og sier ja. Dette gjør at pekingen fungerer som 

en forsterket vurdering av hans repetisjoner av ordet perfeksjonist. Den andre gangen peker 

hun mot Abu etter han har vist forståelse gjennom en kollaborativ fullføring. Pekingen 

fungerer her både som en vurdering og en avslutningsmarkør. Etter de har pekt, søker ikke 

L2-talerne ytterligere hjelp eller respons fra L1. Dermed behandler de pekingen som en siste 

vurdering på utvist forståelse. I begge tilfellene blir pekingen en ressurs som synliggjør Gry 

sin identitet som «språkekspert» i samtalen, og den gjør at hun orienterer seg mot 

språkopplæring. I ‘Speil’ peker Tine på Omar samtidig som hun presenterer kandidatordet 

‘speil’ i ordsøket. Pekingen understreker løsningen, og fungerer som tur-tildeler som gjør 

Omar relevant som mottaker av svaret. Når Omar i neste tur peker på arket og gjentar 

kandidatordet, fungerer pekingen som en kvittering som ikke bare hevder, men demonstrerer 

forståelse.  
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Perfeksjonist 3/4:  

  

 
Gry: [jeg kan skrive det ned ,]  
 
Abu: [      perfek- sjonist   ] 
 
   (0.4) 
 
Gry: for deg 
 
Isa: perfekt- per- [perfekt ]

 
Abu:      [gjerne]  

 
Abu:   (-) 
 
   (0.4) 
 
Isa: perfek  
 
Gry:        
 

   perfeksjonist= 

 

 

5.3.3 Mimikk 

Det tydeligste funnet i forståelsesmarkeringen er at deltakernes ansiktsuttrykk endrer seg fra 

sidesekvensen. Goodwin og Goodwin (1986) poengterer at taleren – gjennom mimikk – kan 

vise at hen er tilfredsstilt med løsningen i ordsøket: «Though what can be recognized as a 

thinking face is maintained throughout this process, the details of that face change in ways 

which seem to reveal a succession of attempts to recover the sought-for material» (s. 61). 

Nyere forskning viser hvordan deltakerne bruker ulike ansiktsuttrykk, som rynket panne og 

smiling, sammen med eller uavhengig av tale, til å oppnå ulike kommunikative mål i 

interaksjon. Ansiktsuttrykk kan være med å uttrykke talerens eller mottakerens emosjonelle 

holdning til det som har blitt, blir eller vil bli ytret. Det kan også forme kommende ytringer, 

og dermed utgjør de kommunikative handlinger. Sist, men ikke minst, er det en enkel måte å 

vise felles forståelse på: «We might suggest that this temporal flexibility of the face also 

enforces the role of face as one subtle and easily deployable device in securing shared 

understanding and affiliation» (Peräkylä og Ruusuvuori, 2009, s.393). Dette sitatet 

underbygger mine funn om ansiktsuttrykk som forståelsesmarkering. 
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«Tilstandsskifteansikt» 

Som nevnt under avsnittet ‘Positur’ innebærer et av de første synlige tegnene på at 

deltakerens utviste forståelse en endring i deltakerens ansiktsuttrykk. Mimikkendringen 

inntreffer samtidig som deltakeren lener seg delvis tilbake med overkroppen og hodet og ytrer 

en verbal tilstandsskiftemarkør. Ansiktsuttrykket endres fra å være konsentrert, spørrende 

eller ligne et tenkefjes til at taleren får forstørrede øyne, hevede øyenbryn og, i flere av 

tilfellene, åpen munn. Disse tegnene kan sies å gå under kategorien å hevde forståelse. Jeg har 

valgt å navngi dette ansiktsuttrykket for et «tilstandsskifteansikt». Mondada (2011) beskriver 

et lignende ansiktsuttrykk som en forståelsesmarkering: «As the eyebrows are maximally 

raised, she utters the change-of-state «AH.»» (Mondada, 2011, s.548). I Mondadas data kan 

man se at deltakerens positur er vendt noe mer bakover i øyeblikket hun kommer med 

tilstandsskiftemarkøren enn når hun følger med på kjørelærerens instruksjoner like før. Det 

viser det at positurendring bakover samtidig tilstandsskifteansiktet og tilstandsskiftemarkør 

ikke er unikt for mine funn. Denne observasjonen er imidlertid basert på egen tolkning av 

skjermbildene av datamaterialet til Mondada. Mottakeren i samtalen behandler dette som et 

gyldig signal på utvist forståelse når han begynner å forklare noe annet. Mondada påpeker 

imidlertid at denne forståelsesmarkeringen var den siste i rekken av flere andre tegn på at 

eleven hadde vist forståelse. Dette er en konkret forskjell fra tilstandsskifteansiktet i mine 

data, fordi det i mine tilfeller fungerer som det første tydelige tegnet på utvist forståelse.  

