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I svensk kommunal grundskola går idag mer än 
27 procent flerspråkiga elever. Att få upp ögonen för 
vad dessa elever kan göra med sina språkliga resurser 
är därför väsentligt för alla som intresserar sig för 
ungas språkbruk. I den här språkvetenskapliga av- 
handlingen undersöks språkhandlingar i form av 
verbala och icke-verbala initiativ, responser och 

uppföljningar. Det görs i en fallstudie av flerspråkiga elever i årskurs fem 
som samtalar i grupper om sina skrivna och ritade dagbokstexter utan 
någon lärare eller forskare närvarande.

Undersökningen av språkhandlingar ligger till grund för studien av  
hur eleverna konstruerar och samkonstruerar de tre identitetsdimensionerna 
diskursiva, situerade och bärbara identiteter för sig själva och varandra i 
gruppinteraktionerna. Konstruktionen av bärbar identitet som flerspråkig 
undersöks genom elevernas användning av kodväxling i sina språkhand- 
lingar. Studien har en multimodal ansats och elevernas icke-verbala språk- 
handlingar i form av miner, gester, blickar och annat kroppsspråk tas med  
i analyserna.

Didaktiska implikationer av hela undersökningens resultat visar att 
asymmetrier i gruppsamtal och grupparbeten skulle kunna utjämnas om 
roller tilldelas eleverna på förhand. Utifrån studien skulle lärare kunna 
diskutera med eleverna hur olika roller kan göras via olika språkhand- 
lingar samt hur eventuella ansiktshot påverkar relationer mellan grupp- 
deltagare och hur sådana hot kan undvikas.
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Abstract 
Svensson, Sofia (2018). Språkhandlingar i flerspråkiga elevers gruppsamtal – en studie av 
identitetskonstruktion (Discourse acts in multilingual pupils’ group discussions – a study of 
identity construction), Linnaeus University Dissertations No 338/2018, ISBN: 978-91-
88898-20-3 (tryckt), 978-91-88898-21-0 (pdf). Written in Swedish. 

The aim of this thesis is to investigate how multilingual fifth-grade pupils in 
Sweden construct their own and each other’s identities through verbal and non-
verbal discourse acts, in group discussions of diary texts without a teacher present. 
The group discussions were audio and video recorded by the pupils themselves and 
transcribed by me. 

The theoretical foundation of this study is the social constructionist view of 
identities as multiple, negotiable and flexible processes which are constructed in and 
through interaction. This is investigated through the participants’ use of discourse 
acts in the form of initiatives, responses and follow-ups, drawing on the Exchange 
Structure Model combined with interactional tools from Conversation Analysis. 
The use of ESM has been expanded in the study for the investigation of non-verbal 
discourse acts as well. Zimmerman’s framework of the three identity dimensions 
discourse, situated, and transportable identities has been applied to the analysis of 
discourse acts, to study the pupils’ identity constructions. Their use of code-
switching has been studied in connection with the third identity dimension, here 
the transportable identity as multilinguals. 

The results show that the pupils as a group cannot be said to make their 
transportable identities as multilinguals relevant to a high degree in the group 
discussions. However, some of the pupils make their multilingualism relevant 
locally, using code-switching as a resource to express feelings, to wield power, and 
for face-saving effects etc. 

Furthermore, reciprocal contingency between the three dimensions of identity is 
shown by the pupils’ identity constructions and co-constructions in the group 
discussions. Discourse identities like initiating diary reporter, confirmation seeker, 
questioner, responder and endorser are constructed at the micro level of interaction 
by the participants using verbal and non-verbal discourse acts. These identities build 
up situated identities together with existing participation frames, such as leader, 
‘disser’, ‘group clown’ or reluctant. Both these identity dimensions build up 
transportable identities as multilinguals together with tacit background information 
of the participants’ language proficiency. Moreover, the results show how an 
expanded ESM can be used for analysing both verbal and non-verbal discourse acts 
and the construction of all three identity dimensions. 

 
Keywords: discourse acts, code-switching, multilingual, pupil, group discussion, 
Exchange Structure Model, social constructionism, identity, multimodality 
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 1 

Förord 
Snart är min tid som doktorand till ända, och det är dags att sätta punkt för 
avhandlingsskrivandet, men innan jag gör det finns det flera personer jag vill 
tacka. Först och främst de elever och lärare som tog emot mig på sin skola och 
i sina klassrum och lät mig samla in material. Tänk så mycket spännande och 
intressant det har gått att finna i materialet. Det är en guldgruva! Stort tack för 
att ni delade med er och lät mig forska på materialet! 

Därefter vill jag förstås tacka mina handledare. Professor emerita Ulla 
Ekvall var den huvudhandledare som stod vid min sida under min första tid 
som nybliven doktorand. Min biträdande handledare, docent Elisabeth 
Zetterholm har också funnits med sedan starten, och professor Stina Ericsson 
tog vid som huvudhandledare när Ulla Ekvall gick i pension under mitt andra 
år som forskarstuderande. Tack för ert enorma stöd allihop! Er handledning 
har alltid varit noggrann, konstruktiv, lärorik och utvecklande, både för mig 
själv och för avhandlingstexten. Ni har alltid ställt upp med snabb respons och 
regelbunden handledning, vilket jag är mycket tacksam för. 

Ytterligare en person som har betytt väldigt mycket för mig och som ligger 
bakom att jag befinner mig där jag är idag är Maria Lindgren, prefekt för 
institutionen för svenska språket vid Linnéuniversitetet. Det var du som fick 
mig att läsa in en magisterexamen i nordiska språk när jag i början av 2000-
talet vikarierade som adjunkt på institutionen, och det var du som till slut gav 
mig modet att söka en doktorandtjänst på institutionen. Tack för våra 
promenader och samtal runt sjön, när mina tvivel på att jag skulle kunna ro 
det här forskningsprojektet i land var som störst. De har varit ovärderliga! 

Tack också till alla kollegor som deltagit i det Högre Språkvetenskapliga 
Seminariet och i Diskursgruppen vid Linnéuniversitetet. Där har jag haft 
möjlighet att diskutera mina studier och lägga fram text under årens lopp, och 
där har jag fått tankeväckande och utvecklande respons. Även alla 
doktorandkollegor under årens lopp förtjänar ett tack. Vi har läst och 
kommenterat varandras texter i Textseminariet, vilket också har varit givande 
och lärorikt. Dessutom vill jag tacka Solveig Hammarbäck som språk-
granskade ett par kapitel i min avhandling inför mitt mittseminarium. Ett stort 
tack riktas också till Elin Almér som var min diskutant vid mittseminariet och 
Linda Kahlin som var min diskutant vid mitt slutseminarium. Ni båda hjälpte 
mig på ett förtjänstfullt sätt att komma vidare i mitt tankearbete och att 
utveckla mina analyser. Dessutom vill jag tacka alla dem som har hjälpt mig 
att översätta och förklara innebörden av vad eleverna säger i sina gruppsamtal 
när de kodväxlar till språk jag inte förstår, samt att skriva ner vad de säger på 
arabiska med arabiska bokstäver. För att inte röja elevernas anonymitet kan 
jag endast nämna Andreas Hallberg, lektor i arabiska, vid namn, men till 
skaran hör också arabisktalande klasslärare, modersmålslärare, elevstödjare 
och arabisk- och albansktalande studerande vid vuxenutbildningen. Stort tack 
till er alla! 
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Jag vill också tacka alla som gett mig teknisk hjälp under doktorandårens 
lopp, bl.a. Romana Dvorak och Dan Andersson, samt Erik Edvardsson Richter 
som hjälpt mig att skapa bilderna till mina transkriptioner och Ingemar 
Gunnarsson som hjälpt mig med det automatiska referenshanteringssystemet 
EndNote när det har skapat huvudbry. Likaså vill jag tacka Alexander Lakaw 
som språkgranskat min engelska summary, liksom Henrik Svensson som har 
korrekturläst hela avhandlingen. 

Dessutom är jag mycket tacksam för att Helge Ax:son Johnssons stiftelse 
tilldelade mig en stipendiesumma nu i höst. Den möjliggjorde att jag kunde 
vara tjänstledig som adjunkt och arbeta med avhandlingsskrivandet på heltid 
en månad i avhandlingsarbetets slutfas. Det betydde väldigt mycket för att jag 
skulle hinna färdigställa avhandlingen nu i höst.  

Sist men inte minst vill jag förstås tacka min familj. Särskilt stort tack till 
min man Henrik för allt ditt stöd och din orubbliga tro på mig! Utan dig hade 
jag aldrig lyckats få ihop det här avhandlingsprojektet. Tack för att du har tagit 
så väl hand om våra barn under min långvariga ”familjefrånvaro”. Det har 
varit en stor trygghet för mig att du har funnits där för dem! Thea och Adam 
vill jag tacka för allt ert tålamod, er förståelse och ert stöd. Nu är avhandlingen 
snart färdig och inlämnad, och jag hoppas kunna ge tillbaka av all den tid som 
jag lagt framför min dator istället för med er. Tack också till min pappa Johan, 
som hjälpt till med barnhämtning på fritids när barnen var yngre, och som har 
lagat goda middagar hemma hos oss en gång i veckan under lång tid. De 
middagarna har alltid varit lika efterlängtade. Likaså vill jag tacka min syster 
Erika som hjälpt mig att skapa figuren med identitetsdimensionerna och varit 
ett viktigt bollplank när det gäller skapandet av de övriga figurerna, liksom 
Thea som ritat den fina bilden på avhandlingens framsida.  

Precis som samtal och identiteter samkonstrueras visar sig alltså denna 
avhandling vara i allra högsta grad samkonstruerad av många deltagare, och 
har jag glömt att nämna någon här är det absolut inte avsiktligt. Jag är er alla 
evigt tacksam! 
 
 
Växjö 2018-10-21 
Sofia Svensson 
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1 Inledning 

Genom att tala lever vi våra liv, bygger upp och håller kvar relationer och 
etablerar ”vilka vi är för varandra” (Drew 2005:74, min översättning). Vilka 
vi är för varandra har med identitet att göra, en ständigt närvarande process i 
människors liv. Denna avhandling handlar om hur elevers olika identiteter 
konstrueras, samkonstrueras, förhandlas och förändras genom bruket av 
språkhandlingar i interaktion. Elever i mellanstadieåldern, som står i fokus i 
avhandlingen, möts dagligen i skolverksamhet, och när de interagerar och 
talar med varandra och andra samkonstrueras deras identiteter.  

I skolverksamhet har lärarledd interaktion studerats flitigt genom åren (jfr 
Coulthard 1985; Coulthard och Brazil 1981; Einarsson och Hultman 1984; 
Gremmo m.fl. 1985; Lindberg 2005; Lindberg och Håkansson 1988; Mercer 
1995; Richards 2006; Sahlström 1999; 2003; Sinclair och Coulthard 1975; 
Slotte-Lüttge 2005; Svensson 2013; Wedin 2011) och även interaktion vid 
kooperativt lärande i smågruppsarbete under lärares närvaro i skolans 
mellanår har studerats tidigare (Barnes och Todd 1995; 1977; Ben-Ari 1997; 
Gröning 2006). När läraren deltar i sådan interaktion kan hen underlätta för 
eleverna (Slavin 1990) och stötta deras inlärning genom att omformulera och 
utveckla elevernas bidrag i interaktionen visar t.ex. Tharp och Gallimore 
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konstruerar sin identitet genom att inta ledarrollen och styra interaktionen, 
bl.a. genom att ställa frågor. Eleverna förväntas konstruera identiteter genom 
att inta rollen som lyssnare och några av dem också rollen som svarare, varpå 
läraren ofta konstruerar identiteten som expert och kontrollant genom att följa 
upp och utvärdera elevernas svar (jfr Lindblad och Sahlström 1999; Richards 
2006; Sinclair och Coulthard 1975). När läraren inte deltar i interaktionen, 
t.ex. vid smågruppsarbete, intas och fördelas rollerna istället annorlunda 
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(Skolverket 2018b). Antalet flerspråkiga elever har stigit från 20,5 % till 27,6 
% i svensk kommunal grundskola på bara sex år (Skolverket 2018a; b). Därför 
är ökad kännedom om dessa elever av stor vikt för alla som arbetar i deras 
närhet. 

Det är lätt att tillskriva flerspråkiga individer olika identiteter enbart utifrån 
stereotypa kategoriseringar som exempelvis deras ursprung, men varken 
identitetskategorier eller social betydelse av t.ex. ursprung kan tas för givna. 
Därför menar jag att det är viktigt att undersöka olika sorters identiteter som 
är relevanta för flerspråkiga individer, liksom de strategier de använder för att 
hävda sina identiteter (jfr De Fina 2007:372). Genom att studera flerspråkiga 
elevers bruk av språkhandlingar i gruppsamtal, som visar hur de gör sina 
identitetskonstruktioner, vill jag ge dessa elever ansikten i debatten och visa 
att var och en är individer som tillsammans med andra i sin omgivning 
konstruerar sina egna och varandras identiteter. Jag hoppas att resultaten kan 
öppna upp ögonen hos avhandlingens läsare för vilka resurser varje individ 
besitter när det gäller förmågan att språkligt konstruera identiteter. 

Detta kapitel fortsätter i avsnitt 1.1 med avhandlingens fullständiga syfte 
och de forskningsfrågor som ligger till grund för studien. Därefter följer en 
forskningsbakgrund i avsnitt 1.2. 

1.1  Syfte, forskningsfrågor och avgränsningar 
Individers identiteter kan studeras i interaktion när de skapas genom språkliga 
uttryck som framträder och formas genom sättet att interagera i olika 
situationer med olika deltagare. Identiteter kan delas in i de tre dimensionerna 
diskursiva, situerade och bärbara (Zimmerman 1998). Diskursiva identiteter 
skapas på mikronivå i samtal och karaktäriserar individens status i relation till 
det pågående samtalet, som t.ex. talare, lyssnare, frågeställare eller svarare. 
Situerade identiteter skapas beroende på situation, som t.ex. kassörska och 
kund eller läkare och patient. Bärbara identiteter är ofta, men inte alltid synliga 
utanpå kroppen, som t.ex. genus och ålder. De är potentiellt närvarande i alla 
situationer och följer med individer mellan situationer, men relevantgörs1 inte 
alltid av deltagarna i interaktionen. Identiteter ses därför som multipla, 
flexibla, föränderliga och kontextberoende samtidigt som de är 
kontextskapande (se vidare kapitel 2). 

Deltagarna i denna undersökning är elever i en flerspråkig grundskola i 
södra Sverige som genomför gruppsamtal, utan närvarande lärare, med 
utgångspunkt i sina egna dagbokstexter.  

                                                      
1 Termen ”relevantgöra” kommer av engelskans ”making relevant” (Schegloff 1991; Antaki & 
Widdicombe 1998:4–5, 7) som innebär att en individ i dialog med sin omgivning lyfter fram en 
självbild som görs väsentlig och betydelsefull i det sociala sammanhang hen just då befinner sig. 
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mellan de deltagande eleverna (Tholander och Aronsson 2003). Så sker på 
grund av den förändrade deltagarramen i lärarlösa samtal. Vem man sitter med 
påverkar också deltagarramen och eleverna kan betraktas som ramar för 
varandra (Lindblad och Sahlström 1999:81).  

Min undersökning har delvis ingått i ett annat större forskningsprojekt 
kallat ”Interaktion för språk- och identitetsutveckling i flerspråkiga klassrum” 
(se Lindgren m.fl. 2015), till vilket jag fick ansluta som nyantagen doktorand. 
Projektets titel inspirerade mig att undersöka flerspråkiga elevers identitets-
konstruktioner i interaktion och motiverade mig att samla in talat material i 
form av gruppsamtal. Att skiftande deltagarramar påverkar elevers 
möjligheter till inlärning har tidigare forskning visat, men hur det också 
påverkar elevers möjligheter till identitetskonstruktioner genom bruket av 
språkhandlingar vill jag lyfta i denna studie av gruppsamtal mellan 
flerspråkiga elever.  

Jag utgår från en vid syn på begreppet flerspråkig, med vilket jag menar: 
en person som frekvent använder två eller fler verbalspråk på någon för hen 
signifikant färdighetsnivå. Dessutom gäller för de flerspråkiga eleverna i min 
studie att alla utom en har ett annat förstaspråk än svenska. Det är med en viss 
försiktighet jag använder begreppet flerspråkig, eftersom det kan ses som en 
stereotyp kategorisering av individer som kan medföra vissa negativa 
konnotationer. Andra sådana stereotypa begrepp som förekommer i 
samhällsdebatten är ”tvåspråkig”, en ”människa med annan etnisk bakgrund” 
och ”andra generationens invandrare” (se Møller 2011:26, mina 
översättningar). På Skolverkets hemsida används istället begreppet ”elever 
med utländsk bakgrund” (2017a). Jag väljer dock att benämna eleverna i min 
avhandling ”flerspråkiga” eftersom det dels är ett kortare begrepp som därmed 
är mer lätthanterligt, dels är ordet ”flerspråkig” det begrepp som används av 
språkforskare som Ganuza och Sayehli som skriver på Skolverkets hemsida 
under rubriken ”forskning om flerspråkighet” (Skolverket 2017b). Även 
forskarna Rosén och Wedin väljer att använda samma begrepp. De skriver att 
de använder ”flerspråkiga personer (elever, lärare m.fl.) för att benämna 
individer som behärskar och använder flera språk.” (2015:14, kursivering och 
parenteser i original) och de konstaterar att ”Att vara flerspråkig kan innebära 
att man använder ett språk hemma och ett annat i skolan och andra officiella 
sammanhang.” (2015:14). Detta stämmer överens med de elever som deltar i 
min undersökning, varför jag benämner eleverna som flerspråkiga även i min 
undersökning. Jag menar dessutom att begreppet flerspråkig inte behöver 
medföra några negativa konnotationer, snarare tvärtom, vilket jag hoppas 
kunna visa med denna avhandling.  

Att fokusera flerspråkiga elever i en studie som denna är av hög relevans 
eftersom dessa elever finns i snart sagt alla klassrum. Mer än var fjärde elev i 
dagens kommunala grundskolor är flerspråkig och därmed berättigad 
undervisning i förstaspråk och svenska som andraspråk läsåret 2016/2017 
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forskning. Därefter följer avhandlingens teoretiska utgångspunkter i kapitel 2, 
en materialbeskrivning i kapitel 3 samt en genomgång av analysmodell i 
kapitel 4 och analysmetod i kapitel 5. Avhandlingen sammanfattas slutligen 
på engelska i kapitel 12. 

1.2 Forskningsbakgrund  
I följande avsnitt sätter jag in min studie i ett sammanhang och gör med 
utgångspunkt i avhandlingens syfte en generell överblick över tidigare 
forskning. Dels inom fältet interaktion och klassrumsinteraktion, dels inom 
fältet identitetskonstruktion på grupp- och individnivå i interaktion hos barn, 
men också hos ungdomar och vuxna, vilket i vissa fall har undersökts med 
språkhandlingar som analysverktyg. Jag gör också en generell överblick över 
tidigare studier av flerspråkiga barns och ungdomars bruk av kodväxling i 
relation till identitetskonstruktion på både grupp- och individnivå. 

 

1.2.1 Språkhandlingar i interaktion och klassrumsinteraktion 
Hur interaktion byggs upp av olika språkhandlingar har bl.a. studerats av 
tidigare forskare både inom och utanför skolans värld. En språkhandling är 
den handling talaren utför när hen yttrar något, t.ex. frågar, uppmanar, berättar 
eller varnar och kan därmed definieras som ”den sociala betydelsen av ett kort 
talsegment” (Tracy och Robles 2013:79, min översättning). Jag vill emellertid 
tillägga att jag menar att en språkhandling också kan bestå av en icke-verbal 
handling. Språkhandlingen kan ses som en etikett som sätts på yttrandet eller 
den icke-verbala handlingen, inte enbart utifrån dess form, utan också utifrån 
situationskontexten och dess strukturella placering i samtalet (jfr Tsui 
1994:261).  

Vissa forskare ser språkhandlingar av två typer i samtal, nämligen 
initierande språkhandlingar och responderande språkhandlingar, vilka ingår i 
initiativ- respektive responsbidrag2 (Linell 2011:333–359; Linell och 
Gustavsson 1987) och tillsammans utgör s.k. ”närhetspar” eller ”yttrandepar” 
i samtalsstrukturen (Lindström 2008:139; Norrby 2014:138), se Exempel 1.1 
nedan: 

 
Exempel 1.1 Närhetspar [fingerat exempel] 

Läkare:  hur var det här då 
  Patient: jag har ont i höften 
 

                                                      
2 Olika deltagare gör olika bidrag i ett samtal när de yttrar sig. Bidragen kan också kallas för turer 
eller drag. 
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Syftet med studien är att undersöka hur flerspråkiga elever konstruerar 
diskursiva, situerade och bärbara identiteter via språkhandlingar i grupp-
samtal. Dessutom är syftet att bidra med viss metodutveckling, eftersom 
studien har en multimodal ansats. Språkhandlingar undersöks inte enbart 
genom verbala språkhandlingar i elevernas språkbruk, utan också genom de 
betydande blickar, miner, gester och annat kroppsspråk som eleverna 
använder.  

Undersökningen har en induktiv ansats och utgår inte från någon i förväg 
uppställd hypotes. Istället tillåts det insamlade materialet forma de 
forskningsfrågor som så småningom ställs (jfr Londen 1995:20–21). Följande 
frågor som uppkommit vid materialgenomgången undersöks: 

 
1. Relevantgör eleverna sin flerspråkighet i gruppsamtalen och i så fall 

hur?  

2. Hur konstrueras de flerspråkiga elevernas diskursiva, situerade och 
bärbara identiteter genom språkhandlingar i gruppsamtalen? 

 
Vissa avgränsningar i studien har gjorts. Undersökningen har fokus på 
språkhandlingar i elevernas språkbruk, varför jag t.ex. bortser från elevernas 
uttal och eventuella brytning. Ordval, morfologi och syntax är inbäddade i 
språkhandlingarna, men jag har ingen normativ ansats och lämnar därför även 
detta därhän. Bland de tre identitetsdimensionerna görs en avgränsning så att 
huvudfokus kommer att ligga på konstruktion av diskursiva och situerade 
identiteter, medan ett något mindre fokus läggs på konstruktion av bärbar 
identitet i form av flerspråkighet.  

De två forskningsfrågorna ovan resulterar i fem olika resultatkapitel. Det 
första utgår från den första forskningsfrågan och handlar om elevernas bruk 
av kodväxlingar i gruppsamtalen, se kapitel 6. Därefter delas resultaten av den 
följande forskningsfrågan in i fyra kapitel om elevernas bruk av initierande 
språkhandlingar (kapitel 7), responderande språkhandlingar (kapitel 8) 
respektive uppföljande språkhandlingar (kapitel 9) samt det fjärde och 
avslutande resultatkapitlet som utgör en syntes av de fyra föregående kapitlen 
när elevernas identitetskonstruktioner redogörs för (kapitel 10). Resultaten 
kommer därefter att diskuteras i det avslutande diskussionskapitlet, liksom 
valet av teori och metod (kapitel 11). Där diskuteras dessutom validitet, 
transparens och relevans samt eventuella didaktiska implikationer som 
kommer ut av resultaten. Det ska visserligen tilläggas att avhandlingen skrivs 
inom forskningsämnet svenska språket, inte inom svenska med didaktisk 
inriktning, men forskningen genomförs dock i skolmiljö, varför didaktiska 
implikationer ändå kan framkomma. Diskussionskapitlet avslutas därefter 
med förslag på fortsatt forskning. Innan redovisningen av studiens analyser 
och resultat tar vid avslutas kapitel 1 med en redogörelse för tidigare 
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Exempel 1.1 Närhetspar [fingerat exempel] 

Läkare:  hur var det här då 
  Patient: jag har ont i höften 
 

                                                      
2 Olika deltagare gör olika bidrag i ett samtal när de yttrar sig. Bidragen kan också kallas för turer 
eller drag. 
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Syftet med studien är att undersöka hur flerspråkiga elever konstruerar 
diskursiva, situerade och bärbara identiteter via språkhandlingar i grupp-
samtal. Dessutom är syftet att bidra med viss metodutveckling, eftersom 
studien har en multimodal ansats. Språkhandlingar undersöks inte enbart 
genom verbala språkhandlingar i elevernas språkbruk, utan också genom de 
betydande blickar, miner, gester och annat kroppsspråk som eleverna 
använder.  

Undersökningen har en induktiv ansats och utgår inte från någon i förväg 
uppställd hypotes. Istället tillåts det insamlade materialet forma de 
forskningsfrågor som så småningom ställs (jfr Londen 1995:20–21). Följande 
frågor som uppkommit vid materialgenomgången undersöks: 

 
1. Relevantgör eleverna sin flerspråkighet i gruppsamtalen och i så fall 

hur?  

2. Hur konstrueras de flerspråkiga elevernas diskursiva, situerade och 
bärbara identiteter genom språkhandlingar i gruppsamtalen? 

 
Vissa avgränsningar i studien har gjorts. Undersökningen har fokus på 
språkhandlingar i elevernas språkbruk, varför jag t.ex. bortser från elevernas 
uttal och eventuella brytning. Ordval, morfologi och syntax är inbäddade i 
språkhandlingarna, men jag har ingen normativ ansats och lämnar därför även 
detta därhän. Bland de tre identitetsdimensionerna görs en avgränsning så att 
huvudfokus kommer att ligga på konstruktion av diskursiva och situerade 
identiteter, medan ett något mindre fokus läggs på konstruktion av bärbar 
identitet i form av flerspråkighet.  

De två forskningsfrågorna ovan resulterar i fem olika resultatkapitel. Det 
första utgår från den första forskningsfrågan och handlar om elevernas bruk 
av kodväxlingar i gruppsamtalen, se kapitel 6. Därefter delas resultaten av den 
följande forskningsfrågan in i fyra kapitel om elevernas bruk av initierande 
språkhandlingar (kapitel 7), responderande språkhandlingar (kapitel 8) 
respektive uppföljande språkhandlingar (kapitel 9) samt det fjärde och 
avslutande resultatkapitlet som utgör en syntes av de fyra föregående kapitlen 
när elevernas identitetskonstruktioner redogörs för (kapitel 10). Resultaten 
kommer därefter att diskuteras i det avslutande diskussionskapitlet, liksom 
valet av teori och metod (kapitel 11). Där diskuteras dessutom validitet, 
transparens och relevans samt eventuella didaktiska implikationer som 
kommer ut av resultaten. Det ska visserligen tilläggas att avhandlingen skrivs 
inom forskningsämnet svenska språket, inte inom svenska med didaktisk 
inriktning, men forskningen genomförs dock i skolmiljö, varför didaktiska 
implikationer ändå kan framkomma. Diskussionskapitlet avslutas därefter 
med förslag på fortsatt forskning. Innan redovisningen av studiens analyser 
och resultat tar vid avslutas kapitel 1 med en redogörelse för tidigare 
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Av exemplet ovan framgår att läraren i sin initierande språkhandling ställer en 
fråga och undrar vad det är hon visar upp. Elev A gör en respons och svarar 
”sån lång pinne som sitter på äpple”, varpå läraren följer upp responsen och 
säger ”ja det är rätt det är en pinne som sitter på äpplet och det håller fast 
äpplet i trädet”. Läraren evaluerar alltså elevens respons som rätt och utvecklar 
och förtydligar sedan responsen. Andra forskare som studerat samtalsstruktur 
i form av IRU-mönster inom och utanför skolans ramar är exempelvis Tsui 
(1994), Stenström (1994), Eggins och Slade (2006), Svensson (2009) samt 
Vuorenpää (2016). Vissa av dessa forskare benämner visserligen interaktions-
mönstret som IRE istället för IRU, vilket innebär att de kallar den tredje turen 
för en evaluering istället för en uppföljning. Även Gremmo, Holec och Riley 
(1985) har undersökt klassrumsinteraktion och realiserandet av roller, men 
genom att identifiera ORC-mönster i interaktionen, d.v.s. bruket av 
öppningsturer3 (Opening), responsturer (Replying) och stängningsturer eller 
avslutningsturer (Closing). De har funnit att läraren är den som intar 
ledarrollen och öppnar upp utbyten och kontrollerar elevernas beteenden. 
Endast läraren ställer frågor i sina öppningsturer och nominerar nästa talare, 
och endast eleverna responderar, varpå läraren är den som stänger utbytena 
genom att evaluera elevernas responser. De finner också att i en sekvens på 
22 turer tar läraren 15 av dessa och eleverna tilldelas endast sju av dem, vilket 
tyder på en stark lärardominans i interaktionen (Gremmo m.fl. 1985:45). 
Gremmo m.fl. relaterar alltså bruket av turer och fördelningen av turerna i 
deltagarnas interaktion till deras konstruktion av identiteter i form av roller. 
Annan tidigare forskning om identitetskonstruktion genom interaktion 
redogörs för nedan.  

 

1.2.2 Konstruktion av gruppidentiteter 
En påfallande stor del av den forskning som rör konstruktion av identiteter 
handlar om gruppidentiteter, d.v.s. om hur individer agerar i enlighet med en 
viss samhällsgrupp i förhållande till andra grupper i samhället. Deltagare i 
gruppen identifierar sig med övriga deltagare i samma grupp och det händer 
att man i gruppen positionerar sig som ”vi mot dem”, alltså den egna gruppen 
gentemot andra grupper. Det ska emellertid tilläggas att konstruktion av 
gruppidentiteter, även kallade bärbara identiteter, som t.ex. etnicitet, kön och 
ålder inte måste studeras hos människor i grupp, utan även kan studeras genom 
att se på enskilda individers språkbruk, som uttryck för en viss 
grupptillhörighet och gruppidentitet.  

Konstruktion av etniska identiteter undersöks t.ex. bland arbetare på två 
olika svenska företag av Day (1994; 1998) och han visar både hur sådana 

                                                      
3 En tur i ett samtal innebär alltså att en talare yttrar eller gör något, och turen kan bestå av en eller 
flera språkhandlingar. 
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Ovanstående interaktion mellan en läkare och patient visar ett typiskt exempel 
på två deltagares yttranden som tillsammans utgör ett s.k. närhetspar. Läkaren 
gör en initierande språkhandling och ställer en fråga, varpå patienten gör en 
responderande språkhandling och besvarar frågan. Andra typer av närhetspar 
kan t.ex. utgöras av hälsningsfraser som yttras av de båda deltagarna, eller av 
en uppmaning som yttras av den ena deltagaren, vilken får en verbal eller icke-
verbal respons av den andra deltagaren. Oavsett vad yttrandena eller de icke-
verbala handlingarna består av i ett närhetspar utgörs de av språkhandlingarna 
initiativ och respons. Dessa språkhandlingar har gett namn åt s.k. ”IR-
analyser”, genom vilka bl.a. asymmetrier och dominans i samtalsstrukturer i 
dialoger tidigare har undersökts (Lindgren 2001; Linell 2011:335; Linell och 
Gustavsson 1987). I interaktionen i exemplet ovan råder t.ex. asymmetri 
mellan deltagarna genom att den första deltagaren i den situerade rollen som 
läkare förväntas ta initiativ och ställa frågor om den andra deltagarens hälsa 
och därmed konstruerar diskursiv identitet för sig som initierande 
frågeställare. Den andra deltagaren, patienten, förväntas endast besvara 
frågorna som läkaren ställer, genom att konstruera diskursiv identitet som 
respondent, inte genom att själv fråga läkaren om hens hälsa. En respons utgör 
alltid en andratur i ett utbyte mellan samtalsdeltagare, vilket medför att den 
som tar initiativet dominerar samtalet i så motto att hen avgör samtalets topik 
(samtalsämne) och styr interaktionsordningen genom att ta den inledande 
turen och välja ut vem som ska vara nästa talare som då får ta andraturen. IR-
analyser ger emellertid kvantitativa mått på samtalsstrukturen, vilket inte är 
målet med min studie, varför jag väljer en annan analysmodell, se nedan och 
kapitel 4.  

Andra forskare som t.ex. Sinclair och Coulthard (1975) ser flerdelade 
utbyten istället för tvådelade närhetspar som den grundläggande enheten i 
samtal. Utbyten utgörs av två, tre eller flera språkhandlingar i form av 
initierande, responderande och uppföljande språkhandlingar. Denna 
samtalsstruktur är känd under begreppet ”IRU”, en förkortning bildad av 
språkhandlingarnas initialer, och är mycket vanligt förekommande i 
traditionella klassrumssamtal mellan lärare och elev, där läraren gör 
initiativet, eleven responsen och läraren uppföljningen av elevens respons 
genom att t.ex. värdera den som rätt, fel eller bra (Svensson 2013), se exempel 
1.2 nedan: 
 
Exempel 1.2 tredelat utbyte (hämtat från Svensson 2013:164) 

 

Lärare vad kallar man det här [håller upp ett äpple och pekar på skaftet] initiativ 

Elev A sån lång pinne som sitter på äpple respons 

Lärare ja det är rätt det är en pinne som sitter på äpplet och det håller fast 

äpplet i trädet  

uppföljning 
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Ovanstående interaktion mellan en läkare och patient visar ett typiskt exempel 
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kan t.ex. utgöras av hälsningsfraser som yttras av de båda deltagarna, eller av 
en uppmaning som yttras av den ena deltagaren, vilken får en verbal eller icke-
verbal respons av den andra deltagaren. Oavsett vad yttrandena eller de icke-
verbala handlingarna består av i ett närhetspar utgörs de av språkhandlingarna 
initiativ och respons. Dessa språkhandlingar har gett namn åt s.k. ”IR-
analyser”, genom vilka bl.a. asymmetrier och dominans i samtalsstrukturer i 
dialoger tidigare har undersökts (Lindgren 2001; Linell 2011:335; Linell och 
Gustavsson 1987). I interaktionen i exemplet ovan råder t.ex. asymmetri 
mellan deltagarna genom att den första deltagaren i den situerade rollen som 
läkare förväntas ta initiativ och ställa frågor om den andra deltagarens hälsa 
och därmed konstruerar diskursiv identitet för sig som initierande 
frågeställare. Den andra deltagaren, patienten, förväntas endast besvara 
frågorna som läkaren ställer, genom att konstruera diskursiv identitet som 
respondent, inte genom att själv fråga läkaren om hens hälsa. En respons utgör 
alltid en andratur i ett utbyte mellan samtalsdeltagare, vilket medför att den 
som tar initiativet dominerar samtalet i så motto att hen avgör samtalets topik 
(samtalsämne) och styr interaktionsordningen genom att ta den inledande 
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sig själva och återger hur de definieras av andra. Genom analyser med en 
socialkonstruktionistisk lins har hon funnit att identitetskategorierna 
gammal/äldre och migrant är flexibla, dynamiska och förhandlingsbara. 
Gruppidentiteterna vinner mening för deltagarna i vissa situationer och i 
relation till viktiga andra, visar Machat-From. 

Flerspråkighet som form av grupptillhörighet har Haglund (2004) studerat. 
Hon förklarar att flerspråkiga grundskoleelevers identitetsbyggande sker i 
kamp med dominerande samhällsideologier som t.ex. språklig homogenitet 
där endast viss flerspråkighet i form av t.ex. svenska och engelska erkänns, 
men inte svenska och andra mindre prestigefyllda språk.  

En rad forskare har också undersökt konstruktion av gruppidentitet i form 
av flerspråkighet, men hos turkisktalande ungdomar i Europa (Lytra och 
Jørgensen 2008). Lytra och Jørgensen kallar sina deltagare för ”languagers” 
(2008:6), d.v.s. språkare (min översättning), med vilka de avser senmoderna 
individer som inte bara använder kodväxling och språköverskridanden, utan 
också nya språkliga varieteter, strategier och identitetsberättelser i interaktion 
och identitetskonstruktion. ”En språkare kan välja att använda drag från bara 
’ett språk’, men inte för att den är emot hennes natur att göra annorlunda, utan 
istället för att hon förväntar sig att nå sitt mål genom bruket av drag från bara 
en [språklig] uppsättning.”, förklarar Lytra och Jørgensen (2008:6, min 
översättning, mitt tillägg). Det framstår alltså som ett aktivt val för deras 
deltagare att kodväxla eller inte, och deltagarna tycks använda uppsättningar 
av språkliga resurser som finns dem till hands för sitt identitetsarbete (a.a. 
2008).  

Ungdomars medlemskap i olika subkulturer i samhället har stått i fokus för 
forskning hos bl.a. Widdicombe och Wooffitt (1995) som har studerat 
språkbruket hos ungdomar i subkulturer som punkare, goth och skinheads i 
Storbritannien. De finner att relevansen av ungdomarnas gruppidentiteter är 
situerad. I intervjusituationer visar ungdomarna nämligen att de motsätter sig 
att räknas in i subgrupperna (jfr Engblom 2004; Kahlin 2008) och istället 
försöker de framställa sig som vanliga människor med en viss personlig 
läggning i intervjuerna. Också den sociala kategorin nörd kan beskrivas som 
en grupptillhörighet, och unga flickors konstruktion av denna har studerats av 
Bucholtz (1999). Hon menar att nörd inte är någon statisk kategori som läggs 
på en av andra, utan en kategori som individen själv medvetet skapar genom 
språket och andra sociala praktiker.  

Gruppidentiteter har också undersökts tidigare i s.k. variationsstudier där 
ungdomars språk, som många gånger innehållit kodväxlingar4 setts som en 
variant av standardspråket eller majoritetsspråket. Jämför t.ex. Kotsinas 
(1988a; b) som myntade termen ”rinkebysvenska” för ungdomars variant av 

                                                      
4 Kodväxling kan beskrivas som användningen av två eller flera lingvistiska varieteter i samma 
konversation (Scotton & Ury 1977:5), se vidare kapitel 6. 
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identiteter kan tillskrivas deltagare som gruppidentiteter genom 
medlemskaps-kategoriseringar och hur de kan avvisas av dem som tillskrivs 
medlemskap i etniska minoritetsgrupper. Olika sätt att visa motstånd mot att 
inkluderas i dessa identitetsgrupper kan t.ex. vara att avvisa relevansen för en 
viss kategori, att minimera den påstådda skillnaden mellan olika kategorier 
eller att istället ”etnifiera” den som håller på att ”etnifiera” en själv, 
konstaterar Day (1998:164, min översättning).  

 Likaså undersöks konstruktion av etniska identiteter av Engblom (2004) 
som studerar hur ungdomar boende i en multietnisk förort i Stockholm 
relevantgör identiteter som uppkommer i arrangerade fyrpartssamtal i 
kamratgrupper, i intervjuer och i vardagsaktiviteter som ungdomarna deltar i. 
Hon finner genom analyser av de samtalsämnen som uppkommer att de 
identiteter som uppstår genom positioneringar i interaktionerna visserligen är 
etniskt relaterade, men även skolrelaterade och relaterade till miljön för 
inspelningarna av samtalen. Analysen visar också att ungdomarna använder 
pronomenet ”vi” för att inkludera eller exkludera sig själva i grupper gentemot 
varandra. Engblom pekar på att etniska identiteter är flexibla, kontextberoende 
och till stor del relevantgörs beroende på deltagarna och den pågående 
situationen. Hon visar också att ungdomarna ofta gör motstånd mot etniska 
kategoriseringar för att utjämna olika relationer som den sortens 
kategorisering skapar.  

Även Kahlin (2008) intresserar sig för etnicitet i sin forskning och hur den, 
liksom kön och generation, konstrueras i 16–19-åriga gymnasieelevers 
videoinspelade gruppsamtal. Hon finner att eleverna använder fyra olika 
resurser i form av sociala kategoriseringar, kategoribundna attribut och 
retoriska strategier, som t.ex. kontrastering eller genom språkliga redskap, 
som t.ex. ”extremfallsformuleringar”, vilka används för att minimera eller 
maximera skillnaderna mellan kategoriseringar. Även Kahlin visar att 
eleverna gör motstånd mot vissa kategoriseringar med hjälp av olika 
interaktionella resurser, precis som deltagarna i Engbloms studie.  

Konstruktion av åldersidentitet, eller generation som Kahlin benämner det, 
har också undersökts av Eriksson (1999) i samtal mellan äldre och yngre 
vuxna deltagare. Han har bl.a. funnit att deltagare konstruerar ålder genom 
bruket av responderande språkhandlingar som inkluderar vad han kallar 
”andrahandserfarenhet” (1999:111). Det innebär att talaren hänvisar till 
erfarenhet som inte är hens egen, utan härstammar från en för talaren 
”signifikant annan [som] står i ett generationellt definierbart förhållande till 
talaren” (1999:114). Sådan andrahandserfarenhet används vid identitets-
konstruktion av ålder när ett ojämlikt förhållande mellan deltagarnas 
respektive åldersidentiteter råder, menar han.  

Likaså har ålder, men också migrantskap som identitetskategorier nyligen 
undersökts av Machat-From (2017). Hon har intervjuat 24 stycken 55–79-
åriga deltagare som alla migrerat till Sverige och i intervjuerna definierar de 
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Gruppidentiteterna vinner mening för deltagarna i vissa situationer och i 
relation till viktiga andra, visar Machat-From. 
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där endast viss flerspråkighet i form av t.ex. svenska och engelska erkänns, 
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4 Kodväxling kan beskrivas som användningen av två eller flera lingvistiska varieteter i samma 
konversation (Scotton & Ury 1977:5), se vidare kapitel 6. 
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identiteter kan tillskrivas deltagare som gruppidentiteter genom 
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”andrahandserfarenhet” (1999:111). Det innebär att talaren hänvisar till 
erfarenhet som inte är hens egen, utan härstammar från en för talaren 
”signifikant annan [som] står i ett generationellt definierbart förhållande till 
talaren” (1999:114). Sådan andrahandserfarenhet används vid identitets-
konstruktion av ålder när ett ojämlikt förhållande mellan deltagarnas 
respektive åldersidentiteter råder, menar han.  

Likaså har ålder, men också migrantskap som identitetskategorier nyligen 
undersökts av Machat-From (2017). Hon har intervjuat 24 stycken 55–79-
åriga deltagare som alla migrerat till Sverige och i intervjuerna definierar de 
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sociala relationer och identiteter” (2000:127, min översättning). I sin 
undersökning finner hon bl.a. att de flerspråkiga storstadstjejerna inte 
använder drag ur en urban ungdomsstil för att konstruera etnicitet utan för att 
konstruera tuffa och gatsmarta identiteter för sig och varandra. Denna urbana 
ungdomsstil har tidigare setts som typiskt manlig, vilket Ag dock visat 
motsatta belägg för. Hon tycks därför mena att en mer nyanserad tillgång till 
den språkliga praktik som tidigare forskare kallar ”etnolekt” (Kotsinas 1988a; 
b) eller ”multi-etnolekt” (Quist 2000; Svendsen och Røyneland 2008) före-
kommer, och hon väljer att i likhet med Madsen hellre kalla ungdomarnas 
språkbruk för en ”senmodern urban ungdomsstil” (Madsen 2008:146). 
 

1.2.3 Konstruktion av individuella identiteter  
Individuella identiteter, diskursiva och situerade, konstrueras situerat lokalt i 
och genom människors interaktion med andra. Dessa identiteter kan realiseras 
genom olika positioneringar som bygger på diverse ställningstaganden som 
individer gör i interaktionen, eller som olika roller som individer intar eller 
tilldelas i den specifika situationskontexten.  

Roller kan vara institutionellt formade så som t.ex. läkare och patient, eller 
lokalt formade i pågående diskurs så som berättare, frågeställare, svarare o.s.v. 
Konstruktionen av individuella identiteter i form av institutionella roller i sex 
gymnasieungdomars specifika kommunikativa verksamheter undersöker 
Bellander (2010). Hon visar att ungdomarna i sin dagliga interaktion 
konstruerar sig som t.ex. elev, körmedlem, son eller försäljare genom bruket 
av språkliga medel som t.ex. SMS, chatt och talspråk öga mot öga, respektive 
i telefonsamtal. Fyra andra gymnasieungdomars individuella identitets-
konstruktioner i form av specifika deltagarroller fokuserar Norrby och 
Wirdenäs (1999) i en annan studie av ungdomarnas gruppsamtal om musik. 
Genom analys av deras skratt och argumentationer undersöker de hur 
deltagarrollerna samkonstrueras i interaktionen. Deltagaren Anna konstruerar 
sig som en motvalsare genom att ha avvikande åsikter jämfört med de andra 
kamraterna och genom att ofta invända mot de andras åsikter. Genom att 
förmedla sakkunskap och ytterst sällan modifiera sina åsikter i interaktionen 
konstruerar deltagaren David rollen som expert, medan kamraten Carl 
konstruerar sig som tyckare. Det gör han dels genom att delta i alla de 18 
argumentationer som uppstår under interaktionen, dels genom att komma med 
flest nya åsikter under gruppsamtalen. Deltagaren Bodil konstruerar sig som 
medhållare i interaktionen genom att inte komma med egna åsikter i 
argumentationerna särskilt ofta, utan snarare genom att hålla med om vad de 
övriga deltagarna säger. De fyra deltagarna samkonstruerar dessa roller i 
interaktionen, eftersom rollerna tyckare och expert bidrar till att någon annan 
kan konstruera sig som motvalsare och uttrycka motsatta åsikter, och dessa tre 
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standardspråket i Stockholm. Hon kan sägas vara pionjären inom forskningen 
om svenskt ungdomsspråk och många forskare har senare följt i hennes fotspår 
och bl.a. studerat den ungdomsvarietet av svenskan som kallas ”svenska på 
mångspråkig grund” (SMG) i storstadsområdena Rosengård i Malmö, 
Gårdsten i Göteborg och Rinkeby i Stockholm (se Källström och Lindberg 
2011). Även Quist (2000; 2008) fann att ungdomar i Nørrebro i Köpenhamn 
talade en speciell variant av danskan som hon kallade en ”multietnolekt” och 
både Kotsinas (1994) och Quist (2000) kunde konstatera att en sorts 
gruppidentitet uttrycktes via språket hos multietnolektstalarna. En 
motsvarande multietnolekt som uttryck för gruppidentitet har även studerats 
hos unga talare i Norges huvudstad, d.v.s. i Søndre Nordstrand och Gamle 
Oslo (Svendsen och Røyneland 2008), liksom av andra forskare i andra 
europeiska storstäder. Clyne pekar på att en sådan ”[språklig variant] används 
av flera minoritetsgrupper gemensamt för att uttrycka deras minoritetsstatus 
och/eller som en reaktion för att uppgradera statusen” (2000:87, min 
översättning).  

Vissa forskare har på senare tid emellertid betonat att studier av lekter som 
t.ex. multietnolektlekt, dialekt och sociolekt medför en syn på språk som icke-
flexibelt, genom att drag för olika lekter ses som statiska. Med denna språksyn 
riskerar varieteten som undersöks att isoleras från den situerade plats där den 
används, menar de. Exempelvis skriver Bijvoet och Fraurud (2010:171) att det 
inte finns någon sammanhängande och väldefinierad varietet av rinkeby-
svenska som kan kopplas till en homogen och avgränsad talgemenskap.5 

Till skillnad från variationsforskare ser forskare inom 
interaktionsparadigmet snarare språk som flexibelt och praktikberoende, och 
fokuserar på hur betydelse och identiteter skapas i verbal och social 
interaktion (se Norrby och Håkansson 2010:25–26; Quist och Svendsen 
2010:xvi–xvii). Exempelvis ser Auer (1984; 1998) och Li Wei (1998; 2002) 
därmed kodväxling som en kommunikativ handling, genom vilken sociala 
relationer mellan samtalsdeltagare förhandlas (se även Aarsæther 2003:111–
112). Hur liknande sådana sociala relationer förhandlas i dansk-turkiska 
grundskoleelevers gruppsamtal, innehållande olika grad av kodväxling, har 
undersökts av interaktionsforskare inom det s.k. Køgeprojektet (Jørgensen 
2008b). De visar t.ex. att eleverna främst konstruerar gruppidentiteter som 
unga (Møller 2000) och därefter konstruerar de genus, (Bøll 2002; 2001; 
Møller 1998). Däremot tycks eleverna i projektet väldigt sällan konstruera 
några specifikt religiösa identiteter (Bøll 2002). 

