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Bakgrund 
Under 1970-talets första år beskrev Ferguson (1971, 1975) en förenklad 

variant av samtalsspråk som förstaspråkstalare påstods använda i samtal med 

andraspråkstalare, så kallat foreigner talk (Ferguson 1971:43). Foreigner 

talk omfattar förenklingar av såväl språklig form som av interaktionella 

praktiker. Det handlar om exempelvis lägre talhastighet, reducerad 

morfologi liksom upprepningar och kontrollfrågor. Fergusons artiklar blev 

startskottet för en mängd studier av hur och i vilken mån förstaspråkstalaren 

anpassar sitt sätt att samtala tillsammans med en andraspråkstalare (se t.ex. 

Ferguson 1971, 1975, Wagner-Gough & Hatch 1975, Hatch, Shapira & 

Gough 1978, Long 1981, 1983, Pica, Doughty & Young 1986, Pica, Young 

& Doughty 1987, Gass & Varonis 1994, Loschky 1994, Gass 1997, Mackey 

1999). Gemensamt för de allra flesta av dessa undersökningar är att de 

bygger på experimentella eller halvexperimentella data, de innehåller 

statistiska analyser och i flera av dem jämförs andraspråkssamtalen med 

samtal mellan enspråkiga. Studierna tecknar en ganska enhetlig bild av 

förstaspråkstalaren som stöttande och i många fall tycks förstaspråkstalarens 

insats i samtalet vara nödvändig för andraspråkstalarens deltagande. 

Forskningsfältet har mött viss kritik. Wagner (1996) kritiserar studiernas 

experimentella upplägg och ifrågasätter därmed validiteten hos data. Vidare 

menar han att man inte bör dra slutsatser om samtal mellan första- och 

andraspråkstalare i allmänhet utifrån sådana data, eftersom naturligt 

förekommande samtal är betydligt mer mångskiftande än de som undersökts 

med fokus på anpassad interaktion. 

 

I mitt avhandlingsarbete har jag undersökt samtal mellan en studie- och 

yrkesvägledare och sökande med svenska som sitt andraspråk (Sheikhi 

2013). Huvudfrågan är hur de samtalande går tillväga för att uppnå delad 

förståelse. I två av avhandlingens tre analyser har jag undersökt den 



gemensamma interaktionen. Men med tanke på dels den stora 

uppmärksamhet man ägnat förstaspråkstalaren, dels förstaspråkstalarens 

större ansvar i samtalet (Bremer et al. 1996), fanns skäl att i en analys rikta 

sökljuset specifikt mot förstaspråkstalarens insats i samtalet. Skulle jag finna 

samma mängd och typ av foreigner talk som i ovan nämnda studier? 

Tillvägagångssätt och material 
I likhet med tidigare studier bygger undersökningen på en kvantitativ analys 

där jag räknar vissa samtalsdrag. Den kvantitativa analysen tjänar dock 

främst som en bakgrund till en djupare, mer omfattande kvalitativ 

granskning av de undersökta samtalsdragens kontext. Den kvalitativa 

undersökningen syftar också till att belysa det kvantitativa resultatet. 

Material 

Huvudmaterialet består av videoinspelade studie- och yrkesväglednings-

samtal. I dem deltar en studie- och yrkesvägledare (SYV) med svenska som 

sitt förstaspråk, kallad Benny, och fyra vuxna sökande med svenska som sitt 

andraspråk, kallade Ward, Marina, Mohammed och Evin.1 Varje sökande har 

mött vägledaren vid fyra tillfällen under en tidsperiod av två år. Tabell 1 

visar materialets omfattning. 

 

Tabell 1. Samtalsmaterial. Sökande, samtalens längd i minuter och 

tidpunkt för inspelningarna. 

 

Sökande Samtal 1 

Nov./dec. 

2008 

Samtal 2 

Maj/juni 

2009 

Samtal 3 

Nov./dec 

2009 

Samtal 4 

Dec. 