Tilstandsskifteansiktet forekommer i alle de tre ulike språkorienterte sekvensene og i 

eksemplene ‘Speil’, ‘Sir’, ‘Stamp (2/6)’ og ‘Klatre’. En likhet i disse funnene er at det er 

deltakeren som ikke forstår ordets innhold, som endrer til dette ansiktsuttrykket. I ‘Speil’, 

‘Sir’ og ‘Stamp’ er det L1, mens det i ‘Klatre’ er L2 som får ansiktsuttrykket. I tre av fire 

tilfeller er det mottakeren, og ikke taleren som innleder reparasjonen, som får 

tilstandsskifteansiktet. Etter disse første tegnene på utvist forståelse kommer deltakeren gjerne 

med en sterkere fremvisning av forståelse. I de fleste eksemplene, utenom avviket ‘Stamp’, 

bruker deltakeren blant annet ikonisk gestikk for å demonstrere forståelse etter 

tilstandsskifteansiktet. I ett tilfelle inntreffer imidlertid ikke tilstandsskifteansiktet og endring 

i positur samtidig med verbal tilstandsskiftemarkør. Dette skjer i ‘Klippe 1/4’ når Isa sier ‘ah’ 

og peker mot Abu. Deltakeren demonstrerer i dette tilfellet heller ikke umiddelbart forståelse i 

etterkant av tilstandsskiftemarkøren, men kommer med indikasjoner på usikkerhet som 

nølingsmarkører og tenkeansikt. En observasjon i funnene er dermed at tilstandsskifteansiktet 
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sammen med positurendring og tilstandsskiftemarkør fungerer som et sterkere bevis på utvist 

forståelse enn ved «bare» en tilstandsskiftemarkør.  

Tilstandsskifteansikt: 

    

Tine: (0.4)  Gry: stempel? Khalid:  d-du 

liker cli-climb 

Tine: [  sy:r 

jah} 

 

Smiling 

I mine data er smiling det tydeligste tegnet på at deltakerne har gjenopprettet felles forståelse. 

I samtlige av eksemplene i analysen, utenom i ‘Stamp’, smiler taleren som innledet 

sidesekvensen, og mottakeren for å vise begeistring for oppklaringen av de ulike 

språkorienterte sekvensene. Smilingen inntreffer oftest i forbindelse med deltakernes 

vurderinger, aksepteringer eller kvitteringer på løsningen. Den oppstår gjerne samtidig med 

eller etter at en av deltakerne har hevdet eller demonstrert forståelse for oppklaringen. Til 

forskjell fra tilstandsskifteansiktet inntreffer smilingen i ulike sekvensielle kontekster i 

avslutningen av språkorienterte sekvenser. En annen forskjell er at smilingen blir gjengjeldt 

av samtalepartneren, som tidligere studier om smiling også viser (Kaukomaa et al. 2013). 

Et fellestrekk i funnene er at smilingen starter etter at deltakeren som ikke tidligere i 

sidesekvensen har utvist forståelse, enten har hevdet eller demonstrert forståelse. 

I ‘Sir’ starter Tine og Omar å smile når Tine hevder forståelse (‘åh syr jah’) i 

vokabularsjekksekvensen. I ‘Klatre’ begynner deltakerne å smile når Sofia kommer med en 

positiv vurdering etter at Khalid har demonstrert forståelse. I ‘Perfeksjonist’ smiler Isa etter at 

han har hevdet forståelse, ‘perfect ja ha’, og før han demonstrerer forståelse. I samme 

eksempel smiler Abu og Gry etter at Abu har gjennomført en kollaborativ fullføring med Gry 

og dermed har demonstrert forståelse. I ordsøkene ‘Klippe 2/4 og ‘Speil’ er smilingen det 
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første tydelige tegnet på at deltakerne har gjenopprettet felles forståelse. I ‘Klippe’ begynner 

Abu å smile når L2-talerne strekker håndflatene mot hverandre og viser at de er i ferd med å 

presentere løsningen. Dette er før Isa har presentert løsningsordet på arabisk. I ‘Speil’ 

begynner Omar å smile mens Tine utfører en ikonisk gest og sier ‘står’. I dette eksempelet 

oppstår smilingen før han verbalt har akseptert Tines demonstrering av ordet og før hun har 

presentert kandidatordet muntlig. Dette viser at smiling kan fungere som en del av 

akseptfasen av ordsøk, og ikke kun som påfølgende «feiring», slik som Park (2007) fant. 