I ytterligare en dansk studie undersöker Ag (2000) språkbruk och 
identitetskonstruktion hos flerspråkiga storstadstjejer. Hon fastslår att språklig 
variation kan ses som ”redskap för att skapa sociala strukturer, inklusive 
                                                      
5 En talgemenskap, eller ”speech community”, kan definieras som en grupp människor som interagerar 
via tal med en viss språklig variation jämfört med andra grupper (Bloomfield 1969:42 [1935]).  
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Likaså har barns individuella identitetskonstruktioner i grundskolemiljö 
undersökts i det danska tidigare nämnda Køgeprojektet. Jørgensen (1998) 
studerar t.ex. kodväxling som en resurs för dansk-turkiska elever att i 
gruppsamtal i årskurs fem vid t.ex. topikbyten tillskansa sig makt och 
konstruera sig som mäktiga och kontrollerande i interaktionen. Jørgensen 
definierar makt i interpersonella relationer som ”tillgång till resurser som gör 
det möjligt för en individ att förändra världen, påverka händelser eller 
attityder, i enlighet med hans eller hennes egna önskemål trots att de kanske 
står i motsättning till andras önskemål” (1998:237, min översättning). Också 
flera andra studier inom Køgeprojektet har visat att eleverna konstruerar 
individuella identiteter, som t.ex. mäktig genom att dominera de inspelade 
gruppsamtalen på olika sätt (Berg Jacobsen 2002; Esdahl 2003; Jørgensen 
1998; Madsen 2002; Steensig 2003 ), eller som snabbtänkt och fyndig. 

Konstruktion av individuella identiteter har också undersökts i andra 
miljöer än skolan och universitetet. Zimmerman (1998) har t.ex. undersökt hur 
människor konstruerar dessa identiteter i nödsamtal till larmcentralen genom 
att studera den sekventiella utformningen i samtalen. Han finner där att 
deltagare konstruerar individuella situerade identiteter som exempelvis 
”medborgarklagare” och ”[nöd]samtalsmottagare” (1998:90, mina 
översättningar). Detta görs genom konstruktionen av lokalt tillfälliga 
diskursiva identiteter på mikronivå som t.ex. frågeställare och svarare, som 
samtidigt intas av samtalsdeltagarna. Zimmerman nämner även att bärbara 
identiteter är med och påverkar konstruktionen av de diskursiva och situerade 
identiteterna, men han gör ingen analys av bärbara identiteter i artikeln från 
1998.  

Andra samtalsformer som har studerats för att undersöka deltagares 
individuella identitetskonstruktioner är bl.a. skilsmässosamtal och seanser. 
Greatbatch och Dingwall (1998) visar t.ex. hur vem som helst av deltagarna i 
ett skilsmässosamtal kan utse någon som den direkt tilltalade och de övriga 
som avsedda eller oavsedda åhörare, d.v.s. diskursiva identiteter som i sin tur 
används för att skapa större institutionella identiteter för varandra. I en studie 
av samtal under en pågående seans har t.ex. Wooffitt och Clark (1998) pekat 
på att ett närvarande medium genom samkonstruktion med deltagarna 
konstruerar sig och framstår som en ”vetande mottagare” av meddelanden från 
”den andra sidan” (1998, mina översättningar).  

Kyratzis, Marx och Reder Wade (2001) är några av de forskare som har 
använt språkhandlingar som analysverktyg i studier av barns och ungas 
interaktion. De skriver om hur språkhandlingar i form av olika 
kontrollhandlingar används av barn i fyraårsåldern i samtal i kamratgrupper i 
en amerikansk förskola. En pojke som kallas Rich emotsätter sig konstant de 
andra barnens ageranden och konstruerar sig därmed som ledare genom 
bruket av direkta direktiv till de andra i leken och genom att ibland stötta sina 
direktiv med hot gentemot kamraterna. Genom att de andra barnen lyder hans 
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roller gör det möjligt för den fjärde deltagaren att konstruera sig som 
medhållare som ser till att hålla interaktionen löpande.  

Familjemedlemmars konstruktion av deltagarroller studeras av Ochs och 
Taylor (1992) i samtal vid amerikanska familjers middagsbord. Individuella 
identiteter i form av roller som protagonist, initiativtagare, mottagare, 
problemidentifierare och måltavla framträder i materialet. Mammorna i 
undersökningen intar oftast rollen som berättelseintroducerare, som alltså 
väljer topik, d.v.s. samtalsämne, medan barnen intar rollen som protagonister, 
alltså som huvudperson i ett drama. Fäderna intar ofta rollen som 
primärmottagare och problemidentifierare, visar studien.  

Fler studier av gymnasieungdomars identitetskonstruktioner har gjorts i 
Sverige. Exempelvis har Almér (2011) undersökt konstruktion av 
identitetsstilar hos tre flerspråkiga unga kvinnor i deras muntliga berättelser 
via inspelade gruppsamtal och intervjuer. Resultatet visar att skillnader 
framträder i konstruktionen av ”jag” och ”andra” beroende på situationerna, 
berättelsernas genrer och individerna. Almér menar att skillnader i deltagarnas 
språkbruk indikerar deras identitetsstilar, vilka hon benämner den 
normorienterade och den informationsorienterade stilen. Även Wirdenäs 
(2002) har studerat gymnasieungdomars konstruktion av identitetsstilar och 
hur de interaktionellt konstruerar sig som individer i gruppsamtal genom att 
undersöka deras argumentationsstilar när de diskuterar musik. Hon har utgått 
från ett socialt perspektiv på identitet, men har inte haft för avsikt att 
undersöka ungdomsidentitet i sig. Trots det frågar hon sig om ungdomarnas 
”yttre identiteter” (Wirdenäs 2002) såsom ålder, kön och socioekonomisk 
bakgrund spelar någon roll för hur de interagerar under argumentationerna och 
finner att så är fallet. Konstruktion av individuella identiteter i skolmiljö har 
också undersökts på universitetsnivå. Exempelvis har Jacoby och Gonzales 
(1991) visat hur identiteter som expert och novis skapas interaktionellt bland 
universitetsungdomar i naturvetenskaplig fysikdiskurs och att dessa identiteter 
är flyktiga och kan förändras yttrande för yttrande. 

Bland något yngre elever har individuella identiteter i skolmiljö också 
undersökts av Tholander och Aronsson (2003), som studerat högstadieelevers 
positioneringar vid grupparbete utan lärares närvaro. De visar att någon eller 
ett par elever positionerar sig själva eller positioneras av andra deltagare som 
hjälplärare under gruppsamtalen och faller in i samma rutiner, repertoar och 
aktioner som ordinarie lärare använder i klassrumsundervisningen. De finner 
också att positionerna förhandlas i interaktionen när t.ex. de övriga 
gruppdeltagarna ibland opponerar sig mot hjälplärarens positionering. 
Liknande identitetskonstruktioner görs även av yngre barn i förskola, 
förskoleklass och årskurs 1 i svensk skola, visar Odenbring (2010), när barnen 
genom kategoriseringar konstruerar personliga identiteter för sig själva och 
varandra som t.ex. hjälpfröknar, men också gruppidentitet som kön, via den 
interaktion de för verbalt och icke-verbalt med varandra och sina pedagoger. 
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Likaså har barns individuella identitetskonstruktioner i grundskolemiljö 
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1.2.4 Flerspråkighet, kodväxling och identitetskonstruktion 
En persons flerspråkiga identitet kan konstrueras både på individnivå och på 
gruppnivå via personens språkbruk. I avhandlingens inledning konstaterades 
att en person som frekvent använder två eller fler språk på någon för hen viktig 
färdighetsnivå här ses som flerspråkig. En flerspråkig person kan välja vilket 
av språken hen vill använda i en viss konversation, eller välja att kodväxla. 
Med kodväxling menas här användningen av två eller flera lingvistiska 
varieteter i samma konversation (Scotton och Ury 1977:5, min kursivering). 
Språk, stil eller dialekt kan avses med termen kod (Alvarez-Cáccamo 
1998:31–32) och i denna studie motsvaras kod av språk. En kodväxling kan 
bestå av ett ord, en fras, en mening eller flera meningar (Grosjean 1982:146). 
Gumperz beskriver en kodväxling som tal som tillhör två olika grammatiska 
system eller undersystem, vilka placeras intill varandra i samma utbyte 
(1982:59). Ett mer pragmatiskt perspektiv på kodväxling intas av Auer som 
fokuserar hur kodväxlingarna brukas i språket. Han utgår från Gumperz 
definition av kodväxling ovan, men tillägger också att även lyssnarens 
uppfattning av kodväxlingen som en sådan är viktig för betydelsen av den 
(Auer 1995:116). 

Att kodväxla tjänar således ett interaktionellt syfte, skapar lokal mening i 
pågående interaktion och kan bidra till identitetskonstruktion.  

Stor vikt vid lokal tolkning av kodväxlingar lägger också Gumperz när han 
kallar dem för kontextualiseringssignaler, vilket innebär att kodväxlingar, 
precis som prosodiska och fonologiska drag samt gester och andra 
paralingvistiska drag sätter in yttrandet i ett lokalt sammanhang som visar för 
lyssnaren hur det ska tolkas (Gumperz 1982:98; 1992:231). Växlingen 
kontextualiserar antingen någon aspekt i situationen eller något drag hos 
talaren, skriver Auer (1999:310). Dessa två typer av kodväxling benämner han 
”diskursrelaterad” respektive ”deltagarrelaterad kodväxling” (1984:12, min 
översättning). Den förra typen relaterar till själva samtalsorganisationen 
medan den senare typen av kodväxling relaterar till talarens preferenser att 
tala ett visst språk (som kan, men inte behöver, ha någon samhörighet med 
talarens språkkunskaper). Vissa forskare ställer sig kritiska till denna 
uppdelning av fenomenen eftersom de kan vara svåra att skilja åt i deltagares 
interaktioner (jfr Li Wei och Milroy 1995). Jag menar att båda dessa 
kontextualiseringssignaler bidrar till samtalsdeltagares identitets-
konstruktioner och jag gör därför ingen åtskillnad mellan dem i min studie. 
Av större vikt för mina analyser är att jag som analytiker försöker bevisa att 
en uppsättning språkliga drag uppfattas av deltagarna som en tydlig kod och 
inte bara tolkas så av mig. Enda sättet att göra detta är enligt Auer ”genom att 
visa att växlingen mellan den här uppsättningen och en annan utförs på ett 
meningsfullt sätt i tvåspråkig konversation” (1998:13, min översättning). 
Därför genomför jag sekventiella analyser av de kodväxlade 
språkhandlingarna i materialet. Nguyen skriver att ”det är själva 
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begär deltar de i samkonstruktionen av Richs individuella identitet i 
lekaktiviteten. Det tyder på att de andra barnen intar lägre rankade positioner 
i gruppen, bl.a. genom att använda språkhandlingar som uttrycker mer 
hänsynsfullhet och medgörlighet (Kyratzis m.fl. 2001:399). En annan pojke 
som kallas Bob ställer t.ex. många frågor till Rich för att rättfärdiga vad Rich 
vill att han gör i leken och han ger många förklaringar och ursäkter i sina 
verbala responser på Richs initiativ. Sådana förklaringar och rättfärdiggörelser 
kan enligt Ervin-Tripp m.fl. (1984) fungera som markörer för hänsynsfullhet 
och den som tar emot markörerna konstrueras som högt rankad. Likaså i några 
förskoleflickors lek visar Kyratzis m.fl. (2001:409) att också flickorna, bl.a. 
genom bruket av språkhandlingar som direktiv och via markörer av 
hänsynsfullhet, konstruerar sig själva och varandra som högre eller lägre 
rankade i lekhierarkierna. De visar också att vem som rankas högst respektive 
lägst skiftar beroende på situation och vilka som deltar i leken. 

Barns lekaktiviteter och de roller som förhandlas och konstrueras 
situationellt bland barn på fritiden undersöker Griswold (2007). Hon visar hur 
6–9-åriga ryska flickor använder olika språkliga resurser för att konstruera 
både ledarskap och underordning. Det sker dels genom bruket av verbala 
språkhandlingar i form av deklarativa yttranden när två av flickorna tilldelar 
en tredje flicka, som kallas Larissa, mammarollen genom att t.ex. säga 
”Larissa du mamma” och ”Du vår mamma” (Griswold 2007: 297, mina 
översättningar) i den lek de snart ska leka. Samtidigt tilldelar de sig själva 
underordnade roller i leken. Dels sker det genom icke-verbala språkhandlingar 
via kroppsliga positioneringar inom det fysiska utrymmet för samtalen. 
Genom dessa språkhandlingar konstruerar de två flickorna visserligen 
ledarskap, men också underordning. De visar då t.ex. underordning gentemot 
Larissa som tilldelats ledarskapsrollen som mamma i leken. Bruket av 
deklarativa yttranden, som t.ex. flickorna i ovannämnda studie använder, 
anses av forskare som M. H. Goodwin (1990) och Kyratzis m.fl. (2001) vara 
ett sätt att utöva makt i förhandlingen av roller i rollekar. Kodade som 
språkhandlingar utgör dessa deklarativer direktiv som uppmanar Larissa att 
inta mammarollen och därmed ledarrollen i leken. De två flickorna 
konstruerar sig alltså lokalt som ledare i maktposition när rollerna i leken 
fördelas, men de intar självmant underordnade roller i familjehierarkin när 
leken som mamma och barn pågår. Även Goodwin (1990) har undersökt barns 
lekaktiviteter och bl.a. funnit att unga afro-amerikanska pojkar konstruerar 
individuella situerade identiteter för sig själva och varandra i leken genom 
bruk av språkhandlingar som begäran/förslag och direktiv. Hon har också 
visat att pojkarna konstruerar motstånd i interaktionen genom bruket av olika 
sorters responser, såsom rättfärdiggörelser, förnekelser och förolämpningar.  
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kommenterar här skämtsamt Paulas bristande förståelse genom att använda ett 
chilenskt slanguttryck med den ungefärliga betydelsen ”häng med nu!”. Ena 
som egentligen inte talar spanska gör direkt därefter ett språköverskridande 
och upprepar Helenas skämtsamma yttrande och säger ”enchufate” till Paula 
(rad 3), varpå både Helena och Ena skrattar. Ena förstår inte vad det 
språköverskridande yttrandet betyder, men hon visar att hon ändå förstår att 
det är ett skämtsamt uttryck genom att förändra sin röst, skriver Evaldsson 
(2002:11). Helena och Ena formar en allians genom att använda samma språk 
och skämta med Paula samt delvis ta avstånd från henne. Med hjälp av 
språköverskridande etablerar flickorna sociala band över etniska och språkliga 
gränser, visar Evaldsson, och hon konstaterar att ”i sammanhanget framstår 
Helenas kodväxling och Enas språköverskridande som ett motstånd mot 
skolans strikta uppdelning av språk och elever utifrån statiska (en-)språkliga 
aspekter” (2002:11, parentes i original).  

Sådana enspråkliga aspekter kan förklaras utifrån den ”monolingvistiska 
normen” som Jørgensen beskriver så att ”personer med tillgång till mer än ett 
språk ska kunna behärska ett av dem med säkerhet innan [de] kommer i 
kontakt med det andra” (2008:163, min översättning). Denna norm har varit 
rådande i utbildningssammanhang under lång tid och är fortfarande det på 
många håll (jfr Karrebæk 2013). Exempelvis pekar Cekaite och Evaldsson 
(2008) på hur unga elever som inte bryter mot den monolingvala normen på 
en skola konstruerar sig och konstrueras som bra elever, medan de som bryter 
mot nomen och alltså använder fler språk än majoritetsspråket svenska på 
skolan konstrueras som problemmakare.  

1.3 Sammanfattning syfte och 
forskningsbakgrund  

Sammanfattningsvis är syftet med denna studie att undersöka om och hur 
eleverna i studien relevantgör sin flerspråkighet i gruppsamtal samt hur deras 
diskursiva, situerade och bärbara identiteter konstrueras och samkonstrueras 
genom bruket av språkhandlingar, verbalt och icke-verbalt, i gruppsamtalen. 
Ytterligare ett syfte är att bidra med viss metodutveckling, eftersom studien 
har en multimodal ansats.  

Detta kommer alltså att undersökas i lärarlösa gruppsamtal mellan 
flerspråkiga elever på mellanstadiet. Tidigare forskning om lärarledd 
klassrumsinteraktion är riklig, och visar att interaktionsmönster som inom 
forskningen betecknas IRU är vanligt förekommande. Initialerna i 
interaktionsmönstret står för initierande, responderande och uppföljande 
språkhandlingar. Läraren är i rollen som expert den som tar initiativ och ställer 
frågor, någon elev tilldelas rollen eller intar självmant rollen som svarare när 
hen responderar och besvarar lärarens fråga, varpå läraren följer upp svaret 
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språkhandlingen i sig och talarnas värderingar och kommunikativa behov som 
uttrycks genom den [alltså språkhandlingen] som ger mening till språkliga 
val” (2014:17, min översättning, mitt tillägg). Med utgångspunkt i detta citat 
menar jag att det bl.a. är genom de språkliga val som eleverna i mina inspelade 
gruppsamtal gör som de samtidigt konstruerar sina och varandras olika 
identiteter. 

Flerspråkiga ungdomars förhandlingar av sociala relationer, och därmed 
identiteter, genom språkliga val har t.ex. Rampton (2005 [1995], 1998, 2006) 
undersökt i multietniska bostadsområden i södra England. Han kunde 
konstatera att ungdomarna konstruerade en sorts hybrididentitet på gruppnivå 
genom sitt språkbruk för att skapa gemensamma relationer mellan varandra 
och för att kommentera sina relationer till det omgivande samhället i stort. 
Detta gjorde ungdomarna inte enbart genom att kodväxla till sina egna 
förstaspråk, utan genom bruket av ”crossing”, d.v.s. ”språköverskridande” 
(Evaldsson 2002:5). Med crossing avses den sorts kodväxling som innebär 
bruket av drag från språk som inte ”tillhör en själv” (Rampton 1995:485, min 
översättning). Se Exempel 1.3 nedan, vilket är hämtat från Evaldssons studie 
på en mångkulturell svensk grundskola (2002:10–11). I exemplet samtalar en 
lärare och två elever, spansktalande Helena och bosnisktalande Ena, under en 
slöjdlektion på mellanstadiet. Ytterligare en elev, spansktalande Paula från 
Chile, finns med i rummet och hon är ny i klassen och kan inte få igång sin 
symaskin utan tittar hjälpsökande på läraren.  
 
Exempel 1.3 Crossing/språköverskridande till spanska 

Understrykningarna i Evaldssons transkription markerar stark betoning. Växling till 
spanska markeras med kursiv stil. Frågeintonation och uppmaningsintonation 
markeras med ? respektive ! och överlappande tal markeras med hakparenteser, medan 
övriga symboler återfinns i transkriptionsnyckeln före kapitel 1 i denna avhandling. 

 
1 Lärare: där kontakten, vet du?. K:O:N:T:A:K:T:.) ((artikulerar och 

pekar)) vet du? 
2 Helena:  e:: el enchufe, enchufate, enchufate!  
 (sv kontakten, lyssna, lyssna; bokstavligen: kontakta in) 

➔3 Ena: enchufate! (.) Paula! 
4 Helena: ha [ha ha] 
5 Ena:   [ha ha] ha 
[…] 
 

Av exemplet ovan framgår att Helena kodväxlar och översätter ordet 
”kontakt” som läraren sagt på svenska till Paula (rad 1) till spanska när hon 
säger ”el enchufe” (rad 2). Därefter gör hon om substantivet ”el enchufe” till 
verbet ”enchufate” som hon upprepar två gånger (rad 2). På svenska betyder 
det ”lyssna”, men den bokstavliga betydelsen är ”kontakta in”. Helena 
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kommenterar här skämtsamt Paulas bristande förståelse genom att använda ett 
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2 Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkterna för min undersökning grundar sig i ett 
kvalitativt forskningsparadigm och i socialkonstruktionismen. Inom denna 
teoretiska inriktning ses interaktion och sociala praktiker ligga till grund för 
hur vi människor konstruerar världen (Burr 2003:8) och därmed oss själva och 
våra identiteter. Alla människors identiteter och det vi talar om konstrueras 
enligt den socialkonstruktionistiska teorin genom språk och produceras i 
diskurs som skapar referensramar för hur världen tolkas och ges betydelse 
(Burr 2003:105).  

Diskurs är ett komplext begrepp som ibland definieras olika inom olika 
paradigm. Burr (2015) tar sin utgångspunkt i Foucaults definition av diskurser 
som ”praktiker som formar de objekt vilka de talar om” (1972:49, min 
översättning). Hon medger att detta kan synas vara ett cirkelresonemang, men 
skriver att:  
 

en diskurs refererar till en uppsättning betydelser, metaforer, representationer, 
föreställningar, historier, uttalanden och så vidare som på något sätt tillsammans 
producerar en särskild version av händelser. Den refererar till en särskild bild 
som målas av en händelse, person, eller grupp med personer, ett särskilt sätt att 
representera det i ett visst ljus. (Burr 2015:74–75, min översättning)  
 

Burr tycks mena att en mångfald av olika versioner av händelser är potentiellt 
tillgängliga genom språk, vilket betyder att varje objekt, händelse och person 
o.s.v. omges av en uppsjö av olika diskurser med olika sätt att representera 
dem för världen. I och genom diskurser konstrueras personers identiteter, vilka 
blir synliga genom personernas språkbruk. I avsnittet nedan beskriver jag 
socialkonstruktionismens syn på identiteter närmare. 

2.1 Socialkonstruktionism och synen på identitet 
Ur det socialkonstruktionistiska perspektivet ses identitet som en social, 
dynamisk process som innebär diskursivt arbete, d.v.s. mänsklig interaktion 
(Zimmerman och Wieder 1970). Grundläggande för mänsklig interaktion är 
att den sker via språk. Språk används enligt socialkonstruktionismen i diskurs 
och fungerar som uttrycksmedel för att beskriva jaget och världen. (Gergen 
2015:30).  

Enligt socialkonstruktionistiskt tankesätt är identiteter multipla, skapas i 
samspel i interaktionella situationer människor emellan och uppkommer 
genom förhandling (De Fina 2011:264). Det står i motsats till det 
essentialistiska perspektivet som ser identitet som något singulärt och statiskt 
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och bekräftar och godkänner det, eller avfärdar det i rollen som ledare och 
expert.  

Forskning om elevers interaktion i smågruppsarbete utan lärare eller annan 
vuxen, som inte primärt undersöker elevernas kollaborativa lärande tycks 
emellertid inte vara lika vanligt förekommande. I lärarlösa elevgruppsamtal 
förändras dock deltagarramarna jämfört med i helklassamtal, varför jag ser 
sådana gruppsamtal som relevanta att undersöka. Jag väljer att fokusera 
flerspråkiga elever i denna undersökning. Vikten av att studera just 
flerspråkiga elever är hög eftersom de utgör mer än en fjärdedel av eleverna i 
dagens kommunala svenska grundskola (Skolverket 2018b), varför alla i deras 
närhet behöver ökad kännedom om dessa elever. Genom att studera vilka 
språkhandlingar eleverna gör i samtalen kan jag se hur de konstruerar sina 
egna och varandras identiteter och hur deltagarramarna ser ut i de inspelade 
gruppsamtalen.  

Tidigare forskning om individers identitetskonstruktioner kan 
sammanfattningsvis sägas ha gått från variationsstudier av t.ex. flerspråkiga 
ungdomars varieteter på gruppnivå i Stockholm och Köpenhamn, kallade 
rinkebysvenska och multietnolekt, till interaktionsstudier på mer lokal nivå. 
Forskare inom interaktionsparadigmet ser språket som mer flexibelt, 
praktikberoende och som en grund för hur gruppidentiteter kan konstrueras 
kollektivt i interaktion eller för hur individuella identiteter kan konstrueras 
interaktionellt på det personliga planet. Detta har studerats med hjälp av olika 
verktyg som exempelvis hur individer kategoriserar sig själva och varandra i 
interaktion, hur individers interaktionsstilar ser ut eller t.ex. hur deras bruk av 
kodväxling och språköverskridande fungerar samt hur deras bruk av olika 
språkhandlingar ser ut.  

Min studie består av interaktionsforskning och jag lutar mig mot 
interaktionsparadigmet inom vilket forskare ser språket som flexibelt och 
praktikberoende samt som en grund för identitetskonstruktion. Inom detta 
paradigm har tidigare forskare lyft identitetsbegreppet ur olika synvinklar. Till 
exempel kan tre identitetsdimensioner urskiljas: diskursiva, situerade och 
bärbara identiteter (Zimmerman 1998), vilka jag kommer att fokusera i mina 
analyser. Mer om detta tredelade identitetsbegrepp och de teoretiska 
utgångspunkter som ligger till grund för avhandlingen följer i kapitel 2. 
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omgivande situationskontexten i vilken deltagarnas bruk av olika verktyg och 
objekt tas i beaktande i analysen av hur eleverna konstruerar identiteter i och 
genom interaktion i gruppsamtalen. 

Ur det socialkonstruktionistiska perspektivet kan identiteter dessutom ses 
samkonstrueras, alltså skapas tillsammans av olika deltagare i interaktion (jfr 
Jacoby och Ochs 1995). Samkonstruktion täcker in olika interaktionella 
processer som inkluderar samarbete och koordination, men det behöver inte 
nödvändigtvis innebära att interaktionen är stöttande. En argumentation i 
vilken parterna är oense är icke desto mindre en samkonstruktion (Jacoby och 
Ochs 1995:171), genom vilken deltagarnas olika identiteter konstrueras. Hur 
fokuseleverna i mina inspelade gruppsamtal samkonstruerar sina identiteter 
kan läsas om i kapitel 10. 

Språk och diskurs är alltså av betydande vikt för identitetskonstruktion 
enligt det socialkonstruktionistiska perspektivet. Eftersom identiteter kan ses 
konstrueras och förhandlas lokalt kan de studeras genom interaktionsanalys 
av språkbruk. Jag analyserar elevernas interaktion i de inspelade 
gruppsamtalen genom att studera deras bruk av språkhandlingar. Hur jag ser 
på kopplingen mellan språkhandlingar och identiteter beskrivs nedan. 

2.2 Språkhandlingar och identiteter 
Vi människor konstruerar samtal via verbala och icke-verbala språk-
handlingar, men också identiteter kan ses byggas upp av språkhandlingar 
(Gremmo m.fl. 1985:39; Tracy och Robles 2013:80–90; Young 2008:82). 
Identitetskonstruktion kan därmed studeras genom deltagares bruk av 
språkhandlingar i interaktion. Vilken eller vilka språkhandlingar ett yttrande 
eller en icke-verbal handling innehåller är emellertid öppet för tolkning, och 
betydelsen förhandlas människor emellan i förhållande till omgivande 
kulturkontext och rådande situationskontext under samtalets gång. Mer om 
språkhandlingar som analysmodell och analysverktyg beskrivs i kapitel 4. Där 
redogör jag också för hur språkhandlingarna ses som en del av 
samtalsstrukturen, och jag ger en grundlig översikt över min analysmodell, 
kallad Exchange Structure Model (Tsui 1994). Genom att undersöka hur 
språkhandlingar som initiativ, responser och uppföljningar i form av t.ex. 
rapporter, frågor, uppmaningar, svar, icke-svar eller bekräftelser görs av 
eleverna i mina inspelade gruppsamtal kan jag som analytiker, med hänsyn till 
samtalens sekventiella organisation i förhållande till omgivande 
situationskontext, redogöra för hur eleverna relevantgör och förhandlar olika 
identiteter lokalt för sig själva och varandra i de pågående interaktionerna. 
Mer om metoden för analyserna av språkhandlingar återkommer jag till i 
kapitel 5. Nedan följer först en beskrivning av identitetsdimensioner utifrån 
Zimmermans perspektiv. 
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som man föds med (Hall 1996:1–17), alltså något man har eller är. Ur det 
socialkonstruktionistiska perspektivet ses istället identitet som något man gör 
snarare än är (De Fina 2011:267; Sacks 1984). Benwell och Stokoe uttrycker 
det så här: ”Identitet framförs, konstrueras, utageras eller produceras 
situationellt i dagliga konversationer” (2006:40, min översättning, kursivering 
i original), vilket medför att identiteter är dynamiska, föränderliga och starkt 
kontextberoende, men också kontextskapande. Även Bucholtz och Hall 
definierar identitet som något man gör, nämligen som ”den sociala 
positioneringen av sig själv och andra” (2005:586, min översättning), och de 
förklarar att identitet bl.a. växer fram ur diskurs genom tillfälliga roller och 
orienteringar som antas av deltagare (2005:591). 

De Fina, Schiffrin och Bamberg (2006) framhåller identitet som en process 
som genererar multipla identiteter genom förhandling i interaktionella 
sammanhang. De skriver att 

 
[…] identitet varken är på förhand given eller en produkt. Snarare är 
identitet en process som (1) försiggår i konkreta och specifika 
situationer, (2) frambringar konstellationer av identiteter istället för 
individuella, monolitiska konstruktioner, (3) helt enkelt inte utgår från 
individen, utan är resultatet av en förhandlingsprocess och 
intextualisering (Bauman och Briggs 1990) som i högsta grad är social, 
och medför ”diskursivt arbete” (Zimmerman och Wieder 1970).  
 (De Fina m.fl. 2006:2, min översättning, referenser i original)  
 

Även De Fina m.fl. betonar alltså att identitet medför diskursivt arbete, d.v.s. 
mänsklig interaktion. Det är just sådant arbete som deltagarna i denna studie 
utför i sina gruppsamtal som står i fokus för undersökningen av deras 
identitetskonstruktioner, vilka förhandlas i interaktionen i de konkreta, 
specifika samtalssituationerna. 

Diskurs och diskursivt arbete är viktigt även i Gees syn på 
identitetskonstruktion, men han hävdar att människor inte bygger identiteter 
”enbart genom språk, utan genom att använda språk tillsammans med andra 
’saker’ som inte är språk” (2011:28, min översättning, citattecken i original, 
mina kursiveringar). Andra sådana saker kan enligt honom vara kläder, 
engagemang i olika sätt att ”tänka, agera, interagera, värdera, känna och tro” 
(2011:28, min översättning) samt bruket av ”olika symboler (som t.ex. 
graffiti), verktyg (som t.ex. ett vapen) och objekt (som t.ex. gathörn) på ’rätt’ 
platser och vid ’rätt’ tillfällen” (2011:28, min översättning). I mina ögon kan 
dessa saker emellertid också ses som språk eller som att de kräver språk för 
att utföras. Jag bortser dock i min studie från hur deltagarna klär sig och jag 
har endast i viss mån möjlighet att beakta vad de tänker på om de sätter ord på 
sina tankar i interaktionerna. Hur eleverna interagerar och agerar verbalt och 
icke-verbalt är emellertid centralt i min studie, och jag tar hänsyn till den 
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omgivande situationskontexten i vilken deltagarnas bruk av olika verktyg och 
objekt tas i beaktande i analysen av hur eleverna konstruerar identiteter i och 
genom interaktion i gruppsamtalen. 

Ur det socialkonstruktionistiska perspektivet kan identiteter dessutom ses 
samkonstrueras, alltså skapas tillsammans av olika deltagare i interaktion (jfr 
Jacoby och Ochs 1995). Samkonstruktion täcker in olika interaktionella 
processer som inkluderar samarbete och koordination, men det behöver inte 
nödvändigtvis innebära att interaktionen är stöttande. En argumentation i 
vilken parterna är oense är icke desto mindre en samkonstruktion (Jacoby och 
Ochs 1995:171), genom vilken deltagarnas olika identiteter konstrueras. Hur 
fokuseleverna i mina inspelade gruppsamtal samkonstruerar sina identiteter 
kan läsas om i kapitel 10. 

Språk och diskurs är alltså av betydande vikt för identitetskonstruktion 
enligt det socialkonstruktionistiska perspektivet. Eftersom identiteter kan ses 
konstrueras och förhandlas lokalt kan de studeras genom interaktionsanalys 
av språkbruk. Jag analyserar elevernas interaktion i de inspelade 
gruppsamtalen genom att studera deras bruk av språkhandlingar. Hur jag ser 
på kopplingen mellan språkhandlingar och identiteter beskrivs nedan. 

2.2 Språkhandlingar och identiteter 
Vi människor konstruerar samtal via verbala och icke-verbala språk-
handlingar, men också identiteter kan ses byggas upp av språkhandlingar 
(Gremmo m.fl. 1985:39; Tracy och Robles 2013:80–90; Young 2008:82). 
Identitetskonstruktion kan därmed studeras genom deltagares bruk av 
språkhandlingar i interaktion. Vilken eller vilka språkhandlingar ett yttrande 
eller en icke-verbal handling innehåller är emellertid öppet för tolkning, och 
betydelsen förhandlas människor emellan i förhållande till omgivande 
kulturkontext och rådande situationskontext under samtalets gång. Mer om 
språkhandlingar som analysmodell och analysverktyg beskrivs i kapitel 4. Där 
redogör jag också för hur språkhandlingarna ses som en del av 
samtalsstrukturen, och jag ger en grundlig översikt över min analysmodell, 
kallad Exchange Structure Model (Tsui 1994). Genom att undersöka hur 
språkhandlingar som initiativ, responser och uppföljningar i form av t.ex. 
rapporter, frågor, uppmaningar, svar, icke-svar eller bekräftelser görs av 
eleverna i mina inspelade gruppsamtal kan jag som analytiker, med hänsyn till 
samtalens sekventiella organisation i förhållande till omgivande 
situationskontext, redogöra för hur eleverna relevantgör och förhandlar olika 
identiteter lokalt för sig själva och varandra i de pågående interaktionerna. 
Mer om metoden för analyserna av språkhandlingar återkommer jag till i 
kapitel 5. Nedan följer först en beskrivning av identitetsdimensioner utifrån 
Zimmermans perspektiv. 
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som man föds med (Hall 1996:1–17), alltså något man har eller är. Ur det 
socialkonstruktionistiska perspektivet ses istället identitet som något man gör 
snarare än är (De Fina 2011:267; Sacks 1984). Benwell och Stokoe uttrycker 
det så här: ”Identitet framförs, konstrueras, utageras eller produceras 
situationellt i dagliga konversationer” (2006:40, min översättning, kursivering 
i original), vilket medför att identiteter är dynamiska, föränderliga och starkt 
kontextberoende, men också kontextskapande. Även Bucholtz och Hall 
definierar identitet som något man gör, nämligen som ”den sociala 
positioneringen av sig själv och andra” (2005:586, min översättning), och de 
förklarar att identitet bl.a. växer fram ur diskurs genom tillfälliga roller och 
orienteringar som antas av deltagare (2005:591). 

De Fina, Schiffrin och Bamberg (2006) framhåller identitet som en process 
som genererar multipla identiteter genom förhandling i interaktionella 
sammanhang. De skriver att 

 
[…] identitet varken är på förhand given eller en produkt. Snarare är 
identitet en process som (1) försiggår i konkreta och specifika 
situationer, (2) frambringar konstellationer av identiteter istället för 
individuella, monolitiska konstruktioner, (3) helt enkelt inte utgår från 
individen, utan är resultatet av en förhandlingsprocess och 
intextualisering (Bauman och Briggs 1990) som i högsta grad är social, 
och medför ”diskursivt arbete” (Zimmerman och Wieder 1970).  
 (De Fina m.fl. 2006:2, min översättning, referenser i original)  
 

Även De Fina m.fl. betonar alltså att identitet medför diskursivt arbete, d.v.s. 
mänsklig interaktion. Det är just sådant arbete som deltagarna i denna studie 
utför i sina gruppsamtal som står i fokus för undersökningen av deras 
identitetskonstruktioner, vilka förhandlas i interaktionen i de konkreta, 
specifika samtalssituationerna. 

Diskurs och diskursivt arbete är viktigt även i Gees syn på 
identitetskonstruktion, men han hävdar att människor inte bygger identiteter 
”enbart genom språk, utan genom att använda språk tillsammans med andra 
’saker’ som inte är språk” (2011:28, min översättning, citattecken i original, 
mina kursiveringar). Andra sådana saker kan enligt honom vara kläder, 
engagemang i olika sätt att ”tänka, agera, interagera, värdera, känna och tro” 
(2011:28, min översättning) samt bruket av ”olika symboler (som t.ex. 
graffiti), verktyg (som t.ex. ett vapen) och objekt (som t.ex. gathörn) på ’rätt’ 
platser och vid ’rätt’ tillfällen” (2011:28, min översättning). I mina ögon kan 
dessa saker emellertid också ses som språk eller som att de kräver språk för 
att utföras. Jag bortser dock i min studie från hur deltagarna klär sig och jag 
har endast i viss mån möjlighet att beakta vad de tänker på om de sätter ord på 
sina tankar i interaktionerna. Hur eleverna interagerar och agerar verbalt och 
icke-verbalt är emellertid centralt i min studie, och jag tar hänsyn till den 
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naturälskare, engelska cricketlagets supporter, tvåbarnsfar till tonårsdöttrar 
och konstälskare, samt vit, medelålders, manlig engelsman, varav de fyra 
sistnämnda kan ses motsvara Zimmermans bärbara identitetskategorier ras, 
ålder och kön. Dessutom lägger Ushioda (2011:16) till mamma, tennisspelare, 
science fiction-fantast, fotbollsfantast, amatörfotograf och filmfantast som 
exempel på bärbara identitetskategorier. Tracy & Robles tillför även kate-
gorierna etnicitet samt nationellt och religiöst ursprung. De tycks mena att 
bärbara identiteter, vilka de benämner ”mästaridentiteter” (2013: 21, min 
översättning), är relativt stabila och oföränderliga, men de påpekar att ”vad 
det betyder att vara ung, medelålders eller gammal, eller amerikan, colombian 
eller egyptier skiftar över tid och under interaktioner mellan människor” 
(Tracy och Robles 2013: 21, min översättning). Bärbara identiteter är därmed 
endast potentiellt närvarande i människors interaktion, även om de bärs med 
från situation till situation.  

Det tycks alltså vara möjligt att konstruera en stor mängd olika typer av 
bärbara identiteter. Emellertid kommer jag att begränsa min undersökning till 
att fokusera flerspråkighet, eftersom detta var ett tema i forskningsprojektet 
”Interaktion för språk- och identitetsutveckling i flerspråkiga skolor” som 
bedrevs på skolan där jag samlade in mitt material. Jag kände alltså till redan 
från början att deltagarna i min undersökning var flerspråkiga, men om eller 
hur flerspråkigheten relevantgörs i elevernas gruppsamtal har framkommit 
under undersökningens gång.  

Bärbara identiteter, oavsett typer, är samtidigt med och påverkar andra 
sorters identiteter som skapas lokalt i samtal. Sådana identiteter kan dels vara 
”situerade”, dels ”diskursiva” (Zimmerman 1998:90, mina översättningar, se 
fotnot 8), vilka beskrivs nedan. 

2.3.2 Situerade identiteter 
Situerade identiteter (Zimmerman 1998:90) utgörs av roller som är givna i en 
viss situation, t.ex. läkare och patient eller tjuv och polis, vilka medför olika 
rättigheter och åtaganden. Det är t.ex. läkaren som har rättigheten att ställa 
frågor till patienten om dennes hälsa, medan det är patienten som förväntas 
svara på dessa frågor. Likaså är det polisens rättighet att fråga ut tjuven vid ett 
förhör och tjuvens förväntade skyldighet att svara. Zimmerman nämner som 
exempel på situerade identiteter t.ex. ”medborgarklagare” och ”telefon-
samtalsmottagare” (1998:90, mina översättningar) i fallet med nödsamtal. 
Situerade identiteter kan emellertid också röra sig om mindre förutbestämda 
roller som t.ex. ledare eller medhjälpare.  

Vid studiet av situerade identiteter är den omgivande situationskontexten 
relevant att ta i beaktande i analysen, eftersom den påverkar de aktiviteter som 
uppstår och därmed de situerade identiteter som konstrueras. Skolan utgör 
institution i min studie, men de inspelade samtalen genomförs i lärarlösa 
elevgrupper. De ordinarie institutionella deltagarramarna är därmed satta ur 
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2.3 Identitetsdimensioner 
Flera forskare betraktar socialt konstruerade identiteter ur olika dimensioner 
eller nivåer och delar in dem i olika kategorier (jfr Benwell och Stokoe 2006; 
Bucholtz och Hall 2005:592; Gee 2000:100; Tracy och Robles 2013:21–24). 
Ett möjligt sätt att se på identiteter är genom Zimmermans indelning i de tre 
olika dimensionerna bärbara, situerade och diskursiva identiteter (1998:90–
91). Jag ser dessa dimensioner som användbara för mina analyser av hur 
elever konstruerar identiteter för sig själva och varandra i gruppsamtal. De tre 
identitetsdimensionerna beskrivs nedan utifrån timglasprincipen, från makro- 
till mikroperspektiv. I kapitel 10 kommer jag vid syntesen av elevernas olika 
identitetskonstruktioner istället att göra tvärt om och gå från mikro- till 
makroperspektiv på gruppsamtalen, för att då tydliggöra både samtalens och 
identiteternas uppbyggnad i och genom interaktionsprocessen.  
 

2.3.1 Bärbara identiteter 
Bärbara identiteter kan ses som potentiellt närvarande och följer med 
individen från tillfälle till tillfälle, såsom genus, ålder, kön, eller ras 
(Zimmerman 1998:90–91).6 Dessa identiteter skulle kunna förstås som 
statiska kategorier, men de bör inte ses så eftersom de konstrueras och 
förhandlas i och genom interaktion. Bärbara identiteter kan alltså uppfattas via 
verbalspråk, men också via visuella indikatorer som syns utanpå kroppen. 
Dessa ”fysiskt eller kulturellt betingade tecken” (Zimmerman 1998:91, min 
översättning) ligger till grund för kategorisering av deltagare i interaktion. 
Sådan klassificerbar information om individer kan användas ”som ett medel 
för att förklara utfallet av en interaktionell episod” (Zimmerman 1998:91, min 
översättning) och därmed också för att förklara de identiteter som konstrueras 
i och genom interaktionen. Zimmerman ser identitet som kontext (1998:88). 
Det verkar emellertid bero på om deltagarna orienterar sig mot underförstådd 
kunskap om varandra eller inte, i kombination med de språkhandlingar de gör, 
om tillskrivna kategoriseringar utgör en handlingskontext för dem eller inte.  

Andra forskare lägger till fler kategorier av bärbara identiteter än 
Zimmermans fyra. Exempelvis lägger Richards (2006:60, 68) till nationalitet, 

                                                      
6 Det kan förefalla märkligt att Zimmerman nämner både kategorierna genus och kön som bärbara 
identitetskategorier, eftersom bärbara identiteter konstrueras i och genom interaktion. Kön kan annars 
ses som biologiskt medfött och genus som socialt konstruerat. Zimmerman benämner dem emellertid 
båda som kategorier av bärbara identiteter och utvecklar inte sin syn på de två begreppen i sin artikel 
”Identity, Context and Interaction” (1998) i vilken hans teori om tre typer av identitetsdimensioner 
beskrivs. Han var dock, tillsammans med West, en av pionjärerna att skriva om genus som social 
konstruktion, se ”Doing Gender” (West & Zimmerman 1987). De två tycks mena att kön utgör basen 
för sexkategorisering och att ”kvinnlig” och ”manlig” kan ses som kulturella händelser i form av 
produkter i genustillskrivningsprocessen (West & Zimmerman 1987:132). Därav skulle både kön och 
genus trots allt kunna ses utgöra bärbara identitetskategorier. 
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naturälskare, engelska cricketlagets supporter, tvåbarnsfar till tonårsdöttrar 
och konstälskare, samt vit, medelålders, manlig engelsman, varav de fyra 
sistnämnda kan ses motsvara Zimmermans bärbara identitetskategorier ras, 
ålder och kön. Dessutom lägger Ushioda (2011:16) till mamma, tennisspelare, 
science fiction-fantast, fotbollsfantast, amatörfotograf och filmfantast som 
exempel på bärbara identitetskategorier. Tracy & Robles tillför även kate-
gorierna etnicitet samt nationellt och religiöst ursprung. De tycks mena att 
bärbara identiteter, vilka de benämner ”mästaridentiteter” (2013: 21, min 
översättning), är relativt stabila och oföränderliga, men de påpekar att ”vad 
det betyder att vara ung, medelålders eller gammal, eller amerikan, colombian 
eller egyptier skiftar över tid och under interaktioner mellan människor” 
(Tracy och Robles 2013: 21, min översättning). Bärbara identiteter är därmed 
endast potentiellt närvarande i människors interaktion, även om de bärs med 
från situation till situation.  

Det tycks alltså vara möjligt att konstruera en stor mängd olika typer av 
bärbara identiteter. Emellertid kommer jag att begränsa min undersökning till 
att fokusera flerspråkighet, eftersom detta var ett tema i forskningsprojektet 
”Interaktion för språk- och identitetsutveckling i flerspråkiga skolor” som 
bedrevs på skolan där jag samlade in mitt material. Jag kände alltså till redan 
från början att deltagarna i min undersökning var flerspråkiga, men om eller 
hur flerspråkigheten relevantgörs i elevernas gruppsamtal har framkommit 
under undersökningens gång.  

Bärbara identiteter, oavsett typer, är samtidigt med och påverkar andra 
sorters identiteter som skapas lokalt i samtal. Sådana identiteter kan dels vara 
”situerade”, dels ”diskursiva” (Zimmerman 1998:90, mina översättningar, se 
fotnot 8), vilka beskrivs nedan. 

2.3.2 Situerade identiteter 
Situerade identiteter (Zimmerman 1998:90) utgörs av roller som är givna i en 
viss situation, t.ex. läkare och patient eller tjuv och polis, vilka medför olika 
rättigheter och åtaganden. Det är t.ex. läkaren som har rättigheten att ställa 
frågor till patienten om dennes hälsa, medan det är patienten som förväntas 
svara på dessa frågor. Likaså är det polisens rättighet att fråga ut tjuven vid ett 
förhör och tjuvens förväntade skyldighet att svara. Zimmerman nämner som 
exempel på situerade identiteter t.ex. ”medborgarklagare” och ”telefon-
samtalsmottagare” (1998:90, mina översättningar) i fallet med nödsamtal. 
Situerade identiteter kan emellertid också röra sig om mindre förutbestämda 
roller som t.ex. ledare eller medhjälpare.  