2010/jan 

2011 

Totalt 

Ward (K) 55.36 31.32 42.42 37.26 167 min. 

Marina (K) 53.48 31.34 23.44 39.41 149 min. 

Mohammed (M) 48.22 48.19 30.06 35.58 163 min. 

Evin (K) 38.22 37.26 34.15 30.42 141 min. 

 

     620 min. 

 

Förutom samtalsmaterialet finns kompletterande material i form av bland 

annat samtalsintervjuer, språkdagböcker och samtalsanteckningar. Det är 

                          
1 Det kan i praktiken vara den sökandes tredje eller fjärde språk, men jag väljer likväl här att 
benämna svenskan andraspråk. 



SYV-samtalen som analyseras, medan det kompletterande materialet bidrar 

till en säkrare analys. 

Metod 

Genom att kombinera en granskning av samtalsmaterialet med en 

genomgång av tidigare forskning har åtta samtalsutdrag valts ut för 

undersökningen. Interaktionella modifieringar har visat sig mer gynnsamma 

för förståelsen än modifieringar av den språkliga formen (se t.ex. Pica, 

Doughty & Young 1986), varför jag valt drag som har med interaktionen att 

göra.  

De åtta utvalda dragen redovisas i Tablå 1. 

 

Samtalshandlingens 

beteckning 

Förklaring 

Omstöpning En omformulering av det egna yttrandet 

Begränsande fråga En öppen fråga omformuleras som sluten 

Dubbelt satsled Kärnordet/kärnledet spetsställs och dubbleras 

genom pronominalisering 

Yttrandeinledning En inledning till andraspråkstalarens kommande 

yttrande 

Yttrandeavslutning En avslutning av andraspråkstalarens föregående 

yttrande 

Modifierad upprepning En upprepning av andraspråkstalarens yttrande i 

förändrad eller utbyggd form 

Ordagrann upprepning En ordagrann omtagning av andraspråkstalarens 

yttrande 

Metakommentarer Ett yttrande som rör samtalets form mer än dess 

innehåll 

 

Tablå 1. Undersökta anpassade samtalshandlingar.2 

 

Utifrån tidigare forskning kan man ställa upp en hypotes, nämligen att 

förstaspråkstalarens anpassade samtalshandlingar står i proportion till 

andraspråkstalarens språkliga färdighetsnivå. I förhållande till mitt material 

blir då två antaganden rimliga: För det första kan man förvänta sig att antalet 

                          
2 Jag använder här den vedertagna termen anpassning (conversational adjustment, Long 
1983), men jag har vissa betänkligheter kring beteckningen: beteckningen ”anpassning” 
antyder att andraspråkstalarens roll i samtalet är ständigt underordnad, och att 
förstaspråkstalaren i sin roll måste anpassa sitt tal till andraspråkstalaren. I denna artikel 
försöker jag förmedla att dessa så kallade anpassningar inte alltid har sitt ursprung i språkliga 
asymmetrier. I avhandlingen (Sheikhi 2013) kallar jag de undersökta handlingarna stöttande 
kommunikativa handlingar. 



anpassade samtalshandlingar kommer att minska genom samtalsserien 

allteftersom andraspråkstalarnas språkförmåga utvecklas. För det andra kan 

man förvänta sig att förstaspråkstalaren gör färre anpassade 

samtalshandlingar med en avancerad andraspråktalare än med en mindre 

avancerad. 

Dessa två antaganden prövas genom att samtalshandlingarnas förekomst 

räknas i de 16 samtalen. 

De fyra andraspråkstalarna deltog i sfi-utbildningens C-kurs vid 

tidpunkten för det första samtalet.3 Deras språkfärdighetsnivå har sedan 

testats vid tre tillfällen under de två åren. Hos alla fyra utvecklas 

andraspråksfärdigheten, men i olika takt och på olika sätt. Mycket förenklat 

kan man säga att Mohammed avancerar snabbast och uppnår den mest 

avancerade andraspråksnivån, medan Evin och Ward visar minst utveckling 

av sin andraspråksnivå. Marina placerar sig däremellan. 