Funksjonen er imidlertid den samme: smiling fungerer som en multimodal 

forståelsesmarkering.  

Speil 2/4:  

  

 

Tine: ↑åh (0.4) e:h   

 
      du  eh   ,= 

 

Omar: =ja  

 

Til nå har jeg drøftet når deltakerne begynner å smile og hvilke funksjoner smilingen har i 

forståelsesmarkeringen av de ulike språkorienterte sekvensene. Når stopper deltakerne å 

smile? Som regel avtar eller stopper smilingen når hovedaktiviteten gjenopptas. I tillegg varer 

smilingen over flere handlinger og sekvenser og har dermed en lengre temporal organisering 

enn tilstandsskifteansiktet. I artikkelen «turn-opening smiles» påpeker Kaukomaa et al. (2013) 

at smiling kan strekke seg over flere turer og segmenter av samtalen. De påpeker at 

smilingens varighet avhenger av emosjonell holdning og aktiviteten i samtalen: «…when the 

initial smile disappears, the shared emotional stance becomes re-modified and the 

conversation undergoes a new emotion transition as the participants typically return to more 

neutral or serious mode of talk» Kaukomaa et al. (2013, s. 39). Til tross for at konteksten i 

deres data er ulik i mine eksempler, er det noen fellestrekk. Smilingen er en del av feiringen 

og avslutningen på de ulike språkorienterte sekvensene og varer derfor helt til deltakerne 
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fortsetter den pågående aktiviteten, som i de fleste tilfellene inneholder temaer som er 

nøytrale. Unntaket er i ordsøket ‘Speil’. Her ekspanderer smilingen i hovedaktiviteten fordi 

deltakerne behandler kandidatordet som spøkefullt. Smilingen avtar først når deltakerne 

skifter tema og begynner å snakke om noe annet på tegningen.  

Tidligere andrespråksforskning utenfor klasserommet viser at avslutninger på språkorienterte 

sekvenser er fremtredende. Som nevnt i teorien er repetisjoner av kandidatordet, positive 

minimalresponser, speiling av gester, nikking og smiling eksempler på slike ulike måter på å 

vise hverandre felles forståelse. Jo mer kraftfullt en sekvens ekspanderer, dess mer kraftfull er 

avslutningen. Dette ser vi særlig i eksemplene ‘Sir’ og ‘Speil’, som begge ekspanderer. På 

bakgrunn av dette kan det diskuteres hvorvidt smiling er mer vanlig i forståelsesmarkeringen i 

uformelle andrespråkssamtaler enn i pedagogiske settinger som i klasserommet. En mulig 

teori er at smiling er vanligere i situasjoner hvor deltakerne befinner seg i en mer avslappet 

språkopplæringssituasjon. Som det fremkommer av denne studiens data, er ikke identitetene 

som morsmålsbruker og andrespråksbruker, og språkekspert og språkelev, styrende for 

samtalene på språkkaféen. Istedenfor blir disse rollene forhandlet av deltakerne underveis, for 

eksempel ved at L2 spør L1 om hva et ord betyr. Målet i samtalene er primært å oppnå og 

bevare intersubjektivitet, slik at de kan fortsette å snakke med hverandre om ulike temaer. 

Samtidig deler samtalene likhetstrekk med andrespråkssamtaler i klasserommet. Eksempler på 

dette er at deltakerne orienterer seg mot oppgaveheftet som ligger på bordet foran seg, eller 

når L1 skriver ned et problematisk ord som L2 deretter leser for å lære seg riktig uttale. Dette 

kan tyde på at det er en større målorientering mot å lære språk på språkkaféen i studien min 

enn i andre ikke-pedagogiske samtaler. Park (2007) gjør følgende observasjon i sin studie: 

«…in a tutoring setting in which there exists an institution-spesific goal of language learning 

and practicing, the initiation as well and the ending of word searches tend to be more salient» 

(Park, 2007, s. 18). Siden deltakerne gjør språkopplæring til en relevant aktivitet i samtalene, 

kan dette være en forklaring på hvorfor smiling er et tydelig funn i forståelsesmarkeringen i 

denne studien.  
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5.4 ‘Stamp’: et avvikende eksempel  

I denne delen vil jeg oppsummere og drøfte det avvikende eksempelet ‘Stamp’ og knytte det 

opp mot de generelle funnene i problemstillingen og forskningsspørsmålene. Det mest 

tydelige funnet i forståelsesmarkeringen i de andre eksemplene er at deltakerne smiler som en 

del av avslutningen i de ulike språkorienterte sekvensene. Smilingen forekommer som nevnt 

sammen med repetisjoner av kandidatordet og positive minimalresponser. Her avviker 

‘Stamp’. Ingen av L2-talerne smiler som en del av «feiringen» etter at L1 har presentert 

kandidaten.  