Vid studiet av situerade identiteter är den omgivande situationskontexten 
relevant att ta i beaktande i analysen, eftersom den påverkar de aktiviteter som 
uppstår och därmed de situerade identiteter som konstrueras. Skolan utgör 
institution i min studie, men de inspelade samtalen genomförs i lärarlösa 
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2.3 Identitetsdimensioner 
Flera forskare betraktar socialt konstruerade identiteter ur olika dimensioner 
eller nivåer och delar in dem i olika kategorier (jfr Benwell och Stokoe 2006; 
Bucholtz och Hall 2005:592; Gee 2000:100; Tracy och Robles 2013:21–24). 
Ett möjligt sätt att se på identiteter är genom Zimmermans indelning i de tre 
olika dimensionerna bärbara, situerade och diskursiva identiteter (1998:90–
91). Jag ser dessa dimensioner som användbara för mina analyser av hur 
elever konstruerar identiteter för sig själva och varandra i gruppsamtal. De tre 
identitetsdimensionerna beskrivs nedan utifrån timglasprincipen, från makro- 
till mikroperspektiv. I kapitel 10 kommer jag vid syntesen av elevernas olika 
identitetskonstruktioner istället att göra tvärt om och gå från mikro- till 
makroperspektiv på gruppsamtalen, för att då tydliggöra både samtalens och 
identiteternas uppbyggnad i och genom interaktionsprocessen.  
 

2.3.1 Bärbara identiteter 
Bärbara identiteter kan ses som potentiellt närvarande och följer med 
individen från tillfälle till tillfälle, såsom genus, ålder, kön, eller ras 
(Zimmerman 1998:90–91).6 Dessa identiteter skulle kunna förstås som 
statiska kategorier, men de bör inte ses så eftersom de konstrueras och 
förhandlas i och genom interaktion. Bärbara identiteter kan alltså uppfattas via 
verbalspråk, men också via visuella indikatorer som syns utanpå kroppen. 
Dessa ”fysiskt eller kulturellt betingade tecken” (Zimmerman 1998:91, min 
översättning) ligger till grund för kategorisering av deltagare i interaktion. 
Sådan klassificerbar information om individer kan användas ”som ett medel 
för att förklara utfallet av en interaktionell episod” (Zimmerman 1998:91, min 
översättning) och därmed också för att förklara de identiteter som konstrueras 
i och genom interaktionen. Zimmerman ser identitet som kontext (1998:88). 
Det verkar emellertid bero på om deltagarna orienterar sig mot underförstådd 
kunskap om varandra eller inte, i kombination med de språkhandlingar de gör, 
om tillskrivna kategoriseringar utgör en handlingskontext för dem eller inte.  

Andra forskare lägger till fler kategorier av bärbara identiteter än 
Zimmermans fyra. Exempelvis lägger Richards (2006:60, 68) till nationalitet, 

                                                      
6 Det kan förefalla märkligt att Zimmerman nämner både kategorierna genus och kön som bärbara 
identitetskategorier, eftersom bärbara identiteter konstrueras i och genom interaktion. Kön kan annars 
ses som biologiskt medfött och genus som socialt konstruerat. Zimmerman benämner dem emellertid 
båda som kategorier av bärbara identiteter och utvecklar inte sin syn på de två begreppen i sin artikel 
”Identity, Context and Interaction” (1998) i vilken hans teori om tre typer av identitetsdimensioner 
beskrivs. Han var dock, tillsammans med West, en av pionjärerna att skriva om genus som social 
konstruktion, se ”Doing Gender” (West & Zimmerman 1987). De två tycks mena att kön utgör basen 
för sexkategorisering och att ”kvinnlig” och ”manlig” kan ses som kulturella händelser i form av 
produkter i genustillskrivningsprocessen (West & Zimmerman 1987:132). Därav skulle både kön och 
genus trots allt kunna ses utgöra bärbara identitetskategorier. 
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Figuren ovan visar att de tre identitetsdimensionerna kan ses omsluta och 
bygga upp varandra på så sätt att inga vattentäta skott tycks finns mellan 
dimensionerna, utan de går i och ur varandra och påverkar varandra i relation 
till den omgärdande samhällskontexten. Det ska tilläggas att jag ser att de 
situerade identiteterna i allra högsta grad påverkas av och påverkar den 
omgivande lokala situationskontexten, liksom diskursiva identiteter påverkas 
av och påverkar samtalskontexten, även kallad kotexten (Mey 2001:184–185), 
men dessa kontexter är emellertid inte utskrivna i figuren. När det gäller 
identitetsdimensionerna betonar Bucholtz och Hall att ”ur analytikerns 
synvinkel handlar det inte om att välja en identitetsdimension framför andra, 
utan om att betrakta multipla sidor för att åstadkomma en mer komplett 
förståelse för hur identiteter fungerar” (2005:293, min översättning). Därför 
har jag i analyserna av mitt material alla de tre identitetsdimensionerna i 
åtanke, men mitt huvudfokus i undersökningen ligger på konstruktion av 
diskursiva och situerade identiteter. Studium av bärbar identitet i form av 
flerspråkighet tas emellertid med i undersökningen för att se hur denna 
identitetsdimension interagerar med de två övriga dimensionerna, även om 
fokus på de bärbara identiteterna är något mindre än på de övriga identiteterna. 
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spel, vilket gör elevernas konstruktioner av situerade identiteter extra 
intressanta att undersöka. Dessa identiteter byggs i sin tur upp av en tredje 
identitetsdimension, diskursiva identiteter, vilken beskrivs nedan. 

 

2.3.3 Diskursiva identiteter  
Diskursiva identiteter7 ses av Zimmerman (1998:90) som lokalt producerade 
och utgörs av olika diskursivt föränderliga roller i talad interaktion, som t.ex. 
talare, lyssnare, frågeställare eller svarare (1998:92), vilka alla har med 
samtalsutvecklingen att göra och kan förändras så ofta som tur för tur eller 
inom turer. Diskursiva identiteter processas och förhandlas alltså under 
samtalets gång när deltagarna interagerar och handlar i olika sekventiellt 
ordnade aktiviteter. De är dessutom nära ”sammanbundna med deltagarnas 
situerade identiteter, som i sin tur kopplar samman lokala aktiviteter med 
stående sociala arrangemang och institutioner genom de socialt distribuerade 
kunskaper deltagare har om dem”, skriver Zimmerman (1998:94). Vilka 
situerade identiteter eleverna konstruerar och hur det görs kommer jag att 
studera i detalj. Jag kommer t.ex. att undersöka vilken sorts talare, vilken sorts 
frågeställare, eller vilken sorts svarare eleverna konstruerar sig och varandra 
som och det kommer att undersökas både via deras verbala och icke-verbala 
språk, eftersom studien tar en multimodal ansats. 
 

2.4 Förhållande mellan identitetsdimensioner 
De tre identitetsdimensionerna står i förhållande till varandra så att de bärbara 
identiteterna, som är potentiellt närvarande även om de inte alltid relevantgörs 
explicit, omgärdar de lokalt producerade tillfälliga situerade identiteterna. 
Dessa byggs i sin tur upp av diskursiva identiteter som kan växla tur för tur 
och även inom turer under pågående interaktion. De diskursiva identiteterna 
omsluts därmed av både situerade och bärbara identiteter, men alla tre 
identitetsdimensionerna tycks stå i ett reciprokt förhållande till varandra, men 
också till omgivande kontext, se figur 2.1 nedan: 
  

                                                      
7 Det jag kallar diskursiv identitet heter hos Zimmerman ”discourse identity” (1998:90). En mer 
rättvisande översättning hade alltså varit diskursidentitet. På grund av att jag flera gånger skriver om 
identiteterna tillsammans, till exempel ”diskursiva, situerade och bärbara identiteter”, där ”diskurs-, 
situerade och bärbara identiteter” hade blivit otympligt på svenska, har jag istället valt diskursiv 
identitet som översättning i hela avhandlingen. Jag kommer därför i den engelska summaryn att 
använda begreppet ”discursive identity” i relation till situated och transportable identities.  
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talarens preferenser att tala ett visst språk (som kan, men inte behöver, ha 
någon samhörighet med talarens språkkunskaper). Vissa forskare ställer sig 
kritiska till denna uppdelning av fenomenen eftersom de kan vara svåra att 
skilja åt i deltagares interaktioner (jfr Li Wei och Milroy 1995). Jag menar att 
båda dessa kontextualiseringssignaler bidrar till samtalsdeltagares identitets-
konstruktioner och jag gör därför ingen åtskillnad mellan dem i min studie.  

Det är viktigt i min studie av elevernas kodväxlingar att jag som analytiker 
försöker bevisa att en uppsättning språkliga drag uppfattas av deltagarna som 
en tydlig kod och inte bara tolkas så av mig. Det enda sättet att göra detta är 
enligt Auer ”genom att visa att växlingen mellan den här uppsättningen och 
en annan utförs på ett meningsfullt sätt i tvåspråkig konversation” (1998:13, 
min översättning). För att kunna göra detta genomför jag sekventiella analyser 
av de kodväxlade språkhandlingarna i materialet. Nguyen skriver att ”det är 
själva språkhandlingen i sig och talarnas värderingar och kommunikativa 
behov som uttrycks genom den [alltså språkhandlingen] som ger mening till 
språkliga val” (2014:17, min översättning, mitt tillägg). Jag menar att det bl.a. 
är genom de språkliga val som eleverna gör i mina inspelade gruppsamtal som 
de samtidigt konstruerar sina egna och varandras identiteter, och hur det går 
till ska jag alltså undersöka. 

2.6 Sammanfattning teoretiska utgångspunkter 
Denna studie tar avstamp i det kvalitativa forskningsparadigmet och särskilt i 
teorin om socialkonstruktionism, enligt vilket språk använt i diskurs ses som 
uttrycksmedel för att beskriva oss själva och vår omvärld och identitet ses som 
en social föränderlig process som springer ur mänsklig interaktion. Ur detta 
antiessentialistiska perspektiv ses identitet alltså som något människor gör, 
snarare än är, vilket medför diskursivt arbete när vi konstruerar och förhandlar 
multipla identiteter i daglig interaktion. Identiteter kan ses ur olika 
dimensioner, som t.ex. bärbara, situerade eller diskursiva, (Zimmerman 
1998). Bärbara identiteter tar individer med sig från tillfälle till tillfälle, som 
t.ex. ålder och kön. De ska emellertid inte ses som statiska kategorier eftersom 
situationskontexten avgör om en deltagare relevantgör sina bärbara identiteter 
eller inte, men de finns underliggande i interaktionen och kan påverka 
situerade och diskursiva identiteter. Situerade identiteter produceras lokalt i 
interaktion. Det kan vara olika roller som är givna i en viss situation, t.ex. 
läkare och patient, som medför vissa rättigheter och åtaganden, men det kan 
också vara mindre förutbestämda roller som t.ex. ledare eller medhjälpare. 
Situerade identiteter byggs i sin tur upp av diskursiva identiteter som utgörs 
av tillfälliga roller, som t.ex. talare och lyssnare, som kan förändras tur för tur 
i interaktion och har med samtalets utveckling att göra. Dessa tre 
identitetsdimensioner är relaterade till varandra så att bärbara identiteter 
omgärdar situerade identiteter som i sin tur byggs upp av diskursiva 

 
 
 
 
 

36 

Genom studier av språkhandlingar undersökta i kontext kan Zimmermans 
identitetsdimensioner hjälpa mig som analytiker att få syn dels på hur eleverna 
konstruerar sina och varandras diskursiva identiteter på samtalets mikronivå 
när de genom bruket av språkhandlingarna initiativ, responser och 
uppföljningar t.ex. rapporterar till varandra, eller uppmanar, frågar, svarar 
eller bekräftar varandra. Dels kan Zimmermans identitetsdimensioner hjälpa 
mig att få syn på hur eleverna konstruerar situerade identiteter med 
utgångspunkt i situationskontexten, d.v.s. den fysiska miljön och eventuella 
artefakter, deltagarna i interaktionen, den uppgift de tilldelats av mig som 
forskare och de instruktioner de fått för uppgiften i tal och skrift samt de 
institutionella ramar som råder i situationen. Dessutom kan Zimmermans 
identitetsdimensioner hjälpa mig se om och i så fall hur eleverna relevantgör 
sina egna och varandras potentiellt närvarande bärbara identiteter i form av 
flerspråkighet i gruppsamtalen. Jag undersöker den då med avseende på vad 
som relevantgörs lokalt via elevernas verbala interaktion i form av 
kodväxlingar, inte genom synliga tecken som t.ex. kläder eller hudfärg, eller 
hörbara tecken som t.ex. brutet uttal. Teori som förklarar kodväxling som 
fenomen redogörs för i avsnittet nedan. 

2.5 Begreppet kodväxling      
Med kodväxling menas här användningen av två eller flera lingvistiska 
varieteter i samma konversation (Scotton och Ury 1977:5). Språk, stil eller 
dialekt kan avses med termen kod (Alvarez-Cáccamo 1998:31–32) och i 
denna studie motsvaras kod av språk. En kodväxling kan bestå av ett ord, en 
fras, en mening eller flera meningar (Grosjean 1982:146). Gumperz beskriver 
en kodväxling som tal som tillhör två olika grammatiska system eller 
undersystem, vilka placeras intill varandra i samma utbyte (1982:59). Ett mer 
pragmatiskt perspektiv på kodväxling intas av Auer som fokuserar hur 
kodväxlingarna brukas i språket. Han utgår från Gumperz definition av 
kodväxling ovan, men tillägger att även lyssnarens uppfattning av 
kodväxlingen som en sådan är viktig för betydelsen av den (Auer 1995:116).  

Att kodväxla tjänar således ett interaktionellt syfte och skapar lokal 
mening i pågående interaktion. Stor vikt vid lokal tolkning av kodväxlingar 
lägger också Gumperz när han kallar dem för kontextualiseringssignaler, 
vilket innebär att de, precis som prosodiska och fonologiska drag samt gester 
och andra paralingvistiska drag sätter in yttrandet i ett lokalt sammanhang som 
visar för lyssnaren hur det ska tolkas (Gumperz 1982:98; 1992:231). 
Växlingen kontextualiserar antingen någon aspekt i situationen eller något 
drag hos talaren, skriver Auer (1999:310). Dessa två typer av kodväxling 
benämner Auer ”diskursrelaterad” respektive ”deltagarrelaterad kodväxling” 
(1984:12, min översättning). Den förra typen relaterar till själva 
samtalsorganisationen medan den senare typen av kodväxling relaterar till 
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3 Material 

I följande kapitel presenteras materialet som ligger till grund för denna 
undersökning och som huvudsakligen består av audio- och videoinspelningar 
av gruppsamtal mellan elever. Jag presenterar även hur materialinsamlingen 
har gått till. Dessutom beskrivs hur samtalskontexten för inspelningarna ser 
ut, inklusive vilka deltagare som ingår i undersökningen. Jag redogör vidare 
för de elevtexter som ligger till grund för de inspelade gruppsamtalen samt för 
hur utvalda hela samtal och utvalda delar av andra samtal har bearbetats 
genom transkription. Avslutningsvis beskrivs de etiska aspekter som har 
beaktats i samband med undersökningen. 

3.1 Materialinsamling 
Materialinsamlingen skedde på en F–6-skola med nästan enbart flerspråkiga 
elever i samband med att jag som doktorand fick möjlighet att ansluta till det 
då pågående treåriga forskningsprojektet ”Interaktion för språk- och 
identitetsutveckling i flerspråkiga klassrum” (Lindgren m.fl. 2015; Svensson 
2015a). Ett undervisningsprojekt med att låta eleverna skriva dagbok på 
morgnarna i skolan började i alla klasser vid starten av en höstterminen och 
grundade sig i att lärarna på skolan över lag tyckte att deras elever behövde 
mer övning i reflexivt skrivande. Eleverna behövde enligt lärarna regelbundet 
få träna sig att formulera sina upplevelser, tankar och känslor i skrift. I 
samband med att elevernas dagboksskrivande skulle starta frågade jag 
klasslärarna på skolans mellanstadium om jag fick samla in material i 
forskningssyfte i deras klasser, och två klasslärare i årskurs fem svarade ”ja”.  

Totalt sett har 1272 handskrivna, ritade eller skrivna elevtexter med ritade 
bilder till kopierats och samlats in från 32 elever, vilket motsvarar i genomsnitt 
nästan 40 texter per elev. 170 av texterna utgörs av enbart bilder eller skrivna 
texter med ritade bilder till. Dessutom har 114 inspelade gruppsamtal om de 
skrivna eller ritade texterna, med en sammanlagd samtalstid på ungefär fem 
timmar, samlats in. Samtalen spelades in vid sammantaget 15 tillfällen med 
en veckas mellanrum vardera under höstterminen, se Tabell 3.1 nedan. 
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identiteter. Förhållandena mellan dimensionerna ser jag som reciprokt, vilket 
innebär att de alla tre påverkar varandra beroende på om de relevantgörs eller 
inte. Identiteter som relevantgörs i interaktion kan studeras i deltagares 
språkbruk och blir synligt genom de språkhandlingar de gör.  
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identiteter. Förhållandena mellan dimensionerna ser jag som reciprokt, vilket 
innebär att de alla tre påverkar varandra beroende på om de relevantgörs eller 
inte. Identiteter som relevantgörs i interaktion kan studeras i deltagares 
språkbruk och blir synligt genom de språkhandlingar de gör.  
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de utvalda eleverna samtalar med andra kamrater, vilket ger en totalsumma på 
21 samtal8 som används för djupanalyser i studien, se Tabell 3.2 nedan. 

 
Tabell 3.2 Utvalda deltagare9 och inspelningar10 

Samtals-
nummer 
och filtyp 

Datum Deltagare Antal 
inspelningar 

Sammanlagd 
inspelningstid 

0 film 26 augusti Isaak 
Edita 
Alma 

1  35 sek 

1 film 9 
september 

Erik 
Iman 
Branka 

1  2 min 6 sek 

2 film 9 
september 

Isaak 
Driton 
Dalilah 

1 1 min 54 sek 

3 ljud,  
4 ljud,  
5 ljud,  
6 ljud,  
7 ljud,  
8 film 

23 
september 

Isaak 
Dalilah 
Branka 

6  0.42 
+1.35 
+2.23 
+0.40 
+1.09 
+2.10  
= 8 min 49 sek 

9 film,  
10 film,  
11 film,  
12 film 

14 oktober Isaak 
Dalilah 
Branka 

4  0.12 
+3.49 
+4.45 
+7.56 
= 16 min 42 sek 

13 film 4 
november 

Isaak 
Dalilah 
Branka 

1 2 min 35 sek 

14 film,  
15 film,  
16 film,  
17 film,  
18 film 

18 
november 

Isaak 
Dalilah 
Branka 

5  0.28 
+3.18 
+1.44 
+1.12 
+1.59 

                                                      
8 Samtalen numreras från 0–20, vilket kan förefalla ologiskt, men det beror på att jag efter min 
numrering av samtalen upptäckte att Isaak hade deltagit i ytterligare ett samtal i början av terminen. 
Det nyupptäckta samtalet fick då nummer 0, eftersom jag ville markera att det hade spelats in före 
samtal nummer 1 i början av terminen. 
9 De utvalda deltagarnas namn är markerade med fetstil i tabellen. 
10 Om flera inspelningar har gjorts vid ett och samma tillfälle gäller att samma dagbokstexter har 
använts av eleverna vid varje inspelning. 
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Tabell 3.1 Material och deltagare 
Hela materialet Antal Utvalt material Antal 

Elever   32 Elever som lämnat 
medgivanden att delta i 
forskning 

  29  

Utvalda elever för 
närstudium=fokuselever 

    3 

Elever i kodväxlings-
studien  

  29 

Samtalsgrupper    11 Utvald samtalsgrupp för 
närstudium=fokusgrupp 

    1 

Inspelade gruppsamtal  114 Utvalda gruppsamtal för 
närstudium med någon 
av eller alla de tre fokus- 
eleverna 

  21 

Gruppsamtal för studium 
av kodväxlingar 

 114 

Insamlade skrivna och ritade 
dagbokstexter 

 1272 Fokuselevers 
dagbokstexter till grund 
för deras gruppsamtal 

  22 

Varav ritade bilder eller 
texter med bild 

170 Varav fokuselevernas 
ritade bilder till grund 
för deras gruppsamtal 

   3 

 
Bland de 29 elever som lämnat in medgivanden om medverkan i 
undersökningen (se avsnitt 4.5) och som delats in i elva olika samtalsgrupper 
har en grupp elever valts ut för närstudium. Detta gjordes genom lottdragning 
eftersom det inte spelade någon roll exakt vilka elever som valdes ut när det 
väl stod klart att det var näranalyser på mikronivå som skulle göras av 
gruppsamtalen.  

Eleverna i den framlottade fokusgruppen består av en pojke och två flickor. 
De har fått de fingerade namnen Isaak, Dalilah och Branka. Av deras 
sammanlagt 137 skrivna och ritade texter har 22 tagits upp i gruppsamtalen 
och dessa ingår i det utvalda material som studeras. Emellertid kommer de 
studier av identitetskonstruktion som görs i denna avhandling att begränsas 
till det audio- och videoinspelade materialet. Därför görs inga näranalyser av 
de tre elevernas skrivna eller ritade texter.  

Fokusgruppens inspelade samtal uppgår till 18 stycken (13 på film och fem 
enbart med ljud). Dessutom finns tre filmade samtal där någon eller några av 
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de samtalandes aktiviteter (2005:109). Dessutom utgör samtalsdeltagarna 
själva delar av samtalskontexten. De utvalda deltagarna i min undersökning 
beskrivs nedan. 

3.2.1 Deltagare 
De tre utvalda fokuseleverna eleverna Isaak, Dalilah och Branka utgör en del 
av samtalskontexten i denna undersökning. Via två olika enkäter (Språket i 
mitt hjärta och Språkstegen, se bilaga 2 och 3) som har samlats in av forskarna 
i det större pågående projektet på skolan där jag samlade in mitt material har 
jag fått bakgrundsinformation om elevernas språkkunskaper, startålder för 
svenska som andraspråk och deras språkpreferenser. Inga språktester genom-
fördes med eleverna, utan enkätsvaren består av elevernas självskattning. 
Utifrån de tre fokuselevernas enkätsvar sammanställer jag information om 
deltagarnas språkkunskaper nedan: 
 

Isaak 
Isaaks förstaspråk är somaliska. Engelska är däremot hans favoritspråk och 
han talar både engelska och svenska lättare än sitt förstaspråk somaliska, 
men han tycker att han skriver lättare på svenska. Han uppger att han 
skriver svenska på nivå 4 av 5 och läser det på högsta nivå. Sin tal-, läs- 
och skrivförmåga på engelska värderar Isaak till nivå 3–4, medan han 
menar att han pratar somaliska på näst lägsta nivå samt skriver och läser 
det på absolut lägsta nivå, enligt honom själv. Enligt den ena enkäten 
började han lära sig svenska som andraspråk vid 4 års ålder på förskolan. 
Dessutom talar Isaak arabiska, vilket inte står i enkäten, men framgår av 
några av de gruppsamtalsinspelningar som gjorts med honom i mitt 
material. 
 
Dalilah 
Dalilahs förstaspråk är arabiska. Hon tycker bäst om fyra olika språk, 
nämligen svenska, arabiska, engelska och det hon själv kallar för 
”mattespråk”. Hon talar lättast på sitt förstaspråk arabiska och sitt 
andraspråk svenska, men hon skriver lättast på svenska, tycker hon. När 
Dalilah värderar på vilken nivå hon talar, läser och skriver svenska menar 
hon att hon behärskar alla tre färdigheterna på högsta nivå, liksom att hon 
talar arabiska på lika hög nivå. Däremot läser hon arabiska och engelska 
på näst högsta nivå, skriver de båda språken på mellannivå, samt pratar 
engelska på mellannivå och franska på lägsta nivå, tycker hon. Dalilah 
verkar vara den elev som har talat svenska språket kortast tid, sett till att 
hennes mamma har angett på en av blanketterna att Dalilah började lära 
sig svenska som andraspråk när hon var sju år gammal i skolan. 
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= 8 min 41 sek 

19 film 2 
december 

Isaak 
Dalilah 
Branka 

1 2 min 35 sek 

20 film 16 
december 

Isaak 
Dalilah 
Branka 

1 7 min 10 sek 

Total samtalstid 51 min 7 sek 

 
Av tabellen ovan framgår att de inspelade samtalen med de utvalda eleverna 
varierar i längd från cirka en halv minut till ungefär åtta minuter. Den 
sammanlagda samtalstiden för de utvalda gruppsamtalen är 51 minuter och 7 
sekunder. I de fall dubbletter med inspelningar i både ljud- och bild finns har 
videofilmerna valts för analys, men i vissa fall har enbart ljudfiler funnits att 
tillgå.  

Elevernas skrivna och ritade dagbokstexter ligger alltså till grund för de 21 
gruppsamtal som de tre utvalda eleverna genomför, och det är interaktionen i 
dessa samtal som utgör grunden för studien av fokuselevernas 
identitetskonstruktioner.  

I centrum för gruppsamtalen står samtalskontexten som i allra högsta grad 
är med och påverkar materialet för denna undersökning. Därför beskriver jag 
samtalskontexten i generella nedan.  

3.2 Samtalskontext 
Alla samtal sker i en viss kontext och är också med och skapar kontexter. Med 
kontext menar jag här, i enlighet med t.ex. Linell (2011) och Heritage (2013), 
sammanhang som görs relevanta i samband med att någon försöker uttrycka 
eller förstå något. Dessa sammanhang kan bestå både av aspekter som görs 
kommunikativt relevanta av deltagare på platsen och olika betydelsefulla 
fenomen som är tillgängliga och kan göras relevanta av deltagarna om de så 
önskar, vilket dock inte alltid sker (Linell 2011:94). Samtalskontexter 
innehåller tre delar: i) konkreta situationer, ii) ko-texter (alltså tal som föregår 
och följer efter ett visst yttrande (Mey 2001:184)) och iii) 
bakgrundskunskaper, som t.ex. delvis delade kulturella kunskaper inklusive 
språk, aktivtitetstyper och situationstyper, konversationslexikon och 
diskurser, deltagares kunskaper om nämnda referenter och om varandra och 
deras interaktionella, delvis delade, levnadsbeskrivningar (Linell 2009:17). 
Heritage betonar att kontexter kan ses som både resurser för och produkter av 



 
 
 
 
 

43 

de samtalandes aktiviteter (2005:109). Dessutom utgör samtalsdeltagarna 
själva delar av samtalskontexten. De utvalda deltagarna i min undersökning 
beskrivs nedan. 

3.2.1 Deltagare 
De tre utvalda fokuseleverna eleverna Isaak, Dalilah och Branka utgör en del 
av samtalskontexten i denna undersökning. Via två olika enkäter (Språket i 
mitt hjärta och Språkstegen, se bilaga 2 och 3) som har samlats in av forskarna 
i det större pågående projektet på skolan där jag samlade in mitt material har 
jag fått bakgrundsinformation om elevernas språkkunskaper, startålder för 
svenska som andraspråk och deras språkpreferenser. Inga språktester genom-
fördes med eleverna, utan enkätsvaren består av elevernas självskattning. 
Utifrån de tre fokuselevernas enkätsvar sammanställer jag information om 
deltagarnas språkkunskaper nedan: 
 

Isaak 
Isaaks förstaspråk är somaliska. Engelska är däremot hans favoritspråk och 
han talar både engelska och svenska lättare än sitt förstaspråk somaliska, 
men han tycker att han skriver lättare på svenska. Han uppger att han 
skriver svenska på nivå 4 av 5 och läser det på högsta nivå. Sin tal-, läs- 
och skrivförmåga på engelska värderar Isaak till nivå 3–4, medan han 
menar att han pratar somaliska på näst lägsta nivå samt skriver och läser 
det på absolut lägsta nivå, enligt honom själv. Enligt den ena enkäten 
började han lära sig svenska som andraspråk vid 4 års ålder på förskolan. 
Dessutom talar Isaak arabiska, vilket inte står i enkäten, men framgår av 
några av de gruppsamtalsinspelningar som gjorts med honom i mitt 
material. 
 
Dalilah 
Dalilahs förstaspråk är arabiska. Hon tycker bäst om fyra olika språk, 
nämligen svenska, arabiska, engelska och det hon själv kallar för 
”mattespråk”. Hon talar lättast på sitt förstaspråk arabiska och sitt 
andraspråk svenska, men hon skriver lättast på svenska, tycker hon. När 
Dalilah värderar på vilken nivå hon talar, läser och skriver svenska menar 
hon att hon behärskar alla tre färdigheterna på högsta nivå, liksom att hon 
talar arabiska på lika hög nivå. Däremot läser hon arabiska och engelska 
på näst högsta nivå, skriver de båda språken på mellannivå, samt pratar 
engelska på mellannivå och franska på lägsta nivå, tycker hon. Dalilah 
verkar vara den elev som har talat svenska språket kortast tid, sett till att 
hennes mamma har angett på en av blanketterna att Dalilah började lära 
sig svenska som andraspråk när hon var sju år gammal i skolan. 

 
 

 
 
 
 
 

42 

= 8 min 41 sek 

19 film 2 
december 

Isaak 
Dalilah 
Branka 

1 2 min 35 sek 

20 film 16 
december 

Isaak 
Dalilah 
Branka 

1 7 min 10 sek 

Total samtalstid 51 min 7 sek 

 
Av tabellen ovan framgår att de inspelade samtalen med de utvalda eleverna 
varierar i längd från cirka en halv minut till ungefär åtta minuter. Den 
sammanlagda samtalstiden för de utvalda gruppsamtalen är 51 minuter och 7 
sekunder. I de fall dubbletter med inspelningar i både ljud- och bild finns har 
videofilmerna valts för analys, men i vissa fall har enbart ljudfiler funnits att 
tillgå.  

Elevernas skrivna och ritade dagbokstexter ligger alltså till grund för de 21 
gruppsamtal som de tre utvalda eleverna genomför, och det är interaktionen i 
dessa samtal som utgör grunden för studien av fokuselevernas 
identitetskonstruktioner.  

I centrum för gruppsamtalen står samtalskontexten som i allra högsta grad 
är med och påverkar materialet för denna undersökning. Därför beskriver jag 
samtalskontexten i generella nedan.  

3.2 Samtalskontext 
Alla samtal sker i en viss kontext och är också med och skapar kontexter. Med 
kontext menar jag här, i enlighet med t.ex. Linell (2011) och Heritage (2013), 
sammanhang som görs relevanta i samband med att någon försöker uttrycka 
eller förstå något. Dessa sammanhang kan bestå både av aspekter som görs 
kommunikativt relevanta av deltagare på platsen och olika betydelsefulla 
fenomen som är tillgängliga och kan göras relevanta av deltagarna om de så 
önskar, vilket dock inte alltid sker (Linell 2011:94). Samtalskontexter 
innehåller tre delar: i) konkreta situationer, ii) ko-texter (alltså tal som föregår 
och följer efter ett visst yttrande (Mey 2001:184)) och iii) 
bakgrundskunskaper, som t.ex. delvis delade kulturella kunskaper inklusive 
språk, aktivtitetstyper och situationstyper, konversationslexikon och 
diskurser, deltagares kunskaper om nämnda referenter och om varandra och 
deras interaktionella, delvis delade, levnadsbeskrivningar (Linell 2009:17). 
Heritage betonar att kontexter kan ses som både resurser för och produkter av 



 
 
 
 
 

45 

  
Tabell 3.3 Material i kodväxlingsstudien 

Totalt antal 
samtal 

114 

Antal samtal 
med 
kodväxlingar 

 
 

33 
Antal elever  29 
Antal elever 
som kodväxlar 

 
16 

Kodväxlande 
elevers 
förstaspråk 

albanska, 
arabiska, 
bosniska, 

dari, 
engelska, 

georgiska, 
 somaliska, 

spanska, 
svenska, 

thailändska 
 
Av tabellen ovan framgår alltså att 114 unika ljud- och filminspelningar har 
studerats i undersökningen av kodväxlade språkhandlingar i elevernas 
gruppsamtal.  

Det är sammanlagt 32 elever som deltar i de 114 samtalen, varav 29 har 
lämnat in medgivanden att delta i min forskning och av dessa kodväxlar 16 
elever, medan resterande elever inte gör det.  

Det framgår också av tabellen att eleverna i de två femteklasserna talar 
sammantaget tio olika förstaspråk, nämligen albanska, arabiska, bosniska, 
dari, engelska, georgiska, somaliska, spanska, svenska och thailändska. För 
mer information om materialet för avhandlingsprojektet, se kapitel 4. 
 

3.2.2 Elevtexter 
Även det skrivna och ritade material som samlades in i de två femteklasserna 
utgör samtalskontext och ligger till grund för samtalen som eleverna spelade 
in. Det består av dagbokstexter som eleverna skrev i sina så kallade 
”morgondagböcker” eller ”ögonblicksböcker”, i form av röda skrivböcker 
med svart rygg och linjerade sidor i knappt A5-format, nästan varje morgon 
vid skoldagens start. Fortsättningsvis kommer dessa att kallas ”dagböcker”. 
Eleverna uppmanades av lärarna att beskriva ”ett ögonblick” som de hade 
upplevt hemma på kvällen innan, på vägen till skolan på morgonen eller i 
helgen som gått. Skrivandet skedde tre–fyra gånger i veckan och materialet 
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Branka 
Brankas förstaspråk är bosniska, vilket är det språk hon tycker bäst om, är 
bäst på samt både talar och skriver lättast, enligt henne själv. Hon anser att 
hon pratar och läser bosniska på högsta nivå, medan hon pratar och skriver 
svenska på näst högsta nivå samt läser det på högsta nivå, precis som 
bosniskan. Hon uppger också att hon skriftligt använder serbiska på näst 
högsta nivå. Engelska pratar hon på mellannivå, men skriver på näst lägsta 
nivå. På samma relativt låga nivå skriver hon också kroatiska. Vilka nivåer 
Branka läser engelska eller kroatiska eller skriver serbiska på uppger hon 
inte i sina enkätsvar. Branka är den av eleverna som verkar ha talat svenska 
språket under längst tid. Hennes föräldrar anger på en av blanketterna att 
hon började lära sig svenska som andraspråk på förskolan när hon var 1 år. 

 
Det framgår inte av enkäterna och de resulterande personbeskrivningarna 
exakt hur stora elevernas kunskaper på de olika språken är. Inte heller framgår 
det när, var eller hur mycket de använder respektive språk. Jag menar ändå att 
eleverna kan ses som flerspråkiga utifrån definitionen jag gjorde i kapitel 1: 
Flerspråkighet innebär att en person frekvent använder två eller fler språk på 
någon för hen viktig färdighetsnivå. De tre fokuseleverna kan också sägas vara 
flerspråkande, med utgångspunkt i Jørgensens m.fl. definition av 
”polylanguaging” (2011:23), som lyder: ”sättet på vilket talare använder drag 
som associeras med olika ’språk’ – till och med när de kan väldigt lite av dessa 
’språk’” (2011:23, min översättning, citattecken i original). Vag väljer 
emellertid att fortsättningsvis benämna fokuseleverna som ”flerspråkiga”. På 
samma sätt benämner jag de övriga eleverna i de två femteklasserna som ingår 
i min undersökning. 

Informationen om deltagarnas språkkunskaper och deras startålder för 
inlärning av svenska som andraspråk kan tänkas vara känd av de tre 
fokuseleverna och de kan också tänkas känna till mer om varandras 
bakgrunder, t.ex. om varandras familjeförhållanden, fritidsintressen och 
kulturella samt religiösa tillhörigheter. Sådana förkunskaper om övriga 
deltagare i ett samtal utgör naturligtvis också en del av samtalskontexten. 

Även vissa andra elever, som är klasskamrater till Isaak, Dalilah och 
Branka deltar i några av de utvalda fintranskriberade samtalen. Det är samtal 
som spelades in tidigt under terminen innan samtalsgrupperna hölls konstanta 
från gång till gång. De eleverna kommer emellertid inte att fokuseras i 
undersökningen. 

 Däremot har alla de 114 inspelade samtalen med en sammanlagd 
samtalstid på ca fem timmar använts i studien av elevernas bruk av kodväxlade 
språkhandlingar i gruppsamtalen. En översikt över materialet i kodväxlings-
studien kan ses i Tabell 3.3 nedan. Elevernas förstaspråk presenteras i 
alfabetisk ordning i tabellen, utan hänsyn till hur många elever som talar 
respektive språk i klasserna. 
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Tabell 3.3 Material i kodväxlingsstudien 

Totalt antal 
samtal 

114 

Antal samtal 
med 
kodväxlingar 

 
 

33 
Antal elever  29 
Antal elever 
som kodväxlar 

 
16 

Kodväxlande 
elevers 
förstaspråk 

albanska, 
arabiska, 
bosniska, 

dari, 
engelska, 

georgiska, 
 somaliska, 

spanska, 
svenska, 

thailändska 
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3.2.2 Elevtexter 
Även det skrivna och ritade material som samlades in i de två femteklasserna 
utgör samtalskontext och ligger till grund för samtalen som eleverna spelade 
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Branka 
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Exempel 3.3 Brankas dagbokstext 16 oktober 

 
 
Eleverna fick före starten med dagboksskrivandet och gruppsamtalen reda på 
att jag som forskare var extra intresserad av att få veta mer om hur barn i deras 
ålder tänker och känner. Det övergripande syftet med min forskning, att 
studera elevernas identitetskonstruktion i gruppsamtal, har vuxit fram i takt 
med att materialet har studerats. Eftersom det inte var helt fastslaget vid 
materialinsamlingens början fick inte eleverna reda på det exakta syftet. 
Senare under terminen tilläts eleverna också att rita eller skriva och rita i sina 
dagböcker, vilket de gjorde i olika utsträckning. Prov på ritade bilder ur de tre 
fokuselevernas dagböcker, vilka används i samtal 14–18, ges i Figur 3.1, 3.2 
och 3.3 nedan.  
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samlades in av mig en gång varannan vecka i vardera klassen. Texterna består 
av allt från enbart ett datum, eller datum och en mening, till datum och flera 
sidors text. Prov på de tre fokuselevernas dagbokstexter finns i Exempel 3.1, 
3.2 respektive 3.3 nedan. 
 
Exempel 3.1 Isaaks dagbokstext 30 augusti 

 
 
 
 
 
Exempel 3.2 Dalilahs dagbokstext 23 oktober 
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Både exemplen på de skrivna elevtexterna och figurerna med de ritade 
bilderna ur dagböckerna ovan kan bidra till de gjorda personbeskrivningarna 
av eleverna och visar vad som försiggår i elevernas tankar och liv. 
Materialinsamlingen av dagbokstexterna pågick terminen ut och 
kompletterades med inspelningar av elevernas gruppsamtal om texterna, se 
nedan. 

3.3 Inspelat material 
I samband med mina besök för att samla in material på skolan organiserade 
jag att eleverna satt ner i grupper utan lärare och samtalade om sina texter. 
Samtidigt spelade de in samtalen på skolans pekplattor och på diktafoner som 
jag tillhandahöll. Eftersom kontexter kan ses som både resurser för och 
produkter av de samtalandes aktiviteter (Heritage 2005:109) kan dessa 
gruppsamtal också anses utgöra en del av samtalskontexten i undersökningen.  

Samtalen genomfördes i 5–6 mindre grupper per klass en gång vaImann 
vecka under hela höstterminen. Gruppindelningarna gjordes av klasslärarna. 
Vid de två första tillfällena deltog eleverna i olika grupper. Därefter hölls 

Figur 3.3 Isaaks dagboksbild 18 november 
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 Figur 3.1 Dalilahs dagboksbild 18 november 

 
 
 

 
Figur 3.2 Brankas dagboksbild 18 november 
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när det11 hände? och – Vad kände du när det hände?, men för att stimulera till 
ännu längre samtal fick de efter hand fler frågor. Även dessa stödfrågor utgör 
en del av samtalskontexten, se bilaga 4.  

Samtalen i undersökningen kan betecknas som delvis arrangerade 
institutionella samtal. De är institutionella därför att de sker i skolverksamhet, 
men det är inte klassiska samtal mellan lärare och elever med oftast 
asymmetriska roller som fokuseras, utan samtal mellan jämnåriga 
klasskamrater. Samtalen är arrangerade såtillvida att eleverna har fått ett 
förutbestämt ämne att samtala om och vissa instruktioner om vad som ska 
finns med i samtalen. Däremot har de inte fått några instruktioner om i vilken 
ordning de ska läsa eller vem som ska ställa frågor till vem. Inte heller har det 
delats ut några instruktioner om vilket eller vilka språk som skulle talas i 
grupprummen. Det var inte heller på förväg styrt hur många gånger de fick 
spela in sig vid varje inspelningstillfälle. Det som avgjorde möjligheterna att 
spela in flera samtal eller inte var den tid som återstod sedan eleverna skrivit 
klart sina dagbokstexter till dess att de skulle gå ut på rast. Uppskattningsvis 
hade eleverna cirka 45 minuter på sig att samtala och spela in sig och de gjorde 
i genomsnitt 1,7 inspelningar per tillfälle, men ibland så många som upp till 8 
inspelningar vid ett och samma tillfälle. 

Hur transkriberingen av samtalen har gått till kan läsas i avsnitt 3.4.1.1. Se 
även transkriptionsnyckeln före kapitel 1 för tolkning av symboler i de 
transkriberade samtalen.  
 

3.3.2 Eventuell påverkan i samtal 
Ibland anses deltagarnas vetskap om närvarande inspelningsteknik vara 
skadlig för det naturliga tal som samtalsforskare vill studera. Labov myntade 
i detta sammanhang ”observatörens paradox” (1972:209, min översättning), 
vilken innebär att samtalsforskares mål är att studera hur folk talar när de inte 
observeras systematiskt, vilket dock enbart kan göras genom systematisk 
observation. Paradoxen utgår från en positivistisk syn på verkligheten som 
innebär att man anser att den verklighet som ska studeras finns oberoende av 
forskaren (Cameron m.fl. 1993), och deltagarna ses som objekt i denna 
verklighet. Därför måste forskare med sådan verklighetssyn undvika att 
närvara, minimera sin interaktion med deltagarna och även lura dem att tro att 
inspelningstekniken är avstängd när den ibland inte är det, eftersom dessa 
forskare menar att deltagares vetskap om inspelningsutrustningen kan hämma 
och påverka deras tal. De kan t.ex. bli oroliga (Blaxter m.fl. 1996:154) eller 
börja använda en mer formell talstil (Stubbs 1983:224).  

Observatörens paradox har fått en del kritik på senare tid. Forskare med en 
konstruktivistisk världssyn, liksom jag, menar istället att alla människor är 

                                                      
11 I frågan syftar ”det” på ögonblicket som eleven beskrivit i sin dagbokstext. 
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gruppindelningarna konstanta. Eleverna instruerades om vad de skulle göra i 
grupprummen, d.v.s. läsa upp eller återberätta sina dagbokstexter och ställa 
frågor om dem till varandra, samt besvara frågorna. Dessutom skulle de själva 
spela in samtalen på pekplattor och diktafoner. Givna instruktioner utgör 
också delar av den rådande samtalskontexten. 

3.3.1 Gruppsamtalens utformning 
I ett typiskt gruppsamtal sitter tre elever ensamma vid ett bord i ett grupprum, 
i vissa fall i en korridor eller ett kapprum, eller i en soffa i ett i övrigt folktomt 
klassrum. De sitter oftast bredvid varandra och framför sig på bordet har de 
sina dagböcker, uppslagna eller hopslagna. Dessutom har de en diktafon för 
ljudinspelning på bordet samt en pekplatta för videoinspelning uppställd 
framför sig på bordet. På pekplattan kan de vanligen se sig själva när de spelas 
in, och de sätter själva på och stänger av inspelningarna. Rummet, 
möbleringen, placeringen av deltagarna i rummet, dagböckerna, texterna och 
inspelningsapparaturen i form av diktafoner och pekplattor utgör också delar 
av samtalskontexten, liksom andra artefakter i rummen. 

Peräkylä (1997) skriver om kvalitativa forskningsmetoder att skrivna 
texter kan påverka hur samtal organiseras. Så är fallet i allra högsta grad i de 
gruppsamtal som ingår i denna studie. Samtalen går till så att eleverna turas 
om att en i taget läsa upp eller återberätta sin självvalda skrivna dagbokstext 
för kamraterna. Det kan vara vilken text de vill ur sina dagböcker, men oftast 
väljer de den text som de har skrivit samma dag som inspelningen görs. När 
en elev har läst eller återberättat sin text ställer en, flera eller alla de andra 
deltagarna frågor till författaren, eller ställer författaren frågor till lyssnarna. 
Frågorna besvaras vanligen ganska kortfattat och när alla deltagare har läst 
upp eller återberättat sina texter och ställt eller svarat på frågor avslutas 
samtalet och inspelningsapparaturen stängs av. Ibland avbryts emellertid 
samtalet tidigare av skilda anledningar, och eleverna börjar i vissa fall om 
samtalet och gör om inspelningen en eller flera gånger. De använder 
emellertid samma texter ur sina dagböcker för alla inspelningar som görs vid 
ett och samma inspelningstillfälle. 

Eleverna sitter till övervägande del ensamma i grupprummen och samtalar, 
men det händer ibland att jag deltar kort i samtalen om eleverna behöver hjälp 
eller undrar något. Vad jag och eleverna i så fall säger till varandra analyseras 
inte, eftersom det är elevernas samtal med varandra som står i 
undersökningens fokus. 

Att komma igång och samtala var inledningsvis ett problem för många av 
eleverna, vilket kan ses av att de ofta vid de första inspelningstillfällena enbart 
läste upp sina skrivna texter framför kameran och inte alls samtalade om dem. 
För att få igång mer samtal delades därför stödpapper med frågor ut till 
eleverna efter hand. Dessa använde de både när de skrev och när de samtalade. 
Från början fick eleverna enbart två frågor på stödpappret: – Vad tänkte du 
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3.4.1 Transkriptionsprocessen 
Arbetet med transkriptionerna av samtalen har gått till så att jag har lyssnat 
och tittat på respektive inspelning upprepade gånger innan 
transkriptionsarbetet tagit vid. För studien av kodväxlade språkhandlingar 
undersöktes alla inspelade samtal och de delar av samtalen som innehöll 
kodväxlingar valdes ut för transkription. Alla de 21 samtal där de tre utvalda 
fokuseleverna deltar har emellertid transkriberats i sin helhet. Transkriptions-
arbetet har pågått i en växande process. Respektive transkription har förfinats 
när jag har lyssnat eller tittat på samtalet om och om igen för att söka svaren 
på mina forskningsfrågor (jfr  Bezemer och Mavers 2011:195). Även 
datasessioner, eller samtalslaborationer, har vid flera tillfällen hållits med mitt 
material som grund. Då har flera forskare lyssnat och tittat tillsammans på en 
inspelning och var och en har sedan berättat i tur och ordning vad de har 
uppmärksammat i samtalet eller transkriptionen, vilket har gjorts för att få nya 
synpunkter på materialet samt om möjligt utveckla analysarbetet och föra det 
framåt. Sådana sessioner är relativt vanligt förekommande och mycket 
värdefulla inom samtalsforskning eftersom flera par ögon och öron ser och 
hör mer än två (jfr Ottesjö 2015; Pomerantz och Fehr 2011). 