Förutom den kvantitativa kartläggningen av samtalshandingarnas 

fördelning och frekvens, har jag undersökt deras funktioner i 

samtalskontexten samt i vilken mån de gynnar delad förståelse.  

  

                          
3 C-nivå inom sfi motsvarar nivå A2/A2+ enligt Common European Framework of Reference 
(SKOLFS 2012:13). 



Resultat 
Först redovisas de anpassade samtalshandlingarnas fördelning och frekvens. 

Därefter följer ett längre avsnitt där jag resonerar om deras funktion och 

potential att bidra till delad förståelse. 

Samtalshandlingarnas fördelning och frekvens 

Resultatet av den kvantitativa delen av undersökningen redovisas i Tabell 2, 

dels som antal (till vänster), dels som ett jämförelsetal (till höger). De två 

antagandena ges inget tydligt stöd.  

 

Tabell 2. Anpassade handlingar per samtalstillfälle och samtalspartner: 

antal och frekvens 

 
 Samtalstillfälle 

Samtalshandling 1 2 3 4 Totalt 

Omstöpning 51 0,26 34 0,22 28 0,21 17 0,12 130 0,21 

Begränsande fråga 22 0,11 8 0,05 5 0,04 12 0,08 47 0,08 

Dubbelt satsled  15 0,07 12 0,08 7 0,05 2 0,01 36 0,06 

Yttrandeinledning 8 0,04 1 0,01 1 0,04 6 0,04 16 0,03 

Yttrandeavslutning 11 0,06 9 0,06 4 0,03 3 0,02 27 0,04 

Mod. upprepning 38 0,19 11 0,07 13 0,10 20 0,14 82 0,13 

Ordagrann uppr. 34 0,17 18 0,12 19 0,15 41 0,28 112 0,18 

Metakommentar 99 0,51 48 0,33 65 0,50 53 0,37 265 0,43 

           

Totalt 278 1,42 141 0,95 142 1,08 154 1,07 715 1,15 

           

           

 Samtalspartner 

 Ward Marina Mohammed Evin Totalt 

Omstöpning 46 0,28 31 0,21 23 0,14 30 0,21 130 0,21 

Begränsande fråga 11 0,07 14 0,09 15 0,09 7 0,05 47 0,08 

Dubbelt satsled 18 0,11 8 0,05 8 0,05 2 0,01 36 0,06 

Yttrandeinledning 4 0,02 2 0,01 8 0,05 2 0,01 16 0,03 

Yttrandeavslutning 8 0,05 5 0,03 11 0,07 3 0,02 27 0,04 

Mod. upprepning 22 0,13 33 0,22 14 0,09 13 0,09 82 0,13 

Ordagrann uppr. 20 0,12 38 0,26 22 0,13 32 0.23 112 0,18 

Metakommentar 69 0,41 66 0,44 62 0,38 68 0,48 265 0,43 

           

Totalt 198 1,19 197 1,32 163 1 157 1,11 715 1,15 

 

Den övre delen av tabell 2 visar fördelningen av anpassade 

samtalshandlingar över de fyra samtalstillfällena. Mitt antagande var att de 

skulle minska i antal, men ett sådant mönster framträder alltså inte. I den 

nedre delen av tabell 2 syns hur de anpassade handlingarna fördelar sig på 

Bennys olika samtalspartners. Det förväntade resultatet var alltså att de 



skulle vara mest frekventa med Evin och Ward och minst frekventa med 

Mohammed. Inte heller detta antagande ges tydligt stöd. 