En grunn til at L2-talerne ikke viser tilstrekkelig med aksept eller feiring for løsningen 

‘stempel’, kan være at Gry aldri demonstrerer forståelse etter at hun har presentert 

kandidatordet; verken i ordsøket eller når hovedaktiviteten gjenopptas. Tidligere studier fra 

ordsøk utenfor klasserommet viser viktigheten av at begge parter, både den som innleder 

søket, og mottakeren, viser hverandre tilstrekkelig med aksept og forståelse for løsningen 

(Kurhila, 2006; Park, 2007; Theodórsdóttir, 2018). Ofte vil andrespråksbrukere forsøke å løse 

søket lokalt, mens morsmålsbrukere ikke anser dette som interaksjonelt avgjørende for å 

fortsette søket. I slike tilfeller kan L2 behandle L1 sin utviste forståelse som ikke tilstrekkelig 

nok (Kurhila, 2006, s. 131-132). Dette ser vi flere eksempler på i eksempelet ‘Stamp’. Det 

mest tydelige eksempelet er etter den multimodale forklaringssekvensen til Isa i linje 38-43, 

hvor Gry svarer ‘mhm’ og dermed hevder at hun har forstått. Etter dette oppstår det en 

unormalt lang pause hvor Gry har et ansiktsuttrykk som uttrykker tvetydighet. Abu og Isa 

viser så at de behandler denne samlede responsen som ikke adekvat. I de andre eksemplene 

blir deltakernes speiling, muntlige fortolkning av ikonisk gestikk, omformuleringer og 

engelske ekvivalenter behandlet som viktige forståelsessignaler for å avslutte de ulike 

språkorienterte sekvensene. Gry bruker imidlertid ingen av disse strategiene. Dette gjør at 

eksempelet ‘Stamp’ illustrerer to ting: viktigheten av å orientere seg mot multimodale 

ressurser i språkorienterte sekvenser – både i problem- og avslutningsfasen – samt poenget 

om at ikke bare taleren, men også mottakeren viser eksplisitt forståelse for oppklaringen av 

språkorienterte sekvenser.  
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Stamp 3/6:  

 

Gry: 

Abu: >hva heter det> (0.4) 

 

I motsetning til de andre eksemplene viser deltakerne i ‘Stamp’, Isa og Gry, ulike tegn til at 

de virker usikre på oppklaringen når hovedaktiviteten gjenopptas. Hindmarsh et. al (2011, s. 

497-500) viser hvordan multimodale signaler, som hvordan en deltaker ser, kan indikere 

misforståelse til tross for at det verbale hevder forståelse. Til tross for at eksempelet ‘Stamp’ 

er en helt annen kontekst, er det også i dette tilfellet mulig å si at deltakernes multimodale 

signaler er tegn på misforståelse. Eksempelvis inntreffer Isa sine gester sammen med verbale 

usikkerhetsmarkører når han tar i bruk løsningsordet i hovedaktiviteten. Et annet eksempel er 

det forundrede ansiktsuttrykket til Gry som forekommer samtidig med disprefererte og 

avvikende responser til historien. I de andre eksemplene hvor L2-talerne tar i bruk ordet i 

hovedaktiviteten, ‘Sir’ og ‘Klippe’, inntreffer ikke disse indikatorene på usikkerhet. 

Istedenfor viser deltakerne en større forståelse for løsningen. Dette gjør de ved å komme med 

omformuleringer, ikoniske gester som representerer ordets innhold og foregripende 

avslutning.  
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‘Stamp 5/6’:  

  

Isa: eh: samler eh::  Isa: eh:: det heter 

 

 

Et annet poeng i analysen er at deltakerne har lite informasjon om konteksten før problemet 

oppstår. Før eksempelet ‘Stamp’ har deltakerne hatt en lengre samtale om fysikk. Dette utgjør 

den generelle konteksten for historien som Isa begynner på: ‘en forsker sa en gang’. Ifølge 

Sidnell består historier ofte av «multiple units which may be deployed to provide background 

information and complex formulations of story-relevant actions» (2010, s.182). Med andre 

ord kan historier strukturelt være mer uforutsigbare og komplekse enn andre sekvenser. 