Det är viktigt att komma ihåg när det gäller både mina och andra 
transkriptioner att det trots allt är inspelningen av ett samtal som utgör 
primärkällan, inte transkriptionen i sig (Wirdenäs 2007:188). Transkriptionen 
tjänstgör endast som ett verktyg i analysarbetet eftersom den görs tillsammans 
med analysen, inte före den. Analysen utgår alltså från inspelningen men med 
transkriptionen som stöd. Både inspelning och transkription är nödvändiga för 
analysarbetet. Inspelningen utgör bevis för transkriptionen som i sin tur 
hjälper till att belysa deltagarnas resurser i interaktionen i inspelningen, vilka 
kanske annars går obemärkta förbi den som enbart ser inspelningen (Mondada 
2007:811).  

3.4.1.1 Transkription av verbalspråk 
Samtalen i fokuselevgruppen har transkriberats av mig enligt Jeffersons 
transkriptionskonventioner (Jefferson 2004), för att underlätta studiet av vad 
som sägs och görs samt hur det görs i samtalen. Transkriptionerna har gjorts i 
programmet CLAN (MacWhinney 2000). Jag använder relativt nära 
skriftspråkskonventioner för att samtalen ska bli lättlästa. Emellertid skrivs 
t.ex. mej, dej, sej, dom, å, sen, nån, nåt och nånting eftersom de oftast uttalas 
skilt från skriftspråkets konventionella stavning. Alla namn på personer, 
platser och länder m.m. som förekommer i transkriptionerna är fingerade för 
att garantera deltagarnas anonymitet.  

För transkriptioner av verbalspråk i studien använder jag en 
dramadialogisk uppställning, där replik för replik ordnas sekventiellt under 
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med och skapar verkligheten genom interaktion, så även forskare, vilket 
innebär att också interaktion där forskaren deltar är av intresse att studera och 
kan ses som naturligt tal. Även den fysiska kontext vi befinner oss i är med 
och konstruerar vår verklighetsuppfattning, varför eventuell inspelningsteknik 
inte behöver döljas ( Cameron m.fl. 1993:86–87). Forskare som ansluter till 
denna uppfattning finner det intressant att studera hur den situerade 
interaktionen ser ut när deltagare faktiskt är medvetna om att de spelas in och 
hur de orienterar sig mot inspelningsapparaturen när dess relevans förhandlas 
i interaktionen (Schøning och Møller 2009; Speer och Hutchby 2003). Tvärt 
emot Blaxter m.fl. (1996) och Stubbs (1983) som funnit att samtalsdeltagare 
blir oroliga eller använder en formell talstil när de vet om att de spelas in har 
forskare som t.ex. Speer och Hutchby funnit att vissa samtalsdeltagare faktiskt 
blir hjälpta av vetskapen om inspelningsteknikens närvaro, vilken får dem att 
lättare förena sig i institutionella uppgifter som de ställs inför (2003:330). 

Jag ansluter alltså till kritiken om observatörens paradox och därför har 
mitt deltagande i vissa samtal aldrig varit önskvärt att undvika. Däremot har 
min interaktion med deltagarna i möjligaste mån minimerats eftersom studiens 
syfte är att undersöka elevernas interaktion sinsemellan och inte deras 
interaktion med mig som forskare eller någon annan vuxen. Av den orsaken 
deltar inte heller någon av lärarna i gruppsamtalen. Det har hela tiden stått 
klart för deltagarna att de spelas in under samtalen eftersom de ser 
inspelningsapparaturen, själva sköter om den och vet när den är påslagen eller 
avstängd. Om deltagarnas tal i min undersökning påverkas av vetskapen att de 
spelas in ses det dock inte som negativt, utan snarare som en faktor vilken i så 
fall tas med i analysen av deltagarnas interaktion.  

3.4 Materialbearbetning  
Det insamlade materialet bestående av audio- och filminspelningar med de tre 
fokuseleverna har bearbetats i samband med att analyserna har tagit vid. 
Inledningsvis gjordes så kallad ”omotiverad observation” (Schegloff 
1999:577–578, min översättning) av alla inspelningar. Det innebär att jag 
studerade de inspelade interaktionerna förutsättningslöst, utan några 
förutfattade idéer om vad jag skulle komma att finna i materialet, tills olika 
mönster i elevernas språkbruk framträdde, av vilka jag så småningom valde 
att fokusera elevernas bruk av verbala och icke-verbala språkhandlingar i 
deras 21 gruppsamtal. För studien av kodväxlade språkhandlingar breddades 
materialet så att inspelningar med alla elever studerades och utdrag med 
transaktioner (samtalsämnen) innehållande kodväxlingar valdes ut. Hur 
transkriberingen gått till beskrivs i avsnitt 3.4.1.1. Dessutom har de 
handskrivna texterna från de tre fokuselevernas klass skrivits in digitalt och 
sparats som word-filer i datorn. Om digitaliseringen av elevtexterna står att 
läsa i avsnitt 3.4.2 nedan.  
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textmängd i skrift jämfört i tal, som görs i analysen av initierande 
språkhandlingar i materialet (se Kapitel 7).  

Eftersom min forskning involverar människor och framförallt barn gjordes 
ett antal etiska överväganden före undersökningens start, vilka redogörs för i 
nedanstående avsnitt. 

3.5 Etiska överväganden 
Studien utgår från Vetenskapsrådets CODEX (2018) med regler och riktlinjer 
för forskning som rör människan och särskilt för forskning som involverar 
barn, vilken vilar på Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser 
människor (Vetenskapsrådet 2018). CODEX anger under rubriken 
”forskningsetisk prövning” att lagen bl.a. är ”tillämplig på forskning som 
innebär ett fysiskt ingrepp på en forskningsperson eller utförs enligt en metod 
som syftar till att påverka forskningspersonen fysiskt eller psykiskt, samt 
studier på till enskilda personer härledbart biologiskt material” 
(Vetenskapsrådet 2018). Eftersom min forskning inte infaller under 
ovanstående citat har inte någon etikprövning av undersökningen gjorts. 
Däremot lutar jag mig mot Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som 
avser människor, särskilt paragraf 16–19. Där står bl.a. att forskning bara får 
utföras om forskningspersonen har samtyckt till forskning som avser henne 
eller honom (Vetenskapsrådet 2018).  

Genom det större forskningsprojektet ”Interaktion för språk- och 
identitetsutveckling i flerspråkiga klassrum” som pågick på skolan där jag 
samlade in mitt material hade elevernas föräldrar redan lämnat in skriftligt 
informerat samtycke om att deras barn tilläts delta i skolaktiviteter som 
beforskades inom projektet, eftersom eleverna inte var myndiga, se bilaga 1. 
Dessa skriftliga samtycken övertog jag när jag anslöt till forskningsprojektet. 
Jag deltog också i ett föräldramöte och informerade muntligt om mitt specifika 
doktorandprojekt samt skickade flera brev till familjer som ännu inte hade 
skrivit under medgivandeblanketterna. Även eleverna informerades muntligt 
om mitt avhandlingsprojekt innan materialinsamlingen sattes igång. 

Enligt Vetenskapsrådets CODEX (2018) förespråkas att allt deltagande i 
forskning som rör människan ska ske anonymt. Därför har alla deltagare, 
länder, städer, platser, byggnader o.s.v. i mitt material getts fingerade namn, 
och jag avstår från att ange exakt vilket år materialet samlades in. 
Vetenskapsrådets CODEX förespråkar också att deltagarna har rätt att när som 
helst avbryta sitt deltagande, utan att ange orsak (Vetenskapsrådet 2018), 
vilket har gällt även i denna undersökning. Eleverna informerades också om 
hur deras material skulle komma att användas, och de fick veta att jag skulle 
skriva en avhandling om undersökningen som genomfördes i deras klasser och 
att alla som deltog garanterades fullständig anonymitet.  
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varandra och där tiden förlöper rad för rad, från vänster till höger (Linell 
2011:152). Överlappande tal markeras med hakparenteser och om tre talare 
överlappar varandra markeras den mellersta turen med ett rakt streck. För 
anvisningar om hur symboler och andra markeringar i transkriptionerna ska 
tydas, se transkriptionsnyckeln precis före kapitel 1 i avhandlingen. 

 

3.4.1.2 Transkription av icke-verbalt språk 
Vid transkription av icke-verbalt språk (t.ex. blickar, gester och kropps-
positionering) väljer jag att ta med sådana resurser som är relevanta för 
interaktionen mellan de tre deltagarna. Sådant språk markeras med hjälp av 
dubbla parenteser i transkriptionerna. För att visualisera det icke-verbala 
språket har transformationer i form av stillbilder som visar somliga drag i 
deltagarnas visuella handlingar ur filmerna lagts in i transkriptionerna (jfr 
Broth och Mondada 2013; Goodwin 2000). Delar av deltagarnas ansikten och 
kroppar har emellertid suddats ut för att garantera deltagarnas anonymitet, 
men också för att rikta läsarens blick till en specifik kroppsdel.12 Bilderna med 
de icke-verbala handlingarna placerar jag under de verbala beskrivningarna av 
dessa handlingar i transkriptionerna. På vissa av bilderna markeras de rörelser 
som deltagarna utför med pilar, vilka indikerar rörelsernas riktning, eller med 
streck som indikerar icke-linjära rörelser och bockar som indikerar ljud. Det 
ska emellertid kommas ihåg att jag, precis som Luff och Heath påpekar, menar 
att de bilder som visas i transkriptionerna ska ses som ett verktyg som stöttar 
den individuella analysen, inte som ett sätt att presentera materialet 
(2015:385).  
 

3.4.2 Digitalisering av elevtexter 
De insamlade elevtexterna i dagboksböckerna kopierade jag först och 
skannade in när jag var på plats på skolan varje vecka. Därefter har ungefär 
hälften av de skrivna elevtexterna digitaliserats av en lärarstudent som skrev 
ett självständigt arbete på avancerad nivå i sin lärarutbildning (Johansson 
2016), för vilket jag var handledare. Avskriften av fokuselevernas och deras 
klasskamraters texter från handskrift till dator gjordes mycket noggrant och 
sparades som word-filer i datorn. Johansson behöll den exakta stavning och 
interpunktion som eleverna använt och ändrade eller korrigerade inget i deras 
texter, förutom namn på personer, platser och byggnader som jag i förväg 
fingerat i de kopior på texterna som Johansson erhöll. Det enda han la till var 
en uppgift om antalet ord i varje text, vilket datorn räknade ut. De tre 
fokuselevernas digitaliserade elevtexter ligger till grund för jämförelsen av 

                                                      
12 Bilderna är skapade i programmen Adobe Premiere Pro CC 2018 och Adobe Photoshop CC 2018. 
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tydas, se transkriptionsnyckeln precis före kapitel 1 i avhandlingen. 

 

3.4.1.2 Transkription av icke-verbalt språk 
Vid transkription av icke-verbalt språk (t.ex. blickar, gester och kropps-
positionering) väljer jag att ta med sådana resurser som är relevanta för 
interaktionen mellan de tre deltagarna. Sådant språk markeras med hjälp av 
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de icke-verbala handlingarna placerar jag under de verbala beskrivningarna av 
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streck som indikerar icke-linjära rörelser och bockar som indikerar ljud. Det 
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att de bilder som visas i transkriptionerna ska ses som ett verktyg som stöttar 
den individuella analysen, inte som ett sätt att presentera materialet 
(2015:385).  
 

3.4.2 Digitalisering av elevtexter 
De insamlade elevtexterna i dagboksböckerna kopierade jag först och 
skannade in när jag var på plats på skolan varje vecka. Därefter har ungefär 
hälften av de skrivna elevtexterna digitaliserats av en lärarstudent som skrev 
ett självständigt arbete på avancerad nivå i sin lärarutbildning (Johansson 
2016), för vilket jag var handledare. Avskriften av fokuselevernas och deras 
klasskamraters texter från handskrift till dator gjordes mycket noggrant och 
sparades som word-filer i datorn. Johansson behöll den exakta stavning och 
interpunktion som eleverna använt och ändrade eller korrigerade inget i deras 
texter, förutom namn på personer, platser och byggnader som jag i förväg 
fingerat i de kopior på texterna som Johansson erhöll. Det enda han la till var 
en uppgift om antalet ord i varje text, vilket datorn räknade ut. De tre 
fokuselevernas digitaliserade elevtexter ligger till grund för jämförelsen av 

                                                      
12 Bilderna är skapade i programmen Adobe Premiere Pro CC 2018 och Adobe Photoshop CC 2018. 



 
 
 
 
 

57 

4 Analysmodell – Exchange Structure 
Model 

I följande kapitel beskrivs den analysmodell som används för att identifiera 
de språkhandlingar som görs i elevernas gruppsamtal, nämligen Exchange 
Structure Model (hädanefter ESM) (Tsui 1994). Valet av modell argumenteras 
för i avsnitt 4.1. Därefter ges en överblick över vilka hierarkiska nivåer som 
samtal kan delas in i enligt modellen, i avsnitt 4.2. Språkhandlingarna i 
modellen beskrivs sedan mer detaljerat. Initierande språkhandlingar redogörs 
för i avsnitt 4.3, responderande språkhandlingar redogörs för i avsnitt 4.4, och 
uppföljande språkhandlingar redogörs för i avsnitt 4.5. Kapitlet sammanfattas 
avslutningsvis i avsnitt 4.6.  

4.1 Val av analysmodell  
I interaktion konstruerar deltagare olika turer för att utföra en handling (Drew 
2005:86), vilket också kan beskrivas som att de gör olika drag i det språkliga 
spelet mellan samtalsdeltagare. För att studera de handlingar som konstrueras 
i turerna eller dragen behövs en metod, ett tillvägagångssätt. För det väljer jag 
att koda deltagarnas språkhandlingar, eftersom utförandet av språkhandlingar 
är sätt för individer att konstruera sina identiteter och bibehålla eller ändra sina 
relationer till varandra (Tracy och Robles 2013:77–106; Young 2008:82) och 
identitetskonstruktion står i fokus för denna avhandling. 

En språkhandling innebär att en talare samtidigt som hen yttrar något också 
gör något, t.ex. uppmanar, frågar, ber, avvisar eller lovar. Denna tanke är 
hämtad från Austins (1962) och Searles (1969) talaktsteori. Deras teori utgår 
från syntax och semantik i synen på talakter och bygger inte på mikroanalyser 
av inspelade samtal. Teorin har emellertid vidareutvecklats på olika sätt, och 
jag väljer här att använda Exchange Structure Model (hädanefter ESM), som 
tar mer hänsyn till kontext i synen på språkhandlingar. Enligt ESM ses 
nämligen en språkhandling som en kommunikativ handling som får sin 
funktion först när den uppträder i ett språkligt samspel (Svensson 2009:57; 
Tsui 1994:9).  

ESM enligt Tsui (1994) är skapad för verbalspråk och hon har endast med 
auditiva icke-verbala handlingar, som t.ex. skratt eller intonation av olika slag, 
utöver verbala handlingar i sina exempel. Jag gör emellertid en multimodal 
ansats med denna avhandling och vidareutvecklar användningen av ESM-
modellen genom att inte bara analysera det som sägs i samtalen utan också det 
som görs i förkroppsligad interaktion. Att talspråk är multimodalt påpekar 
t.ex. Stivers och Sidnell som skriver att ”interaktion ansikte mot ansikte är, 
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Allt kopierat material (skrivna elevtexter, ritade bilder, medgivande-
blanketter och enkäter med bakgrundsinformation om deltagarna) förvaras i 
ett låst kassaskåp på min arbetsplats. Allt digitalt material, det vill säga alla 
ljud- och videofilmer och alla inskannade elevtexter och ritade bilder finns 
förvarade på en extern hårddisk i det låsta kassaskåpet samt på en sluten plats 
på universitetets server, som endast jag och mina två handledare har tillgång 
till.  

3.6 Sammanfattning material 
Materialet för denna undersökning består av audio- och videoinspelade 
gruppsamtal mellan flerspråkiga elever i årskurs fem om de dagbokstexter 
som de har skrivit och ritat under en termin. En fokusgrupp bestående av tre 
elever har valts ut genom lottdragning för undersökningen som besvarar den 
andra forskningsfrågan. Även 22 skrivna och ritade texter som de tre eleverna 
utgår ifrån i sina 21 lärarlösa gruppsamtal används. Samtalskontexterna består 
bl.a. av deltagarna och artefakterna i grupprummen där samtalsinspelningarna 
görs, såsom möblerna och möbleringen, dagbokstexterna, dagböckerna och 
inspelningstekniken samt dess placering i rummen, elevernas placering i 
rummen och elevernas förkunskaper om varandra, den rådande kulturen och 
elevernas samtal med varandra. Även de instruktioner eleverna fick om 
skrivarbetet och de grupparbeten de skulle genomföra utgör delar av samtalens 
kontexter.  

För studien av kodväxlade språkhandlingar i gruppsamtalen breddades 
materialet och alla de 114 inspelade samtalen med en sammanlagd samtalstid 
på cirka fem timmar undersöktes. 

Samtidigt som bearbetningen av det insamlade materialet startade sattes 
också analysprocessen igång, eftersom jag som forskare upptäckte mer och 
mer i materialet i takt med att det bearbetades. För den utvalda elevgruppens 
inspelade samtal gällde att de transkriberades noggrant av mig i sin helhet och 
både verbalspråk och icke-verbalt språk skrevs in i transkriptionerna. I 
efterhand har också särskilt belysande stillbilder av icke-verbala 
språkhandlingar lagts till i vissa av transkriptionerna. För studien av 
kodväxlade språkhandlingar valdes utdrag med kodväxlingar ur samtalen ut 
för transkription. Transkriptionerna diskuterades sedan med kollegor under 
olika datasessioner utifrån de inspelade samtalen som utgör undersökningens 
primärmaterial. Ungefär hälften av de insamlade handskrivna dagboks-
texterna digitaliserades också, och med detta fick jag hjälp av en lärarstudent. 
Ytterligare bearbetning som har gjorts av materialet beskrivs i avsnitt 5.2 om 
kodning av språkhandlingar i elevernas interaktioner. 
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4 Analysmodell – Exchange Structure 
Model 

I följande kapitel beskrivs den analysmodell som används för att identifiera 
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Allt kopierat material (skrivna elevtexter, ritade bilder, medgivande-
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ljud- och videofilmer och alla inskannade elevtexter och ritade bilder finns 
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på universitetets server, som endast jag och mina två handledare har tillgång 
till.  

3.6 Sammanfattning material 
Materialet för denna undersökning består av audio- och videoinspelade 
gruppsamtal mellan flerspråkiga elever i årskurs fem om de dagbokstexter 
som de har skrivit och ritat under en termin. En fokusgrupp bestående av tre 
elever har valts ut genom lottdragning för undersökningen som besvarar den 
andra forskningsfrågan. Även 22 skrivna och ritade texter som de tre eleverna 
utgår ifrån i sina 21 lärarlösa gruppsamtal används. Samtalskontexterna består 
bl.a. av deltagarna och artefakterna i grupprummen där samtalsinspelningarna 
görs, såsom möblerna och möbleringen, dagbokstexterna, dagböckerna och 
inspelningstekniken samt dess placering i rummen, elevernas placering i 
rummen och elevernas förkunskaper om varandra, den rådande kulturen och 
elevernas samtal med varandra. Även de instruktioner eleverna fick om 
skrivarbetet och de grupparbeten de skulle genomföra utgör delar av samtalens 
kontexter.  

För studien av kodväxlade språkhandlingar i gruppsamtalen breddades 
materialet och alla de 114 inspelade samtalen med en sammanlagd samtalstid 
på cirka fem timmar undersöktes. 

Samtidigt som bearbetningen av det insamlade materialet startade sattes 
också analysprocessen igång, eftersom jag som forskare upptäckte mer och 
mer i materialet i takt med att det bearbetades. För den utvalda elevgruppens 
inspelade samtal gällde att de transkriberades noggrant av mig i sin helhet och 
både verbalspråk och icke-verbalt språk skrevs in i transkriptionerna. I 
efterhand har också särskilt belysande stillbilder av icke-verbala 
språkhandlingar lagts till i vissa av transkriptionerna. För studien av 
kodväxlade språkhandlingar valdes utdrag med kodväxlingar ur samtalen ut 
för transkription. Transkriptionerna diskuterades sedan med kollegor under 
olika datasessioner utifrån de inspelade samtalen som utgör undersökningens 
primärmaterial. Ungefär hälften av de insamlade handskrivna dagboks-
texterna digitaliserades också, och med detta fick jag hjälp av en lärarstudent. 
Ytterligare bearbetning som har gjorts av materialet beskrivs i avsnitt 5.2 om 
kodning av språkhandlingar i elevernas interaktioner. 
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identitetskonstruktion i gruppsamtalen. En utförligare redogörelse för hur 
samtal ses hierarkiskt strukturerade enligt ESM ges i avsnittet nedan. 

4.2 Hierarkiska nivåer i talspråk  
Samtal är organiserade i hierarkier som enligt Exchange Structure Model 
(Tsui 1994) realiseras från den mest grundläggande nivån genom 
språkhandlingar till den mest övergripande nivån som är samtalet i sin helhet. 
Av Tabell 4.1 nedan framgår att en språkhandling (nivå 5) är den handling 
talaren utför när hen yttrar något eller utför en interaktiv icke-verbal handling. 
Språkhandlingen bildar ensam eller tillsammans med flera andra 
språkhandlingar ett drag (nivå 4) i det språkliga samspelet deltagare emellan, 
se nedan. 
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per definition, multimodal interaktion i vilken deltagare möter en ständig 
ström av betydelsefulla ansiktsuttryck, gester, kroppspositioneringar, 
huvudrörelser, ord, grammatiska konstruktioner och prosodiska konturer” 
(2005:2, min översättning). Jag ser därmed kroppsspråk som gester, miner och 
andra icke-verbala handlingar som likställda verbala yttranden, vilka alltså 
kan utgöra egna språkhandlingar eller fungera som kompletteringar till 
verbala språkhandlingar. Min ansats är alltså multimodal, men jag kommer 
även fortsättningsvis att tala om icke-verbala handlingar när jag syftar på 
förkroppsligat språk, istället för multimodala handlingar, eftersom att tala 
också utgör en modalitet, precis som att göra en gest, en min eller en annan 
kroppsrörelse. Det innebär att jag håller med t.ex. Streeck m.fl. (2011) som 
tycks mena att termen multimodal egentligen inbegriper även verbalspråk och 
därför inte kan ställas i motsats till detta. Jag ser det emellertid som viktigt i 
min avhandling att upprätthålla en skillnad mellan verbalt och icke-verbalt 
språk, eftersom jag utifrån den valda analysmodellen ESM vill kunna göra det 
tydligt i mina analyser hur mitt arbete förhåller sig till det som har gjorts 
tidigare med samma analysmodell. 

ESM utgår från det pragmatiska begreppet språkhandlingar, men jag 
studerar också språkhandlingarna i sekventiell analys med hjälp av 
interaktionella verktyg, såsom preferensstruktur13, hämtade från 
samtalsanalys (CA). Det hjälper mig att göra rikare analyser och ger en 
kompletterad bild av elevernas gruppsamtal. Jag gör alltså inte renodlade CA-
analyser av mitt material, utan väljer ESM som ger mig verktyg för att 
kategorisera elevernas språkhandlingar med en hög grad av precision. Jag 
väljer dock att komplettera språkhandlingsanalyserna med CA-inspirerade 
analyser när det är relevant. Det som förenar ESM och CA är att båda utgår 
från ett emiskt perspektiv. Detta perspektiv ser på vad deltagarna gör samt 
lyfter och förklarar vad som är meningsfullt ur deras synvinkel, samt hur och 
varför det tycks meningsfullt. Motsatsen är det etiska perspektivet, ur vilket 
skillnader i språklig form och antalet förekomster hos respektive deltagare 
presenteras (jfr Coupland och Jaworski 2009:7, 10). I min undersökning står 
deltagarperspektivet i fokus och mina studier görs företrädesvis ur det emiska 
perspektivet, men det etiska perspektivet kommer till viss del in i studien av 
kodväxlingar i kapitel 6 och i studien av bärbar identitet i avsnitt 10.3.  

Tsuis ESM (1994) valdes också som analysmodell för att det redan vid de 
tidiga genomlyssningarna och genomtittningarna av samtalsinspelningarna 
som gjordes i samband med transkriberingen av gruppsamtalen framkom att 
uppföljande språkhandlingar förekommer i elevernas interaktioner. ESM ser 
en tredelad sekvensstruktur, med initiativ, responser och uppföljningar, som 
grundläggande struktur för samtal, och därför valdes modellen för studiet av 

                                                      
13 Även Tsui inspireras av CA:s preferensstruktur i sin indelning av responser, men hon använder 
andra termer och kallar dem ”fullt passande” och ”inte fullt passande” (1994:164). 
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Exempel 4.1 Drag i samtal [Konstruerat exempel] 

Åsa sitter vid sitt skrivbord och Moa går till hennes arbetsrum 
där dörren står öppen. 

 
 Moa:  hej kan vi prata lite (I) 
 Åsa:  jag ska bara skicka det här mejlet (R) 
 Moa:  okej (U) 
 
I exemplet ovan gör Moa ett initierande drag som består av två initierande 
språkhandlingar (jfr nivå 4 i tabellen ovan). ”Hej” utgör språkhandlingen hälsa 
och ”kan vi prata lite” utgör språkhandlingen fråga. Åsas följande drag är 
responderande och består av en enda responderande språkhandling, nämligen 
informera. Likaså består den tredje turen, Moas uppföljande drag av en enda 
uppföljande språkhandling, bekräfta. Med dialogpartikeln ”okej” bekräftar 
Moa att Åsas budskap har tagits emot och accepterats (Lindström 2008:81, 
84).  

Vidare visar tabellen ovan att två eller flera drag deltagarna emellan utgör 
ett utbyte (nivå 3). När ett initierande drag levereras förväntas en respons i 
form av ett responderande drag. Ett initiativ och en respons kan förvisso 
tillsammans utgöra ett fullständigt utbyte bestående av två drag, IR. Därefter 
kan emellertid minst ett valfritt drag följa, som kallas för uppföljning och 
utbytet består då av IRU. Ingen, en, två eller flera uppföljningar kan följa på 
en respons. Skulle ett initiativ inte erhålla någon respons är utbytet inte 
fullständigt, utan initiativet blir hängande i luften. 

Ett eller flera utbyten skapar tillsammans en transaktion (nivå 2) i samtalet, 
det vill säga en förhandling mellan deltagarna om ett samtalsämne, enligt 
tabellen ovan. Ett samtal (nivå 1), som utgör den högsta nivån i talat språk 
enligt tabellen, kan bestå av en enda transaktion som alltså behandlar ett enda 
samtalsämne, men det kan också bestå av två eller flera transaktioner om olika 
samtalsämnen deltagarna emellan. För grundarna av ESM, (Sinclair och 
Coulthard 1975), som undersökte klassrumsinteraktion utgjordes den högsta 
nivån av själva lektionen, men i andra sammanhang kan den utgöras av t.ex. 
ett samtal mellan en läkare och en patient, en kund och en kassörska, mellan 
familjemedlemmar eller mellan vänner. I min studie utgörs den högsta nivån 
av gruppsamtalet. Transaktioner, utbyten och drag ligger till grund för 
analyserna av mina inspelade gruppsamtal som dock i huvudsak grundar sig 
på den lägsta nivån, språkhandlingarna (nivå 5), vilka beskrivs i avsnittet 
nedan. 

 
 

                                                      
förklarliga skäl ur mitt eget material, eftersom det är underkategorier av språkhandlingar som har 
utkristalliserats i just mina inspelade samtal och inte finns med i tidigare forskares samtalsexempel. 
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Tabell 4.1 Deskriptiva nivåer i talat språk enligt ESM 
Nivå ESM Svensk term Förklaring 

   1 discussion, 

t.ex. ‘lesson’ 
(Sinclair och 
Coulthard 
1975:24) 

samtal, 

t.ex. lektion 

eller 
gruppsamtal 

ett samtal utgörs av en 
serie transaktioner,  

i denna undersökning: 
gruppsamtal 

2 transaction transaktion förhandling om ett 
samtalsämne, en 
transaktion utgörs av ett 
eller flera utbyten 

3 exchange 
structure 

utbyte ett utbyte är en basenhet 
i 
konversationsstrukturen, 
som utgörs av ett 
initierande och ett 
responderande drag 
samt eventuellt ett eller 
flera uppföljande drag  

4 move 

a) initiative 

b) response  

or 

c) follow-up 

drag 

a) initiativ  

b) respons  

     eller 

c) uppföljning 

drag som deltagarna gör 
i samspelet dem 
emellan, 

varje drag utgörs av en 
eller flera 
språkhandlingar 

5 discourse act språkhandling den handling talaren 
utför när hen yttrar 
något eller utför en 
icke-verbal handling, 
t.ex. frågar, uppmanar, 
berättar eller hotar 

 
Tabellen ovan visar att dragen som befinner sig på samtalets näst lägsta nivå 
(4) enligt tabellen ovan kan vara av tre karaktärer: initiativ (I), respons (R) 
eller uppföljning (U), se Exempel 4.1 nedan.14  

                                                      
14 Alla exempel i detta kapitel är hämtade ur tidigare forskning, eller konstruerade, eftersom jag vill 
spara mitt material till resultatredovisningen i avhandlingen. Dock hämtas Exempel 4.3 och 4.4 av 
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Exempel 4.1 Drag i samtal [Konstruerat exempel] 
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förväntas: informativ15 (informative), elicitering (elicitation), begäran/förslag 
(requestive) och direktiv (directive).  

Till initierande språkhandlingar skulle också så kallade utmaningar kunna 
räknas. Dessa språkhandlingar är speciella eftersom de intar samma positioner 
som responser i interaktion, men fyller samma funktioner som initiativ. Därav 
namnet utmaningar – de utmanar det föregående initiativet istället för att 
respondera på det. Vid kodning av utmaningar kodas de därför som någon av 
de initierande språkhandlingarna, varför de inte syns separat i figuren ovan. 
Utmaningar beskrivs dock i kapitlet om responderande språkhandlingar 
eftersom de behöver ställas i relation till övriga responser för att kunna ses 
som utmaningar, se avsnitt 4.4.3.3. Nedan beskrivs istället var och en av de 
fyra olika sorternas initierande språkhandlingarna. 

 

4.3.1 Informativ 
En informativ språkhandling ger information till lyssnaren. Språkhandlingen 
känns igen på att yttrandet söker en lingvistisk respons i form av ett 
erkännande, ungefär som ett kvitto, som visar att lyssnaren har 
uppmärksammat och förstått det (Tsui 1994:17, 135), se Exempel 4.2 nedan. 
 
Exempel 4.2 Språkhandling i form av initiativ informativ (översatt från Tsui 
1994:135) 

➔A: John Fraser är vår personliga vän, Michael gick i skolan med honom 
 B: jaså verkligen 
 

Av exemplet ovan framgår att A gör ett informerande initiativ, som 
responderas av B. En initierande informativ språkhandling kan delas in i 
underkategorier, se Figur 4.2 nedan. 

 
 

                                                      
15 Termen informativ används här som ett substantiv, liksom i Tsuis ESM (1994). 
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4.3 Språkhandlingar inom initiativdrag  
 
Jag utgår alltså från Tsuis ESM (1994) i min undersökning eftersom den ger 
möjlighet till noggrann och systematisk analys av interaktionen. I 
beskrivningen av språkhandlingar nedan sorteras de utifrån var de 
förekommer i strukturen för utbyten, samt utifrån de kategorier som de i sin 
tur kan delas in i. Dessutom beskrivs den modifiering jag till viss del gör av 
Tsuis modell för att möjliggöra en så fullständig analys av mitt insamlade 
material som möjligt. I texten och figurerna nedan nämns enbart verbala 
yttranden och de språkhandlingar de motsvarar, men jag ser också att icke-
verbala handlingar som t.ex. gester, miner och blickar kan utgöra motsvarande 
språkhandlingar.  

En eller flera initierande språkhandlingar utgör ett initierande drag i det 
kommunikativa spelet mellan samtalsdeltagarna. Initierande språkhandlingars 
funktion är att öppna upp interaktionen eller förlänga den genom att starta ett 
nytt utbyte. När initiativet besvaras av nästa samtalsdeltagare uppstår ett 
utbyte (se Tabell 4.1 ovan). Talaren som gör en initiering för fram ett budskap 
riktat till en eller flera lyssnare, och genom initiativet kan hen försöka styra 
samtalsförloppet.  

Ett schema över olika kategorier av språkhandlingen initiativ enligt Tsuis 
ESM (1994) kan ses i Figur 4.1 nedan. Begreppen i figuren förklaras under 
denna. De engelska termerna inom parentes i förklaringarna under figurerna 
är hämtade från Tsui (1994) här och framöver i kapitel 4. 

 

 

 
 
Figuren ovan visar att varje språkhandling som är ett initiativ (initiative), kan 
bestå av någon av fyra olika kategorier, beroende på vilken respons som 
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Av ovanstående exempel framgår att Isaak på rad 1–2 gör språkhandlingen 
initierande informativ rapport berättelseintroduktion i vilken han säger att 
han ska berätta om när två fotbollslag vann sin serie. Detta förvarnar lyssnarna 
om att han vill tala till punkt utan avbrott. En initierande språkhandling känns 
igen på att den söker en respons, men i fallet med berättelseintroduktioner 
märks inte responsen förrän det visar sig om talaren får tillräckligt med 
talutrymme för att slutföra sin kommande berättelse eller inte. 

I Exempel 4.4 nedan visas den andra rapporttypen, språkhandlingen 
initierande informativ rapport dagbok, som här utförs av Isaak. Denna gång 
gör han ingen berättelseintroduktion först, utan rapporterar direkt ur sin 
dagbok.  
 
Exempel 4.4 Språkhandling i form av initiativ informativ rapport dagbok (ur samtal 
13) 

 1 DAL: okej ((tittar på Isaak)) Isaak 
 2 ISA: jag↑ 
 3 DAL: ja typ (XXX) 

 ➔ 4 ISA: fjärde november jag skulle åka till Nagerbo med min 
5   syster men jag stannade för att de fanns så mycket  
6  fotboll i Starevik Plats Arena och jag gick till  
7 simhallen med några av mina kompisar i måndagen så 
8  stannade de ute men för det mesta så var jag hemma 
9 å spelade spel å kollade på teve eller sitta på datan 
 

 
I exemplet ovan gör Isaak ett initiativ som kodas som initiativ informativ 
rapport dagbok på rad 4–9 och läser upp sin morgondagbokstext, sedan 
Dalilah har bekräftat att det är hans tur att läsa (rad 3). 

Ett exempel på den tredje rapporttypen, språkhandlingen initiativ 
informativ rapport annat, som innebär att talaren rapporterar något annat 
separerat från dagbokstexten, ges i Exempel 4.5 nedan. 
 

Exempel 4.5 Språkhandling i form av initiativ informativ rapport annat (ur samtal 
15) 

➔1 ISA: jag testar lite så länge asså dom (xx) ☺okej okej okej☺ 
 2 DAL: ((fixar med kameran)) 
➔3 ISA: walla ja ska dricka lite så länge walla walla 

4  walla bara snabbt snabbt 
 

I exemplet ovan rapporterar Isaak om något annat än sin dagbokstext när han 
säger att han testar lite så länge, d.v.s. han testar inspelningstekniken (rad 1) 
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Av figuren ovan framgår att en initierande informativ språkhandling kan 
utgöras av någon av kategorierna rapport (report), värdering (evaluation) eller 
expressiv (expressive), som alla tre ger någon sorts information till lyssnaren, 
se nedan.  

4.3.1.1 Rapport 
En rapport innehåller ett återgivande av händelser, tillstånd eller personliga 
erfarenheter (Tsui 1994:138-141). Jfr Exempel 4.2 ovan, i vilket både ett 
tillstånd och en händelse återges i A:s yttrande. Eftersom jag särskiljer tre 
typer av rapporter i min studie delas de i min anpassning av Tsuis modell in i 
tre olika språkhandlingar, se Figur 4.3 nedan.  

 

 

Figuren ovan visar att initierande informativa rapporterande språkhandlingar 
kan delas in i underkategorierna initiativ informativ rapport berättelse-
introduktion, initiativ informativ rapport dagbok och initiativ informativ 
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s.k. ”företal” (Lindström 2008:186) före den egentliga rapporten, i mina fall 
dagboksberättelsen, för att talaren ska få ökad möjlighet till ett vidgat 
talutrymme utan avbrott tills berättelsen nått ett identifierbart slut, se Exempel 
4.3 nedan. Det är Isaak som talar och det ska tilläggas att han tränar och spelar 
fotboll på sin fritid och att det hör till att lagen brukar få namn efter spelarnas 
kön och det år de är födda. (P brukar stå för pojkar och F för flickor.) 
 
Exempel 4.3 Språkhandling i form av initiativ informativ rapport berättelse-
introduktion (ur samtal 8) 
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I exemplet ovan utgörs språkhandlingen i A:s yttrande av ett värderande 
omdöme om en person. Värderingen är positiv eftersom han omtalas som en 
seriös forskare, men värderingar kan också vara negativa. I exemplet ovan 
utvecklar emellertid B den positiva värderingen i A:s drag när B responderar 
i andradraget med en uppgradering av A:s värdering och säger att ”han är 
väldigt lärd”. Uppgraderingar som denna är vanligt förekommande vid positiv 
värdering av andra, men varken medhåll eller uppgradering förväntas 
vanligtvis av den som direkt tilltalas och ges en komplimang för att inte 
överträda den gängse normen om ödmjukhet (Tsui 1994:145, 187)16. 

I de fall talaren värderar sig själv positivt kategoriseras språkhandlingen 
som lovordande och negativt som nedvärdering, enligt Tsuis ESM 
(1994:151). Om en positiv värdering uttalas direkt till den som berörs kodas 
språkhandlingen som en positiv komplimang, och om en negativ värdering 
görs i en tilltalads närvaro kodas den som negativ kritik (Tsui 1994:145). Om 
värderingar av andra uttalas i den omtalades frånvaro (som i exemplet ovan) 
kodar jag dem enbart som positiva respektive negativa värderingar av andra. 

 

4.3.1.3 Expressiv 
Språkhandlingen initiativ informativ expressiv återger talarens känslor eller 
attityder gentemot specifika händelser eller tillstånd, eller ger uttryck för 
talarens artighet eller välvilja. Expressiva språkhandlingar kan delas in i tre 
underkategorier med en respektive två ytterligare underliggande kategorier, se 
Figur 4.5 nedan. 

                                                      
16 Det kan diskuteras om normen om ödmjukhet håller på att luckras upp i vårt västerländska samhälle 
under 2010-talet, men jag ger mig inte in i den diskussionen här.  
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och när Dalilah fixar med kameran gör Isaak återigen en annan rapport och 
säger att han ska dricka lite så länge, men bara snabbt snabbt (rad 3–4). 
Initierande informativa språkhandlingar kan också utgöras av värderingar, se 
nedan. 
 

4.3.1.2 Värdering 
En värdering återger talarens värderande omdömen om personer, objekt, 
tillstånd eller händelser (Tsui 1994:142-151), se Figur 4.4 nedan. 

 

 
 

Figuren ovan visar att värderande språkhandlingar kan vidareindelas utifrån 
vem som värderas, d.v.s. talaren själv eller någon annan, eller utifrån om 
värderingen varken är riktad till närvarande talare eller lyssnare. Värderingar 
som riktas till andra delas vidare in i dem som riktas indirekt till andra, d.v.s. 
i lyssnarens frånvaro, eller dem som riktas direkt till lyssnaren, d.v.s. i 
lyssnarens närvaro. Dessutom kan alla dessa värderingar vidareindelas i dem 
som är positiva respektive dem som är negativa. Nedan ges ett exempel på en 
positiv värdering, se Exempel 4.6 nedan. 
  
Exempel 4.6 Initiativ informativ värdering (översatt från Tsui 1994:135) 

A: jag tycker att han är du vet en seriös forskare, han har sitt  
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4.3.2 Elicitering 
Elicitering är en kategori av initiativ som görs av en talare som förväntar en 
verbal eller icke-verbal respons av en annan samtalsdeltagare, se Figur 4.6 
nedan. 

 
 
Figuren ovan visar att en eliciterande språkhandling kan utgöras av någon av 
följande underkategorierDen kan utgöras av någon av sex följande kategorier: 
talaren söker antingen information (elicit: inform), bekräftelse (elicit: 
confirm), medhåll (elicit: agree), åtagande (elicit: commit), upprepning 
(elicit: repeat) eller förtydligande (elicit: clarify) från någon eller några av de 
övriga samtalsdeltagarna (Tsui 1994:80-89). Exempel 4.8 nedan visar en 
elicitering genom vilken talaren söker bekräftelse: 
 
Exempel 4.8 Språkhandling i form av initiativ elicitering söker bekräftelse (översatt 
från Tsui 1994:83) 

➔A: p är det DU HENry  
 B: ja, det stämmer, ja 
 

Ovanstående exempel kan utspela sig under ett telefonsamtal, eller kanske i 
ett rum där A sitter men inte kan se B och därför ställer frågan, vilken B 
bekräftar i sin respons.  

 

4.3.3 Begäran/förslag 
En initierande språkhandling i form av en begäran/förslag kan indelas i fem 
olika kategorier, se Figur 4.7 nedan. 
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Figuren ovan visar att initierande informativ expressiva språkhandlingar kan 
delas in i känslor och attityder som kan vara positiva eller negativa, samt i 
expressiver som uttrycker artighet i form av empati, p.g.a. av talaren orsakad 
skuld, samt i välvilja. De tre expressiva språkhandlingar som uttrycker 
artighet kan dessutom vidareindelas i ytterligare ett underliggande steg. 

Ett exempel på en expressiv språkhandling genom vilken talarens känsla 
uttrycks kan ses nedan i Exempel 4.7. 
 
Exempel 4.7 Språkhandling i form av initiativ informativ expressiv känsla (översatt 
från Tsui 1994:135) 

➔A: jag jag skäms fortfarande väldigt mycket över faktumet att du 
 aldrig blev intro- introducerad för honom 

 B: mm, men men ingen fara, sånt sånt händer 
 

I exemplet ovan ger A uttryck för en negativ känsla av skam för att B inte blev 
introducerad för en viss person, men B minimerar ansiktshotet (se Brown och 
Levinson 1987; Norrby 2014:62–63) och räddar A:s ansikte genom sin 
utslätande respons när hen säger ”ingen fara, sånt händer”. A:s känsla i 
exemplet kategoriseras som negativ eftersom B tycks uppfatta den så, givet 
det svar hen yttrar. Här framgår att sekventialiteten i samtal är viktig för 
kategoriseringen och kodningen av olika språkhandlingar.  
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Figuren ovan visar att direktiva språkhandlingar dels kan delas in i de två 
kategorierna tvingande respektive rådgivande direktiv. De tvingande kan i sin 
tur vidareindelas i instruktion respektive hot råd eller varning. Dessa ses alltså 
som tvingande och yttras till förmån för talaren. De rådgivande direktiven kan 
i sin tur delas in i råd respektive varning. Dessa ses alltså som rådgivande och 
yttras till förmån för lyssnaren (Tsui 1994:116-134). Kategorierna kan bl.a. 
urskiljas genom att de direktiv som är rådgivande kan besvaras med tack eller 
en uppskattning, medan de som är tvingande inte kan besvaras så (Tsui 
1994:119).  

Gränsen mellan språkhandlingarna direktiv och begäran/förslag kan vara 
svår att dra om man ser till deras funktioner i diskursen. Tsui beskriver 
gränsdragningen så att direktiv som säger till någon att göra något är en 
språkhandling som enbart söker uppfyllelse av den tilltalade. 
Språkhandlingen begäran/förslag som efterfrågar att någon gör något söker 
däremot antingen en uppfyllelse eller en icke-uppfyllelse av den tilltalade, 
enligt Tsui (1994:54). Direktiv kan också särskiljas från språkhandlingen 
begäran/förslag genom att direktiv är tvingande eller rådgivande för den 
tilltalade, medan begäran/förslag däremot ger den tilltalade valfrihet att utföra 
den efterfrågade handlingen. Att den tilltalade böjer sig för rådet som ges i ett 
direktiv är alltså mer önskvärt från talarens håll, än att den handling som 
efterfrågas genom en begäran/förslag faktiskt utförs (Tsui 1994:92–93, 117–
119). Nedan ges ett exempel på ett tvingande direktiv, se Exempel 4.9 nedan. 
   
Exempel 4.9 Språkhandling i form av initiativ direktiv tvingande instruktion 
(översatt från Tsui 1994:178) 

 B bläddrar igenom A:s bok. 
 
 ➔ A:  böj för guds skull inte bokryggen  
  B:  JAG SKA INTE böja ryggen 
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Av figuren ovan framgår att en talare som gör språkhandlingen initiativ 
begäran/förslag kan be om lov (request for permission), erbjuda något (offer), 
efterfråga handling (request for action), bjuda in någon (invitation) eller 
föreslå något (proposal) (Tsui 1994:96–101). Dessa språkhandlingar 
realiseras ofta i form av frågor, som t.ex. ”kan jag hjälpa till”, vilket uttrycks 
genom språkhandlingen begäran/förslag erbjuda eftersom man erbjuder sin 
hjälp när man frågar någon om man kan hjälpa till. Till språkhandlingen 
initiativ begäran/förslag erbjuda räknar jag också att man lovar något, d.v.s. 
man erbjuder ett löfte till lyssnaren, vilket inte finns med i Tsuis modell, men 
läggs till av mig för att anpassa modellen till mitt material. Begäran/förslag 
som efterfrågar handling kräver inte något verbalt svar från lyssnaren, utan 
enbart en fysisk handling, till skillnad från elicitering som söker åtagande 
som kräver ett verbalt svar och att lyssnaren åtar sig att utföra någon aktivitet 
(fysisk eller fortsatt interaktion) (Tsui 1994:87–89).  
 

4.3.4 Direktiv 
Direktiv (directive) är ett initiativ som kan delas in i två underkategorier som 
i sin tur förgrenar sig i ytterligare ett led, se Figur 4.8 nedan. 
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4.4 Språkhandlingar inom responsdrag  
En respons identifieras som en språkhandling i form av ett yttrande i ett 
responderande drag som uppfyller de interaktionella förväntningar som ställts 
upp i föregående initiativ (Tsui 1994:57). Tsui benämner responshandlingar 
som identifieras i ett utbyte fullt passande respons (fully fitting response), 
vilken utgör en positiv responshandling, respektive inte fullt passande respons 
(not fully fitting response), vilken utgör en negativ responshandling. Hon 
nämner också att en fullt passande respons är prefererad och en inte fullt 
passande respons är disprefererad (Tsui 1994:164). Jag väljer att använda 
termerna prefererad respektive disprefererad framför fullt passande/positiv 
respons och inte fullt passande/negativ respons, eftersom de sedan länge är 
etablerade begrepp inom samtalsforskning (Pomerantz 1984:63–64).  

Ett schema över olika kategorier av språkhandlingen respons kan ses i 
Figur 4.9 nedan.  
 