Den kvantitativa delen av studien visar sålunda att det inte finns ett enkelt 

samband mellan andraspråkstalarens förmåga på svenska och 

förstaspråkstalarens användning av anpassade samtalshandlingar. För att 

hitta förklaringar till det något oväntade resultatet har samtalshandlingarna 

granskats ytterligare med avseende på deras samtalskontext och deras 

funktion i respektive kontext. Dessutom beskrivs i vilken mån de bidrar till 

delad förståelse mellan de samtalande. 

Samtalshandlingarnas funktion och bidrag i samarbetet 

mot delad förståelse 

Hypotesen och antagandena bygger på tanken att förstaspråkstalaren 

försöker hjälpa sin samtalspartner när han uppfattar att denna saknar 

tillräckliga kunskaper i svenska eller att samtalet inte flyter. Kan bristen på 

stöd för hypotesen förklaras av att dessa samtalshandlingar uppträder av 

andra orsaker?  Eller kan det bero på att förstaspråkstalaren faktiskt inte 

rycker in med anpassningar varje gång samtalet haltar? Eller är det möjligt 

att de handlingar som jag benämner anpassade, kanske inte är det? 

En närmare granskning av samtalshandlingarnas kontext och funktioner 

visar att samtliga tre nämnda förklaringsförsök är aktuella. Jag kan också i 

efterhand konstatera att antagandena jag bygger kvantifieringen på är alltför 

enkla – de åtta samtalshandlingarna är mycket olika varandra och det är 

alltför förenklat att anta att de vid varje tillfälle skulle vara en del av 

förstaspråkstalarens anpassning till sin samtalspartners uppfattade språkliga 

nivå. Här finns inte utrymme att redogöra för bredden av funktioner hos alla 

åtta typer av samtalshandlingar, utan nedan följer några samtalsutdrag som 

illustrerar hur de fungerar i olika kontexter samt hur de kan bidra till delad 

förståelse. 

Utdrag (1) nedan är hämtat från det första SYV-samtalet med Ward. Det 

kommer från samtalets inledande kartläggandefas där vägledaren Benny 

förhör sig om Wards nuvarande situation. (Anpassade samtalshandlingar 

markeras med fetstil. Transkriptionsnyckel återfinns i slutet av artikeln.) 

 

(1)  Bidrag till lokal delad förståelse 

B: jobbar din man (1.3) [arbetar han 1 
W:                                    [ää nej din man ää han kommer efter (1.1) ää jag ta 2 
håll- hållis- (2.1) äm hålli ((bläddrar i ordbok, tittar på Benny)) från 3 
migrationsverket ((nickar mot Benny)) 4 
B: ja 5 
W: ja 6 
B: uppehållstillstånd↑ 7 



W: ja uppe [aa ja uppehållststånd aa uppehålle ((nickar)) 8 
B:               [ja 9 
W: ja 10 
B: han han bor fortfarande i irak din man↑ 11 
W: ja 12 
B: han är inte i sverige (1) [du bor själv 13 
W:                                        [nej han kommer ää han kommer ää (1) april i 14 
april 15 
B: han kommer i april 16 
W: ja17 
 

Ward har just sagt att hon är ensam och Benny frågar efter hennes man (rad 

1). Det uppstår en paus efter vägledarens fråga och han formulerar om den. 

Här är omstöpningen onödig, eftersom Ward svarar direkt efter pausen. 

Omstöpningar är, efter metakommentarer, den mest frekventa typen av de 

undersökta samtalshandlingarna, och de bidrar ofta till delad förståelse 

genom att de ger andraspråkstalaren en ytterligare möjlighet att förstå ett 

yttrande uttryckt med andra ord. 

Ward svarar nekande på vägledarens fråga och säger att maken ”kommer 

efter”. Hennes yttrande blir tydligt bara om man känner till hennes historia, 

något som Benny inte gör vid tillfället. Wards man bodde i själva verket med 

familjen, men hade anslutit till familjen först sedan Wards uppehållstillstånd 

var ordnat. Ward försöker uttrycka detta skede i förfluten tid, men eftersom 

hon inte behärskar verbens tempus blir det inte klart för Benny. 