Bakgrunnsinformasjonen som Isa kommer med før han innleder ordsøket er dessuten ikke 

tilstrekkelig for at ordet ‘frimerke’ er relevant som kommende element i hans neste talebidrag. 

I tillegg er reparasjonsinnledningen til Isa (‘hva heter stamps in english’) noe misvisende; han 

leter etter den norske oversettelsen for det engelske ordet. Dette kan være kontekstuelle 

årsaker til at L1 ikke finner riktig løsningsord. Et annet eksempel i analysen som starter med 

en historie, er ‘Perfeksjonist’. Som vist i analysen ekspanderer også denne sekvensen kraftig, 

og deltakerne bruker mange forsøk på å vise hverandre felles forståelse. Dette peker på et 

viktig interaksjonelt poeng: konteksten som inntreffer før den språkorienterte sekvensen, er 

sentral for deltakernes utgangspunkt for å forstå ordets språklige form og innhold. 
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6 Konklusjon  
Gjennom analysene og drøftingen har jeg vist hvordan morsmålsbrukere og 

andrespråksbrukere bruker multimodale ressurser når felles forståelse settes på prøve, og 

hvordan de brukes i arbeidet med å gjenopprette og bevare felles forståelse. Denne 

konklusjonen skal besvare oppgavens hovedproblemstilling, som var:  

Hvordan bruker deltakerne multimodale ressurser til problemsignalisering og 

forståelsesmarkering i språkorienterte sekvenser? 

Basert på fem timers datamateriale med videoopptak av forskjellige samtaler på språkkaféen, 

valgte jeg ut seks interessante eksempler av en større kolleksjon med språkorienterte 

sekvenser. I disse utdragene behandlet deltakerne multimodale ressurser som relevante til 

både problemsignalisering og forståelsesmarkering. I analysearbeidet oppdaget jeg endringer i 

deltakernes positur, gestikk og mimikk fra problemfasen til forståelsesfasen, samt at den 

sekvensielle funksjonen til modalitetene kan variere mellom ulike språkorienterte sekvenser 

som vokabularsjekk, ordsøk og ordforklaringer. Vokabularsjekk er når taleren skal «sjekke» 

med mottakeren om ordet er riktig før hen tar det i bruk. Ordsøk er når taleren leter etter et 

ord og ofte inviterer mottakeren til å bidra med hjelp. Ordforklaring er når mottakeren ikke 

forstår betydningen av et ord som taleren har ytret, og mottakeren kommer med en forklaring. 

Som tidligere forskning har påpekt, er all interaksjon multimodal og situert av deltakerne selv. 

Derfor har jeg analysert hvordan de ulike modalitetene fungerer sekvensielt i samspill med 

andre modaliteter, og identifisert noen mønstre for hvordan mottakerne behandler dette som 

ulike handlinger. I dette kapittelet vil jeg oppsummere hovedfunnene, og jeg vil dele inn 

konklusjonen i problemsignalisering og forståelsesmarkering. Helt til slutt vil jeg foreslå 

hvordan studien kan anvendes og gi perspektiver for videre forskning.  

6.1 Problemsignalisering 

I alle eksemplene mine tar andrespråksbrukerne initiativ til å identifisere et kommunikativt 

problem i samtalen. Sidesekvensene som oppstår, setter hovedaktiviteten i bakgrunn og viser 

deltakernes søken etter å gjenopprette felles forståelse. Ofte ekspanderer de språkorienterte 

sekvensene ved at deltakerne bruker flere forsøk på å forhandle om hva problemet er. Dette 

krever at alle deltakerne nøye koordinerer hverandres multimodale ressurser i 

problemsignaliseringen.  
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Deltakerne bruker positur på ulike måter til å orientere seg mot det problematiske i samtalen. 

Et likhetstrekk ved positurendringen i eksemplene er at den forekommer etter at 

problemkilden har blitt ytret, og at den temporale organiseringen varer over flere turer og 

sekvenser. I ordforklaringssekvensene fungerer positurendringen til L2-talerne som en ikke-

verbal reparasjonsinnledning og en forløper til en reparasjonsinnledning. Den ene bevegelsen 

er å lene overkroppen mot L1, tilte på hodet og få forstørrede øyne. Den andre bevegelsen er å 

løfte opp overkroppen og bøye hodet frem mot L1. Positurendringen som forekom på et 

overgangsrelevant sted i samtalen, ble lettere identifisert som en reparasjonsinnledning og ble 

behandlet som et forståelsesproblem.  