 
 
Figuren ovan visar de två huvudkategorierna av språkhandlingen respons, 
d.v.s. prefererad respektive disprefererad respons. Vad som skiljer 
kategorierna åt beskrivs nedan. 
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De interaktionella förväntningar som ställs upp i ett föregående initiativ, och 
som förväntas besvaras i den efterföljande responsen följer en socialt 
organiserande princip för handlingarnas relationer, som brukar kallas 
preferensstruktur (Lindström 2008:141–146; Pomerantz 1984). Beroende på 
det föregående initiativet prefereras olika typer av responser, men det är inte 
talaren eller lyssnaren själva som föredrar den ena eller andra responsen. 
Preferensen avgörs snarare av om andradraget i ett utbyte ligger i linje med 
förstadraget eller inte, alltså om andradraget gynnar fortsättandet eller 
fullbordandet av handlingen i förstadraget eller inte. Gör andradraget det är 
det prefererat, medan ett andradrag som distanserar sig från handlingen i 
förstadraget är disprefererat (Schegloff 2007a:59–60).  

Responderande 
språkhandlingar

Prefererad respons

Disprefererad 
respons

Figur 4.9 Responderande språkhandlingar 

 
 
 
 
 

72 

I exemplet ovan ger A ett tvingande direktiv till B och uppmanar hen att inte 
böja ryggen på den bok som B just bläddrar i, varpå B svarar att hen inte ska 
göra det.  

Nedan ges ett exempel på ett rådgivande direktiv, se Exempel 4.10. 
  
Exempel 4.10 Språkhandling i form av initiativ direktiv rådgivande råd (översatt från 
Tsui 1994:123) 

Kollegorna A och B talar om att rätta texter och B, som är ny kollega, har 
uttryckt för A att hen inte står ut med uppgiften. 

 
➔ A:  jag tror att det finns några saker som du kan göra som jag jag 

skriver ofta i marginalen om jag håller med eller jag skriver  
   till å med bara ett ≋ 
  B:  okej 
 A:  ≋utropstecken 
 B:  eller ett frågetecken 
 A:  intressant eller du vet så att på varje sida finns det≋ 
 B:  finns det  
 A: ≋bevis på att jag läst den ((skrattar)) 
 B:  att du har läst den ja okej okej okej jag ska em det kommer att 

hjälpa för det verkar bara som du vet 
 A:  FÖR mycket arbete 

 
I ovanstående exempel gör A språkhandlingen initiativ direktiv rådgivande 
råd och förklarar för B vad hen gör när hen rättar texter och ger därmed ett 
råd till B att göra detsamma. Att B faktiskt gör det är alltså önskvärt från A:s 
håll, eftersom A valde att uttrycka sin önskan som ett rådgivande direktiv 
istället för som en begäran/förslag.  

Även direktiv i form av hot är alltså tvingande för den tilltalade, se 
Exempel 4.11 nedan. 

 
Exempel 4.11 Språkhandling i form av direktiv med instruktion och hot [konstruerat 
exempel] 

A tar en kaka ur en kakburk 
 
➔ A: säg inget till mamma för då slår jag dej 
 B: jag lovar 
 

I exemplet ovan ingår två språkhandlingar i A:s initierande drag, dels ett 
direktiv i form av en instruktion, ”säg inget till mamma”, dels ett direktiv i 
form av ett hot, ”för då slår jag dig”, vilket uppfattas som tvingande av 
lyssnaren eftersom B svarar att hen lovar att inte säga något till mamman. 
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4.4 Språkhandlingar inom responsdrag  
En respons identifieras som en språkhandling i form av ett yttrande i ett 
responderande drag som uppfyller de interaktionella förväntningar som ställts 
upp i föregående initiativ (Tsui 1994:57). Tsui benämner responshandlingar 
som identifieras i ett utbyte fullt passande respons (fully fitting response), 
vilken utgör en positiv responshandling, respektive inte fullt passande respons 
(not fully fitting response), vilken utgör en negativ responshandling. Hon 
nämner också att en fullt passande respons är prefererad och en inte fullt 
passande respons är disprefererad (Tsui 1994:164). Jag väljer att använda 
termerna prefererad respektive disprefererad framför fullt passande/positiv 
respons och inte fullt passande/negativ respons, eftersom de sedan länge är 
etablerade begrepp inom samtalsforskning (Pomerantz 1984:63–64).  

Ett schema över olika kategorier av språkhandlingen respons kan ses i 
Figur 4.9 nedan.  
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Samtalsdeltagare A i exemplet ovan gör en initierande elicitering och frågar 
B om hen kan döma en, vad vi kan förmoda, match på fredag, varpå B 
långsamt responderar att ”nä går inte alls de se”. Innehållet i andradraget riktar 
inte in sig i ledet med handlingen i förstadraget, utan distanserar sig istället 
från handlingen. B:s respons karaktäriseras därför som en disprefererad 
respons 

Även formen på andradraget kan vara till hjälp vid identifieringen av en 
respons som prefererad eller disprefererad. Prefererade responser är 
strukturellt sett enkla och produceras utan omtagningar eller tvekljud. 
Motsatsen gäller vanligtvis för disprefererade responser, vilka ofta är 
strukturellt mer komplexa och vanligen innehåller pauser, tvekljud eller 
omtagningar. I Exempel 4.13 ovan yttras responsen i långsammare takt, vilket 
också kan markera en disprefererad respons. Dessutom är det vanligt att 
disprefererade responser följs av förklaringar till varför talaren just gett en 
sådan respons (Schegloff 2007a:58–96).  
 

4.4.2 Prefererad respons 
Språkhandlingen prefererad respons består av informativa språkhandlingar 
som i sin tur kan delas in ytterligare, se Figur 4.10 nedan. 
 

 
 
Av figuren ovan framgår att prefererade informativa responser kan delas in i 
underkategorierna rapport, värdering och expressiv. De kan i sin tur delas in 
ytterligare, precis som initierande informativer, jämför Figur 4.3, Figur 4.4 
och Figur 4.4 ovan.  
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Levinson (1983) listar sambanden mellan form och innehåll i en rad 
initiativ och responser, s.k. närhetspar, alltså sambandet mellan den sorts 
handling som framförs och sättet det görs på. Inom ESM (Tsui 1994) talas det 
visserligen inte om närhetspar som enheter i samtalsstrukturen, utan snarare 
om utbyten som kan vara två- eller tredelade. De principer som gäller för 
närhetspar, vilka beskrivs nedan, gäller emellertid även för initiativ- och 
responsdrag inom ESM, se Tabell 4.2. 

 
Tabell 4.2 Samband mellan innehåll och form i andradelen av närhetspar  

 
Förstadelar 

 
Efterfrågan 

 
Erbjudande/inbjudan 

 
Värdering 

 
Fråga 

 
Anklagelse 

Prefererade 
andradelar 

 
Acceptans 

 
Acceptans 

 
Medhåll 

 
Förväntat 
svar 

 
Nekande 

Disprefererade 
andradelar 

 
Vägran 

 
Vägran 

 
Icke-
medhåll 

 
Oväntat 
svar eller 
icke-svar 

 
Erkännande 

 (Levinson 1983:336, min översättning) 
 
Av tabellen ovan framgår hur olika sorters responser passar eller inte passar 
in i generell samtalsstruktur. Det är t.ex. prefererat att besvara en värdering 
genom att hålla med, se Exempel 4.12 nedan:  
 
Exempel 4.12 Prefererad respons [konstruerat exempel] 

 A: konserten igår var jättebra  
➔B: ja den var jättebra 
 

I exemplet ovan tar A initiativet och säger att gårdagens konsert var jättebra, 
varpå B som responderar. Responsen i andradraget är i linje med handlingen 
i förstadraget som fullbordas när B håller med A, vilket indikerar att 
andradraget är en prefererad respons. 

I exemplet nedan uttrycks däremot en disprefererad respons, se Exempel 
4.13. (I transkriptionen indikerar _ betonad stavelse, stigande intonation 
indikeras med ? och < > indikerar långsammare tal. Övriga symboler 
överensstämmer med min transkriptionsnyckel som återfinns före kapitel 1.) 
  
Exempel 4.13 Disprefererad respons (hämtat från Lindström 2008:144, Döma fotboll: 
privat telefonsamtal) 

01 A: hörrö du ja tänkte höra om du kunde döm:a vår (B-sväng)  
02  på freda? 

➔03 B: <nä går inte alls de se> 
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I exemplet ovan frågar A om hen kan få stanna hos Rob ett litet tag, varpå Rob 
ger en disprefererad respons i form av en uppskjutning. Uppskjutningen inleds 
med en typisk diskursmarkör för disprefererade responser, nämligen en tvekan 
och avslutas med att B säger att han inte vet, vilket innebär att B skjuter upp 
beslutet om A får stanna eller inte. 

4.4.3.2 Icke-svar 
Även brist på respons, alltså själva tystnaden i sig, kan räknas som en handling 
(Atkinson och Heritage 1984:56). Detta är ett tillägg jag gör i Tsuis modell 
(1994), eftersom hon inte har med dem i sin modell eller i sina 
samtalsexempel. Jag kodar dem emellertid som icke-svar i mina samtal. 
Nedan visas ett exempel på icke-svar hämtat från (Davidson 1984:103, min 
översättning). 
 
Exempel 4.15 Disprefererad respons icke-svar (Davidson 1984:103) 

 
1  A:  em ni kan stanna Båda två: 
➔2 B: (0.4) 

3 A: ⌈har m⌉y:cket plats  
4 B: ⌊ å  ja- ⌋ 
5 (.) 
 6  B:  å (h)å (h)å snälla FRESTA mej inte 

 
I exemplet ovan säger A till B att båda två kan stanna (det framgår inte av 
transkriptionen vem den andra personen är), varpå B gör en disprefererad 
respons icke-svar i form av tystnad på rad 2. Inte förrän A har rapporterat till 
B att hen har mycket plats gör B en verbal respons.  

 Av samtal som är inspelade på video framgår det att tystnaden i icke-svar 
ofta fylls ut genom att den tysta deltagaren under tiden gör en eller flera icke-
verbala handlingar i form av t.ex. blickar eller gester. Tidigare forskare som 
Atkinson och Heritage såg alltså själva tystnaden i sig som ett icke-svar 
(1984:56). Jag kommer emellertid att, i de fall videoinspelningar finns att 
tillgå, ta hänsyn även till den förkroppsligade handling deltagaren då gör eller 
inte gör, när jag kodar en handling som ett icke-svar eller inte i mina samtal. 
 

4.4.3.3 Utmaning 
Andradraget i utbyten skulle även kunna bestå av en elicitering, en 
begäran/förslag eller ett direktiv, men dessa ses då inte som responser, utan 
som en s.k. utmaning (challenge) (Tsui 1994:162–163). Denna språkhandling 
uppfyller inte avsikten med den föregående talarens initiativ och utgör därför 
ingen verklig respons, utan utmanar snarare avsikten med förstadraget. Nedan 
ges ett exempel på en fråga i tur A som besvaras med t.ex. någon av de olika 
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4.4.3 Disprefererad respons och utmaning 
Språkhandlingar i form av disprefererade responser kan delas in i olika 
underkategorier, se Figur 4.11 nedan.  
 

 
 
Figuren ovan visar att disprefererade responser kan delas in i de tre 
kategorierna disprefererad respons annan, uppskjutningar och icke-svar. 
Dessutom skulle möjligen också s.k. utmaningar kunna ses som disprefererade 
responser eftersom de intar samma sekventiella position som övriga 
responser. De intar emellertid en annan funktion än responderande 
språkhandlingar, varför de markeras i figuren med en streckad linje (se avsnitt 
4.4.3.3 nedan). Disprefererade responser annan kan bestå av informativa 
rapporter, värderingar och expressiver, vilka enligt figuren ovan sammanförs 
till en gemensam kategori i min anpassade analysmodell. De disprefererade 
responserna uppskjutning och icke-svar beskrivs nedan. 
 

4.4.3.1 Uppskjutning 
En uppskjutning (temporization) (Tsui 1994:59) är en språkhandling som 
innehåller en viss sorts disprefererad respons. En sådan respons kan vara t.ex. 
”jag vet inte”, vilket innebär att talaren svarar men skjuter upp det egentliga 
beslutet. Uppskjutningen används ofta som ett ansiktsbevarande verktyg när 
den följer på ett initiativ i form av begäran/förslag (Tsui 1994:177). En 
uppskjutning kan också identifieras genom att den kan innehålla lingvistiska 
drag som utfyllnader, partiklar o.s.v. (Tsui 1994:59), se Exempel 4.14 nedan. 
 
Exempel 4.14 Disprefererad respons uppskjutning (översatt från Tsui 1994:59) 

A: kan jag stanna hos dej ett litet tag Rob 
➔B: em jag vet inte 
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Exempel 4.14 Disprefererad respons uppskjutning (översatt från Tsui 1994:59) 

A: kan jag stanna hos dej ett litet tag Rob 
➔B: em jag vet inte 
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Exemplet ovan består av ett typiskt utbyte i ett klassrumssamtal mellan en 
lärare och en elev, där läraren ställer en fråga, eleven svarar och läraren följer 
upp elevens svar och bekräftar att det tagits emot genom att upprepa det. 
Sådana utbyten är alltså vanligt förekommande i klassrumsmiljö, men Sinclair 
och Coulthard menar att de även förekommer i annan interaktion. Emellertid 
har de fått mycket kritik av andra forskare som anser att utbyten innehållande 
uppföljningar är väldigt ovanliga i andra sammanhang eftersom människor 
sällan evaluerar varandras responser i vardagliga samtal (jfr Burton 1981; 
Stubbs 1981:63). Följande utbyte är t.ex. mycket otypiskt, se Exempel 4.18 
nedan.  
  
Exempel 4.18 Otypisk uppföljning [Konstruerat exempel] (översatt från Tsui 
1994:28) 

A: Hur mycket är klockan? 
B: Den är tre. 

  ➔*A: Bra gjort. 
  

Trots att exemplet ovan inte är särskilt vanligt menar Tsui (1994) emellertid 
att det inte är alldeles ovanligt i annan sorts konversation att uppföljningar, 
som t.ex. bekräftar att föregående talares tur har tagits emot och accepterats, 
förekommer. Tsui har exempelvis visat att tredelade utbyten trots allt 
förekommer i vardagliga samtal, se Exempel 4.19 nedan. 
 
Exempel 4.19 Uppföljning i vardagssamtal (översatt från Tsui 1994:29) 

A: Var bor han? 
B: Han bor på pensionat Chung Cho. 

➔A: Aha 
    

Av exemplet ovan framgår att A gör en uppföljning på B:s respons. Heritage 
skriver om sådana uppföljningsdrag som inleds med ”oh”, alltså ”aha” eller 
”jaså”. Han tycks mena att de utgör uppföljningar som indikerar att tidigare 
levererad information har tagits emot och att en förändring i 
kunskapstillståndet hos den som uttalar ”aha” har skett (Heritage 1984:299, 
325, min översättning).  

Figur 4.12 nedan visar språkhandlingen uppföljning och de tre kategorier 
den kan indelas i enligt Tsuis ESM (1994): 
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utmaningarna i tur B (a–c) (jfr Tsui 1994:161 för fler exempel), se Exempel 
4.16 nedan. 
  
Exempel 4.16 Utmaning [konstruerat exempel] 
 

 A : hur mycket är klockan 
➔B  (a): hur ska jag veta det 
➔ (b): fråga Eva 
➔ (c): varför undrar du 
➔ (d): kan du kolla på mobilen 

 
A:s fråga om hur mycket klockan är i exemplet ovan besvaras av B med 
antingen (a), (b), (c) eller (d), som inte i något av fallen uppfyller avsikten 
med A:s elicitering. Därför utgör inte dessa drag responser, utan utmaningar 
som istället tar funktionen nya initiativ. Vid kodning av utmaningarna i B:s 
turer i exemplet ovan skulle (a) och (c) därför kodas som språkhandlingen 
initiativ elicitering, (b) skulle kodas som språkhandlingen initiativ direktiv, 
och (d) skulle kodas som språkhandlingen initiativ begäran/förslag. Vid 
genomgången av mitt material framträder även utmaningar som görs icke-
verbalt. Precis som verbala utmaningar fungerar de emellertid som nya 
initiativ, se avsnitt 8.3. 

4.5 Språkhandlingar inom uppföljningsdrag  
Som uppföljning identifieras en språkhandling som kan utgöra tredjedraget 
eller ett senare drag i ett utbyte. Dess generella funktion är att bekräfta utfallet 
av ett utbyte mellan samtalsdeltagare. Uppföljningen görs på den respons som 
just har givits, men den förekommer endast i vissa utbyten eftersom det är en 
valfri repeterbar operation i interaktionsprocessen (Tsui 1994:59–61, 194–
213). 

Att uppföljningar är mycket vanligt förekommande i klassrumssamtal 
mellan lärare och elever råder inget tvivel om. Följande exempel är hämtat ur 
Sinclair och Coulthards tidiga studie av klassrumsinteraktion (1975:21, min 
översättning), se Exempel 4.17 nedan. 
 
Exempel 4.17 Utdrag ur klassrumssamtal  

Lärare: Kan du säga mig varför man äter  (I) 
 all den där maten? Ja.  
Elev: För att hålla sig stark.  (R) 
Lärare: För att hålla sig stark. Ja. För att (U) 
  hålla sig stark. […]   
            



 
 
 
 
 

79 

Exemplet ovan består av ett typiskt utbyte i ett klassrumssamtal mellan en 
lärare och en elev, där läraren ställer en fråga, eleven svarar och läraren följer 
upp elevens svar och bekräftar att det tagits emot genom att upprepa det. 
Sådana utbyten är alltså vanligt förekommande i klassrumsmiljö, men Sinclair 
och Coulthard menar att de även förekommer i annan interaktion. Emellertid 
har de fått mycket kritik av andra forskare som anser att utbyten innehållande 
uppföljningar är väldigt ovanliga i andra sammanhang eftersom människor 
sällan evaluerar varandras responser i vardagliga samtal (jfr Burton 1981; 
Stubbs 1981:63). Följande utbyte är t.ex. mycket otypiskt, se Exempel 4.18 
nedan.  
  
Exempel 4.18 Otypisk uppföljning [Konstruerat exempel] (översatt från Tsui 
1994:28) 

A: Hur mycket är klockan? 
B: Den är tre. 

  ➔*A: Bra gjort. 
  

Trots att exemplet ovan inte är särskilt vanligt menar Tsui (1994) emellertid 
att det inte är alldeles ovanligt i annan sorts konversation att uppföljningar, 
som t.ex. bekräftar att föregående talares tur har tagits emot och accepterats, 
förekommer. Tsui har exempelvis visat att tredelade utbyten trots allt 
förekommer i vardagliga samtal, se Exempel 4.19 nedan. 
 
Exempel 4.19 Uppföljning i vardagssamtal (översatt från Tsui 1994:29) 

A: Var bor han? 
B: Han bor på pensionat Chung Cho. 

➔A: Aha 
    

Av exemplet ovan framgår att A gör en uppföljning på B:s respons. Heritage 
skriver om sådana uppföljningsdrag som inleds med ”oh”, alltså ”aha” eller 
”jaså”. Han tycks mena att de utgör uppföljningar som indikerar att tidigare 
levererad information har tagits emot och att en förändring i 
kunskapstillståndet hos den som uttalar ”aha” har skett (Heritage 1984:299, 
325, min översättning).  

Figur 4.12 nedan visar språkhandlingen uppföljning och de tre kategorier 
den kan indelas i enligt Tsuis ESM (1994): 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

78 

utmaningarna i tur B (a–c) (jfr Tsui 1994:161 för fler exempel), se Exempel 
4.16 nedan. 
  
Exempel 4.16 Utmaning [konstruerat exempel] 
 

 A : hur mycket är klockan 
➔B  (a): hur ska jag veta det 
➔ (b): fråga Eva 
➔ (c): varför undrar du 
➔ (d): kan du kolla på mobilen 

 
A:s fråga om hur mycket klockan är i exemplet ovan besvaras av B med 
antingen (a), (b), (c) eller (d), som inte i något av fallen uppfyller avsikten 
med A:s elicitering. Därför utgör inte dessa drag responser, utan utmaningar 
som istället tar funktionen nya initiativ. Vid kodning av utmaningarna i B:s 
turer i exemplet ovan skulle (a) och (c) därför kodas som språkhandlingen 
initiativ elicitering, (b) skulle kodas som språkhandlingen initiativ direktiv, 
och (d) skulle kodas som språkhandlingen initiativ begäran/förslag. Vid 
genomgången av mitt material framträder även utmaningar som görs icke-
verbalt. Precis som verbala utmaningar fungerar de emellertid som nya 
initiativ, se avsnitt 8.3. 

4.5 Språkhandlingar inom uppföljningsdrag  
Som uppföljning identifieras en språkhandling som kan utgöra tredjedraget 
eller ett senare drag i ett utbyte. Dess generella funktion är att bekräfta utfallet 
av ett utbyte mellan samtalsdeltagare. Uppföljningen görs på den respons som 
just har givits, men den förekommer endast i vissa utbyten eftersom det är en 
valfri repeterbar operation i interaktionsprocessen (Tsui 1994:59–61, 194–
213). 

Att uppföljningar är mycket vanligt förekommande i klassrumssamtal 
mellan lärare och elever råder inget tvivel om. Följande exempel är hämtat ur 
Sinclair och Coulthards tidiga studie av klassrumsinteraktion (1975:21, min 
översättning), se Exempel 4.17 nedan. 
 
Exempel 4.17 Utdrag ur klassrumssamtal  

Lärare: Kan du säga mig varför man äter  (I) 
 all den där maten? Ja.  
Elev: För att hålla sig stark.  (R) 
Lärare: För att hålla sig stark. Ja. För att (U) 
  hålla sig stark. […]   
            



 
 
 
 
 

81 

I exemplet ovan ber A att B ska gissa hur mycket hen har betalat för någonting. 
B svarar ”etthundrafemti”, vilket A följer upp med ett godkännande som 
dessutom kommenterar informationen i B:s respons. I sin uppföljning 
kommenterar A B:s gissning och säger att den var ”väldigt nära”, varpå A 
lägger till det korrekta svaret ”etthundratjugo”. 
  

4.5.2 Bekräftelse 
Den andra kategorin av uppföljningar är bekräftelse (acknowledgement) (Tsui 
1994:205–209), vilken kan föregås av antingen en positiv, negativ eller 
uppskjutande respons. En sådan uppföljning bekräftar att den föregående 
responsen har tagits emot, hörts, förståtts och accepterats. Den kan uttryckas 
med ord och fraser som t.ex. ja17, okej (se även Beach 1995), just det och jag 
förstår, se Exempel 4.22 nedan. 
 
Exempel 4.22 Uppföljning bekräftelse (översatt från Tsui 1994:202–203) 

A: när passar det att hämta dig, kanske söndag morgon  (I) 
B: em ja för jag spelar inte basket längre på söndag morgon (R) 

➔A: okej   (U) 
 
I exemplet ovan ställer A en fråga, vilken B ger en prefererad respons på, 
varpå A bekräftar att hen tagit emot responsen och accepterat den genom att 
göra en uppföljning i form av en bekräftelse i den tredje turen.  

 

4.5.3 Medgivande 
Den tredje kategorin av uppföljningar är medgivande (concession) (Tsui 
1994:203–205), vilken föregås av en negativ respons. En sådan uppföljning 
görs ofta för att minimera den ansiktshotande effekten som en negativ respons 
kan ha för den föregående talaren, se Exempel 4.23 nedan. 

 
Exempel 4.23 Uppföljning medgivande (översatt från Tsui 1994:195) 

1 A: så kan du kan du gå                    
2 B: e: få se haha vilken tid, tre är omöjligt  
3 A: va18 
4 B: klockan tre är omöjligt jag har ett möte  
5 med killen som ger oss pengar för datorn ≋ 

  

                                                      
17 Observera att ett uppföljande ja inte bör blandas ihop med ett responderande ja i en så kallad 
minimal respons, se Norrby 2014:171.  
18 A gör här en utmanande respons som därför kodas som ett nytt initiativ. 
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Av ovanstående figur framgår att språkhandlingen uppföljning kan delas in i 
underkategorierna godkännande/stöd, bekräftelse och medgivande, vilka 
beskrivs nedan. 
 

4.5.1 Godkännande/stöd 
Den första kategorin av uppföljningar är godkännande/stöd (endorsement) 
(Tsui 1994:200–203), vilken föregås av en positiv respons, se Exempel 4.20 
nedan. 
 
Exempel 4.20 Uppföljning godkännande/stöd I (översatt från Tsui 1994:200) 

A: hur hur hur länge kommer du att stanna här  
B: ti- till nästa helg  

➔A: å jättebra jättebra  
 
I exemplet ovan syns B:s respons på A:s fråga om hur länge B ska stanna där 
de befinner sig. B svarar att hen ska stanna till nästa helg, varpå A följer upp 
den positiva responsen genom att godkänna den, när hen säger ”å jättebra 
jättebra”. Fler sådana godkännande och stöttande uttryck kan vara bra, 
utmärkt, kanon, super, perfekt, fantastiskt och underbart.  

Dessutom kan uppföljningar som ger godkännande/stöd göras i form av 
kommentarer på den tillhandahållna informationen i föregående respons, se 
Exempel 4.21 nedan. 

 
Exempel 4.21 Uppföljning godkännande/stöd II (översatt från Tsui 1994:202–203) 

A: gissa hur mycket jag betalade för den här (I)   
B: etthundrafemti (R)  

➔A: väldigt nära, etthundratjugo  (U)  
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Figur 4.12 Uppföljande språkhandlingar 
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En utmanande språkhandling har samma sekventiella position som 
responderande språkhandlingar, men utgör till sin funktion ett nytt initiativ, 
eftersom den ifrågasätter det föregående initiativet.  

En respons kan i sin tur följas av en uppföljande språkhandling, i form av 
ett godkännande/stöd, en bekräftelse eller ett medgivande, vilken då utgör 
tredjedraget i ett utbyte enligt ESM. 

De modifieringar jag har gjort av Tsuis analysmodell för att anpassa den 
till mitt material är att jag för initierande informativa språkhandlingar har lagt 
till underkategorin berättelseintroduktion samt fördelat underkategorin 
rapport på rapport dagbok och rapport annat och lagt till dessa, eftersom de 
är väldigt vanligt förekommande språkhandlingar i mitt material. För 
språkhandlingen initiativ begäran/förslag har jag preciserat underkategorin 
erbjuda och lagt till löfte som jag ser förekommer i mitt material. Även för 
språkhandlingen prefererad respons rapport har dessa informativa 
språkhandlingar lagts till av mig i modellen, medan jag har samlat dem alla 
under språkhandlingen annat när det gäller disprefererade responser, för att 
skilja dem från disprefererade responser icke-svar och uppskjutningar. 
Kategorin disprefererad respons icke-svar har jag själv lagt till i modellen. 
Den är vanligt förekommande i mitt material, men Tsui har den inte med i sin 
modell, även om hon visserligen nämner den. 

Förutom modifieringar i själva ESM-modellen modifierar jag också 
användningen av modellen, eftersom min ansats med avhandlingen är 
multimodal. Jag använder alltså modellen även för att analysera icke-verbala 
språkhandlingar, så som t.ex. blickar, gester, miner, dans med överkroppen 
och lek med en laserpekare, medan Tsui endast använder ESM för analys av 
verbala och auditiva språkhandlingar. 

Metoden för hur de olika språkhandlingarna i mitt material kodas beskrivs 
i kapitel 5 nedan. 
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➔6 A: ≋okej, em hur som helst så går jag och  

7  hämtar den i alla fall 
 

I exemplet ovan svarar B två gånger med en negativ respons på raderna 2 och 
4, eftersom det inte passar hen att gå klockan tre. A gör då på raderna 6–7, 
efter den andra responsen, en medgivande uppföljning som minimerar det 
ansiktshot som B har åsamkat A genom de negativa responserna. Genom 
frasen ”hur som helst” fungerar medgivandet så att ansiktshotet blir mindre 
för A. 
 

4.6 Sammanfattning analysmodell och 
anpassningar 

Som analysmodell för denna undersökning används Exchange Structure 
Model (Tsui 1994). Enligt modellen är språkhandlingar de minsta enheterna 
i samtal och kan delas in i initiativ, responser och uppföljningar. 
Språkhandlingarna utgör i sin tur drag som deltagarna i ett samtal gör 
sinsemellan när ett samtal startar och fortskrider. Två, tre eller flera drag utgör 
tillsammans ett utbyte mellan deltagarna i samtalet. Tredelade utbyten (IRU) 
ses som grundstruktur enligt denna samtalsmodell. Uppföljningar är inte 
obligatoriska i ett utbyte, men ett, två eller flera uppföljningar kan följa på en 
respons. Ett eller flera utbyten bildar så transaktioner, d.v.s. samtalsämnen, 
som i sin tur bildar samtal, enligt ESM.  

De tre språkhandlingarna med huvudfunktionerna initiativ, responser och 
uppföljningar kan i sin tur delas in i en rad underkategorier i fem steg beroende 
på deras funktioner. Initierande språkhandlingar utgör alltid förstadrag i ett 
utbyte och kan delas in i informativer, som i sin tur delas in i rapporter, 
värderingar och expressiver. Initiativ kan också delas in i eliciterande 
språkhandlingar, d.v.s. frågor av olika slag. Dessutom kan de delas in i 
språkhandlingen begäran/förslag av olika sorter och avslutningsvis i direktiv, 
d.v.s. uppmaningar av olika slag.  

Språkhandlingar inom responsdrag utgör andradrag i samtalsutbyten och 
kan bestå av prefererade eller disprefererade responser, vilket avgörs av hur 
passande utformad responsen är i förhållande till det föregående initiativets 
utformning. Både prefererade och disprefererade responderande språk-
handlingar kan delas in i rapporter, värderingar och expressiver. De 
disprefererade responserna av dessa slag sammanförs emellertid till kategorin 
disprefererad respons annan i min modell, i kontrast till språkhandlingarna 
disprefererad respons uppskjutning och disprefererad respons icke-svar, som 
också är disprefererade responser men som inte förs samman i modellen.  
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➔6 A: ≋okej, em hur som helst så går jag och  

7  hämtar den i alla fall 
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Vad jag ser som en kodväxling och inte som en kodväxling hör samman 
med språkhandlingarna. Både hela och delar av språkhandlingar kodväxlas i 
gruppsamtalen. Kodväxlingar som hör ihop syntaktiskt räknas som en 
kodväxling, t.ex. om det kommer svenska ord emellan de kodväxlade orden, 
som i fallet ”now it’s Wisal’s turn to hur säger man read” (nu är det Wisals 
tur att hur säger man läsa). Om det däremot följer flera ord på det andra 
språket tillsammans, alltså ord som ingår i olika uttryck, och de utgör flera 
språkhandlingar kodas det som två separata kodväxlingar trots att de yttras i 
en följd, som t.ex. i fallet ”la ila ha illa llah walla” (Det finns ingen Gud utom 
Gud. Vid Gud.). 

Dessutom förekommer det 5–6 gånger i samtalen att eleverna säger 
produktnamn, varumärken och titlar på filmer eller teveprogram på engelska, 
men dessa har uteslutits ur kodväxlingsstudien. Även blandord (Møller 
2001:126–127), som exempelvis ”comedykanal”, liksom lånord, som t.ex. 
okej19, har uteslutits trots att även de kan vara med och konstruera elevernas 
identiteter.  

Efter identifieringen av alla kodväxlingar i samtalen har de 
språkhandlingar som dessa utgör eller ingår i kodats. De har sedan studerats 
tematiskt för att få syn på vilka funktioner kodväxlingarna har i samtalen. Ett 
tiotal sådana funktioner har framträtt i materialet, se avsnitt 6.4 nedan. 

5.2 Fortsatt materialbearbetning – Kodning i 
UAMCT 

Kodningen av språkhandlingarna i materialet går till så att de görs manuellt i 
verktyget UAM Corpus Tool 3.2i (hädanefter UAMCT) (O’Donnell 2008).20 
Detta analysverktyg i datorn underlättar systematiska observationer, genom 
vilka mönster i deltagarnas språkhandlingar identifieras. Eftersom inget 
färdigt kodningsschema för språkhandlingar enligt ESM finns i UAMCT, har 
jag själv skapat ett sådant utifrån Tsuis modell, men med anpassningar till mitt 
material (se Figur 4.1 – 4.12 i kapitel 4).  

Inledningsvis erbjuder UAMCT, enligt mitt skapade schema, olika val för 
vilken deltagare som gör språkhandlingen och därefter vilken huvudfunktion 
språkhandlingen har i draget som görs (initierande funktion, responderande 
funktion eller uppföljande funktion). Sedan erbjuds val för kategoriseringar 
av olika funktioner hos språkhandlingarna i upp till fyra steg. Analysen görs 

                                                      
19 Det kan diskuteras om det engelska uttrycket ”Oh my God” bör ses som ett lån eller inte. I vissa 
sammanhang är det relativt vanligt förekommande i talad svenska, t.ex. i barns och ungdomars talspråk 
sinsemellan. Jag väljer ändå inte att se uttrycket som ett lån eftersom jag inte i mitt material kan se att 
det har försvenskats på något vis och det finns inte upptaget i senaste upplagan av SAOL.  
20 UAM är en förkortning av Universidad Autonoma de Madrid, alltså det universitet där 
korpusverktyget skapades. 
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5 Analysmetod  

Metoden för analyser av mitt insamlade material utgår från ett multimodalt 
och interaktionellt perspektiv. I avsnitt 3.4 ovan har den inledande 
bearbetningen av det insamlade materialet beskrivits. Hur material-
bearbetningen fortskridit sedan samtalen har transkriberats beskrivs i följande 
kapitel, som inleds med att metoden för kodväxlingsstudien beskrivs i avsnitt 
5.1. Den fortsatta materialbearbetningen har inneburit att alla språkhandlingar 
som gjorts av fokuseleverna i gruppsamtalen har kodats, d.v.s. etiketterats, 
med hjälp av det digitala verktyget UAMCT (se avsnitt 3.4.2). Metoden för 
hur detta har gått till beskrivs i avsnitt 5.2. Dessutom redogörs för hur jag har 
gjort vid kodning av verbala respektive icke-verbala språkhandlingar och hur 
jag har gjort vid kodningen av första respektive sista språkhandlingen i ett 
samtal. I avsnitt 5.3 redogörs sedan för hur jämförelser mellan 
språkhandlingar i tal och skrift har gjorts. Därefter följer en beskrivning av 
vad som enligt analysmetoden sker efter kodningen i avsnitt 5.4, och kapitlet 
avslutas med en sammanfattning i avsnitt 5.5. 

5.1 Metod för kodväxlingsstudien 
Kodväxlade språkhandlingar i materialet har identifierats genom 
återkommande genomlyssningar av alla de 114 samtalen och noggranna 
anteckningar för varje förekomst av kodväxling har förts. I de fall filmfiler har 
funnits att tillgå har jag tittat på dessa upprepade gånger. Som en kodväxling 
ses skifte av språk från svenska till något annat språk. Analysmetoden är även 
för kodväxlingsstudien analys av språkhandlingar med utgångspunkt i min 
modifierade version av Tsuis Exchange Structure Model (1994), se kapitel 4. 
Analysen utgår från de 114 ovannämnda samtalen som utgör primärkällor, 
men som stöd för analyserna har samtalen transkriberats. Endast de utbyten 
eller transaktioner där kodväxling förekommer i samtalen har transkriberats 
för kodväxlingsstudien. I vissa av de transkriberade samtalsutdragen deltar 
också någon eller några elever som inte lämnat in medgivanden om att delta i 
min forskning, men de deltog emellertid i alla skolaktiviteter. Deras turer 
markeras med XXX i de fall någon av dem deltar i samtalsutdragen. I någon 
transkription där flera elever utan medgivanden deltar utelämnas deras turer 
helt, vilket markeras med […] i spalten för radnummer i transkriptionen.  

De kodväxlingar som görs till arabiska och albanska i samtalen har jag 
noterat och sedan fått hjälp med att skriva ner på arabiska och albanska samt 
översätta och tolka pragmatiskt av personer som antingen är forskare i arabisk 
lingvistik, lärare eller förstaspråkstalare. 
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Exempel 5.1 Initiativ informativ rapport dagbok (ur samtal 6) 

➔DAL: mitt ögonblick började så här att vi satt å kollade på teve sen 
sa min storasyster att hennes klänning hade krympt i tvätten 
och hon sa att jag kunde få den hon va lite lessen men sen sa 
mamma att hon kunde få etthundrafemti kroner ((djup 
inandning)) för klänningen å sen blev hon glad 

 (1.0) 
 

Ovanstående exempel innehåller olika språkhandlingar som deltagarna i 
rapporten gör. Storarasystern berättar om sin klänning som har krympt och 
erbjuder Dalilah att hon kan få den, medan mamman erbjuder storasystern 
pengar för klänningen. Men den handling som Dalilah gör när hon återberättar 
sin dagbokstext är däremot bara en, nämligen initiativ informativ rapport 
dagbok, varför den kodas som en enda handling. Detsamma gäller också för 
kodning av initiativ informativ rapport annat, prefererad respons rapport 
dagbok och prefererad respons rapport annat. 
 

5.2.1.2 Kodning av uppskjutningar 
Som uppskjutningar väljer jag att förutom ”jag vet inte” också koda ”ingen 
aning”, eftersom jag menar att dessa båda yttranden har samma innehållsliga 
betydelse. Likaså kodas den icke-verbala språkhandlingen axelryckning som 
en uppskjutning, och även en huvudskakning kodas så om det framgår av 
kontexten att huvudskakningen inte ersätter ett verbalt ”nej” i interaktionen. 
 

5.2.1.3 Kodning av utmaningar 
Om ett initierande drag följs av en fråga i ett samtal utmanar andradeltagaren 
förstadeltagarens antagande och utmanar således förstadraget genom ett så 
kallat utmanande drag. Exempelvis besvarar Isaak Dalilahs initierande 
initiativ elicitering söker information med en ny elicitering i samtal 12. 
Dalilah frågar Isaak om han kan berätta lite mer, varpå han säger ”om vadå”. 
Isaaks språkhandling skulle kunna kategoriseras som en respons på Dalilahs 
initiativ, men i detta och liknande fall väljer jag att följa Tsuis exempel 
(1994:161–163) och kategorisera andradraget som ett nytt initiativ. Jag gör så 
eftersom ett nytt initiativ för samtalet vidare och öppnar upp för mer samtal, i 
motsats till en respons. Isaaks språkhandling i andradraget kodas därför som 
ett initiativ elicitering söker information, vilken realiseras genom en fråga som 
får sitt svar i Dalilahs efterföljande respons när hon säger ”om ditt 
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sekventiellt drag för drag, och det är dels den strukturella placeringen av 
språkhandlingen, dels dess form, innehåll, deltagarnas orientering mot 
språkhandlingen och vice versa samt föregående sekvens karaktär som avgör 
språkhandlingarnas funktion i diskursen (jfr Levinson 2014:127). Så kan t.ex. 
yttrandet ”vad skrattar du åt” i en konversation kodas antingen som en 
elicitering, d.v.s. en fråga som söker information, eller som ett direktiv att 
någon ska sluta att skratta, beroende på de olika ovannämnda variablerna. Att 
dessa variabler beaktas vid varje kategorisering av språkhandlingar när de 
kodas är en metodologiskt viktig utgångspunkt, eftersom det inte handlar om 
att kategorierna ska vara relevanta för mig som gör analysen, utan för 
deltagarna. Det viktiga är därför att garantin om relevans baseras på vad 
deltagarna själva relevantgör och orienterar sig mot i samtal, inte på vad jag 
som analytiker på förhand kan ha satt upp för hypotes och tolkningsram för 
analysen. Jag försöker undvika detta genom att, som tidigare nämnts, inte utgå 
från någon i förväg uppställd hypotes när analyserna görs. 

Samtalen kodas i sin helhet i de fall då inga andra elever än Isaak, Dalilah 
och Branka deltar (18 stycken), förutom de eventuella yttranden som görs av 
mig i de fall jag inte hunnit lämna rummet innan inspelningarna startar. I de 
tre samtal där en eller två övriga elever deltar kodas endast Isaaks, Dalilahs 
och Brankas respektive språkhandlingar, eftersom det är dessa tre elevers 
interaktion och identitetskonstruktion som står i fokus i denna studie. Varje 
kodning föregås förvisso av ett noggrant studium av yttrandet och dess lokala 
kontext, eftersom varje drag beror på tidigare drag i interaktionen och i sin tur 
påverkar efterföljande drag. I en dialog beror ett drag i typfallet på närmast 
föregående drag (Eggins och Slade 2006:215), men i ett gruppsamtal kan ett 
drag relatera till något drag som gjorts flera turer tidigare i samtalet, varför 
samtalskontexten här spelar en avgörande roll vid kodningen. Detta medför 
att hänsyn trots allt tas till övriga deltagares bidrag vid kodandet av de tre 
fokuselevernas språkhandlingar i de samtal där inte alla de tre utvalda eleverna 
deltar samtidigt.  

 

5.2.1 Kodning av verbala språkhandlingar i samtal 
Nedan redogörs för hur kodningen av verbala språkhandlingar i materialet 
som inte redan nämnts har gjorts. 

5.2.1.1 Kodning av rapporterande initiativ och responser 
När det gäller initiativ informativ rapport dagbok eller prefererad respons 
rapport dagbok kodas alla språkhandlingar som ryms i en sådan uppläsning 
eller återberättelse som en enda språkhandling, även om det kan förekomma 
indirekt tal i vilka de ursprungliga talarna gör olika handlingar. Dessa 
personers handlingar är emellertid oväsentliga för min studie och kodas därför 
inte separat, se Exempel 5.1 nedan. 
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som ger direktiv till någon att börja tala (förutsatt att nästa deltagare orienterar 
mot den föregående turen som ett direktiv), som en prefererad respons eller 
som en uppföljning i form av en bekräftelse, beroende på var i 
utbytesstrukturen den förekommer. Icke-verbala språkhandlingar markeras 
med dubbla parenteser i mina transkriptioner, t.ex. ((rycker på axlarna)), vilket 
gör att det syns tydligt vilka handlingar som är verbala respektive icke-verbala 
när jag studerar transkriptionerna eller gör sökningar i UAMCT. I 
avhandlingen har också vissa transkriptioner försetts med stillbilder ur 
filmerna som belyser de icke-verbala språkhandlingar som görs, men dessa 
handlingar kodas som sagt i enlighet med verbala språkhandlingar. 

Vissa icke-verbala handlingar som görs i samtalen väljer jag att koda som 
kategorin övrigt, om de inte tydligt hör samman med föregående verbal 
handling, för då kodas både den verbala och den icke-verbala handlingen 
gemensamt som en språkhandling. Till exempel säger Dalilah i samtal 8 ”okej 
Branka” och samtidigt tittar hon på Branka. Både den verbala och icke-verbala 
handlingen väljer jag då att koda som en gemensam språkhandling i form av 
ett initiativ direktiv rådgivande råd. Kategorin övrigt är emellertid inte en 
analytisk kategori, vare sig språkhandlingen görs verbalt eller icke-verbalt, 
utan lämnas därhän i mina analyser. 

 

5.2.3 Kodning av första språkhandlingen i ett samtal 
I vissa fall är kategoriserandet av språkhandlingarna inte självklart. Första 
språkhandlingen i en transkription är ibland inte ens möjlig att koda eftersom 
den föregående kontexten saknas och det därför inte går att avgöra om det 
verkligen är en initierande, responderande eller uppföljande språkhandling 
som görs först. Jag har emellertid efter noggrant övervägande beslutat mig för 
att koda den inledande turen som ett initiativ om det inte framgår av de 
följande turerna i samtalet vilken språkhandling det är, eftersom mitt fokus 
ligger på vad som sägs i gruppsamtalen, inte utanför dem.  

I vissa samtal går det emellertid att ta hjälp av det fortsatta samtalet för att 
bedöma vilken typ av språkhandling som görs först. Exempelvis inleds 
inspelningen i samtal 20 med att Dalilah säger ”du ska börja va” och tittar på 
Isaak, varpå han börjar läsa upp sin dagbokstext som lyder ”idag på morgonen 
så väcktes jag av min bror […]”. Isaaks respons i form av dagboksuppläsning 
i andradraget visar att Dalilahs förstadrag består av språkhandlingen initiativ 
direktiv rådgivande råd22 och den kodas därför som en sådan. 

Skulle den första turen vara en uppföljning kan det förstås bli svårt att koda 
den, men de inledande turernas form och innehåll i mitt material indikerar vid 
noggrann genomgång att ingen av dem utgörs av språkhandlingen 
uppföljningar i de inspelade gruppsamtalen. 

                                                      
22 För en diskussion om skillnaden mellan rådgörande och tvingande direktiv, se avsnitt 5.3.1.4. 
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ögonblick”.21 Likaså ser jag språkhandlingar i form av direktiv och 
begäran/förslag som görs i vad som skulle kunna uppfattas som andradrag i 
ett utbyte som en sorts utmaningar och kodar även dem som nya initiativ. 
 

5.2.1.4 Kodning av kodväxlade språkhandlingar 
För språkhandlingar som yttras på andra språk än svenska gäller att de 
översätts till svenska av mig eller andra personer som är kunniga i språk som 
jag inte kan, t.ex. arabiska och albanska. Utifrån översättningarna, 
språkhandlingarna som görs i de föregående och efterföljande turerna och 
samtalskontexten kodas de sedan i enlighet med övriga verbala 
språkhandlingar. Kodningarna utförs emellertid inte i UAMCT, utan 
sammanställs utan teknisk hjälp. I analyserna av de kodväxlingar som görs 
diskuteras de inte enbart som språkhandlingar, utan även som ord, fraser och 
meningar för att det tillför ytterligare dimensioner till analysen av elevernas 
bruk av kodväxlade språkhandlingar, se kapitel 6. 

 

5.2.1.5 Kodning av inkompletta verbala språkhandlingar 
En verbal språkhandling som inte fullföljs av talaren och därmed inte är 
komplett placeras i kategorin ”övrigt” i de fall det inte går att avgöra till vilken 
av underkategorierna av språkhandlingen den tillhör. Exempelvis gör Isaak i 
samtal 3 en språkhandling som är delvis ohörbar när han säger ”man (xxx)”, 
men det går av kontexten att utläsa att detta är en initierande språkhandling. 
Eftersom man inte hör exakt vad han säger måste den emellertid kategoriseras 
som initiativ övrigt. 
 

5.2.2 Kodning av icke-verbala språkhandlingar i samtal 
Tidigare forskare som har arbetat med ESM-modellen, som t.ex. Sinclair och 
Coulthard (1975), Tsui (1994), Stenström (1994) och Svensson (2009) har 
använt den för analys av audioinspelade samtal, varför det inte har varit 
aktuellt för dem att även koda icke-verbala språkhandlingar. (Tsui) har med 
icke-verbala ljudliga handlingar som t.ex. skratt i sina transkriptioner men 
kodar dem då gemensamt med de verbala språkhandlingarna (1994:237). I de 
fall hon hämtar exempel ur andra forskares material kodar hon inte de 
handlingar som är icke-verbala (Tsui 1994:113). Eftersom jag däremot arbetar 
med audio- och videoinspelat material är det dock möjligt för mig att även 
koda icke-verbala handlingar. En nickning kan t.ex. kodas som ett initiativ 

                                                      
21 Nämnda utmaning kan jämföras med s.k. ”inskottssekvenser” (Norrby 2014). En sådan används för 
att undvika problem och missförstånd i interaktionen och består av en sekvens som lyssnare lägger till 
för att få talaren att förtydliga eller upprepa något som hen just sagt. 
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skrivna dagbokstexter görs emellertid i inledningen av analys- och 
resultatkapitel 7 för att ge en breddad bild av materialet som ligger till grund 
för gruppsamtalen och därmed utgör en del av gruppsamtalskontexten, vilken 
jag menar är viktig för avhandlingens läsare att känna till. 