Det uppstår en paus när Ward inte kommer på ”uppehållstillstånd”, ett ord 

som hon kan men inte i ögonblicket minns. Hon söker Bennys blick, 

bläddrar i en ordbok och Benny föreslår då ”uppehållstillstånd”. Ett sådant 

formuleringsförslag i form av en yttrandeavslutning är ibland den 

räddningsplanka en andraspråkstalare behöver för att kunna fullfölja ett 

yttrande. Å andra sidan finns en risk att förstaspråkstalaren inte har förstått 

vad samtalspartnern avser uttrycka. Om han föreslår ett ord som inte passar, 

är det inte säkert att andraspråkstalaren upptäcker det. Yttrandeavslutningar 

kan alltså stötta andraspråkstalaren genom att man samkonstruerar ett bidrag 

(Bockgård 2004), som på rad 7 ovan, men kan vid andra tillfällen riskera den 

delade förståelsen och orsaka dolda missförstånd. 

Efter att de samtalande gemensamt har etablerat ”uppehållstillstånd” 

försäkrar sig vägledaren om att han har förstått situationen rätt (rad 11 och 

13). Ward svarar först snabbt jakande, men när Benny upprepar sin fråga och 

stöper om den protesterar hon och förklarar för vägledaren att han ”kommer 

i april”. Inte heller denna gång blir det tydligt för Benny att Wards make 

redan har kommit. Vägledaren upprepar Wards yttrande. Ordagranna 

upprepningar används främst för att kontrollera fakta, och Wards jakande 

svar bekräftar för vägledaren att de nu delar förståelse – även om vi som 



utomstående betraktare ser att de i själva verket har olika förståelse av 

Wards situation. 

Eftersom vägledaren inte hade kännedom om Wards familjeförhållanden 

hade han ingen anledning att tolka presensformerna som annat än en 

redogörelse för den aktuella situationen. Trots bådas goda vilja att förstå 

varandra och trots att de anstränger sig språkligt och interaktionellt uppstår 

ett missförstånd som Benny inte upptäcker. Samtalsutdrag (1) visar att de 

anpassade samtalshandlingarna bidrar till att de samtalande kan uppnå delad 

lokal förståelse om ord och yttranden, men att de inte alltid kan bidra till 

delad global förståelse, det vill säga förståelse av ett större sammanhang, 

exempelvis vad som hänt tidigare eller avsikten bakom ett yttrande. 

Sekvensen visar också starten på ett missförstånd som kommer att kräva 

oerhört stora ansträngningar från andraspråkstalarens sida för att rätta till, 

eftersom förstaspråkstalaren inte är medveten om det. 

Samtalsutdrag (1) är exempel på en situation där förstaspråkstalaren är 

medveten om att det finns svårigheter i kommunikationen och det finns gott 

om anpassade samtalshandlingar. Emellertid förekommer tillfällen i 

samtalsmaterialet där andraspråkstalaren visar tveksamhet, liksom Ward 

ovan, men där förstaspråkstalaren väljer att inte komma till undsättning utan 

snarare vänta ut sin samtalspartner eller fortsätta samtalet utan att 

uppmärksamma problemet. Att inte gripa in och föreslå ett ord är 

förstaspråkstalarens vanligaste handlingssätt i mitt material. Samtalsutdrag 

(2) nedan är exempel på en sådan situation. Marina ställer en fråga om 

kommande yrkeskurser. 

 

(2) Anpassad samtalshandling saknas 

M: och finns inte ää (1) kurs som ää dagis som barn- ((avbryter sig och tittar 1 
på Benny)) 2 
B: alltså nej 3 
M: barnskötare 4 
B: barnskötare finns inte 5 
M: finns inte6 
 

Marina avbryter sig och tittar på Benny när hon sagt ”barn”, en signal om att 

hon söker stöd, men här erbjuder förstaspråkstalaren inte någon 

yttrandeavslutning utan svarar omedelbart på Marinas fråga. Marina 

kompletterar själv frågan och Benny tar upp Marinas ord när han upprepar 

sitt svar. Ordet ”barnskötare” hade förekommit tidigare i samtalet och gjorde 

det möjligt för Benny att göra en säker tolkning utan att komplettera. 