I alle eksemplene utenom ett er ulike varianter av ikonisk gestikk fremtredende i 

problemsignaliseringen. I vokabularsjekksekvensene bruker L2-talerne ikoniske gester til å 

forebygge potensielle problemer med identifiseringen av ordet. Her bruker taleren én type 

ikonisk gest for å illustrere ordets innhold. I de andre sekvenstypene bruker deltakerne flere 

typer ikoniske gester, og alle inntreffer etter reparasjonsinnledningene. Dette kan blant annet 

forklares med at L2-talerene har størst kunnskap om ordets innhold og språklige form i 

vokabularsjekkene sammenlignet med i ordsøk og ordforklaringer. Et annet funn er at blikket 

er med på å fremheve gestens relevans i sekvenser hvor taleren deler opp forklaringene i 

mindre porsjoner.  

Ansiktsuttrykk som «tenkefjes» og konsentrert og spørrende ansikt inntreffer som en del av 

problemsignaliseringen av ulike språkorienterte sekvenser. I ordsøk inntreffer forskjellige 

varianter av tenkefjeset samtidig med verbale usikkerhetsmarkører og pauser, og som oftest 

før L2-taleren ytrer reparasjonsinnledningen. Det viktigste kjennetegnet på deltakernes 

tenkefjes er at det forekommer når taleren ser vekk fra de andre deltakerne. I de fleste 

tilfellene behandler mottakeren det som at taleren leter etter et ord som en individuell 

aktivitet.  

6.2 Forståelsesmarkering 

En generell konklusjon i analysen er at deltakerne behandler det som relevant å demonstrere – 

og ikke bare hevde – forståelse for å avslutte sidesekvensen. I tilfellene hvor 

morsmålsbrukerne ikke viser eksplisitt forståelse, kan andrespråksbrukerne vise, ved hjelp av 

blant annet gestikk og mimikk, at de søker en sterkere grad av forståelse fra 
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morsmålsbrukeren. Som i problemsignaliseringen er det også i forståelsesmarkeringen viktig 

at deltakerne koordinerer hverandre multimodale ressurser.  

Et funn i forståelsesmarkeringen er at deltakeren lener overkroppen delvis bakover samtidig 

med tilstandsskiftemarkør og endring i ansiktsuttrykk idet hen forstår ordets innhold og/eller 

språklige form. Ansiktsuttrykket endres fra å ha en konsentrert eller spørrende mine til at 

taleren får hevede øyenbryn, forstørrede øyne og delvis åpen munn: et «tilstandsskifteansikt». 

Dette er en form for å hevde forståelse og blir i de fleste tilfellene fulgt opp av en sterkere 

grad av framvist forståelse. Et annet funn er at deltakernes positurer returnerer til 

utgangsposisjon eller en ny posisjon etter at de har demonstrert forståelse.  

Deltakerne bruker ikonisk gestikk i forståelsesmarkeringen for å demonstrere forståelse, 

kvittere på samtalepartnerens utviste forståelse og for å orientere seg mot språkopplæring. 

Etter vokabularsjekksekvensene utfører L2-talerne samme ikoniske gest som i 

problemsignaliseringen når de vender tilbake til hovedaktiviteten og bruker ordet der. 

Deltakernes peking markerer at taleren eller mottakeren har identifisert løsningen. 

Eksempelvis peker L1 mot L2 for å vurdere hans fremviste forståelse.   

Smiling er den tydeligste modaliteten i forståelsesmarkeringen og er også det mest 

gjennomgående funnet i denne oppgaven. Smilingen inntreffer oftest i forbindelse med 

deltakernes vurderinger, aksepteringer eller kvitteringer på oppklaringen i de ulike 

språkorienterte sekvensene. Det oppstår samtidig med eller etter en av deltakerne har hevdet 

eller demonstrert forståelse, og blir som oftest gjengjeldt av den andre samtalepartneren. 

Smilingen inntreffer både som aksept og «feiring» i av språkorienterte sekvenser.  