5.4 Efter kodningen av språkhandlingarna 
Medan kodningen av språkhandlingar i alla samtal i korpusen pågår 
framträder efter hand återkommande mönster i elevernas språkbruk. 
Sammanställningar av respektive språkhandling för varje elev genereras i 
UAMCT och med hjälp av verktyget kan kvalitativa exempel ur de olika 
samtalen relativt enkelt tas fram av mig. Det är emellertid jag som forskare 
som är ansvarig för kodningen som gjorts i UAMCT och valet av de olika 
kodningar som gjorts bygger på upprepade noggranna genomgångar av 
primärkällorna i både audio- och visuell form. Till min hjälp har jag som sagt 
också lagt fram olika delar av mitt material för gemensam kodning och analys 
tillsammans med kollegor vid olika datasessioner på olika lärosäten. 
Dessutom har jag diskuterat mina kodningar med min huvudhandledare ett 
flertal gånger för att säkerställa en så rimlig kodning som möjligt. En viktig 
utgångspunkt vid identifieringen av olika identitetskategorier som så 
småningom görs utifrån språkhandlingarna är att den baseras på vad 
deltagarna själva relevantgör och orienterar sig mot i samtalet, inte på vad jag 
som analytiker anser relevant utifrån min på förhand uppsatta tolkningsram 
(jfr Benwell och Stokoe 2006:63; Heritage 2005:111; Schegloff 1991:50). 

Metodologiskt går analysarbetet till så att resultaten utifrån kodningen av 
språkhandlingarna sedan analyseras i förhållande till den andra 
forskningsfrågan som är att ta reda på hur flerspråkiga elevers diskursiva, 
situerade och bärbara identiteter konstrueras via språkhandlingar i lärarlösa 
gruppsamtal. För den första forskningsfrågan, om och hur eleverna 
relevantgör sin flerspråkighet i gruppsamtalen, är egentligen kodningen av 
språkhandlingar mindre relevant, men de kodväxlade språkhandlingarna har 
ändå kodats och tas med i analyserna i kapitel 6–9, liksom i syntesen av 
analysresultaten som genomförs i kapitel 10. Först sammanfattas emellertid 
kapitel 5 nedan. 

5.5 Sammanfattning analysmetod 
För att undersöka flerspråkiga elevers identitetskonstruktion i gruppsamtal har 
jag studerat deras bruk av språkhandlingar med metoden att koda 
språkhandlingarna enligt ESM i verktyget UAM Corpus Tool i datorn, varpå 
sökandet efter mönster i elevernas språkbruk har tagit vid. I detta kapitel har 
jag redogjort för de olika avvägningar som har gjorts vid kodandet av 
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Jag är emellertid medveten om att det egentligen är jag som forskare som 
genom den uppgift jag ger eleverna att genomföra är den som gör det första 
initiativet. Vad eleverna gör är därmed egentligen responser på det initierande 
direktiv jag gett dem när jag uppmanat dem att sitta ner och samtala om sina 
skrivna dagbokstexter. Men jag är inte intresserad av att studera interaktionen 
mellan mig och eleverna, utan bara mellan eleverna själva. Därför bortser jag 
från de övergripande initiativ eleverna får av mig vid varje inspelningstillfälle, 
utan fokuserar enbart på de språkhandlingar eleverna gör i den snäva 
gruppsamtalskontexten.  
 

5.2.4 Kodning av sista språkhandlingen i ett samtal 
Vid kodning av den sista språkhandlingen i ett samtal gäller att om det framgår 
av filmen och transkriptionen vem som stänger av inspelningstekniken kodas 
detta beroende på den språkhandling som görs i föregående talares drag som 
ett initiativ eller en respons utförd av antingen Isaak, Dalilah eller Branka. 
Däremot kodas språkhandlingen enbart som övrig om det inte framgår av 
filmen eller transkriptionen vem som utför den fysiska handlingen, och 
språkhandlingen lämnas därmed åt sidan i mina analyser. 

5.3 Jämförelse mellan språkhandlingar i tal och 
skrift 

Studien av de tre fokuselevernas bruk av initierande språkhandlingar rapport 
grundas i deras bruk av denna språkhandling muntligt i gruppsamtalen, vilket 
jämförs med bruket av samma språkhandling i de skrivna dagböckerna. 
Eftersom elevernas gruppsamtal står i fokus för studien vill jag se vad de gör 
med sin taltid, hur de tillskansar sig talutrymme och vad de gör med det, vilket 
jag undersöker särskilt i deras initierande språkhandlingar rapport dagbok 
och initierande språkhandlingar rapport berättelseintroduktion. Genom att 
jämföra dagbokstexterna med vad eleverna säger i samtalen kan jag se om de 
utvecklar skriften i talet eller snarare begränsar talet gentemot vad de skrivit i 
dagbokstexterna. Mängden taltid och hur eleverna tillskansar sig den menar 
jag kan visa om de konstruerar identiteter som talföra och styrande i samtalen 
eller inte, vilket också kan visas genom mängden initiativ de tar och gör i 
samtalen.  

Övriga språkhandlingar som eleverna gör i gruppsamtalen är inte möjliga 
att jämföra med deras skrivna texter, eftersom dagbokstexterna som helhet 
enbart utgör språkhandlinegen initierande informativ rapport dagbok eller 
möjligen prefererad respons informativ rapport dagbok om de ses skrivna 
som svar på lärarnas och mitt initiativ direktiv att eleverna skulle skriva 
dagböcker för att träna sitt expressiva skrivande. Jämförelserna med elevernas 
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6 Kodväxlade språkhandlingar i 
gruppsamtal 

I detta kapitel undersöks avhandlingens första övergripande forskningsfråga, 
vilken lyder: Relevantgör eleverna sin flerspråkighet i gruppsamtalen och i så 
fall hur? I de 114 inspelade gruppsamtalen studeras detta utifrån följande 
frågor: 
 

1) Hur och till vilka språk kodväxlar eleverna i gruppsamtalen? 
2) Kan val av olika språk kopplas till olika sorters uttryck? I så fall 

vilka? 
3) Vilka elever kodväxlar och hur ofta? 
4) I vilka språkhandlingar kodväxlar de och vilka funktioner har 

kodväxlingarna i interaktionerna? 
5) I vilka situationer kodväxlar eleverna?  

 
Skillnaden mellan språkhandlingar och funktioner (fråga 4) består i att 
funktionerna är överordnade språkhandlingarna. En och samma funktion kan 
uttryckas både genom en initierande språkhandling och genom en 
responderande. I exempelvis samtal 54 ger Lehan (georgiska)23 uttryck för en 
negativ känsla när han blir tillfrågad av sin samtalspartner hur det kändes när 
det han läst upp ur sin dagbok hände. Han svarar att ”å nej jag kan inte va på 
datorn mamma mia” (min mamma)24 och här har kodväxlingen alltså 
funktionen att ge uttryck för en negativ känsla i en responderande 
språkhandling. Samma funktion med exakt samma kodväxlade fras ger Lehan 
också uttryck för senare i samma samtal, men då i en initierande 
språkhandling när han säger ”a jag orkar inte mer mamma mia” (min mamma) 
sedan hans samtalspartner har avbrutit hans dagboksuppläsning på grund av 
att han stakat sig. Dessutom kan andra funktioner uttryckas genom en tredje 
sorts kodväxlade språkhandlingar, nämligen genom uppföljningar.  

Dessutom tycks en och samma språkhandling kunna ha både primära och 
sekundära funktioner vid ett och samma tillfälle. Den primära funktionen 
kodas enligt den för undersökningen valda analysmodellen, ESM, som 
beskrevs i kapitel 4. De sekundära funktionerna är situationsspecifika och kan 
vara makt, ansiktsbevarande eller skämt. Hur kodväxlingarna görs i 
gruppsamtalen beskrivs emellertid i följande avsnitt. 

                                                      
23 I detta kapitel kommer fortsättningsvis elevernas förstaspråk att skrivas inom parentes efter deras 
namn första gången i ett stycke. Elevernas förstaspråk kan också utläsas av tabell 6.2 nedan. 
24 Fortsättningsvis översätts kodväxlingar i löptext inom parentes. 
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språkhandlingarna. Till exempel kodas informativ rapport dagbok och 
informativ rapport annan som en enda språkhandling även om andra 
personers språkhandlingar framkommer genom indirekt tal i återberättelserna 
eller uppläsningarna av dagbokstexterna. Vidare har jag här redogjort för t.ex. 
hur kodväxlade språkhandlingar har kodats sedan de översatts och hur icke-
verbala språkhandlingar har kodats enskilt eller tillsammans med samtidigt 
yttrade språkhandlingar. Att koda första och sista språkhandlingarna i 
gruppsamtalen har varit speciellt eftersom inspelningarna inte avslöjar vad 
som sägs före och efter inspelningarna startas och avslutas, vilket egentligen 
påverkar första respektive sista språkhandlingen i samtalen. Vilka avväganden 
som därför har behövt göras har redovisats ovan. Avslutningsvis har de 
genomförda kodningarna diskuterats med kollegor under datasessioner och 
flertalet gånger också med min huvudhandledare för att säkerställa att rimliga 
kodningar har gjorts. Dessa kodningar resulterar till sist i analyser, vilka 
redogörs för i kapitel 6–9 och i en syntes av resultaten i kapitel 10 nedan. 
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ara Astaschfir allahi 
ladim. 

Jag ber Gud den 
allsmäktige om 
förlåtelse. 

1 

eng awful      hemsk 1 
ara bismillahi rahmani 

rahim 
i Guds den barmhärtige 
förbarmarens namn 

1 

eng bye bye hej då 1 
eng Bye losers. Hej då förlorare. 1 
ita ciao hej 1 
ara dabab dimma 1 
eng Don’t lie to me. Ljug inte för mig. 1 
ara ella shahata med sandalen 1 
eng face       ansikte 1 
eng good bye hej då 1 
ara haiwan djur 1 
eng Hello mamma!26 Hej mamma! 1 
eng I don’t wanna leave. Jag vill inte gå iväg. 1 
eng I hate you. Jag hatar dig. 1 
eng in so much pain i så mycket smärta 1 
eng life        liv 1 
eng magic     magi 1 
eng Now it’s Wisal’s turn 

to […] read.27 
Nu är det Wisals tur att 
[…] läsa. 

1 

alb nuk ka bo nuk ka bo 
kurgjeq 

inte göra inte göra 
någonting 

1 

eng party28     fest 1 
eng power styrka 1 
ara qasditji menar du 1 
eng shit       skit 1 
eng why       varför 1 
ara wujaa [som] el ha29 smärta [som] i halsen 1 
eng your turn din tur 1 
ara zaiton  oliv  1 

 

                                                      
26 Halva uttrycket kodväxlas till engelska och följs av det svenska ordet ”mamma”. 
27 Här tappar talaren ordet mitt i den till engelska gjorda kodväxlingen. Medan ordet söks talar 
deltagaren svenska när hen efter en kort paus säger ”hur sa- man”, varpå hen finner ordet, kodväxlar 
igen och fullföljer meningen på engelska. 
28 Samma ord finns på svenska, men i samtalet uttalas det med amerikansk accent, varför det här räknas 
som en kodväxling. 
29 Här växlas från arabiska till svenska och till arabiska igen, eftersom det svenska ordet ”som” sägs 
mellan de arabiska orden. 
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6.1 Hur görs kodväxlingarna i gruppsamtalen? 
Genomgången av kodväxlingarna i gruppsamtalen visar att skiften från 
svenska till ett annat språk görs ungefär 70 gånger i 33 av de 114 samtalen, 
men kodväxlingarna är relativt korta, från bara ett ord till som mest en hel 
mening. En enda gång sker ett utbyte med två turer som kodväxlas till 
engelska bestående av tre språkhandlingar i ett av samtalen, men en av 
deltagarna i utbytet har inte lämnat in medgivande att delta i min forskning, 
varför utbytet inte kan tas med som helhet i studien. 

I Tabell 6.1 nedan visas de olika kodväxlingar som förekommer i 
gruppsamtalen, vilka markeras med fetstil i tabellen. Så kallade 
språköverskridanden (se avsnitt 1.2.4) särskiljs inte från kodväxlingar i 
tabellen. Översättningarna i tabellen är direktöversättningar ord för ord och 
har inte med den funktionella betydelsen att göra.25 Längst till vänster i 
tabellen anges vilket språk kodväxlingen yttras på. De språk som används är 
albanska, arabiska, engelska, italienska, och spanska och de förkortas till de 
tre inledande bokstäverna i respektive språk i tabellen. Längst till höger i 
tabellen anges hur många gånger de olika kodväxlingarna förekommer i 
gruppsamtalen. Tabellen är uppställd i frekvensordning, från flest till minst 
antal förekomster. De kodväxlingar som förekommer lika många gånger är 
uppställda i alfabetisk ordning, se nedan. 
 
Tabell 6.1 Kodväxlingar i gruppsamtalen  

Språk Kodväxling Översättning Antal 
eng oh my God     å Herre Gud 13 
ara walla vid Gud 5  
ara jalla       skynda 4 
eng fucking    jävla, för helvete 3 
eng what’s up hur är läget 3 
ara Alhamdu lilah. Pris ske Gud. 2 
eng fucking bitch jävla hora 2 
ara La ila ha illa llah. Det finns ingen Gud 

utom Gud. 
2 

ita mamma mia min mamma 2 
eng yes       ja 2 
spa adios hej då 1 
ara anni jag 1 
eng all right okej 1 
eng a shotgun in your 

head 
en pistol i ditt huvud 1 

                                                      
25 Om kodväxlingarnas funktionella betydelser i samtalen kan däremot läsas i avsnitt 6.4. 
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Däremot används ett fast uttryck på italienska i form av ”mamma mia” 
(min mamma) två gånger i de 114 samtalen som uttryck för negativa känslor, 
liksom det arabiska ”walla” vid ett tillfälle. I övrigt används ”walla” för att 
uttrycka löften i olika samtal.  

 Vidare uttrycks negativa värderingar och negativ kritik genom kodväxling 
till engelska vid några tillfällen i gruppsamtalen i form av svordomarna ”shit” 
(skit) och ”fucking” (jävla) samt de pejorativa värderingarna ”bitch” (hora) 
och ”losers” (förlorare). Även på arabiska uttrycks en negativ värdering en 
gång när Dalilah kallar Isaak för ”haiwan” ([ditt] djur) i samtal 7. Att 
svordomar och pejorativer uttrycks med en annan kod, som engelska eller 
arabiska, skulle kunna ha en ansiktsbevarande funktion, men det kan 
konstateras att framför allt Dalilah, men också en gång Isaak, inte tycks bry 
sig om några eventuella ansiktshot när de yttrar de pejorativa ”idiot”, ”tönt” 
eller ”nörd” sex gånger på svenska om kamraterna. Inte heller tycks de bry sig 
om eventuella ansiktshot när de på svenska yttrar svordomarna ”jävla” och 
”fan” två gånger i samtalen. 

Dalilah verkar inte heller bry sig om att hon utsätter Branka för ansiktshot 
när hon två gånger i samtal 8 respektive 12 yttrar tvingande direktiv med hot 
på svenska mot Branka som inte tycks vilja läsa upp sin dagbokstext. Däremot 
kodväxlar Dalilah i samtal 3 när hon skriker ”ella shahata” till Isaak, vilket 
betyder ”med sandalen” och innebär att hon hotar att slå honom.  

Sex stycken hälsnings- och avskedsfraser yttras på olika europeiska språk, 
såsom italienska (ciao), engelska (good bye) och spanska (adios), liksom en 
s.k. ”halvhälsning” ”what’s up” (Schegloff 1991) (se avsnitt 6.4.1.2), som 
också görs på engelska i gruppsamtalen. Detta kan jämföras med fem 
hälsningsfraser och en avskedsfras som yttras på svenska i de 21 samtal i vilka 
Isaak, Dalilah eller Branka deltar.  

Dessutom förekommer det fyra gånger i de 114 samtalen att eleverna gör 
kodväxlade språkhandlingar på engelska och italienska för att, som det tycks, 
skämta. Det sker t.ex. när de använder kodväxlade hälsnings- och 
avskedsfraser som skämt framför kameran. Dock verkar det inte skämtas på 
svenska med några särskilda uttryck någon gång i de 21 fintranskriberade 
gruppsamtalen. Isaak säger emellertid explicit två gånger i olika samtal att han 
skojar. Den ena gången består skämtet av att han efter ett genomfört samtal 
lurar de andra deltagarna att de aldrig hade startat inspelningen i kameran, 
varpå han tillägger att han skojar (samtal 18), och den andra gången kallar han 
Dalilah för ”tönt” men skyndar sig att tillägga att han skojar innan hon hinner 
reagera (samtal 15). En annan gång frågar Dalilah Isaak om han skojar sedan 
han yttrat en tur på svenska, men Isaak tycks ignorera frågan och upprepar 
istället den föregående turen. Att det emellertid skämtas några gånger genom 
kodväxling till engelska i samtalen kan jämföras med Reiff (2002:203–232) 
som funnit att dansk-turkiska elever från årskurs 5 och uppåt i gruppsamtal 
använder engelskan för att t.ex. ha kul eller för att underhålla de övriga i 
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Av tabellen ovan framgår att engelska är det absolut vanligaste språk som 
eleverna kodväxlar till, vilket sker 42 gånger. Att engelskan ligger i topp 
skulle kunna bero på att det språket omger dagens ungdomar i Sverige 
dagligen genom medier och sociala medier och att de använder det där, samt 
att alla läser det i skolan från tidig ålder. Likaså kan det engelska språket ses 
som ett prestigespråk i samhället (Norrby och Håkansson 2010:67) och även 
som statusfyllt bland ungdomar (Holmen 2006:37). Därefter följer arabiskan 
som används ungefär hälften så ofta som engelskan i gruppsamtalen, nämligen 
19 gånger. Dessutom kodväxlar eleverna till italienska, spanska och albanska 
i samtalen men bara någon eller några enstaka gånger vardera.  

6.2 Kan olika sorters uttryck kopplas till olika 
språk? 

En fråga som uppstår vid genomgången av elevernas bruk av kodväxlingar i 
gruppsamtalen är om olika språkval kan kopplas till olika sorters uttryck. 
Materialet visar att så är fallet. Exempelvis yttras fyra olika uttryck på arabiska 
som kan medföra religiösa konnotationer, såsom ”bismi llahi rahmani rahim” 
(i Guds den barmhärtige förbarmarens namn), ”astaschfir allahi ladim” (jag 
ber Gud den allsmäktige om förlåtelse), ”la ila ha ila llah” (det finns ingen 
Gud utom Gud) och ”alhamdu lilah” (pris ske Gud). Hit skulle även den 
arabiska fasta frasen ”walla” (vid Gud), som används sju gånger i samtalen, 
och den engelska fasta frasen ”oh my God” (å Herre Gud), som yttras 13 
gånger i gruppsamtalen, också kunna räknas. Det är emellertid inte möjligt att 
utifrån de olika interaktionerna avgöra om talarnas avsikt verkligen är att 
väcka religiösa konnotationer eller inte. Både ”oh my God” och ”walla” kan 
förmodligen snarare ses som uttryck för någon slags ungdomlighet eftersom 
dessa uttryck kan höras och ses användas dagligen bland ungdomar nu för 
tiden, oavsett deltagarnas förstaspråk. Vad som däremot framgår av de 
interaktionella analyserna ovan är att de ovannämnda kodväxlade fasta 
uttrycken används för att ge uttryck för negativa och någon gång också för 
positiva känslor. Inga liknande uttryck yttras dock på svenska i de 21 
fintranskriberade samtal i vilka Isaak, Dalilah eller Branka deltar. Emellertid 
ger Isaak tre gånger uttryck för negativa känslor genom att ordagrant säga på 
svenska vad han kände en kväll när han inte kunde somna (han hade ”ont i 
huvudet”, respektive ”skitont i huvudet”). Dessutom ger Isaak, Dalilah och 
Branka uttryck för negativa känslor icke-verbalt fem gånger i de 21 
samtalen,30 men negativa känslor uttrycks som sagt aldrig med några verbala 
svenska fasta uttryck liknande dem som görs på arabiska eller engelska. 

                                                      
30 Isaak gör det två gånger i samtal 0, Dalilah två gånger i samtal 8 och Branka gör det en gång i 
samtal 12. 
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Däremot används ett fast uttryck på italienska i form av ”mamma mia” 
(min mamma) två gånger i de 114 samtalen som uttryck för negativa känslor, 
liksom det arabiska ”walla” vid ett tillfälle. I övrigt används ”walla” för att 
uttrycka löften i olika samtal.  
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(skit) och ”fucking” (jävla) samt de pejorativa värderingarna ”bitch” (hora) 
och ”losers” (förlorare). Även på arabiska uttrycks en negativ värdering en 
gång när Dalilah kallar Isaak för ”haiwan” ([ditt] djur) i samtal 7. Att 
svordomar och pejorativer uttrycks med en annan kod, som engelska eller 
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om eventuella ansiktshot när de på svenska yttrar svordomarna ”jävla” och 
”fan” två gånger i samtalen. 
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när hon två gånger i samtal 8 respektive 12 yttrar tvingande direktiv med hot 
på svenska mot Branka som inte tycks vilja läsa upp sin dagbokstext. Däremot 
kodväxlar Dalilah i samtal 3 när hon skriker ”ella shahata” till Isaak, vilket 
betyder ”med sandalen” och innebär att hon hotar att slå honom.  

Sex stycken hälsnings- och avskedsfraser yttras på olika europeiska språk, 
såsom italienska (ciao), engelska (good bye) och spanska (adios), liksom en 
s.k. ”halvhälsning” ”what’s up” (Schegloff 1991) (se avsnitt 6.4.1.2), som 
också görs på engelska i gruppsamtalen. Detta kan jämföras med fem 
hälsningsfraser och en avskedsfras som yttras på svenska i de 21 samtal i vilka 
Isaak, Dalilah eller Branka deltar.  
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kodväxlade språkhandlingar på engelska och italienska för att, som det tycks, 
skämta. Det sker t.ex. när de använder kodväxlade hälsnings- och 
avskedsfraser som skämt framför kameran. Dock verkar det inte skämtas på 
svenska med några särskilda uttryck någon gång i de 21 fintranskriberade 
gruppsamtalen. Isaak säger emellertid explicit två gånger i olika samtal att han 
skojar. Den ena gången består skämtet av att han efter ett genomfört samtal 
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varpå han tillägger att han skojar (samtal 18), och den andra gången kallar han 
Dalilah för ”tönt” men skyndar sig att tillägga att han skojar innan hon hinner 
reagera (samtal 15). En annan gång frågar Dalilah Isaak om han skojar sedan 
han yttrat en tur på svenska, men Isaak tycks ignorera frågan och upprepar 
istället den föregående turen. Att det emellertid skämtas några gånger genom 
kodväxling till engelska i samtalen kan jämföras med Reiff (2002:203–232) 
som funnit att dansk-turkiska elever från årskurs 5 och uppåt i gruppsamtal 
använder engelskan för att t.ex. ha kul eller för att underhålla de övriga i 
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Av tabellen ovan framgår att engelska är det absolut vanligaste språk som 
eleverna kodväxlar till, vilket sker 42 gånger. Att engelskan ligger i topp 
skulle kunna bero på att det språket omger dagens ungdomar i Sverige 
dagligen genom medier och sociala medier och att de använder det där, samt 
att alla läser det i skolan från tidig ålder. Likaså kan det engelska språket ses 
som ett prestigespråk i samhället (Norrby och Håkansson 2010:67) och även 
som statusfyllt bland ungdomar (Holmen 2006:37). Därefter följer arabiskan 
som används ungefär hälften så ofta som engelskan i gruppsamtalen, nämligen 
19 gånger. Dessutom kodväxlar eleverna till italienska, spanska och albanska 
i samtalen men bara någon eller några enstaka gånger vardera.  

6.2 Kan olika sorters uttryck kopplas till olika 
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(i Guds den barmhärtige förbarmarens namn), ”astaschfir allahi ladim” (jag 
ber Gud den allsmäktige om förlåtelse), ”la ila ha ila llah” (det finns ingen 
Gud utom Gud) och ”alhamdu lilah” (pris ske Gud). Hit skulle även den 
arabiska fasta frasen ”walla” (vid Gud), som används sju gånger i samtalen, 
och den engelska fasta frasen ”oh my God” (å Herre Gud), som yttras 13 
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väcka religiösa konnotationer eller inte. Både ”oh my God” och ”walla” kan 
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dessa uttryck kan höras och ses användas dagligen bland ungdomar nu för 
tiden, oavsett deltagarnas förstaspråk. Vad som däremot framgår av de 
interaktionella analyserna ovan är att de ovannämnda kodväxlade fasta 
uttrycken används för att ge uttryck för negativa och någon gång också för 
positiva känslor. Inga liknande uttryck yttras dock på svenska i de 21 
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svenska vad han kände en kväll när han inte kunde somna (han hade ”ont i 
huvudet”, respektive ”skitont i huvudet”). Dessutom ger Isaak, Dalilah och 
Branka uttryck för negativa känslor icke-verbalt fem gånger i de 21 
samtalen,30 men negativa känslor uttrycks som sagt aldrig med några verbala 
svenska fasta uttryck liknande dem som görs på arabiska eller engelska. 

                                                      
30 Isaak gör det två gånger i samtal 0, Dalilah två gånger i samtal 8 och Branka gör det en gång i 
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som bara kodväxlar en gång gäller att deras namn är uppställda i alfabetisk 
ordning i tabellen. I spalten till höger om elevernas namn anges deras 
förstaspråk. Att känna till elevernas förstaspråk är intressant för det visar om 
eleverna växlar språk till just sina förstaspråk eller inte. Om man använder 
språk som inte är ens förstaspråk och därmed egentligen inte ”tillhör en själv” 
(Rampton 1995:485 min översättning) i interaktionen kan man sägas göra s.k. 
språköverskridanden (se avsnitt 1.2.4). Frågan är var gränsen går för det eller 
de språk som kan anses tillhöra ”en själv”. I dagens svenska samhälle undrar 
jag om det inte snart är möjligt att säga att engelska språket tillhör alla 
ungdomar även om det inte är deras förstaspråk. De läser språket i skolan från 
tidig ålder och hör det dagligen via teve, radio och internet, när de lyssnar på 
musik, ser film och videor och spelar spel m.m. Det är också vanligt att barn 
läser, skriver och talar på engelska i och på t.ex. sina mobiler, pekplattor eller 
datorer i sina dagliga fritidssysselsättningar. Den engelska som används via 
dessa medier skulle kunna sägas tillhöra dagens ungdomar och jag väljer 
därför att se att eleverna kodväxlar snarare än språköverskrider när de växlar 
språk till engelska i sina gruppsamtal. Däremot menar jag att vi kan tala om 
språköverskridande när elever använder andra språk som de kanske egentligen 
inte behärskar i någon större utsträckning, som t.ex. italienskan och i vissa fall 
också spanskan och arabiskan i mitt material. Se Tabell 6.2 nedan, i vilken 
siffror i normal stil indikerar kodväxling och i fet kursiv stil indikerar fall av 
språköverskridande. Tabellen är uppställd i frekvensordning från flest antal 
kodväxlingar till minst antal. Bland de elever som bara kodväxlar en gång är 
eleverna uppställda i alfabetisk ordning. 
 

Tabell 6.2 Elever, förstaspråk och kodväxlingar 
Elever Första-

språk 
Totalt  
antal  
KV31 

Antal  
KV  
på 
alba- 
nska 

Antal  
KV  
på  
ara- 
biska 

Antal  
KV  
på  
enge- 
lska 

Antal  
KV  
på  
italie- 
nska 

Antal 
KV 
på 
span- 
ska 

Isaak somaliska 13  5 8   
Dalilah  arabiska 11  7 4   
Lehan georgiska 9  1 6 2  
Ceria spanska 8  1 7   
Zoya arabiska 7  5 1 1  
Safije albanska 5 1  4   
Chris engelska 3   2  1 
Burim arabiska 2  2    
Aisha arabiska 1   1   

                                                      
31 KV står i tabellen för kodväxlingar. 

 
 
 
 
 

98 

gruppen, vilket de gör mer eller mindre framgångsrikt. Det är förvisso inte 
särskilt vanligt att eleverna i mina samtal skämtar på engelska och de skämtar 
heller inte med fasta fraser på svenska. Däremot tycks icke-verbalt språk 
användas som förstärkningar när vissa elever skämtar verbalt i gruppsamtalen. 
Exempelvis vinkar Zoya (arabiska) när hon säger ”ciao” (hej) i samtal 75 samt 
räcker ut tungan och säger ”blaa” (se Exempel 6.4). Dessutom tycks de tre 
eleverna Aisha, Bahira och Chris försöka skämta icke-verbalt när de avslutar 
samtal 25 med att göra fula miner och titta in i kameran innan den stängs av. 
 
SAMMANFATTNING 
Det kan sammanfattningsvis konstateras att eleverna kodväxlar mest till 
engelska, vilket sker över 40 gånger i samtalen. Till arabiska kodväxlar de 
ungefär hälften så ofta gånger, men till italienska, spanska och albanska 
kodväxlar de bara någon eller några gånger vardera.  

Fem grupper av uttryck som yttras på olika språk i gruppsamtalen 
utkristalliserar sig i materialet. Uttryck som kan medföra religiösa 
konnotationer yttras på arabiska, t.ex. ”bismillahi rahmani rahim” (i Guds den 
barmhärtige förbarmarens namn). Eventuellt skulle de fasta uttrycken ”walla” 
(vid Gud) på arabiska och ”oh my God” (å Herrre Gud) på engelska också 
kunna räknas till kategorin uttryck som kan medföra religiösa konnotationer. 
En annan fast fras som uttrycks på italienska i samtalen är ”mamma mia” (min 
mamma). 

Negativa värderingar och negativ kritik uttrycks ibland genom 
kodväxlingar till engelska och arabiska, vilket då kan få en sekundär 
ansiktsbevarande funktion. Emellertid yttras ett antal pejorativa ord även på 
svenska i samtalen. 

Hälsnings- och avskedsfraser yttras både på svenska och på europeiska 
språk som engelska, italienska och spanska i samtalen. Dessutom tycks 
eleverna ibland kodväxla till engelska och italienska för att skämta, vilket görs 
med hjälp av kodväxlade avskeds- och hälsningsfraser.  
 

6.3 Vilka elever kodväxlar, till vilka språk och 
hur ofta? 

Eftersom ett syfte med denna avhandling är att undersöka elevernas 
individuella identitetskonstruktioner i gruppsamtalen är det intressant att se 
vilka elever som kodväxlar, hur ofta de gör det och till vilka språk. Några av 
de elever som kodväxlar har redan nämnts i avsnittet ovan, men i Tabell 6.2 
nedan ges en sammanställning över alla elever som kodväxlar en eller flera 
gånger i samtalen. Tabellen är uppställd i frekvensordning, från den som 
kodväxlar flest gånger till dem som bara gör det en gång vardera. För de elever 
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Tabell 6.3 Språkhandlingar med kodväxlingar 
Totalt antal språkhandlingar med kodväxlingar 6732 
Initiativ 52 
Initiativ informativ expressiv negativ känsla   16  
Initiativ informativ expressiv positiv känsla    2 
Initiativ informativ expressiv känsla övrig  1  
Initiativ informativ expressiv artighetsfras välvilja  8  
Initiativ informativ rapport dagbok   5 
Initiativ informativ rapport annat 5 
Initiativ elicitering söker bekräftelse eller förtydligande    4  
Initiativ elicitering söker information    1  
Initiativ begäran/förslag erbjuda löfte   2  
Initiativ begäran/förslag be om hjälp 1 
Initiativ direktiv tvingande hot  1  
Initiativ direktiv rådgivande råd 6  
Respons 13 
Disprefererad respons expressiv negativ känsla  2 
Disprefererad respons expressiv positiv känsla          1 
Disprefererad respons värdering av andra negativ kritik  1 
Disprefererad respons informativ rapport annat  2 
Disprefererad respons begäran/förslag erbjuda löfte 1 
Disprefererad respons direktiv tvingande instruktion 1 
Prefererad respons expressiv negativ känsla 2 
Prefererad respons expressiv positiv känsla 2 
Prefererad respons värdering av andra positiv komplimang 1 
Uppföljning 2 
Uppföljning bekräftelse 2 

 
Tabellen ovan visar att den allra största delen av kodväxlingarna i 
gruppsamtalen görs som initierande språkhandlingar, 52 stycken. En liten del 
görs som responderande språkhandlingar, 13 stycken, och endast två 
kodväxlingar görs som uppföljande språkhandlingar. Tidigare interaktions-
forskning har uppmärksammat att en viss preferens tycks råda att tala samma 
språk som i föregående tur (jfr Auer 1984:23; Bani-Shoraka och Jansson 
2007:7). Det innebär att språkliga val i responser och uppföljningar kan bero 
på språkvalet i föregående turer. Att det är initiativ som kodväxlas så mycket 
mer än de övriga språkhandlingarna i de 114 gruppsamtalen i min studie 
framstår då som extra intressant. Det verkar alltså inte bara vara föregående 
tur som är relevant för kodvalet, utan vid initierande språkhandingar tycks 

                                                      
32 Denna siffra överensstämmer inte med antalet kodväxlingar som t.ex. anges i tabell 6.2, vilket 
beror på att flera kodväxlingar kan ingå i en enda språkhandling och tvärtom.  
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Branka bosniska 1   1   
Bryssa dari 1   1   
Eric svenska 1   1   
Kaila thailändska 1   1   
Latifa arabiska 1  1    
Manal somaliska 1   1   
Driton arabiska 1   1   

 
Tabellen ovan visar att Isaak (somaliska) och Dalilah (arabiska) är de elever 
som kodväxlar flest gånger av alla i gruppsamtalen. Isaak gör det 13 gånger 
och Dalilah elva. Isaak kodväxlar oftare till engelska (åtta gånger) än arabiska 
(fem gånger), men för Dalilah är det tvärt om. Hon kodväxlar sju gånger till 
arabiska och fyra gånger till engelska. Isaaks bruk av arabiska kan ses som 
fall av språköverskridanden eftersom hans förstaspråk är somaliska och han 
bara verkar använda fasta fraser med uttryck som kan medföra religiösa 
konnotationer när han talar arabiska. När Dalilah säger något annat på arabiska 
till Isaak reagerar han inte. Därför kodar jag Isaaks bruk av arabiska som fall 
av språköverskridanden. Däremot gör Dalilah, vars förstaspråk är arabiska, 
enbart kodväxlingar och inga språköverskridanden alls i de gruppsamtal hon 
deltar i. Branka kodväxlar endast en gång i gruppsamtalen och då till engelska. 
Sammantaget framgår av tabellen ovan att de tre fokuseleverna tillsammans 
kodväxlar i hela eller delar av 25 språkhandlingar. Det innebär att 3 % av det 
totala antalet språkhandlingar (812) de gör i de 21 finstranskriberade samtalen 
kodväxlas.  

Bland de övriga elever som kodväxlar gör Lehan (georgiska) det nio 
gånger, men ingen gång till sitt förstaspråk georgiska, utan enbart till engelska 
sex gånger och genom språköverskridanden till italienska två gånger och till 
arabiska en gång. Endast tre av de övriga elevernas kodväxlingar görs som 
språköverskridanden, visar tabellen ovan. Vidare kodväxlar Ceria åtta gånger, 
Zoya sju gånger och Safije fem. De övriga deltagare som kodväxlar i samtalen 
gör det tre gånger var eller färre.  

6.4 Kodväxlade språkhandlingars funktioner 
För att få syn på kodväxlingarnas funktion i gruppsamtalen har de kodats för 
språkhandlingar, utifrån analysmodellen som beskrivits i kapitel 5, en 
modifierad version av Exchange Structure Model (Tsui 1994). I Tabell 6.3 
nedan ges en kvantitativ överblick över språkhandlingarna med kodväxlingar. 
Tabellen delas in i initierande språkhandlingar (initiativ), responderande 
språkhandlingar (responser) och uppföljande språkhandlingar (uppföljningar). 
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Tabell 6.3 Språkhandlingar med kodväxlingar 
Totalt antal språkhandlingar med kodväxlingar 6732 
Initiativ 52 
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Initiativ informativ expressiv artighetsfras välvilja  8  
Initiativ informativ rapport dagbok   5 
Initiativ informativ rapport annat 5 
Initiativ elicitering söker bekräftelse eller förtydligande    4  
Initiativ elicitering söker information    1  
Initiativ begäran/förslag erbjuda löfte   2  
Initiativ begäran/förslag be om hjälp 1 
Initiativ direktiv tvingande hot  1  
Initiativ direktiv rådgivande råd 6  
Respons 13 
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Uppföljning bekräftelse 2 

 
Tabellen ovan visar att den allra största delen av kodväxlingarna i 
gruppsamtalen görs som initierande språkhandlingar, 52 stycken. En liten del 
görs som responderande språkhandlingar, 13 stycken, och endast två 
kodväxlingar görs som uppföljande språkhandlingar. Tidigare interaktions-
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tur som är relevant för kodvalet, utan vid initierande språkhandingar tycks 

                                                      
32 Denna siffra överensstämmer inte med antalet kodväxlingar som t.ex. anges i tabell 6.2, vilket 
beror på att flera kodväxlingar kan ingå i en enda språkhandling och tvärtom.  
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Branka bosniska 1   1   
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Driton arabiska 1   1   
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löften, uppmaningar, att be om hjälp, att söka bekräftelse, att rapportera samt 
att följa upp och bekräfta.  

Den största kategorin kodväxlade språkhandlingar i gruppsamtalen är 
expressiver som primärt uttrycker talarens känslor, attityder eller artighet och 
välvilja. Jag ser här känslor som diskursiva fenomen, i enlighet med Cekaite 
m.fl. som beskriver dem som ”socialt uppvisade och tillskrivna […] 
emotioner, snarare än ’faktiska’ inre tillstånd” (2003:133, kursivering i 
original). Därför vill jag betona att jag i mina analyser inte gör anspråk på att 
säga något om talarens verkliga inre känslor eller relationer mellan dessa och 
talarens yttranden. De antaganden om expressiva språkhandlingar som görs 
bygger istället på det semantiska innehållet i talarens yttrande i relation till 
kotexten i interaktionen och till den lokala kontexten i situationen.  

Expressiva språkhandlingar som ger uttryck för känslor kan delas in i dem 
som ger uttryck för positiva respektive negativa känslor. I mina analyser har 
jag utgått från följande definition av de olika känslorna:  

 
positiva känslor ser jag som 

• glädje, lycka, tillfredsställelse, nöjdhet, lättnad, lugn och trygghet, 
 

negativa känslor ser jag som 
• ilska, frustration, irritation, olycka, otillfredsställelse, 

missnöjdhet, oro, avsmak, nervositet och rädsla. 
 

Dessutom tillkommer förvåning, en känsla som jag emellertid menar kan vara 
både positiv och negativ beroende på given situationskontext. 

Sekundära funktioner som förekommer i gruppsamtalen kan vara makt, 
skämt och ansiktsbevarande. 

Följande kategorier med funktioner redovisas nedan: uttrycka negativa 
känslor, ta avsked och hälsa, uttrycka positiva känslor, uppmana, söka 
förtydligande eller bekräftelse, lova, följa upp och bekräfta, värdera samt be 
om hjälp. Uppställningen nedan bygger på frekvens från den vanligast 
förekommande primära funktionen i gruppsamtalen till den minst vanliga 
primära funktionen.  

 

6.4.1.1 Uttrycka negativa känslor  
De vanligaste språkhandlingarna med kodväxlingar som eleverna gör i 
gruppsamtalen har funktionen att uttrycka negativa känslor i form av 
frustration, nervositet, avsmak och förvåning, vilket sker 18 gånger i 
gruppsamtalen. Det vanligaste sättet för eleverna att uttrycka detta är genom 
att använda engelskans Oh my God, vilket görs sammanlagt 13 gånger i 
gruppsamtalen. Det sker t.ex. i samtal 15, i vilket Dalilah (arabiska) tre gånger 
ger uttryck för negativa känslor av frustration genom kodväxlade 
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större möjligheter att kodväxla ges. Det kan dock tilläggas att ingen gång 
uppstår hela kodväxlade utbyten i gruppsamtalen, d.v.s. ingen gång följs ett 
kodväxlat initiativ upp av en kodväxlad respons och ingen gång görs heller 
några kodväxlade uppföljningar på kodväxlade responser i gruppsamtalen. 

Olika språks funktion i muntlig interaktion har undersökts tidigare av bl.a. 
Rampton (2005 [1995]) som visat att ungdomar i multietniska förorter i södra 
England använder varandras olika språk (s.k. crossing eller språk-
överskridande) för att markera sina relationer till det omgivande samhället, 
vilket även t.ex. Quist (2000) har funnit om ungdomar i ett multietniskt 
område i Köpenhamn samt Svendsen och Røyneland (2008) om ungdomar i 
multietniska områden i Oslo. I min studie förekommer relativt få fall av 
kodväxling och ännu färre fall av språköverskridande (se Tabell 6.2). Detta 
resultat borde med hänvisning till ovannämnda studier antyda att mina elever 
inte markerar sina relationer till det omgivande samhället språkligt. Jag kan 
dock konstatera att vissa elever i min studie språköverskrider till italienska, 
spanska och arabiska. Det språk som allra oftast kodväxlas till i gruppsamtalen 
är engelska, vilket skulle kunna innebära att eleverna stundtals markerar sina 
relationer till det omgivande samhället som unga världsmedborgare. Att tala 
engelska kan eventuellt också medföra viss prestige för eleverna (jfr Holmen 
2006:35–40), men det framgår inte av gruppsamtalen eftersom eleverna inte 
diskuterar detta i interaktionerna.  

Språkhandlingarna med kodväxlingar får olika funktioner i gruppsamtalen 
och vissa språkhandlingar får mer än en funktion, vilket visserligen gäller även 
för några språkhandlingar som yttras på svenska. Därför delas funktionerna in 
i primära och sekundära i den kvalitativa redovisningen nedan och 
beskrivningen inleds med de kodväxlade språkhandlingarnas primära 
funktioner i gruppsamtalen. I de fall sekundära funktioner samtidigt 
förekommer redovisas de i anslutning till de primära funktionerna. 
Redovisningen görs tematiskt, vilket innebär att både initierande och 
responderande språkhandlingar kan redovisas under samma rubrik eftersom 
handlingarna ibland uttrycker samma funktion i interaktionerna oavsett om 
kodväxlingen görs som initiativ eller respons. Det ska tilläggas att den 
eventuella funktionen att belägga en talare av ett visst språk med prestige 
kommer att bortses ifrån här. Det görs eftersom det inte framgår av de 
inspelade gruppsamtalen om eleverna uppfattar bruket av engelska, eller andra 
västerländska språk som italienska och spanska, eller för den delen arabiska 
som är ett av de största språk som talas på elevernas skola, som prestigefyllt 
eller inte.  

6.4.1 Primära och sekundära funktioner 
Sammantaget har jag funnit att språkhandlingarna med kodväxlingar har ett 
drygt tiotal olika primära funktioner i gruppsamtalen. Det rör sig om att ge 
uttryck för negativa och positiva känslor, hälsningar och avsked, värderingar, 
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kameran och om vad Dalilah och de andra kan göra med den för att se vad de 
filmar. Dalilah gör då en disprefererad respons och ger uttryck för en negativ 
känsla som hon förstärker genom att kodväxla när hon säger ”astaschfir allahi 
ladim”, vilket betyder ”jag ber Gud den allsmäktige om förlåtelse”. Det är ett 
uttryck som kan medföra religiösa konnotationer och används när man ser 
någon annan begå en synd. Dalilah ger uttryck för en negativ känsla av 
frustration och tycks be Gud om förlåtelse å Erics vägnar. Den kodväxlade 
språkhandlingen får därmed dessutom en sekundär ansiktsbevarande funktion 
för Eric (jfr Brown och Levinson 1987). Ytterligare en sekundär funktion som 
den kodväxlade språkhandlingen har är att den fungerar som en maktresurs 
för Dalilah, vilken medför att hon kan besluta att Erics handling är opassande 
och felaktig när han som utomstående elev lägger sig i det pågående 
gruppsamtalet.  

Den primära funktionen att genom kodväxling uttrycka negativa känslor 
sker också i samtal 54, vilket beskrevs i inledningen av kapitel 6. I detta samtal 
använder Lehan (georgiska) italienskan som kontextualiseringssignal två 
gånger när han yttrar uttrycket ”mamma mia” (min mamma) i både en 
responderande och en initierande språkhandling för att uttrycka känslor av 
frustration i sitt samtal med Kaila (thailändska). 

Kodväxlade språkhandlingar som ger uttryck för negativ känsla av 
nervositet förekommer också i gruppsamtalen. Det ger t.ex. Driton (albanska) 
uttryck för när han ska inleda uppläsningen av sin dagbokstext i samtal 63 och 
säger ”oh my god” (å herre Gud) till sina kamrater samtidigt som han lutar sig 
tillbaka och håller upp sin bok som ett tak framför sin panna, som för att 
gömma sig. Han tar därefter ner boken, växlar till svenska och uppmanar med 
låg ljudvolym de andra deltagarna att inte stressa honom innan han sätter igång 
att läsa upp sin dagbokstext. 