Här ger förstaspråktalaren sin samtalspartner möjligheten att själv avsluta 

ett yttrande. Det ger andraspråkstalaren större självständighet, tillskriver 

henne större kompetens och, som detta utdrag visar, ger henne tillfälle att 

själv utveckla det hon vill säga. Benny har sagt i intervjuer att han är lite 

rädd för att alltför mycket ta över samtalet och i värsta fall 



”omyndigförklara” den sökande genom att komma till språklig undsättning 

alltför ofta. 

I det här fallet ger frånvaron av interaktionell anpassning bättre 

förutsättningar för delad förståelse eftersom andraspråkstalaren ges en större 

handlingsfrihet. En förstaspråkstalare som är överdrivet tillmötesgående med 

täta uppbackningar, ständiga upprepningar och snabba formuleringsförslag, 

så kallad över-ackommodation (Vasseur et al. 1996:95–96), kan begränsa 

eller stressa andraspråkstalaren och hindra henne från att uttrycka sina 

tankar. 

Samtalsutdrag (3), nedan, illustrerar det faktum att de undersökta 

handlingarna långt ifrån alltid förenklar själva informationsöverföringen. I 

stället stöttar de ofta den relationsorienterade dimensionen av samtalet. 

Mohammed har frågat om han behöver höga betyg för att ta sig mellan två 

steg i utbildningen. Benny svarar nekande (rad 1). 

 

(3) Omstöpningar i serie 

B: de räcker mä att du blir godkänd 1 
M: mhm (.) de räcker me godkänd 2 
B: ja du behöver inte bli bättre 3 
M: mhm mhm 4 
B: för dä ä liksom overkill 5 
M: mhm 6 
B: du har ingenting för dä 7 
M: mhm 8 
B: för att de räcker mä godkänd för å få läsa (1.1) ää ää gymnasiekursen9 
 

Av Mohammeds svar (rad 2) är det tydligt att de omedelbart når delad 

förståelse om frågan. Trots det formulerar Benny om sitt svar inte mindre än 

fyra gånger. Medan omstöpningarna i samtalsutdrag (1) ovan (rad 1 och 13) 

består av alternativa uttryckssätt som ger andraspråkstalaren ökade 

möjligheter att förstå i en situation där hon visar tveksamhet, finns inget av 

tvekan här. Dessa omstöpningar är inte nödvändiga för delad förståelse inom 

den uppgiftsorienterade dimensionen av samtalet. I stället kan de tolkas som 

ett utslag av ”småpratighet”, alltså yttranden som inte tillför ny information 

utan snarare är orienterade mot deltagarnas samtalsrelation. Dessa 

omstöpningar kan sägas gynna andraspråkstalarens deltagande genom att de 

ger honom tid att tänka och att formulera nästa initiativ i samtalet, vilket 

Mohammed också gör efter den här sekvensen. 

Slutsatser 
Den kvantitativa kartläggningen av samtalshandlingarnas fördelning och 

frekvens visade att det inte finns ett enkelt samband mellan 



andraspråkstalarens språkförmåga och förstaspråkstalarens interaktionella 

ansträngningar i form av anpassade samtalshandlingar. Mina antaganden 

baserades på tidigare forskning baserad på data som tillkommit under 

experimentella eller halvexperimentella förhållanden. Det är sannolikt att 

sådana data skiljer sig märkbart från data från naturligt förekommande 

samtal (Wagner 1996), vilket skulle förklara mina resultat. Skillnaden består 

bland annat i att man i naturliga samtal alltid har en relation till sin 

samtalspartner, i synnerhet när man, som i mitt material, möts flera gånger. I 

en experimentell situation är den sociala dimensionen betydligt mindre 

viktig. (Se också den omfattande diskussion som fördes i Modern Language 

Journal 1997 och 2007.) 