 

Ikke alle språkorienterte sekvenser blir like vellykket. Det avvikende eksempelet ‘Stamp’ 

viser hvordan deltakerne bruker multimodale ressurser i et ordsøk som ikke resulterer i full 

forståelse. Blant annet viser L2-taleren at han søker en sterkere markering av forståelse fra L1 

ved å utføre en ikonisk gest samtidig som han verbalt avslår kandidaten. Dette eksempelet 

illustrerer også at manglende aksept og «feiring» gjennom smiling kan indikere at den 

språkorienterte sekvensen ikke har resultert i full forståelse.  
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6.3 Anvendelse og muligheter for videre 
forskning  

Det kreves et større korpus for å trekke slutninger om funnene i studien gjelder i andre 

lignende andrespråkssamtaler utenfor klasserommet. Til tross for at kolleksjonene ikke utgjør 

et stort nok grunnlag for å generalisere, kan studien bidra med nye perspektiver på hvordan 

multimodale ressurser brukes i språkorienterte sekvenser.  

Språkkafé er et internasjonalt fenomen som stadig blir mer populært. Som nevnt har det ikke 

foreløpig blitt publisert samtaleanalytisk forskning om andrespråkssamtaler på språkkafé før. 

Dermed bidrar oppgaven med ny og relevant forskning. Nylig har Gunilla Jansson, Silvia 

Kunitz og Ali Reza Majlesi startet prosjektet «språkcaféet som social mötesplats och arena för 

språkträning» i Sverige (Kunitz et al., (under publisering). Dette vil utvide datakorpuset og 

øke kunnskapen om hvordan uformell språkopplæring foregår på språkkafé. I januar 2018 viet 

The Modern Language Journal en ekstrautgave til temaet andrespråkssamtaler, og her ble 

kursen pekt ut for fremtidig forskning om feltet «language learning in the wild». Dette sitatet 

underbygger denne oppgavens relevans: 

The take-away for future research on learning in the wild, as we see it, is to continue 
expanding the data corpus with a wider range of activites in L2 speakers’ lifeworlds, 
broadening the range of multilingual speakers, and situating interactions more fully in their 
multisemiotic ecologies (Kasper og Wagner, 2018, s. 88). 

Denne studien viser at deltakerne behandler det som relevant ikke bare å hevde, men å 

demonstrere forståelse. I mange tilfeller kan ikke-verbale ressurser bidra til å vise at en 

deltaker demonstrerer forståelse, for eksempel gjennom å bruke ikoniske gester. 

Ansiktsuttrykk og gestikk kan også vise at en andrespråksbrukeren søker en større grad av 

forståelse av morsmålsbrukeren enn ved ‘mhm’ og hodenikk. Avvikseksempelet ‘Stamp’ 

viser hvordan multimodale ressurser fungerer i en språkorientert sekvens som ikke resulterer i 

full forståelse. Dette er et eksempel på at ikke alle språkorienterte sekvenser bidrar til 

språkopplæring, men kan mislykkes, og dermed føre til vranglære. Disse funnene kan være av 

interesse for videre forskning i andrespråkssforskning utenfor klasserommet. Sist, men ikke 

minst kan det bevisstgjøre praktikerne, som frivillige og deltakeren på språkkaféer, på egne 

og andres multimodale markeringer av forståelse. 
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Det har ikke blitt forsket like mye på deltakernes bruk av multimodale ressurser i 

forståelsesfasen som i problemfasen av språkorienterte sekvenser. Flere av funnene i denne 

studien belyser hvilke sekvensielle funksjoner modaliteter som positur, mimikk og gestikk har 

i forståelsesmarkeringen. Studien bidrar med nye funn om særlig positur og mimikk. Smiling 

er det tydeligste funnet i forståelsesmarkeringen og gjengjeldes i alle eksemplene av 

samtalepartneren. Smiling kan eksempelvis fungere som et signal på forståelse før deltakeren 

muntlig viser aksept for løsningen. På lik linje med verbaltale kan ørsmå muskelbevegelser i 

ansiktet utgjøre kommunikative handlinger. Det kreves imidlertid mer detaljert forskning for å 

forstå kompleksiteten til ulike typer smil i interaksjon. 

Ved å beskrive språkorienterte sekvenser har jeg vist hvordan språkopplæring foregår som en 

sosial aktivitet som konstrueres steg for steg. Deltakerne orienterer seg eksplisitt mot 

språkopplæring når L2 øver inn ordet i repetisjonssekvenser eller leser opp ordet som L1 har 

har skrevet på arket. Et annet eksempel er når L2-talerne utfører en ikonisk gest når de tar i 

bruk ordet i hovedaktiviteten etter vokabularsjekksekvensene. Et relevant spørsmål er om L2-

talerne faktisk har lært ordet og vil ta det i bruk ved senere anledninger. Eskildsen har bevist 

at L2 har brukt et ord som hun har lært, et halvt år etter ordsøkssekvensen. Dette viser at 

språkorienterte sekvenser skaper muligheter for språkopplæring. Det trengs imidlertid 

ytterligere forskning som viser hvordan andrespråkssamtaler på språkkafé kan bidra til 

språkopplæring.  
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Vedlegg 1 Samtykkeskjema 
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Vil du være med i et forskningsprosjekt om språkopplæring på språkkafé? 