I vissa fall används också kodväxlade språkhandlingar för att ge uttryck 
för en negativ känsla av förvåning34 i gruppsamtalen. När förvåning uttrycks 
indikerar det enligt Wilkinson och Kitzinger (2006) att något föregående tal, 
utifrån sociala bedömningar, är oväntat, exceptionellt eller ovanligt och därför 
utgör en källa till förvåning. Den som yttrar förvåningen intar en ställning som 
indikerar att en normativ förväntan har brutits. Aisha (arabiska) gör detta när 
hon ger uttryck för en sådan negativ känsla av förvåning i samtal 37, i vilket 
även Chris (engelska) och Bahira (arabiska) deltar. Exemplet nedan inleds 
med att Chris återberättar sin korta dagbokstext: 
  

                                                      
34 Beroende på den lokala samtalskontexten skulle uttryck för förvåning även kunna indikera en positiv 
känsla, men analysresultatet antyder här att samtalsdeltagarna ger uttryck för en negativ känsla.  
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språkhandlingar33 på grund av den besvärliga situation som uppstår i 
grupprummet när ingen av eleverna tycks veta hur man startar diktafonen och 
Isaak och Dalilah också inledningsvis har haft problem med 
kamerainspelningen på pekplattan. Genom att kodväxla förstärker Dalilah 
uttrycket för de negativa känslorna inför lyssnarna och kodväxlingen som 
kontextualiseringssignal visar då för dem hur yttrandet ska uppfattas. Exempel 
6.1 nedan börjar på rad 78 för att visa att samtalet har pågått länge och 
föregåtts av mycket diskussion och dispyter. Eleverna har ännu inte kommit 
igång med själva uppgiften att läsa ur sina dagböcker och diskutera dem när 
interaktionen i utdraget inleds med att Dalilah skriker ut ett direktiv till sina 
kamrater och undrar om någon kan ”köra på”, alltså starta, ”den där skiten”, 
d.v.s. diktafonen (rad 78):  
 
Exempel 6.1 Initiativ informativ expressiv negativ känsla av frustration, inklusive 
kodväxling till engelska och arabiska (ur samtal 15) 

78 DAL: ((skriker)) KAN NÅN KÖRA PÅ DEN DÄR SKITEN  
79  ⌈NÅN GÅNG ((pekar på diktafonen med utsträckt hand))⌉ 
80 BRA: ⌊  ((drar upp axlarna))       ja vet inte hur man gö:r          ⌋ 

➔81 DAL: oh  my  go- vilken nördar där ä 
 *å herre gu-*  
➔82 DAL:  الاله اال هللا 
 la ila:ha illa lla:h 
 *det finns ingen gud utom gud* 

83 ((sträcker ut handen mot diktafonen)) 
84 ISA: det ä alltid du som startar           
 

Av exemplet ovan framgår att Dalilah (arabiska) kodväxlar till engelska när 
Branka (bosniska) på svenska har sagt att hon inte vet hur man startar 
diktafonen (rad 80). Dalilah gör då en initierande expressiv språkhandling och 
ger uttryck för en negativ känsla när hon säger ”oh my go-” (å herre Gu(d)) 
på rad 81. Detta är den vanligast förekommande kodväxlade fasta frasen i 
gruppsamtalen. Strax därefter fortsätter Dalilah att ge uttryck för en negativ 
känsla genom att kodväxla till arabiska när hon säger ”la ila ha illa llah” (rad 
82). Uttrycket betyder ”det finns ingen Gud utom Gud”. Av sekventialiteten i 
samtalet framgår att det kodväxlade uttrycket tillsammans med det faktum att 
Dalilah skriker ut ett direktiv till kamraterna (rad 78–79), blir emotsagd (rad 
80), och delar ut negativ kritik till kamraterna (rad 81) också bidrar till och 
förstärker uttrycket av den negativa känslan. 

Även i samtal 3 ger Dalilah uttryck för en negativ känsla av frustration, 
vilket sker när hon blir avbruten i sin återberättelse av sin dagbokstext av 
någon, förmodligen Eric, som öppnar dörren utifrån och börjar prata om 
                                                      
33 Två av de tre gångerna syns i Utdrag 6.1 ovan. 



 
 
 
 
 

105 

kameran och om vad Dalilah och de andra kan göra med den för att se vad de 
filmar. Dalilah gör då en disprefererad respons och ger uttryck för en negativ 
känsla som hon förstärker genom att kodväxla när hon säger ”astaschfir allahi 
ladim”, vilket betyder ”jag ber Gud den allsmäktige om förlåtelse”. Det är ett 
uttryck som kan medföra religiösa konnotationer och används när man ser 
någon annan begå en synd. Dalilah ger uttryck för en negativ känsla av 
frustration och tycks be Gud om förlåtelse å Erics vägnar. Den kodväxlade 
språkhandlingen får därmed dessutom en sekundär ansiktsbevarande funktion 
för Eric (jfr Brown och Levinson 1987). Ytterligare en sekundär funktion som 
den kodväxlade språkhandlingen har är att den fungerar som en maktresurs 
för Dalilah, vilken medför att hon kan besluta att Erics handling är opassande 
och felaktig när han som utomstående elev lägger sig i det pågående 
gruppsamtalet.  

Den primära funktionen att genom kodväxling uttrycka negativa känslor 
sker också i samtal 54, vilket beskrevs i inledningen av kapitel 6. I detta samtal 
använder Lehan (georgiska) italienskan som kontextualiseringssignal två 
gånger när han yttrar uttrycket ”mamma mia” (min mamma) i både en 
responderande och en initierande språkhandling för att uttrycka känslor av 
frustration i sitt samtal med Kaila (thailändska). 

Kodväxlade språkhandlingar som ger uttryck för negativ känsla av 
nervositet förekommer också i gruppsamtalen. Det ger t.ex. Driton (albanska) 
uttryck för när han ska inleda uppläsningen av sin dagbokstext i samtal 63 och 
säger ”oh my god” (å herre Gud) till sina kamrater samtidigt som han lutar sig 
tillbaka och håller upp sin bok som ett tak framför sin panna, som för att 
gömma sig. Han tar därefter ner boken, växlar till svenska och uppmanar med 
låg ljudvolym de andra deltagarna att inte stressa honom innan han sätter igång 
att läsa upp sin dagbokstext. 

I vissa fall används också kodväxlade språkhandlingar för att ge uttryck 
för en negativ känsla av förvåning34 i gruppsamtalen. När förvåning uttrycks 
indikerar det enligt Wilkinson och Kitzinger (2006) att något föregående tal, 
utifrån sociala bedömningar, är oväntat, exceptionellt eller ovanligt och därför 
utgör en källa till förvåning. Den som yttrar förvåningen intar en ställning som 
indikerar att en normativ förväntan har brutits. Aisha (arabiska) gör detta när 
hon ger uttryck för en sådan negativ känsla av förvåning i samtal 37, i vilket 
även Chris (engelska) och Bahira (arabiska) deltar. Exemplet nedan inleds 
med att Chris återberättar sin korta dagbokstext: 
  

                                                      
34 Beroende på den lokala samtalskontexten skulle uttryck för förvåning även kunna indikera en positiv 
känsla, men analysresultatet antyder här att samtalsdeltagarna ger uttryck för en negativ känsla.  
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språkhandlingar33 på grund av den besvärliga situation som uppstår i 
grupprummet när ingen av eleverna tycks veta hur man startar diktafonen och 
Isaak och Dalilah också inledningsvis har haft problem med 
kamerainspelningen på pekplattan. Genom att kodväxla förstärker Dalilah 
uttrycket för de negativa känslorna inför lyssnarna och kodväxlingen som 
kontextualiseringssignal visar då för dem hur yttrandet ska uppfattas. Exempel 
6.1 nedan börjar på rad 78 för att visa att samtalet har pågått länge och 
föregåtts av mycket diskussion och dispyter. Eleverna har ännu inte kommit 
igång med själva uppgiften att läsa ur sina dagböcker och diskutera dem när 
interaktionen i utdraget inleds med att Dalilah skriker ut ett direktiv till sina 
kamrater och undrar om någon kan ”köra på”, alltså starta, ”den där skiten”, 
d.v.s. diktafonen (rad 78):  
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33 Två av de tre gångerna syns i Utdrag 6.1 ovan. 
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SAMMANFATTNING  
Analysen av de 114 samtalen ger vid handen att den vanligaste funktionen när 
kodväxlingar tas i bruk verkar vara att uttrycka negativa känslor när någonting 
problematiskt inträffar i den pågående situationen eller i den situation som 
diskuteras utifrån elevernas dagbokstexter, vilket sker 18 gånger i samtalen. 
Det görs 16 gånger i initierande språkhandlingar och två gånger i 
responderande språkhandlingar. Analysen visar att de negativa känslor som 
ges uttryck för genom kodväxlingar motsvaras av frustration, nervositet, 
förvåning och avsmak.  

Det vanligaste kodväxlade uttrycket för att uttrycka negativ känsla i 
samtalen är den engelska fasta frasen ”oh my God” (å herre Gud). Det används 
t.ex. som uttryck för frustration i samtalen. Dessutom används fasta uttryck 
som kan frambringa religiösa konnotationer på arabiska för att uttrycka 
frustration, t.ex. ”la ila ha illa llah” (det finns ingen Gud utom Gud) och 
”astaschfir allahi ladim” (jag ber Gud den allsmäktige om förlåtelse). Negativ 
känsla uttrycks också genom kodväxling till italienska genom bruket av frasen 
”mamma mia” (min mamma). 

Även för att ge uttryck för nervositet används den engelska fasta frasen 
“oh my God” (å herre Gud), men framför allt används den som uttryck för 
förvåning i samtalen, p.g.a. vad någon tidigare sagt i samtalet eller något annat 
som händer i samtalet. 

Kodväxling används också för att ge uttryck för en negativ känsla av viss 
avsmak i ett av samtalen, vilket görs genom det upprepade bruket av det 
engelska ordet ”awful” som svar på en fråga om hur det känns när en av 
eleverna berättar att hon var sjuk en natt.  

 

6.4.1.2 Hälsa och ta avsked 
I gruppsamtalen består det näst största antalet kodväxlade språkhandlingar av 
expressiva artighetsfraser i form av uttryck för hälsning eller avsked. De fasta 
avskedsuttryckens syfte är att ta avsked innan samtalet avslutas eller innan 
turen att läsa upp sin dagbokstext lämnas över till nästa deltagare. Ett sådant 
exempel finns i samtal 12, i vilket Dalilah försöker avsluta samtalet hon hållit 
med Isaak och Branka genom att använda fasta avskedsuttryck både på 
svenska och engelska, se Exempel 6.3 nedan.  

  
Exempel 6.3 Initiativ informativ artighetsfras välvilja, inklusive kodväxling till 
engelska (ur samtal 12) 

1 DAL: kan du berätta lite mer om ögonblicket BARA OM DU VILL 
2 BRA: nä ((rynkar näsan)) jag vill inte ((sätter upp båda händerna  
3 mot Dalilah och för ner dem under bordet med öppna  
4 handflator)) 
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Exempel 6.2 Initiativ informativ expressiv negativ känsla av förvåning, inklusive 
kodväxling till engelska (ur samtal 73) 

1 CHR: okej jag ska gå på bio idag 
2 AIS:  ∆va det allt∆ 
3 CHR: um 
4 AIS: ((°fnittrar°)) 
5 CHR:  äm va tänkte du när jag läste °å varför° 
6 AIS: vilken film ska du kolla på 
7 CHR:  the hunger games catching fire 
8 BAH: va↑ 
9 AIS: va↗ ((rynkar näsan)) 
10 A & B:  ⌈      ((skrattar))   ⌉ 
11 CHR: ⌊the hunger games catching fire⌋ 

➔12 AIS: ☺ oh my god ☺ 
 *☺ å herre gud ☺* 
13 BAH: okej 
14 AIS: um de e krig krigs ⌈  nånting   ⌉ 
15 CHR:  ⌊nej typ alltså⌋≋ 
16 BAH:    ((tittar in i kameran och räcker ut tungan 2 gånger)) 
17 CHR: ≋ det är två- (.) man kan inte beskriva den 
18 AIS: okej 
19 CHR:  hur kändes det när jag läste 
 

Exemplet ovan visar att Aisha ger uttryck för en negativ känsla av förvåning, 
först genom att efterfråga ett förtydligande och rynka på näsan (rad 9) när 
Chris har sagt att han ska se en barnförbjuden film samma dag och sedan 
förstärker hon uttrycket för den negativa känslan av förvåning genom att 
kodväxla till engelska och säga ”oh my God” (å herre Gud) när han har 
upprepat filmens titel (rad 11–12). Eleverna tycks ha olika uppfattningar om 
filmen och diskuterar dess innehåll kort, innan Chris går vidare med 
stödfrågorna (rad 14–19). 

Även en negativ känsla av viss avsmak ges uttryck för genom en kodväxlad 
språkhandling i gruppsamtalen, vilket sker i samtal 76 när Ceria (spanska) 
talar med Bryssa (persiska). Ceria återberättar sin dagbokstext, i vilken 
framkommer att hon var sjuk och röd som en tomat under fredagsnatten och 
hennes mamma ringde 1177. Bryssa frågar då Ceria hur det kändes, varpå 
Ceria svarar med tillgjord röst och emfas att ”det kändes AWFUL AWFUL” 
(hemskt hemskt), vilket tillsammans med kodväxlingen till engelska 
kontextualiserar yttrandet som uttryck för en negativ känsla av viss avsmak.  
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Exemplet ovan visar att Aisha ger uttryck för en negativ känsla av förvåning, 
först genom att efterfråga ett förtydligande och rynka på näsan (rad 9) när 
Chris har sagt att han ska se en barnförbjuden film samma dag och sedan 
förstärker hon uttrycket för den negativa känslan av förvåning genom att 
kodväxla till engelska och säga ”oh my God” (å herre Gud) när han har 
upprepat filmens titel (rad 11–12). Eleverna tycks ha olika uppfattningar om 
filmen och diskuterar dess innehåll kort, innan Chris går vidare med 
stödfrågorna (rad 14–19). 

Även en negativ känsla av viss avsmak ges uttryck för genom en kodväxlad 
språkhandling i gruppsamtalen, vilket sker i samtal 76 när Ceria (spanska) 
talar med Bryssa (persiska). Ceria återberättar sin dagbokstext, i vilken 
framkommer att hon var sjuk och röd som en tomat under fredagsnatten och 
hennes mamma ringde 1177. Bryssa frågar då Ceria hur det kändes, varpå 
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artighetsfras av välvilja och att hälsa på någon. Snarare verkar hennes 
kodväxlade språkhandlingar i dessa fall utgöra en sekundär funktion av skämt. 
Det är dock inte den sekundära funktionen som kodas enligt den valda 
analysmodellen, utan istället språkhandlingens primära funktion. Se Exempel 
6.4 nedan.35  
 
Exempel 6.4 Initiativ informativ expressiv artighetsfras välvilja, inklusive kodväxling 
till italienska (ur samtal 75) 

1 ZOY: berätta och beskriv vad du tänkte och kände  
[…] 
6 alla: ((skrattar))  
7 MAN: det kändes som att- 

➔8 ZOY: ((tittar in i kameran)) cia(o) ((vinkar)) 
   *hej* 

      
 9 ⌈ bla:  ((räcker ut tungan försiktigt)) ⌉  

10 ⌊  ((gör v-tecken med ena handen))  ⌋ 

  
 
Av exemplet ovan framgår att Zoya förmodligen försöker skämta när hon gör 
den till italienska kodväxlade språkhandlingen expressiv artighetsfras välvilja 
genom att hon dels avbryter Manal mitt i hennes pågående tur (rad 7) och dels 
säger ”blaa”, räcker ut tungan och gör v-tecken med ena handen när hon har 
tittat in i kameran och sagt ”ciao” samt vinkat (rad 9–10). Likaså tycks den 
delvis kodväxlade språkhandlingen expressiv artighetsfras välvilja som Zoya 
gör senare i samma samtal snarare ha funktionen av skämt än att verkligen 
                                                      
35 Rad 2–5 utelämnas ur transkriptionen eftersom en av eleverna som yttrar dem inte har lämnat in 
medgivanden om att delta i min forskning. 
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➔5 DAL: HEJ DÅ good bye 
6 *hej då* 
7 BRA: ⌈ ((reser sig från bordet))⌉ 
8 ISA: |  (( reser sig och går  fram | till kameran)) 
9 DAL:  ⌊((stänger av diktafonen)) ⌋ 

 
Exemplet ovan visar att Dalilah försöker avsluta samtalet med hjälp av det 
fasta artighetsuttrycket ”hej då”, som hon förstärker genom att direkt kodväxla 
till engelska och säga ”good bye” (rad 5). Den kodväxlade språkhandlingen 
får då den sekundära funktionen som maktresurs när Dalilah tar på sig s.k. 
deontisk auktoritet (Stevanovic och Peräkylä 2012) och tillskansar sig makten 
att vara den som avgör när samtalet är färdigt och bör avslutas. Ingen besvarar 
hennes initiativ verbalt, utan Isaak och Branka tilldelar Dalilah deontisk 
auktoritet och indikerar genom sina icke-verbala handlingar att de förstår och 
accepterar Dalilahs beslut att avsluta samtalet (rad 7–8), vilket sker när hon 
stänger av diktafonen på rad 9.  

Även Chris (engelska) gör i samtal 26 samma språkhandling, som Dalilah 
i samtalet ovan, men genom att kodväxla till spanska när han säger ”adios” 
(hej då) för att ta avsked och indikera att samtalet han för med Aisha (arabiska) 
och Bahira (arabiska) bör avslutas. Också här får den kodväxlade 
språkhandlingen den sekundära funktionen som maktresurs eftersom eleverna 
därefter är tysta i åtta sekunder, varpå Chris stänger av kameran.  

Värt att notera är mönstret att ingen av deltagarna som yttrar de kodväxlade 
avskedsfraserna får några verbala responser på sina initiativ från någon av de 
andra samtasdeltagarna. Deltagarna som yttrar avskedsfraserna tycks snarare 
interagera med kameran, eller med någon tänkt deltagare bakom kameran, än 
med varandra, vilket kan vara det som leder till att responser från andra 
deltagare uteblir. Kameran kan därmed sägas uppfattas av eleverna som 
ytterligare en deltagare i samtalsgrupperna och de verkar väl medvetna om att 
den finns med i rummet (jfr Schøning och Møller 2009; Speer och Hutchby 
2003). Till exempel tycks Ceria (spanska) interagera med kameran, eller en 
tänkt publik bakom kameran, i samtal 79. Hon gör en till engelska kodväxlad 
expressiv språkhandling i form av en avskedsfras som får en sekundär 
funktion av skämt när hon säger ”bye losers” (hej då förlorare), som om hon 
hade en tänkt publik bakom kameran just innan hon stänger av den. 

Inte bara avskedsfraser används i expressiva kodväxlade språkhandlingar 
i gruppsamtalen, utan även hälsningsfraser. Det kan emellertid konstateras att 
ingen kodväxlad fullständig hälsningsfras används inledningsvis i någon av 
de 114 gruppinteraktionerna. Däremot används sådana expressiva kodväxlade 
språkhandlingar några gånger mitt under pågående samtal. Till exempel gör 
Zoya (arabiska) det två gånger i samtal 75 i vilket Manal (arabiska) och två 
elever till deltar, men ingen av gångerna tycks Zoyas kodväxlade 
språkhandlingar fylla den primära funktionen att uttrycka en expressiv 
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artighetsfras av välvilja och att hälsa på någon. Snarare verkar hennes 
kodväxlade språkhandlingar i dessa fall utgöra en sekundär funktion av skämt. 
Det är dock inte den sekundära funktionen som kodas enligt den valda 
analysmodellen, utan istället språkhandlingens primära funktion. Se Exempel 
6.4 nedan.35  
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[…] 
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➔8 ZOY: ((tittar in i kameran)) cia(o) ((vinkar)) 
   *hej* 
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35 Rad 2–5 utelämnas ur transkriptionen eftersom en av eleverna som yttrar dem inte har lämnat in 
medgivanden om att delta i min forskning. 
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➔5 DAL: HEJ DÅ good bye 
6 *hej då* 
7 BRA: ⌈ ((reser sig från bordet))⌉ 
8 ISA: |  (( reser sig och går  fram | till kameran)) 
9 DAL:  ⌊((stänger av diktafonen)) ⌋ 
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hennes initiativ verbalt, utan Isaak och Branka tilldelar Dalilah deontisk 
auktoritet och indikerar genom sina icke-verbala handlingar att de förstår och 
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deltagare uteblir. Kameran kan därmed sägas uppfattas av eleverna som 
ytterligare en deltagare i samtalsgrupperna och de verkar väl medvetna om att 
den finns med i rummet (jfr Schøning och Møller 2009; Speer och Hutchby 
2003). Till exempel tycks Ceria (spanska) interagera med kameran, eller en 
tänkt publik bakom kameran, i samtal 79. Hon gör en till engelska kodväxlad 
expressiv språkhandling i form av en avskedsfras som får en sekundär 
funktion av skämt när hon säger ”bye losers” (hej då förlorare), som om hon 
hade en tänkt publik bakom kameran just innan hon stänger av den. 

Inte bara avskedsfraser används i expressiva kodväxlade språkhandlingar 
i gruppsamtalen, utan även hälsningsfraser. Det kan emellertid konstateras att 
ingen kodväxlad fullständig hälsningsfras används inledningsvis i någon av 
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vanligen föregås av ett kort hälsningsord och uttrycks som frågor men inget 
egentligt svar förväntas. Möjligen får frågeställaren ett svar som inte 
tillhandahåller någon viktig information (Sacks 1999 [1975]). Båda gångerna 
Lehan gör kodväxlade språkhandlingar i form av halvhälsningar tycks de mer 
få en sekundär funktion av skämt, vilket förstärks av att han samtidigt gör V-
tecken med händerna i samtal 72, än av att vara verkliga expressiver i form av 
artighetsfraser som uttrycker artighet och välvilja eller eliciteringar som söker 
information. Detta kan alltså bekräftas av Schegloffs syn på liknande uttryck 
som ”halvhälsningar” som inte förväntar något svar (1991). Även här kan 
deltagaren som gör den expressiva artighetsfrasen, i detta fall Lehan, sägas 
interagera med en tänkt deltagare bakom kameran. Det är troligt att den 
deltagare som avses i samtalet ovan är jag som forskare, eftersom eleverna 
visste att jag skulle komma att titta på deras inspelade samtal när de var 
färdiga. 
 
SAMMANFATTNING 
Den näst största funktion som de kodväxlade språkhandlingarna i materialet 
fyller är att ta avsked och hälsa. Avsked tas ibland med hjälp av kodväxlingar 
till engelska och spanska i form av ”bye bye”, ”good bye” och ”adios” i några 
samtal. Dels kan dessa uttryck indikera för kamraterna att talaren anser att 
samtalen bör avslutas, dels tycks uttrycken fungera som avskedstaganden från 
den tänkta publiken bakom kameran innan den stängs av. 

Likaså kodväxlas hälsningsfraser i vissa samtal, i form av den delvis 
engelska hälsningen ”hello mamma” och den italienska ”ciao”. Båda dessa 
kodväxlingar får snarare den sekundära funktionen av skämt än den primära 
som hälsningar, och båda förstärks av skämtsamma gester och miner.  

Även kodväxlade så kallade ”halvhälsningar” (Schegloff 1991) görs i 
samtalen som uttryck för hälsningar som egentligen inte förväntar något svar. 
Sådana halvhälsningar yttras ett par gånger av Lehan på engelska i form av 
”what’s up” i gruppsamtalen, förstärkta av att han en gång samtidigt gör V-
tecken med lyfta armar och den andra gången ler stort, vilket ger 
kodväxlingarna den sekundära funktionen av skämt.  

 

6.4.1.3 Uttrycka positiva känslor  
Genom kodväxlade språkhandlingar uttrycks ibland också positiva känslor i 
gruppsamtalen, vilket sker sex gånger sammanlagt. Till exempel gör Isaak det 
i samtal 12 genom att växla språk till arabiska. Exemplet inleds med att Isaak 
läser upp sin dagbokstext för Dalilah och Branka och medan han läser slocknar 
ljuset i taket: 
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hälsa på någon, när hon mitt under två andra deltagares utbyte, lyfter 
diktafonen till sitt öra som en mobil, tittar in i kameran och säger ”hello 
mamma”, d.v.s. ”hej mamma”. Här tycks hon på skämt interagera med en 
tänkt deltagare bakom kameran, i form av sin mamma, snarare än med de 
befintliga deltagarna i grupprummet. Även Schøning och Møller (2009:253–
254) har visat att en deltagare i ett annat inspelat gruppsamtal i skolmiljö 
interagerar med en tänkt deltagare bakom kameran, om än inte via kodväxling. 
I det fallet var den tänkte deltagaren fältarbetaren, varför interaktionen 
emellertid kan förmodas ha skett på allvar, snarare än på skämt som i Zoyas 
fall. 

Till kodväxlade språkhandlingar som uttrycker expressiva artighetsfraser 
skulle också Lehans (georgiska) s.k. ”halvhälsningar” (Schegloff 1991) kunna 
räknas som han gör i samtal 41 när han tittar in i kameran, kodväxlar till 
engelska och säger ”what’s up?” innan han läser upp sin dagbokstext på 
svenska. Samma språkhandling gör han i samtal 72, se nedan, när kamraten 
Kaila (thailändska) precis har läst upp sin dagbokstext på svenska:  
 
Exempel 6.5 Initiativ informativ expressiv artighetsfras välvilja i form av 
halvhälsning, inklusive kodväxling till engelska (ur samtal 72) 

 
1 KAI: […] vi va på Cubus vi hittade massa kläder glittriga kläder  
2 em ⌈           ((skrattar))                          ⌉ 
3 ⌊((sträcker sig efter pappret med stödfrågor))⌋ 

➔4 ZUR: ⌈(( tittar in i kameran ))      what’s up  ((skrattar))⌉   
        *hur är det/vad står på*               
5 ⌊((gör V-tecken  med  båda  händerna  högt  lyfta)) ⌋  

   
6 KAI: ☺vad tänkte du när jag läste☺ 
7 ZUR: mycke glitter 
 

Ovanstående exempel visar att Lehan tar turen sedan Kaila har läst klart sin 
dagbokstext och gör en kodväxlad språkhandling bestående av en expressiv 
artighetsfras i form av en s.k. halvhälsning när han säger ”What’s up” på rad 
4. Schegloff (1991) kallar liknande uttryck för ”halvhälsningar” eftersom de 
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25 ((stänger sin bok)) 
26 DAL: okej e: hu kä- u: va tänkte du på 
27 ISA: jag vet inte 
 

Exemplet ovan visar att en rad saker inträffar när Isaak håller på att läsa upp 
sin dagbokstext. Ljuset i taket slocknar, kamraterna ställer sig upp och Branka 
går och tänder igen (rad 11–17). Detta kan vara störande moment som får 
Isaak att tveka och stöta näven i bordet (rad 19–20). Han fullföljer dock sin 
uppläsning av dagbokstexten och ger därefter uttryck för en expressiv positiv 
känsla, vilken han förstärker genom kontextualiseringssignalen att kodväxla 
till arabiska och säga ”alhamdu lila” (rad 22), vilket betyder ”pris ske Gud”. 
Den kodväxlade språkhandlingens funktion som uttryck för en positiv känsla 
stärks av att Isaak på samma gång ler, och samtidigt gör en klapp med 
händerna, nästan som en applåd (rad 23–24). Sekventialiteten i interaktionen 
visar att det faktum att Isaak ger uttryck för en positiv känsla dels kan bero på 
att han är glad att uppläsningen till slut gick bra trots de störande momenten i 
rummet, dels kan det bero på att han till slut lyckades somna även om det tog 
lång tid, vilket han berättar allra sist i sin dagboksuppläsning innan han gör 
den kodväxlade språkhandlingen och säger ”pris ske Gud” på arabiska (rad 
22). Exakt varför Isaak ger uttryck för en positiv känsla i samtalet ovan tycks 
emellertid svårt att avgöra. 

Isaak ger dock uttryck för en positiv känsla på samma sätt när han i samtal 
16 efter Dalilahs återberättelse av sin dagbokstext kodväxlar till arabiska, gör 
språkhandlingen expressiv positiv känsla och säger ”alhamdu lilah”, alltså 
”pris ske Gud”. Han gör det trots att det var Dalilah som återgav sin 
dagboksbild36 denna gång och inte han själv, vilket skulle kunna indikera att 
den positiva känslan faktiskt hör ihop med dagboksuppläsningen både här och 
i utdraget ovan.  

Likaså kodväxlar Chris (engelska) och ger uttryck för en positiv känsla, i 
samtal 39. I samtalet deltar också Aisha (arabiska), och Bahira (arabiska). 
Utdraget inleds med att Aisha återberättar sin dagbokstext och blir avbruten 
av Chris: 

 
Exempel 6.7 Initiativ informativ expressiv känsla positiv, inklusive kodväxling till 
engelska (ur samtal 39) 

1 AIS: måndag den nionde december idag är det fritidsgård vi får inte 
2 vara inne≈ 

➔3 CHR: ≈☺ YES ☺ 
  *☺ JA ☺* 
4 AIS: ‡tyst‡ (.) för att- ⌈det  är   inte   du ⌉ för att vi va inne i  

                                                      
36 I samtal 14–18 är det elevernas ritade bilder i dagböckerna som är utgångspunkten för deras samtal 
istället för deras skrivna texter.  
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Exempel 6.6 Initiativ informativ expressiv känsla positiv, inklusive kodväxling till 
arabiska (ur samtal 12) 

8 e: måndag fjortonde oktober 
9 tvåtusen (x) igår så kunde jag inte sova för att jag hade ont 
10 i huvudet s:≋ 
11 ((ljuset i rummet slocknar)) 
12 DAL: ((tittar upp i taket)) ao 
13 ISA: ≋sen spelade spel sen så kollade jag på teve läskiga filmer  
14  och tiden gick sakta och ⌈när klockan var tolv⌉≋ 
15 DAL:  |  ((ställer sig upp )) | 
16 BRA:                 ⌊(( går och tänder i taket, 
17 sätter sig igen))                                                 ⌋ 
18 ISA: ≋så gick jag till sängen å la mig och ⌈         ä     ⌉ ≋ 
19 ⌊ ((stöter ena knytnäven  
20 i bordet))     ⌋  

    
 21 DAL: ((sätter sig ner)) 
➔22 ISA: ≋det tog lång tid för mig att sova ⌈☺   هلل الحمد   ☺⌉ 

  ☺ alhamdu lila ☺ 
 *☺ pris ske Gud ☺* 

23  ⌊((slår ihop händerna med 
24  ett klapp))             ⌋  
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36 I samtal 14–18 är det elevernas ritade bilder i dagböckerna som är utgångspunkten för deras samtal 
istället för deras skrivna texter.  
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Exempel 6.6 Initiativ informativ expressiv känsla positiv, inklusive kodväxling till 
arabiska (ur samtal 12) 

8 e: måndag fjortonde oktober 
9 tvåtusen (x) igår så kunde jag inte sova för att jag hade ont 
10 i huvudet s:≋ 
11 ((ljuset i rummet slocknar)) 
12 DAL: ((tittar upp i taket)) ao 
13 ISA: ≋sen spelade spel sen så kollade jag på teve läskiga filmer  
14  och tiden gick sakta och ⌈när klockan var tolv⌉≋ 
15 DAL:  |  ((ställer sig upp )) | 
16 BRA:                 ⌊(( går och tänder i taket, 
17 sätter sig igen))                                                 ⌋ 
18 ISA: ≋så gick jag till sängen å la mig och ⌈         ä     ⌉ ≋ 
19 ⌊ ((stöter ena knytnäven  
20 i bordet))     ⌋  

    
 21 DAL: ((sätter sig ner)) 
➔22 ISA: ≋det tog lång tid för mig att sova ⌈☺   هلل الحمد   ☺⌉ 

  ☺ alhamdu lila ☺ 
 *☺ pris ske Gud ☺* 

23  ⌊((slår ihop händerna med 
24  ett klapp))             ⌋  
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SAMMANFATTNING 
Kodväxlingar som har funktionen att ge uttryck för positiva känslor är den 
tredje största kategorin kodväxlade språkhandlingar i gruppsamtalen. Detta 
görs dels genom så enkla medel som med en interjektion på engelska i form 
av ”YES”, dels genom bruket av den fasta engelska frasen ”oh my God” och 
dels vid något tillfälle genom bruket av en fras som kan ge upphov till religiösa 
konnotationer på arabiska i form av ”alhamdu lilah”.  

Den interaktionella analysen visar att kodväxlingar används som uttryck 
för positiva känslor i gruppsamtalen när talarna reagerar på något som nyss 
nämnts i interaktionerna. Exempelvis säger Chris ”YES” när kamraten Aisha 
har berättat ur sin dagbokstext att ”idag är det fritidsgård vi [flickorna] får inte 
va inne”. Kodväxlingen görs alltså som en reaktion på vad Aisha just har sagt 
i turen som Chris avbryter. Likaså kommenterar Chris innehållet i kamraten 
Bahiras dagbokstext i samtal 37 och ger uttryck för en positiv känsla genom 
kodväxling när han säger ”oh my god jag vill va i Syresta”, alltså i samma stad 
som Bahira just har läst upp att hon har varit i föregående helg. 

 

6.4.1.4 Rapportera 
Den näst största kategorin efter de kodväxlade expressiva språkhandlingarna 
är kodväxlade språkhandlingar med funktionen att rapportera, vilket sker vid 
tolv tillfällen sammantaget. Till exempel sker det när Ceria (spanska) samtalar 
med Bryssa (persiska) och en kamrat till i samtal 81 och Ceria rapporterar vad 
som hände på slöjdlektionen, se Exempel 6.9 nedan. Ceria inleder med att visa 
upp ett streckgubbeansikte med kraftigt ledsen mun i sin dagbok för kameran 
innan hon börjar tala:  
 
Exempel 6.9 Initiativ informativ rapport dagbok, inklusive kodväxling till engelska 
(ur samtal 81) 

1 CER: jag har bråkat med typ alla tjejer i klassen förutom Bryssa  
2 Bahira å massa andra tjejer och på syslöjden kallade Taslim  
3 mig för vahetede fucking åsna så jag kallade henne fucking  
   *jävla*  *jävla 
4 bitch och sen så sa hon fucking åsna igen å då sa jag fucking  
 hora* *jävla*   *jävla 
5 bitch till henne å då gick hon och börja sparka på mig och 
 hora*  
6 det gjorde inte ont först men sen liksom ((rycker på axlarna)) 
7 aha okej det gjorde faktiskt ont så jag började sparka henne 
8 och Safije hon är sjuk i huvet hon låste in mig på toalett och 
9 fråga ut mig och därför ska min mamma komma hit idag 
10 CER: vad tänkte du när jag läste 
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5 ⌊((tittar på Chris))⌋ 
5 ≋korridoren i torsdags  
6 CHR: €∇ a ha hao ∇€ 
7 AIS:  ⌈  °du     också° ⌉ 
8 ⌊((tittar på Bahira))⌋ 
9 BAH: å jag också 
10 CHR: INTE JAG 
 

Av ovanstående exempel framgår att Aisha på svenska säger att ” idag är det 
fritidsgård vi får inte vara inne” (rad 1), varpå Chris avbryter henne och gör 
språkhandlingen expressiv positiv känsla som han förstärker genom att 
kodväxla till engelska och med emfas säga ”YES”, alltså ”JA”, (rad 2). Han 
tycks vara glad för att förbudet att vara inne i fritidsgården gäller flickorna 
men inte honom (rad 3–9). 

Precis som Chris ger Branka uttryck för en positiv känsla som hon 
förstärker genom att kodväxla till engelska en gång i gruppsamtalen, vilket 
sker i samtal 12 när hon i en disprefererad respons säger ”yes” sedan Dalilah 
har antytt att samtalet bör avslutas och stängt av diktafonen. 

Ytterligare en gång ger Chris uttryck för en positiv känsla genom att 
kodväxla till engelska. Det sker i samtal 37 när han har hört Bahira berätta vad 
hon har gjort i Syresta (fingerat ortsnamn) i helgen som gått: 
 
Exempel 6.8 Prefererad respons expressiv känsla positiv, inklusive kodväxling till 
engelska (ur samtal 37) 

1 BAH: ⌈vad kände du när jag läste⌉           
2  ⌊     ((tittar på Chris))          ⌋ 
3 (0.5) 

➔4 CHR: jag kände a:tt (.) oh my god   jag vill va i Syresta 
 *å herre gud* 
5 BAH: ((skrattar)) 
6 BAH:  har du varit med om nåt liknande själv 
7 CHR:  ja jag har varit i Syresta 
 

Av exemplet ovan framgår att Bahira frågar Chris vad han kände när hon läste 
sin dagbokstext (rad 1). Efter en kort paus ger Chris uttryck för en expressiv 
positiv känsla som han förstärker genom kontextualiseringssignalen att 
kodväxla till engelska (rad 4) när han svarar att han kände att ”oh my god” 
han vill vara i Syresta. Det tycks få Bahira att skratta, men hon fortsätter 
därefter att ställa ytterligare en fråga till Chris som svarar enbart på svenska 
nästa gång när han säger att han har varit i Syresta (rad 5–7). 
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SAMMANFATTNING 
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5 ⌊((tittar på Chris))⌋ 
5 ≋korridoren i torsdags  
6 CHR: €∇ a ha hao ∇€ 
7 AIS:  ⌈  °du     också° ⌉ 
8 ⌊((tittar på Bahira))⌋ 
9 BAH: å jag också 
10 CHR: INTE JAG 
 

Av ovanstående exempel framgår att Aisha på svenska säger att ” idag är det 
fritidsgård vi får inte vara inne” (rad 1), varpå Chris avbryter henne och gör 
språkhandlingen expressiv positiv känsla som han förstärker genom att 
kodväxla till engelska och med emfas säga ”YES”, alltså ”JA”, (rad 2). Han 
tycks vara glad för att förbudet att vara inne i fritidsgården gäller flickorna 
men inte honom (rad 3–9). 

Precis som Chris ger Branka uttryck för en positiv känsla som hon 
förstärker genom att kodväxla till engelska en gång i gruppsamtalen, vilket 
sker i samtal 12 när hon i en disprefererad respons säger ”yes” sedan Dalilah 
har antytt att samtalet bör avslutas och stängt av diktafonen. 

Ytterligare en gång ger Chris uttryck för en positiv känsla genom att 
kodväxla till engelska. Det sker i samtal 37 när han har hört Bahira berätta vad 
hon har gjort i Syresta (fingerat ortsnamn) i helgen som gått: 
 
Exempel 6.8 Prefererad respons expressiv känsla positiv, inklusive kodväxling till 
engelska (ur samtal 37) 

1 BAH: ⌈vad kände du när jag läste⌉           
2  ⌊     ((tittar på Chris))          ⌋ 
3 (0.5) 

➔4 CHR: jag kände a:tt (.) oh my god   jag vill va i Syresta 
 *å herre gud* 
5 BAH: ((skrattar)) 
6 BAH:  har du varit med om nåt liknande själv 
7 CHR:  ja jag har varit i Syresta 
 

Av exemplet ovan framgår att Bahira frågar Chris vad han kände när hon läste 
sin dagbokstext (rad 1). Efter en kort paus ger Chris uttryck för en expressiv 
positiv känsla som han förstärker genom kontextualiseringssignalen att 
kodväxla till engelska (rad 4) när han svarar att han kände att ”oh my god” 
han vill vara i Syresta. Det tycks få Bahira att skratta, men hon fortsätter 
därefter att ställa ytterligare en fråga till Chris som svarar enbart på svenska 
nästa gång när han säger att han har varit i Syresta (rad 5–7). 
 

 



 
 
 
 
 

117 

funktionen som ett maktmedel för Dalilah eftersom hon kan styra samtalet 
genom att lägga orden i munnen på någon annan deltagare. 

Likaså i samtal 8 lägger Dalilah (arabiska) orden i munnnen på Branka 
(bosniska), när hon gör samma kodväxlade språkhandling. Samtalet föregås 
av att Dalilah under en lång stund har försökt få Branka att berätta mer om sin 
dagbokstext än det hon redan har läst, nämligen att hon var förkyld:  
 
Exempel 6.11 Initiativ informativ rapport dagbok, inklusive kodväxling till arabiska 
(ur samtal 8) 

1 DAL: okej Branka va förkyld hon gick till Pelles lekland och hon  
2  kom där och sen hon snorade 
3 BRA: ⌈((skrattar lite och rycker på axlarna))⌉ 
4 DAL: ⌊        ((ler och rycker på axlarna))      ⌋ okej slut 
5 BRA: så: 
6 DAL:   ((lägger pekfingret på diktafonen)) amen allvarligt talat 
7 BRA ja sa ju att ⌈jag var förkyld⌉ 
8                  ⌊((lägger handen på boken med handflatan uppåt  
9 och tittar på Dalilah))         ⌋ 
10 DAL: bara ((skakar på huvudet)) 
11 BRA: ⌈  ja jag va förkyld  ⌉ 
12  ⌊((rycker på axlarna))⌋ 
13 DAL: plötsligt du va förkyld ((viftar i runda rörelser med båda  
14 händerna framför sig)) 
15 BRA: ja ((rycker på axlarna)) 
16 DAL: å sen så blev det bara en ((tar ner händerna under bordet))  
17  mörk ≋ 
18 BRA: ja 

➔19 DAL ≋svart (.) hål  وجعة   som   الحلقة 
 WUJAA  EL HA(LA) 
 *SMÄRTA*  *[I] HALSEN* 
20 BRA: vet inte vad det betyder så jag struntar vad d(e) (så) 

 
Av exemplet ovan framgår att Dalilah redan inledningsvis lägger orden i 
munnen på Branka (rad 1–2) och så fortsätter de diskussionen om huruvida 
Brankas dagbokstext innehåller något mer än det hon redan sagt själv eller 
inte (rad 3–12). Dalilahs frustration tycks växa sig större och större. På rad 
13–19 utbrister Dalilah ”plötsligt du va förkyld å sen så blev det bara en mörk 
svart hål”. Därefter gör hon en sista uppgradering och förstärker det 
efterföljande yttrandet genom att kontextualisera det med hjälp av en 
kodväxling till arabiska. Hon talar i affekt och säger med extra emfas i rösten 
”WUJAA som EL HA”, vilket betyder ”smärta som [i] halsen” (rad 19). 
Branka säger därefter att hon inte vet vad det betyder så hon struntar i det (rad 
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11 X: va läskigt 
 

Av exemplet ovan framgår att Ceria rapporterar till kamraterna vad som hände 
på slöjdlektionen och hon berättar att hon har bråkat med många tjejer i 
klassen (rad 1–2). Därefter citerar hon vad Taslim sa till henne två gånger, 
d.v.s. ”fucking åsna”, och så rapporterar hon att hon själv sa ”fucking bitch” 
två gånger till Taslim (rad 3–5). När eleverna sa dessa ord till varandra på 
slöjdlektionen fick de till engelska kodväxlade språkhandlingarna funktionen 
att ge förstärkta uttryck för förmodade negativa känslor av ilska och 
frustration, men i samtalet ovan kodväxlar Ceria för att citera vad hon själv 
och Taslim sa till varandra på slöjdlektionen och då får kodväxlingarna 
funktionen att rapportera till kamraterna. 

Två andra elever citerar inte, utan lägger orden i munnen på någon annan 
när de rapporterar i samband med att de kodväxlar. Det sker t.ex. i samtal 11 
där Dalilah (arabiska) lägger orden i munnen på någon som just öppnat dörren 
till grupprummet, i vilket också Branka (bosniska) och Isaak (somaliska) 
befinner sig, se Exempel 6.10 nedan. Det inleds med att Dalilah ställer en fråga 
till Branka, men samtalet finns bara inspelat på ljudfil så det går inte att avgöra 
om det är hon eller någon annan som tar turen på rad 3: 
 
Exempel 6.10 Disprefererad respons annan expressiv negativ känsla, inklusive 
kodväxling till engelska (ur samtal 11) 

1 DAL: kan du berätta lite mer om ögonblicket ((leker med  
2 suddgummit)) 
3 X: ⌈°(x)°⌉ 
4 ⌊(4.0)⌋ 
5 X: ((dörr öppnas)) 
6 X: men tje:na 
7 ISA: EY FUCKING GÅ UT ((reser sig, stänger och låser dörren)) 
 *för helvete* 

➔8 DAL: °∮€ I don’t wanna leave €∮° 
 *jag vill inte gå ut* 
9 DAL: nu ska vi klippa bort den ((rullar suddgummit på bordet)) 
10 DAL: vi kör om filmen 
 

Exemplet ovan visar att en dörr till grupprummet öppnas och samtalet avbryts 
när någon säger ”men tjena” (rad 5), varpå Isaak skriker ”EY FUCKING GÅ 
UT” samt reser sig, stänger och låser dörren (rad 6). Dalilah (arabiska) lägger 
därefter orden i munnen på den person som motats ut och gör en till engelska 
kodväxlad disprefererad respons som får funktionen av en rapport när hon 
sjunger ”I don’t wanna leave”. Denna kodväxlade rapport får den sekundära 
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11 X: va läskigt 
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Två andra elever citerar inte, utan lägger orden i munnen på någon annan 
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Exemplet ovan visar att en dörr till grupprummet öppnas och samtalet avbryts 
när någon säger ”men tjena” (rad 5), varpå Isaak skriker ”EY FUCKING GÅ 
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kodväxlad disprefererad respons som får funktionen av en rapport när hon 
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vilket ordagrant betyder ”inte göra inte göra någonting han gjorde inget”. Den 
kodväxlade språkhandlingen får därmed den primära funktionen att rapportera 
för kamraten om vad Driton gjorde, eller snarare vad hon menar att han inte 
gjorde. Dessutom får kodväxlingen den sekundära funktionen av 
ansiktsbevarande, eftersom Safije genom sin rapport, som hon förstärker 
genom att kodväxla, undanröjer det kraftiga ansiktshot kamraten med 
luvtröjan annars hade utsatts för. 
 
SAMMANFATTNING 
Näst efter kodväxlingar som fungerar som expressiver utgör kodväxlade 
rapporterande språkhandlingar den största kategorin i gruppsamtalen. 
Kodväxlingar används då vid citeringar för att rapportera vad någon tidigare 
sagt, vilket görs i form av de engelska, eller delvis engelska uttrycken ”fucking 
bitch” och ”fucking åsna”.  

Materialet visar också att kodväxlingar i form av rapporter även görs när 
talarna lägger orden i munnen på någon annan, som t.ex. när en person som 
öppnat dörren till ett grupprum blir utkörd och Dalilah lägger orden i munnen 
på personen, kodväxlar till engelska och säger ”I don’t wanna leave”. En 
annan gång lägger Dalilah orden i munnen på Branka när hon rapporterar på 
arabiska vilken typ av förkylning Branka hade och säger ”wujaa som el ha” 
(”smärta som i halsen”). Likaså görs en kodväxlad rapport en gång när Safije 
har frågat sin vän vad hen kände när Safije läste upp sin dagbokstext och 
därefter lägger orden i munnen på kamraten och själv svarar på svenska och 
engelska ”att jag va in so much pain att det kände du”. I ytterligare ett samtal 
lägger Safije orden i munnen på en kamrat när hon kodväxlar till albanska och 
därefter svenska och säger ”nuk ka bojt nuk ka bojt qurtjetj han gjorde inget”. 
Här rapporterar hon vad hon menar att en av kamraterna inte gjort och 
samtidigt får den kodväxlade språkhandlingen den sekundära funktionen av 
ansiktsbevarande, eftersom Driton faktiskt har gjort en gest som skulle kunna 
tolkas som att han menar att kamraten är lite ”konstig”.  

Vid tre tillfällen används också kodväxling med funktionen att 
direktrapportera det deltagarna själva säger, vilket t.ex. Lehan (georgiska) gör 
en gång när han språköverskrider och växlar till arabiska i form av ”jalla jag 
är färdig” (skynda jag är färdig).   

 

6.4.1.5 Uppmana 
Direktiv som fungerar som uppmaningar är den tredje största kategorin 
kodväxlade språkhandlingar, vilka görs åtta gånger i de inspelade 
gruppsamtalen. Det sker t.ex. när Latifa (arabiska) förstärker Eriks (svenska) 
uppmaning till kamraten Iman (arabiska) att läsa upp sin dagbokstext i samtal 
60. 

 
 

 
 
 
 

118 

20). Detta är enda gången i alla de samtal som innehåller kodväxlingar som 
någon lyssnare reagerar på själva kodväxlingen. Oftast tycks de gå obemärkt 
förbi och det går inte att avgöra om lyssnarna verkligen förstår kodväxlingarna 
eller inte, förutom här i Brankas fall, eftersom hon uttryckligen säger att hon 
inte förstår och därför struntar i vad det Dalilah just sa på arabiska betyder.  