I samband med diskussionen om roller är det viktigt att uppmärksamma 

förståspråkstalarens institutionellt givna roll som vägledare och därmed 

samtalsledare. Många av de så kallade anpassade samtalshandlingarna är 

sådana som en samtalsledare gör för att kontrollera fakta och sammanfatta. 

De är därmed inte kopplade till hans roll som förstaspråkstalare. 

Att bygga och upprätthålla en samtalsrelation innebär att ta hänsyn till 

varandra och att, åtminstone försöka, möta varandra som jämlika - även om 

samtalet per definition är asymmetriskt med avseende på faktakunskaper och 

färdigheter i kommunikationsspråket. Om förstaspråkstalaren ständigt bistår 

andraspråkstalaren i kommunikationen, kommer deras roller som expert och 

hjälpbehövande att förstärkas och därmed asymmetrierna. En förstärkt 

asymmetri kan ge sämre förutsättningar för delad förståelse. 

Även andra studier har visat att interaktionella anpassningar och 

förhandling om betydelse inte förekommer vid varje problemtillfälle 

(Vasseur et al. 1996, Wagner 1996; Svennevig 2009). Deltagarna är i första 

hand upptagna av samtalets övergripande syfte. Det kräver inte att varje 

yttrande alltid är begripligt i stunden. Jag tolkar Bennys beteende i samtalet 

som en strävan att upprätthålla en balans mellan ett ”vanligt” sätt att samtala, 

vilket sänder signaler om jämlikhet, och ett anpassat som gör det möjligt för 

andraspråkstalarna att delta i samtalet på ett meningsfullt sätt, eller, för 

nybörjaren, att delta överhuvudtaget. 

De undersökta samtalshandlingarna förekommer också i samtalsavsnitt 

där kommunikationen fungerar problemfritt, som samtalsutdrag (3) 

exemplifierar. I dessa använder förstaspråkstalaren dem för att uppmuntra, 

visa medkänsla eller solidaritet. Detta bruk kan bygga eller stärka relationen 

mellan de samtalande. Att förstaspråkstalaren, å andra sidan, mycket ofta 

bistår andraspråkstalaren med omstöpningar, upprepningar och liknande, kan 

störa samtalets flyt. Ett sådant bruk kan också förstärka samtalets givna 

asymmetrier och påverka samtalsrelationen negativt. De samtalandes 

orientering mot samtalets relationsdimension kan alltså orsaka att frekvensen 

anpassade samtalshandingar ökar såväl som minskar. 

Min undersökning av autentiskt samtalsmaterial har sålunda gjort det 

tydligt att rollerna som första- och andraspråkstalare inte är så dominerande 



som tidigare (experimentell) forskning ger vid handen, utan att andra 

diskursiva roller står i förgrunden. 

Förutom att pröva de två antagandena har naturligtvis frågan om de 

undersökta samtalshandlingarnas roll i samarbetet mot delad förståelse varit 

central. I materialet som helhet finns gott om belägg för att främst 

upprepningar, omstöpningar, metakommentarer och begränsande frågor ger 

andraspråkstalaren större möjligheter att förstå förstaspråkstalarens 

yttranden. Därmed gynnas delad förståelse på lokal nivå. Däremot är de 

undersökta samtalshandlingarna inte ett effektivt verktyg för att lösa 

förståelseproblem på en global nivå, exempelvis om de samtalande inte är 

medvetna om att de inte delar förståelsen av ett större sammanhang. 

 

Transkriptionsnyckel 

 

((ler)) icke-verbala händelser ↑ markant stigande intonation 

kurato- talaren avbryter sig (1.2)  paus i sekunder 

[  samtidigt tal/handling börjar (.) paus kortare än en sekund 
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