Jeg, Jenny Gudmundsen, er student ved masterprogrammet Retorikk og språklig 
kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, og skriver masteroppgave om uformell 
språkopplæring på språkkafé. I den forbindelse etterlyser jeg både deltakere og frivillige fra 
den norske språkkaféen til Akademisk Dugnad til å være med på prosjektet.  
 
Jeg skal forske på videoopptak av samtaler på språkkaféen for å finne ut hva  
morsmålsbrukere og andrespråksbrukere gjør for å sikre at de forstår hverandre, og samtidig 
orienterer seg mot læring av norsk. Resultatene kan videre brukes til å forstå samhandling i 
andre former for uformell språkopplæring.  

Hvis du melder deg frivillig til å delta, vil du bli filmet sammen med andre i deler av 
språkkaféen, alt etter hva du føler deg komfortabel med. Under opptakene kan hver enkelt 
deltaker når som helst be om at videokameraet skrus av. Når videoinnspillingen er ferdig, har 
dere rett til å se opptaket og be om at det slettes hvis dere ikke ønsker at det brukes. Denne 
retten gjelder også i framtiden: deltakelsen er frivillig og du kan når som helst trekke deg fra 
prosjektet. Selv om vi gjør opptak av til dels personlige samtaler, er vi ikke interessert i dere 
som enkeltpersoner: vi undersøker generelle mønstre i språkopplæring. Det betyr ingenting 
for deltakelsen din på språkkaféen om du ikke melder deg som frivilling til å være med på 
dette. 

Konfidensialitet   

Vi behandler dine personopplysninger i tråd med personlovgivningen, og basert på ditt 
samtykke.  
Navn og andre opplysninger som kan føre til at deltakere kan gjenkjennes vil anonymiseres.  
På lydfilene vil slik informasjon bli slettet og i transkripsjonene vil de bli byttet ut med andre 
navn. Selve videoopptakene vil ikke bli anonymisert, men de vil bare vises for begrensede 
grupper mottakere i akademiske sammenhenger, slik som i) i vitenskapelige utgivelser, ii) i 
vitenskapelige presentasjoner på konferanser og seminarer, og iii) i undervisning ved 
universiteter og høyskoler.  

Etter prosjektslutt vil dataene oppbevares på en innelåst ekstern harddisk i 15 år. Ansvarlig vil 
være prosjektleder Jan Svennevig, Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Tilgang til 
dataene vil kunne gis til forskere og masterstudenter ved nordiske universiteter og høyskoler, 
til bruk i forskning om språk og kommunikasjon i andrespråkssamtaler. Alle må undertegne 
erklæring om konfidensialitet. Etter 15 år vil prosjektleder ta ansvar for at dataene slettes eller 
anonymiseres fullstendig (med lyd- og videofilter).  

Så lenge du kan gjenkjennes i datamaterialet, har du rett til å få informasjon om, få endret og 
slettet personopplysninger om deg. Du har også rett til å få en kopi av opptakene. I tillegg er 
det mulig for deg å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av 
dine personopplysninger.  
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Samtykke til deltakelse i studien 

 

Jeg har mottatt informasjon om prosjektet og er villig til å delta. 

 

 

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- --------- 

(Dato, navn og signatur) 

 

 

Jeg er enig i at  
 
____ det kan gjøres videoopptak av meg 
____ videoopptakene kan oppbevares ved Universitetet i Oslo i 15 år etter prosjektslutt, og 
benyttes til forskning og undervisning beskrevet ovenfor 
 

 

Du kan legge til annen informasjon her (for eksempel at videoer bare vises hvis ansiktet blir 
anonymisert): 

 

 

 

 

Mer informasjon om prosjektet 

 

• Har du spørsmål om prosjektet eller bruken av opptakene, ta gjerne kontakt med meg, 

masterstudent Jenny Gudmundsen (e-post jennygu@student.iln.uio.no, telefon 

+4793493680) min veileder, professor Jan Svennevig (e-post 

jan.svennevig@iln.uio.no, telefon 98671092) eller personvernombudet ved 

Universitetet i Oslo (e-post personvernombudet@nsd.uib.no).  