Även Safije (albanska) lägger orden i munnen på en annan deltagare när 
hon rapporterar vad den andra deltagaren kände i samtal 92. Exemplet nedan 
föregås av att hon har läst upp sin dagbokstext och berättat att hon två månader 
tidigare hade varit på sjukhuset och gjort sitt första ultraljud och fått ligga där 
i 45 minuter. Därefter ställer hon frågor till sin kamrat: 
 
Exempel 6.12 Initiativ informativ rapport annan, inklusive kodväxling till engelska 
(ur samtal 92) 

1 SAF: vad kände du när jag läste 
2 Xxx: °e:°  
3 SAF: att jag va  in  so much pain att det kände du 
 *i så mycket smärta* 
 

Ovanstående exempel visar att Safije frågar sin kamrat vad hen kände när 
Safije läste upp sin dagbokstext. Kamraten tvekar (rad 2) och därefter lägger 
Safije orden i munnen på kamraten och rapporterar vad den andra deltagaren 
kände när hon säger ”att jag va in so much pain att det kände du” (rad 3). Det 
kan diskuteras hur denna språkhandling har kodats. Vid en första anblick 
skulle kodväxlingen kunna tolkas som ett uttryck för en negativ känsla, men 
invävd i resten av meningen får den funktionen av informativ rapport. 
Dessutom får även denna kodväxlade rapport en sekundär funktion som en 
resurs för att tillskansa sig makt att styra interaktionsordningen när Safije 
lägger orden i munnen på sin kamrat. 

Dessutom används kodväxling vid tre tillfällen i gruppsamtalen när 
deltagarna själva rapporterar vad de säger. Det görs exempelvis i samtal 58 
när Lehan (georgiska) säger ”jalla jag är färdig” när både han och 
samtalspartnern har läst upp sina dagbokstexter och talat om dem. 

I samtal 91 görs ytterligare ett kodväxlat initiativ med funktionen 
informativ rapport av Safije (albanska). Transaktionen som beskrivs här 
föregås av att hon själv har tilldelat en kamrat turen, varpå kamraten 
(albanska) som sitter med sin luvtröja uppdragen över huvudet säger en 
hälsningsfras på svensk slang och engelska. I samtalet deltar också Driton 
(albanska) som därefter tittar in i kameran och snurrar pekfingret vid tinningen 
med handen närmast kamraten med luvtröjan, en gest som kan tolkas som att 
han menar att kamraten är lite ”konstig”. Kamraten undrar då vad han gör, 
varpå Safije lägger handen framför Driton, som för att ta ner hans hand och 
snurrande finger, och säger ”nuk ka bojt nuk ka bojt kurgjeq han gjorde inget”, 



 
 
 
 
 

119 

vilket ordagrant betyder ”inte göra inte göra någonting han gjorde inget”. Den 
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åtminstone inledningsvis, för att minska det ansiktshot (Brown och Levinson 
1999:317) han annars skulle utsätta den han är på väg att köra ut ur rummet 
för. Detta kan jämföras med Engbloms studie av flerspråkiga 
stockholmsungdomars fyrpartssamtal, som visar att kodväxlingar till engelska 
några gånger användes av ungdomarna som ett verktyg för ansiktsbevarande 
(2004:166–169). Den delvis kodväxlade språkhandlingen får i mitt samtal 
dessutom ytterligare en sekundär funktion som maktresurs för Isaak, som 
genom den tar på sig makten att styra upp vad som tillåts ske i grupprummet 
och vilka som tillåts delta eller inte i interaktionen. 

Även Dalilah gör ett tvingande direktiv med kodväxling, vilket fungerar 
som en uppmaning, men förstärkt med ett hot, vilket sker i samtal 3. Samtalet 
inleds med att Dalilah återberättar sin dagbokstext när hon plötsligt blir 
avbruten av Eric som öppnar dörren utifrån och börjar prata samtidigt som 
henne, varpå hon på arabiska ber Gud om förlåtelse, som för att rädda Erics 
ansikte eftersom han kan tyckas begå en synd när han avbryter samtalet. 
Därefter sker ett utbyte mellan Isaak och Dalilah i vilket hon alltså gör ett 
direktiv med hot:  
 
Exempel 6.15 Initiativ direktiv tvingande hot, inklusive kodväxling till arabiska (ur 
samtal 3) 

1 DAL: okej jag heter Dalilah å jag ska (.) berätta om mitt ögonblick  
2 som hände i lördags den tjugoförsta september ((djup  
3 inandning)) mitt ögonblick började så här att vi satt och (.)  
4 kollade på teve sen sa min mam- sen sa min storasyster att  
5  hennes KLÄNNING HADE blivit liten i tvätten sen sa ≋ 
6 X: ((dörr öppnas)) 
7 DAL:  ≋hon ⌈ men ⌉ hon ≋ 
8 ERI: ⌊hallå ⌋ 
9 DAL: ≋⌈va ∇lite∇ LESSEN⌉ 
10 ERI: ⌊ha     ni     kameran ⌋ ni kan byta sida på kameran  
11 ⌈så ni kan se vad ni filmar⌉ 
12 DAL: |      العظيم هللا أستغفر      | 

⌊astaschfir allahi ladi:m ⌋ 
 *jag ber gud den allsmäktige om förlåtelse* 
13 ISA: är ni färdiga 
14 DAL: nu skojar du va 
15 X: ((dörr stängs)) 
16 X: ((fniss)) 
17 ISA: ⌈  (man   x x x)      ⌉ 

➔18 DAL:  |     الشحاطة على     | 
⌊ELLA SHAHATA⌋ 

 *[med] sandalen* 
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Exempel 6.13 Initiativ rådgivande råd, inklusive kodväxling till engelska (ur samtal 
60) 

1 ERI: din tur Iman 
2 LAT: your turn 
 *din tur* 
3 IMA: oke- em på höstlovet hade jag jätteroligt 
4 men lite dåligt […] 

 
Exemplet ovan visar att Erik inleder utbytet med att ge Iman ett tvingande 
direktiv och tilldela henne turen när han säger ”din tur Iman” (rad 1). Innan 
Iman hinner ta den tilldelade turen upprepar Latifa Eriks direktiv, dock genom 
att istället göra en språkhandling som får funktionen rådgivande råd, men hon 
förstärker rådet genom kontextualiseringssignalen att kodväxla till engelska 
när hon säger ”your turn”, alltså ”din tur” på rad 2. Därefter tar Iman den 
tilldelade turen och börjar läsa upp sin dagbokstext (rad 3–4).  

En uppmaning i form av ett delvis kodväxlat tvingande direktiv gör Isaak 
en gång i samtal 11, Exempel 6.14 nedan. Exemplet föregås av att Branka har 
läst upp sin dagbokstext och Dalilah håller på att ställa frågor om texten till 
henne: 
 
Exempel 6.14 Initiativ direktiv tvingande instruktion, inkl. kodväxling till engelska 
(ur samtal 11) 

1 DAL: kan du berätta lite mer om ögonblicket  
2 ((leker med sitt suddgummi)) 
3 X: ⌈°(x)°⌉ 
4 ⌊(4.0) ⌋ 
5 X: ((dörr öppnas)) 
6 X: men tje:na 

➔7 ISA: EY FUCKING GÅ UT ((reser sig, stänger och låser dörren)) 
 *för helvete*  

  
Ovanstående exempel visar att Isaak utmanar den initierande hälsningsfrasen 
som görs på rad 6 när han istället för att hälsa gör ett delvis kodväxlat initiativ 
direktiv tvingande instruktion med den primära funktionen att uppmana 
personen som öppnat dörren och stört samtalet att gå ut, när han skriker ”EY 
FUCKING GÅ UT” (rad 7), vilket på svenska skulle kunna översättas med ”gå 
ut för helvete”. Av kotexten framgår att uppmaningen är tvingande, eftersom 
Isaak på rad 8 reser sig samt stänger och låser dörren till grupprummet. Här 
får språkhandlingen alltså primärt funktionen att uttrycka tvingande 
uppmanande instruktion, men den kan samtidigt sägas ha den sekundära 
funktionen att vara ansiktsbevarande. Eftersom det kan anses vara oartigt att 
köra ut någon ur ett rum verkar Isaak linda in uppmaningen i en kodväxling, 
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Exempel 6.16 Initiativ elicitering söker förtydligande, inklusive kodväxling till 
engelska (ur samtal 5) 

1 DAL: okej Branka 
2 BRA: ⌈((suckar))⌉ 
3 ⌊    (3.3)    ⌋ 
4 DAL: ∬kom igen∬ 
5 Bra: (3.5)  
6 DAL: ∬(ditt ögonblick kolla kollat)∬ 
7 BRA: (6.0) 
8 DAL: börja 
9 DAL: det är din tur 
10 BRA: (3.6) 
11DAL: gå ropa Figge för låter han henne läsa 
12 ISA: va↗ 
13 DAL: gå ropa Figge 

➔14 ISA: why (.) 
  *varför*  

15 ISA: shit  den37 är inne ditt öga 
 *skit* 
16 DAL: ja vet 
17 (3.0) 
18 ISA: all right ska vi ropa 
 *okej* 
19 DAL: ja gå ropa honom säg till honom Branka vill inte läsa 
 

Exemplet ovan visar att Dalilah uppmanar Isaak att gå och hämta en av 
skolans elevstödjare för att han ska få Branka att läsa upp sin dagbokstext, 
eftersom hon trots flera uppmaningar från Dalilahs sida inte har gjort det (rad 
1–11). Isaak hör inte eller förstår inte, utan frågar ”va?”, varpå Dalilah kort 
upprepar uppmaningen ”gå ropa Figge” (rad 12–13). Därefter frågar Isaak 
varför, när han på rad 14 kodväxlar och säger ”why”. Som 
kontextualiseringssignal förstärker kodväxlingen Isaaks sökande efter ett 
förtydligande, men han ger emellertid inte Dalilah någon chans att respondera 
och förtydliga, eftersom han genast byter samtalsämne (rad 15).  

I samtal 41 gör Lehan (georgiska) en kodväxlad språkhandling med 
funktionen att söka bekräftelse på att han har förstått det som nyss sagts. 
Samtalet inleds med att Eric (svenska) berättar vad han sett på teve samma 
morgon och Lehan ställer frågor till honom, se Exempel 6.17 nedan. 
  

                                                      
37 Vad Isaak syftar på går tyvärr inte att se, eftersom samtalet endast finns inspelat som ljudfil. 
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19 ISA: man kan byta sida på kameran om man vill 
20 DAL: jag vet 
21 ISA: jo du är inte smart 
 

Av exemplet ovan framgår att Dalilah avbryts i sin dagboksuppläsning av Eric 
och ett samtalsutbyte uppstår mellan dem (rad 6–12). Isaak frågar på rad 13 
om de är färdiga och en dispyt mellan honom och Dalilah uppstår när hon 
frågar om han skojar (rad 14). Strax därpå stängs dörren och Isaak återupptar 
troligtvis samtalsämnet om kameran (rad 15–17). Det hörs dåligt i 
inspelningen vad han säger, men han upprepar förmodligen samma tur på rad 
19 varför det är troligt att han talar om kameran. Det är också troligt att det är 
därför Dalilah gör ett tvingande direktiv med hot som hon förstärker genom 
att kodväxla till arabiska på rad 18 när hon skriker ”ELLA SHAHATA”, vilket 
betyder ”MED SANDALEN” och innebär ett hot om kroppslig bestraffning. 
Isaak verkar dock inte ta åt sig av hotet, utan fortsätter prata om kameran (rad 
19). Om det beror på att han inte förstår vad Dalilah säger på arabiska (hans 
förstaspråk är somaliska) eller helt enkelt inte bryr sig om hennes hot framgår 
emellertid inte av den lokala situationskontexten. Dock är det rimligt att anta 
att den kodväxlade språkhandlingen här får en sekundär funktion som en 
maktresurs när Dalilah använder den för att försöka styra samtalet eftersom 
de har glidit ur samtalets ursprungliga ram, att läsa upp eller återberätta sina 
dagbokstexter och samtala om dem. 
 
SAMMANFATTNING 
Den tredje största kategorin kodväxlade språkhandlingar i materialet har 
funktionen att uppmana. Det görs t.ex. i form av det till engelska kodväxlade 
direktivet ”your turn” (din tur) när någon tilldelas turen att läsa upp sin 
dagbokstext, eller som tvingande direktiv. Sådana uppmaningar yttras t.ex. 
helt eller delvis på engelska i form av ”ey fucking gå ut” (gå ut för helvete) 
och på arabiska i form av ”ella shahata” ([med] sandalen), vilket innebär att 
lyssnaren hotas att bli slagen med en sandal om inte den outtalade, men av 
situationskontexten relativt uppenbara uppmaningen i samtalet utförs. Detta 
kodväxlade tvingande direktiv med hot används också som en maktresurs av 
Dalilah i samtalet, vilket därmed utgör kodväxlingens sekundära funktion. 
 

6.4.1.6 Söka förtydligande eller bekräftelse 
Några gånger används språkhandlingar med kodväxlingar som får funktionen 
att söka förtydligande eller bekräftelse i samtalen. Isaak (somaliska) gör t.ex. 
en sådan språkhandling i samtal 5, i vilket Dalilah (arabiska) försöker få 
Branka (bosniska) att läsa upp sin dagbokstext och hon ber Isaak om hjälp att 
skaffa ytterligare hjälp för att lösa situationen: 
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Exempel 6.16 Initiativ elicitering söker förtydligande, inklusive kodväxling till 
engelska (ur samtal 5) 

1 DAL: okej Branka 
2 BRA: ⌈((suckar))⌉ 
3 ⌊    (3.3)    ⌋ 
4 DAL: ∬kom igen∬ 
5 Bra: (3.5)  
6 DAL: ∬(ditt ögonblick kolla kollat)∬ 
7 BRA: (6.0) 
8 DAL: börja 
9 DAL: det är din tur 
10 BRA: (3.6) 
11DAL: gå ropa Figge för låter han henne läsa 
12 ISA: va↗ 
13 DAL: gå ropa Figge 

➔14 ISA: why (.) 
  *varför*  

15 ISA: shit  den37 är inne ditt öga 
 *skit* 
16 DAL: ja vet 
17 (3.0) 
18 ISA: all right ska vi ropa 
 *okej* 
19 DAL: ja gå ropa honom säg till honom Branka vill inte läsa 
 

Exemplet ovan visar att Dalilah uppmanar Isaak att gå och hämta en av 
skolans elevstödjare för att han ska få Branka att läsa upp sin dagbokstext, 
eftersom hon trots flera uppmaningar från Dalilahs sida inte har gjort det (rad 
1–11). Isaak hör inte eller förstår inte, utan frågar ”va?”, varpå Dalilah kort 
upprepar uppmaningen ”gå ropa Figge” (rad 12–13). Därefter frågar Isaak 
varför, när han på rad 14 kodväxlar och säger ”why”. Som 
kontextualiseringssignal förstärker kodväxlingen Isaaks sökande efter ett 
förtydligande, men han ger emellertid inte Dalilah någon chans att respondera 
och förtydliga, eftersom han genast byter samtalsämne (rad 15).  

I samtal 41 gör Lehan (georgiska) en kodväxlad språkhandling med 
funktionen att söka bekräftelse på att han har förstått det som nyss sagts. 
Samtalet inleds med att Eric (svenska) berättar vad han sett på teve samma 
morgon och Lehan ställer frågor till honom, se Exempel 6.17 nedan. 
  

                                                      
37 Vad Isaak syftar på går tyvärr inte att se, eftersom samtalet endast finns inspelat som ljudfil. 
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19 ISA: man kan byta sida på kameran om man vill 
20 DAL: jag vet 
21 ISA: jo du är inte smart 
 

Av exemplet ovan framgår att Dalilah avbryts i sin dagboksuppläsning av Eric 
och ett samtalsutbyte uppstår mellan dem (rad 6–12). Isaak frågar på rad 13 
om de är färdiga och en dispyt mellan honom och Dalilah uppstår när hon 
frågar om han skojar (rad 14). Strax därpå stängs dörren och Isaak återupptar 
troligtvis samtalsämnet om kameran (rad 15–17). Det hörs dåligt i 
inspelningen vad han säger, men han upprepar förmodligen samma tur på rad 
19 varför det är troligt att han talar om kameran. Det är också troligt att det är 
därför Dalilah gör ett tvingande direktiv med hot som hon förstärker genom 
att kodväxla till arabiska på rad 18 när hon skriker ”ELLA SHAHATA”, vilket 
betyder ”MED SANDALEN” och innebär ett hot om kroppslig bestraffning. 
Isaak verkar dock inte ta åt sig av hotet, utan fortsätter prata om kameran (rad 
19). Om det beror på att han inte förstår vad Dalilah säger på arabiska (hans 
förstaspråk är somaliska) eller helt enkelt inte bryr sig om hennes hot framgår 
emellertid inte av den lokala situationskontexten. Dock är det rimligt att anta 
att den kodväxlade språkhandlingen här får en sekundär funktion som en 
maktresurs när Dalilah använder den för att försöka styra samtalet eftersom 
de har glidit ur samtalets ursprungliga ram, att läsa upp eller återberätta sina 
dagbokstexter och samtala om dem. 
 
SAMMANFATTNING 
Den tredje största kategorin kodväxlade språkhandlingar i materialet har 
funktionen att uppmana. Det görs t.ex. i form av det till engelska kodväxlade 
direktivet ”your turn” (din tur) när någon tilldelas turen att läsa upp sin 
dagbokstext, eller som tvingande direktiv. Sådana uppmaningar yttras t.ex. 
helt eller delvis på engelska i form av ”ey fucking gå ut” (gå ut för helvete) 
och på arabiska i form av ”ella shahata” ([med] sandalen), vilket innebär att 
lyssnaren hotas att bli slagen med en sandal om inte den outtalade, men av 
situationskontexten relativt uppenbara uppmaningen i samtalet utförs. Detta 
kodväxlade tvingande direktiv med hot används också som en maktresurs av 
Dalilah i samtalet, vilket därmed utgör kodväxlingens sekundära funktion. 
 

6.4.1.6 Söka förtydligande eller bekräftelse 
Några gånger används språkhandlingar med kodväxlingar som får funktionen 
att söka förtydligande eller bekräftelse i samtalen. Isaak (somaliska) gör t.ex. 
en sådan språkhandling i samtal 5, i vilket Dalilah (arabiska) försöker få 
Branka (bosniska) att läsa upp sin dagbokstext och hon ber Isaak om hjälp att 
skaffa ytterligare hjälp för att lösa situationen: 
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15 när Isaak (somaliska) och Dalilah (arabiska) i samtalets inledning meckar 
med kameran i pekplattan. Samtalet inleds när Isaak står framme vid kameran 
och Branka och Dalilah sitter vid bordet: 
 
 
Exempel 6.18 Initiativ begäran/förslag erbjuda löfte I, inklusive kodväxling till 
arabiska (ur samtal 15) 

1 ISA: o eo: 
2 ISA: o eo: ((fixar med kameran)) 
3 o eo: ((skrattar, ställer sig med magen mot kameran)) 
4 DAL: tönt du har ingen teknik ⌈((reser sig och går fram mot 

 5  kameran))            ⌉ 
6 ISA:                                     ⌊du har ingen teknik jä jä jä⌋ 
7  ((skrattar)) 
8 ISA: jag testar lite så länge asså dom xx ☺okej okej okej☺ 
9 DAL: ((fixar med kameran)) 

➔10 ISA: وهللا ja ska dricka lite så länge bara وهللا   وهللا وهللا   
 walla walla  walla  walla 
 *vid gud* *vid gud vid gud vid gud* 
11 snabbt snabbt du kommer inte fixa den inte så snabbt 
12 DAL: HÅLL KÄFTEN JA HAR REDA- VISST FIXAT DEN (2.8) 
13 inte 

 
Exemplet ovan inleds med att Isaak och Dalilah har svårt att få igång 
inspelningstekniken och när Dalilah fixar med kameran (rad 9) gör Isaak en 
initierande språkhandling som erbjuder ett löfte när han på rad 10–11 
kodväxlar och säger ”walla ja ska dricka lite så länge walla walla walla bara 
snabbt snabbt”. ”Walla” används här av Isaak som svär vid Gud och lovar att 
snabbt dricka lite och han förstärker sitt löfte genom att kodväxla till arabiska, 
medan Dalilah fortsätter att fixa med kameran, vilket Isaak inte tror kommer 
gå lika snabbt som för honom att dricka.  

Senare i samma samtal kodväxlar Isaak till arabiska igen på rad 5, se 
nedan:  
 
Exempel 6.19 Initiativ begäran/förslag erbjuda löfte II, inklusive kodväxling till 
arabiska (ur samtal 15) 

1 DAL: vem ska starta PÅ den där skiten 
2 ISA: det är din tur ⌈  °att starta°    ⌉ 
3                ⌊((axelryckning))⌋ 
4 DAL: °oh my ∆god∆° 
  *herre gud* 
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Exempel 6.17 Initiativ elicitering söker bekräftelse, inklusive kodväxling till engelska 
(ur samtal 41) 

1 ERI: I jag såg på Top Gear Top Forty-one  
2 LEH: I vaD? 
3 ERI:  R en comedykanal dom blev jagade av galna ∇bondlurkar∇ 
4 °∆bondlurkar∆° 
5 LEH:  I på verkligheten 
6 ERI: R um 

➔7 LEH:  I nu ⌈ (1.0)    ⌉ ⌈life eller⌉ 
   *liv* 
8 ERI: R ⌊((nickar))⌋ ⌊((nickar))⌋ 

 
Av exemplet ovan framgår att Eric berättar att han såg något på en 
comedykanal på teve och tillägger att ”de [förmodligen personerna i 
programmet] blev jagade av galna bondlurkar” (rad 1–4). Lehan undrar då om 
det hände i verkligheten (rad 5). Eric ger en minimal respons och säger ”um”, 
vilket kan vara orsaken till att Lehan därpå gör en språkhandling som har 
funktionen att söka bekräftelse när han frågar ”nu life eller”, alltså ”nu liv 
eller” (rad 6–7). Förmodligen var det menat att säga ”nu live eller” eftersom 
det stämmer mer överens med att han säger ”på verkligheten” på rad 5. Eric 
avslutar utbytet med att bekräfta Lehans elicitering genom att nicka upprepade 
gånger (rad 8).  

Även Zoya (arabiska) gör en kodväxlad språkhandling med funktionen att 
söka bekräftelse på att hon har uppfattat korrekt vad föregående talare sa eller 
menade, vilket sker i samtal 88 där Zoya och hennes kamrat (arabiska) pratar 
om ett schampo som kamraten inte kan komma på namnet på. Zoya kodväxlar 
då till arabiska följt av ett produktnamn på engelska när hon säger ”qasditji 
Head and Shoulders”, vilket betyder ”menar du Head and Shoulders”, men 
kamraten svarar ”nej” och de kommer inte fram till vilket schampo det var. 

 
SAMMANFATTNING 
Kodväxlingar som har funktionen att söka förtydliganden eller bekräftelse på 
att man har förstått något görs typiskt mycket kortfattat i samtalen. Det sker 
genom kodväxling till engelska, i form av ”why” och ”nu life eller”. Ingen 
gång får emellertid dessa kodväxlade språkhandlingar några förtydliganden 
eller bekräftelser, och det framgår varken av samtalens kotexter eller kontexter 
varför bekräftelserna uteblir.  

6.4.1.7 Lova något 
Den näst vanligast förekommande kodväxlade fasta frasen efter ”Oh my God” 
i gruppsamtalen är det arabiska ”walla” som betyder ”vid Gud”. Det används 
fem gånger i samtalen med funktionen att lova något. Det sker t.ex. i samtal 



 
 
 
 
 

125 

15 när Isaak (somaliska) och Dalilah (arabiska) i samtalets inledning meckar 
med kameran i pekplattan. Samtalet inleds när Isaak står framme vid kameran 
och Branka och Dalilah sitter vid bordet: 
 
 
Exempel 6.18 Initiativ begäran/förslag erbjuda löfte I, inklusive kodväxling till 
arabiska (ur samtal 15) 

1 ISA: o eo: 
2 ISA: o eo: ((fixar med kameran)) 
3 o eo: ((skrattar, ställer sig med magen mot kameran)) 
4 DAL: tönt du har ingen teknik ⌈((reser sig och går fram mot 

 5  kameran))            ⌉ 
6 ISA:                                     ⌊du har ingen teknik jä jä jä⌋ 
7  ((skrattar)) 
8 ISA: jag testar lite så länge asså dom xx ☺okej okej okej☺ 
9 DAL: ((fixar med kameran)) 

➔10 ISA: وهللا ja ska dricka lite så länge bara وهللا   وهللا وهللا   
 walla walla  walla  walla 
 *vid gud* *vid gud vid gud vid gud* 
11 snabbt snabbt du kommer inte fixa den inte så snabbt 
12 DAL: HÅLL KÄFTEN JA HAR REDA- VISST FIXAT DEN (2.8) 
13 inte 

 
Exemplet ovan inleds med att Isaak och Dalilah har svårt att få igång 
inspelningstekniken och när Dalilah fixar med kameran (rad 9) gör Isaak en 
initierande språkhandling som erbjuder ett löfte när han på rad 10–11 
kodväxlar och säger ”walla ja ska dricka lite så länge walla walla walla bara 
snabbt snabbt”. ”Walla” används här av Isaak som svär vid Gud och lovar att 
snabbt dricka lite och han förstärker sitt löfte genom att kodväxla till arabiska, 
medan Dalilah fortsätter att fixa med kameran, vilket Isaak inte tror kommer 
gå lika snabbt som för honom att dricka.  

Senare i samma samtal kodväxlar Isaak till arabiska igen på rad 5, se 
nedan:  
 
Exempel 6.19 Initiativ begäran/förslag erbjuda löfte II, inklusive kodväxling till 
arabiska (ur samtal 15) 

1 DAL: vem ska starta PÅ den där skiten 
2 ISA: det är din tur ⌈  °att starta°    ⌉ 
3                ⌊((axelryckning))⌋ 
4 DAL: °oh my ∆god∆° 
  *herre gud* 
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Exempel 6.17 Initiativ elicitering söker bekräftelse, inklusive kodväxling till engelska 
(ur samtal 41) 

1 ERI: I jag såg på Top Gear Top Forty-one  
2 LEH: I vaD? 
3 ERI:  R en comedykanal dom blev jagade av galna ∇bondlurkar∇ 
4 °∆bondlurkar∆° 
5 LEH:  I på verkligheten 
6 ERI: R um 

➔7 LEH:  I nu ⌈ (1.0)    ⌉ ⌈life eller⌉ 
   *liv* 
8 ERI: R ⌊((nickar))⌋ ⌊((nickar))⌋ 

 
Av exemplet ovan framgår att Eric berättar att han såg något på en 
comedykanal på teve och tillägger att ”de [förmodligen personerna i 
programmet] blev jagade av galna bondlurkar” (rad 1–4). Lehan undrar då om 
det hände i verkligheten (rad 5). Eric ger en minimal respons och säger ”um”, 
vilket kan vara orsaken till att Lehan därpå gör en språkhandling som har 
funktionen att söka bekräftelse när han frågar ”nu life eller”, alltså ”nu liv 
eller” (rad 6–7). Förmodligen var det menat att säga ”nu live eller” eftersom 
det stämmer mer överens med att han säger ”på verkligheten” på rad 5. Eric 
avslutar utbytet med att bekräfta Lehans elicitering genom att nicka upprepade 
gånger (rad 8).  

Även Zoya (arabiska) gör en kodväxlad språkhandling med funktionen att 
söka bekräftelse på att hon har uppfattat korrekt vad föregående talare sa eller 
menade, vilket sker i samtal 88 där Zoya och hennes kamrat (arabiska) pratar 
om ett schampo som kamraten inte kan komma på namnet på. Zoya kodväxlar 
då till arabiska följt av ett produktnamn på engelska när hon säger ”qasditji 
Head and Shoulders”, vilket betyder ”menar du Head and Shoulders”, men 
kamraten svarar ”nej” och de kommer inte fram till vilket schampo det var. 

 
SAMMANFATTNING 
Kodväxlingar som har funktionen att söka förtydliganden eller bekräftelse på 
att man har förstått något görs typiskt mycket kortfattat i samtalen. Det sker 
genom kodväxling till engelska, i form av ”why” och ”nu life eller”. Ingen 
gång får emellertid dessa kodväxlade språkhandlingar några förtydliganden 
eller bekräftelser, och det framgår varken av samtalens kotexter eller kontexter 
varför bekräftelserna uteblir.  

6.4.1.7 Lova något 
Den näst vanligast förekommande kodväxlade fasta frasen efter ”Oh my God” 
i gruppsamtalen är det arabiska ”walla” som betyder ”vid Gud”. Det används 
fem gånger i samtalen med funktionen att lova något. Det sker t.ex. i samtal 
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Den andra kodväxlade uppföljande bekräftelsen som förekommer i 
gruppsamtalen gör Zoya (arabiska) i samtal 88 genom att växla till arabiska 
och säga ”zaiton”, som betyder ”oliv”, när hon bekräftar att hon har hört eller 
förstått vad samtalspartnern just sagt i sin föregående respons. 

De kodväxlade uppföljande språkhandlingarna i materialet är alltså få. Att 
uppföljande språkhandlingar generellt sett är relativt få i de 21 närstuderade 
gruppsamtalen med Isaak, Dalilah och Branka har tidigare kunnat konstateras 
(se avsnitt 4.5). Att det inte görs fler kodväxlade uppföljningar i 
gruppsamtalen skulle kunna bero på den generella uppfattningen att en viss 
preferens att tala samma språk som i föregående tur råder (jfr Auer 1984:23; 
Bani-Shoraka och Jansson 2007:7). Eftersom merparten av alla gruppsamtalen 
förs på svenska kan preferensen att tala samma språk därför leda till att 37 
uppföljningar görs på svenska men bara en på ett annat språk i de 21 samtal 
som Isaak, Dalilah och Branka deltar i och till att bara en enda kodväxlad 
uppföljning görs i de övriga gruppsamtalen.  

Emellertid uttrycks några värderingar genom kodväxlade språkhandlingar 
i gruppsamtalen. En gång uttrycker Dalilah (arabiska) t.ex. en negativ 
värdering av Isaak (somaliska) genom en kodväxlad språkhandling i form av 
en disprefererad respons i samtal 7. Utdraget nedan föregås av att Dalilah just 
har återberättat sin dagbokstext för kamraterna: 
 
Exempel 6.20 Disprefererad respons annan värdering av andra negativ kritik, 
inklusive kodväxling till arabiska (ur samtal 7) 

1 DAL: okej Isaak 
2 ISA: ∬(jag ska inte ⌈ ställa några x)∬ ⌉ 
3 DAL:  ⌊ska ↗ han inte  stä⌋lla °några frågor ställ  
4 ⌈frågor ställa frågor°⌉ 
5 ISA: °oke°  | 
6 ⌊       ((harkling))       ⌋ e hej (.) ⌈jag   heter   Isaak  (.)  jag  ska⌉≋ 
7 DAL:                                                       ⌊°ställ frågor ställ frågor jävla⌋ 
8 idiot° 
9 ISA: ≋ prata om när FC Östad vann sin serie i torsdags så vann  
10 nollettorna sin serie och det var första gången dom vann och 
11 efter det så fick vi äta pizza å dricka coca cola å sånt å vi  
12 hade fest så ((djupt andetag)) och (.) i söndags igår så vann 
13 penolltvåan sin serie andra andra året ((harkling)) i rad (3.0) 
14 ((fnissar)) 
15 (0.8) 

➔16 DAL:  حيوان    ⌈gå att köra om den⌉ 
 haiwan     
 *[ditt] djur* 
17 ISA:                       ⌊  ((skrattar tyst))    ⌋ ((ljudlig inandning)) ☺jag 
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➔5 ISA: ((reser sig, sätter sig på sidan)) وهللا   jag vet 

    walla 
 *vid gud*  
6 inte va de (är)     
 

Ovanstående exempel visar att Isaak gör ytterligare en kodväxlad 
språkhandling med funktionen att lova när han säger ”walla jag vet inte va de 
är” (rad 5–6). Han lovar alltså vid Gud att han inte vet hur man startar 
diktafonen, vilken Dalilah syftar på när hon på rad 1 frågar vem som ska starta 
på ”den där skiten”. 

Även Burims (arabiska) kodväxling i samtal 88 har funktionen att lova 
något när han gör en språkhandling i form av en disprefererad respons som 
erbjuder ett löfte, sedan han har blivit nedknuffad från sin stol när han inte 
uppfattade att en kamrat uppmanade honom att läsa upp sin dagbokstext. 
Samtidigt som han reser sig från golvet kodväxlar han från svenska till 
arabiska och sedan åter till svenska igen när han säger ”Vad då? Vad då? 
Walla jag visste inte.”, vilket innebär att han lovar vid Gud att han inte visste 
att det var hans tur att läsa. Emellertid går det inte att utröna av de inspelade 
gruppsamtalen om eleverna verkligen menar ordagrant att de lovar något vid 
Gud, eller om det bara är ett metaforiskt uttryck vars betydelse har bleknat.  
 
SAMMANFATTNING 
Kodväxlingar som uttrycker löften görs fem gånger i gruppsamtalen och då 
genom den arabiska fasta frasen ”walla” som innebär att man lovar något vid 
Gud. Om betydelsen av uttrycket är ordagrant eller metaforiskt menat framgår 
emellertid inte av samtalskontexterna. 
 

6.4.1.8 Övriga kodväxlade språkhandlingars funktioner 
Till sist samlas här de kategorier av kodväxlade språkhandlingars funktioner 
som endast förekommer i något eller några enstaka fall i gruppsamtalen. Det 
rör sig om funktionerna följa upp och bekräfta, värdera och be om Guds hjälp. 

Funktionen följa upp och bekräfta uttrycks endast två gånger genom 
uppföljande språkhandlingar som görs med kodväxlingar. Det sker ena 
gången i samtal 5 (se Exempel 6.16 ovan), när Isaak (somaliska) mitt i sitt och 
Dalilahs (arabiska) samtal om att hämta en elevstödjare som ska få Branka 
(bosniska) att läsa sin dagbokstext, börjar prata om något som finns i Dalilahs 
öga. Han säger då ”shit den är inne ditt öga” (rad 15), varpå Dalilah 
responderar att hon vet (rad 16). Efter en tre sekunder lång paus gör Isaak en 
kodväxlad uppföljning på engelska med funktionen att bekräfta Dalilahs 
respons när han säger ”all right” (okej) och därefter frågar om de ska ropa (på 
elevstödjaren Figge). 
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Den andra kodväxlade uppföljande bekräftelsen som förekommer i 
gruppsamtalen gör Zoya (arabiska) i samtal 88 genom att växla till arabiska 
och säga ”zaiton”, som betyder ”oliv”, när hon bekräftar att hon har hört eller 
förstått vad samtalspartnern just sagt i sin föregående respons. 

De kodväxlade uppföljande språkhandlingarna i materialet är alltså få. Att 
uppföljande språkhandlingar generellt sett är relativt få i de 21 närstuderade 
gruppsamtalen med Isaak, Dalilah och Branka har tidigare kunnat konstateras 
(se avsnitt 4.5). Att det inte görs fler kodväxlade uppföljningar i 
gruppsamtalen skulle kunna bero på den generella uppfattningen att en viss 
preferens att tala samma språk som i föregående tur råder (jfr Auer 1984:23; 
Bani-Shoraka och Jansson 2007:7). Eftersom merparten av alla gruppsamtalen 
förs på svenska kan preferensen att tala samma språk därför leda till att 37 
uppföljningar görs på svenska men bara en på ett annat språk i de 21 samtal 
som Isaak, Dalilah och Branka deltar i och till att bara en enda kodväxlad 
uppföljning görs i de övriga gruppsamtalen.  

Emellertid uttrycks några värderingar genom kodväxlade språkhandlingar 
i gruppsamtalen. En gång uttrycker Dalilah (arabiska) t.ex. en negativ 
värdering av Isaak (somaliska) genom en kodväxlad språkhandling i form av 
en disprefererad respons i samtal 7. Utdraget nedan föregås av att Dalilah just 
har återberättat sin dagbokstext för kamraterna: 
 
Exempel 6.20 Disprefererad respons annan värdering av andra negativ kritik, 
inklusive kodväxling till arabiska (ur samtal 7) 

1 DAL: okej Isaak 
2 ISA: ∬(jag ska inte ⌈ ställa några x)∬ ⌉ 
3 DAL:  ⌊ska ↗ han inte  stä⌋lla °några frågor ställ  
4 ⌈frågor ställa frågor°⌉ 
5 ISA: °oke°  | 
6 ⌊       ((harkling))       ⌋ e hej (.) ⌈jag   heter   Isaak  (.)  jag  ska⌉≋ 
7 DAL:                                                       ⌊°ställ frågor ställ frågor jävla⌋ 
8 idiot° 
9 ISA: ≋ prata om när FC Östad vann sin serie i torsdags så vann  
10 nollettorna sin serie och det var första gången dom vann och 
11 efter det så fick vi äta pizza å dricka coca cola å sånt å vi  
12 hade fest så ((djupt andetag)) och (.) i söndags igår så vann 
13 penolltvåan sin serie andra andra året ((harkling)) i rad (3.0) 
14 ((fnissar)) 
15 (0.8) 

➔16 DAL:  حيوان    ⌈gå att köra om den⌉ 
 haiwan     
 *[ditt] djur* 
17 ISA:                       ⌊  ((skrattar tyst))    ⌋ ((ljudlig inandning)) ☺jag 
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➔5 ISA: ((reser sig, sätter sig på sidan)) وهللا   jag vet 

    walla 
 *vid gud*  
6 inte va de (är)     
 

Ovanstående exempel visar att Isaak gör ytterligare en kodväxlad 
språkhandling med funktionen att lova när han säger ”walla jag vet inte va de 
är” (rad 5–6). Han lovar alltså vid Gud att han inte vet hur man startar 
diktafonen, vilken Dalilah syftar på när hon på rad 1 frågar vem som ska starta 
på ”den där skiten”. 

Även Burims (arabiska) kodväxling i samtal 88 har funktionen att lova 
något när han gör en språkhandling i form av en disprefererad respons som 
erbjuder ett löfte, sedan han har blivit nedknuffad från sin stol när han inte 
uppfattade att en kamrat uppmanade honom att läsa upp sin dagbokstext. 
Samtidigt som han reser sig från golvet kodväxlar han från svenska till 
arabiska och sedan åter till svenska igen när han säger ”Vad då? Vad då? 
Walla jag visste inte.”, vilket innebär att han lovar vid Gud att han inte visste 
att det var hans tur att läsa. Emellertid går det inte att utröna av de inspelade 
gruppsamtalen om eleverna verkligen menar ordagrant att de lovar något vid 
Gud, eller om det bara är ett metaforiskt uttryck vars betydelse har bleknat.  
 
SAMMANFATTNING 
Kodväxlingar som uttrycker löften görs fem gånger i gruppsamtalen och då 
genom den arabiska fasta frasen ”walla” som innebär att man lovar något vid 
Gud. Om betydelsen av uttrycket är ordagrant eller metaforiskt menat framgår 
emellertid inte av samtalskontexterna. 
 

6.4.1.8 Övriga kodväxlade språkhandlingars funktioner 
Till sist samlas här de kategorier av kodväxlade språkhandlingars funktioner 
som endast förekommer i något eller några enstaka fall i gruppsamtalen. Det 
rör sig om funktionerna följa upp och bekräfta, värdera och be om Guds hjälp. 

Funktionen följa upp och bekräfta uttrycks endast två gånger genom 
uppföljande språkhandlingar som görs med kodväxlingar. Det sker ena 
gången i samtal 5 (se Exempel 6.16 ovan), när Isaak (somaliska) mitt i sitt och 
Dalilahs (arabiska) samtal om att hämta en elevstödjare som ska få Branka 
(bosniska) att läsa sin dagbokstext, börjar prata om något som finns i Dalilahs 
öga. Han säger då ”shit den är inne ditt öga” (rad 15), varpå Dalilah 
responderar att hon vet (rad 16). Efter en tre sekunder lång paus gör Isaak en 
kodväxlad uppföljning på engelska med funktionen att bekräfta Dalilahs 
respons när han säger ”all right” (okej) och därefter frågar om de ska ropa (på 
elevstödjaren Figge). 
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Exemplet ovan inleds med att Dalilah skriker åt kamraterna och undrar om 
någon kan starta diktafonen, som hon kallar ”den där skiten” (rad 78–79). 
Isaak responderar något senare och säger att det alltid är Dalilah som startar 
(diktafonen) (rad 84). Dalilah framhäver då sig själv som tekniskt duktig och 
kallar de andra för nördar (rad 87–88), varpå Isaak uttrycker en värderande 
positiv komplimang när han kodväxlar till engelska vid språkhandlingens sista 
ord och säger ”du har magic”, alltså ”du har magi” (rad 89). Även här får 
kodväxlingen den sekundära funktionen av ansiktsbevarande, men i detta fall 
av talarens eget ansikte. Därefter håller han upp ena handen med fingrarna 
mot varandra, som för att visa att Dalilah har magiska händer som klarar av 
att starta diktafonen. Isaak verkar emellertid vackla i vad han egentligen tycker 
om Dalilahs förmåga att hantera teknisk apparatur. Direkt efter den positiva 
komplimangen ger han henne nämligen negativ kritik på svenska när han 
säger ”tönt”, men han skyndar sig att tillägga att han skojar (rad 91).  

Den ovanligaste kodväxlade språkhandlingen i gruppsamtalen är den med 
funktionen att be Gud om hjälp. Den görs bara en enda gång, vilket sker av 
Isaak (somaliska) i samtal 19. Utdraget inleds med att Branka (bosniska) som 
sista deltagare för dagen läser upp sin dagbokstext för kamraterna och Dalilah 
(arabiska) ställer en fråga till henne:  
 
Exempel 6.22 Initiativ begäran/förslag be om hjälp, inklusive kodväxling till arabiska 
(ur samtal 19) 

1 BRA: i fredags kom mina kusiner till Östad jag va på två kalas å  
2 ena kalaset va min lillasyste kalas på söndags gick vi till  
3 Köpcentrat fö mi- för min lillebror å min (minsta) kusin ville 
4 träffa tomten ⌈((tittar upp på Dalilah))⌉ 
5 BRA: ⌊          °(din tur)°           ⌋ 
6 DAL: ja ha fanns en tomte 
7 BRA: ja 
8 DAL: ((lyfter ögonbrynen upp och ner, flyttar ett papper på bordet)) 
9 ISA: är du klar 
10 DAL: ja 

➔11 ISA:  بسم هللا الرحمن الرحيم 
bismi llahi rahmani rahim 

 *i Guds den barmhärtige förbarmarens namn* 
12 DAL: (°stoppa den°) 
13 ISA: ((tar diktafonen, reser sig och går fram till kameran och  
14 stänger av)) 

 
Av exemplet ovan framgår att Branka läser upp sin dagbokstext och därefter 
lämnar över turen till Dalilah som ställer en fråga till Branka, vilken hon 
besvarar kort (rad 1–7). Sedan frågar Isaak Dalilah om hon är klar och hon 
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18 vet inte vad jag ska säga☺ 
19 DAL:  (xxx) 
20 X: ((filmkameran stängs av)) 
 

Av exemplet ovan framgår att Dalilah tilldelar Isaak turen när hon har läst upp 
sin dagbokstext och förväntar sig att han ska ställa frågor till henne eftersom 
det är brukligt när någon har läst upp sin dagbokstext (rad 1–4). Isaak gör dock 
inte det utan läser istället upp sin egen dagbokstext (rad 5–13) och mot slutet 
av uppläsningen harklar han sig, gör en relativt lång paus och fnissar (rad 14) 
varpå Dalilah gör en språkhandling i form av en disprefererad respons med 
funktionen att värdera Isaak negativt, som hon förstärker med en kodväxling 
till arabiska när hon säger ”haiwan” (rad 16), vilket betyder ”ditt djur” och är 
kraftigt pejoriserande inom arabisk kultur. Här får kodväxlingen också en 
sekundär funktion av bevarande av lyssnarens ansikte, eftersom Dalilah lindar 
in den negativa värderingen i ett annat språk än svenskan, som resten av 
samtalet förs på. Likaså fungerar den kodväxlade språkhandlingen sekundärt 
som ett maktmedel eftersom Dalilah genom den tillskansar sig makt att avgöra 
att Isaaks dagboksuppläsning är undermålig och därmed tar sig rätten att 
kritisera honom. 

Likaså görs en enda positiv värdering av någon av de andra deltagarna 
genom kodväxling i gruppsamtalen, vilket sker i samtal 15, alltså det samtal 
där Isaak (somaliska), Dalilah (arabiska) och Branka (bosniska) diskuterar 
inspelningstekniken och ingen tycks veta hur man startar diktafonen. Av 
radnumren framgår att vi kommer in sent i samtalet, mitt i diskussionen om 
vem som ska starta diktafonen: 
 
Exempel 6.21 Prefererad respons värdering av andra positiv komplimang, inklusive 
kodväxling till engelska (ur samtal 15) 

78 DAL: ((skriker)) KAN NÅN KÖRA PÅ DEN DÄR SKITEN  
79  NÅN GÅNG ((pekar på diktafonen med utsträckt hand)) 
[…] 
84 ISA: det ä alltid du som ⌈           startar          ⌉ 
85 BRA:        ⌊((skjuter diktafonen över bordet  
86  mot Dalilah))                                         ⌋ 
87 DAL: ((tar upp diktafonen)) eftersom att jag har teknik inte som er 
88 nördar 

➔89 ISA: du har ⌈  magic                ⌉ 
  *magi*  
90 ⌊ ((håller upp handen och viftar med fingrarna))⌋ 
91 ISA: tönt ((håller ut andra handen)) ☺ja skojar☺ 
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Exemplet ovan inleds med att Dalilah skriker åt kamraterna och undrar om 
någon kan starta diktafonen, som hon kallar ”den där skiten” (rad 78–79). 
Isaak responderar något senare och säger att det alltid är Dalilah som startar 
(diktafonen) (rad 84). Dalilah framhäver då sig själv som tekniskt duktig och 
kallar de andra för nördar (rad 87–88), varpå Isaak uttrycker en värderande 
positiv komplimang när han kodväxlar till engelska vid språkhandlingens sista 
ord och säger ”du har magic”, alltså ”du har magi” (rad 89). Även här får 
kodväxlingen den sekundära funktionen av ansiktsbevarande, men i detta fall 
av talarens eget ansikte. Därefter håller han upp ena handen med fingrarna 
mot varandra, som för att visa att Dalilah har magiska händer som klarar av 
att starta diktafonen. Isaak verkar emellertid vackla i vad han egentligen tycker 
om Dalilahs förmåga att hantera teknisk apparatur. Direkt efter den positiva 
komplimangen ger han henne nämligen negativ kritik på svenska när han 
säger ”tönt”, men han skyndar sig att tillägga att han skojar (rad 91).  

Den ovanligaste kodväxlade språkhandlingen i gruppsamtalen är den med 
funktionen att be Gud om hjälp. Den görs bara en enda gång, vilket sker av 
Isaak (somaliska) i samtal 19. Utdraget inleds med att Branka (bosniska) som 
sista deltagare för dagen läser upp sin dagbokstext för kamraterna och Dalilah 
(arabiska) ställer en fråga till henne:  
 
Exempel 6.22 Initiativ begäran/förslag be om hjälp, inklusive kodväxling till arabiska 
(ur samtal 19) 

1 BRA: i fredags kom mina kusiner till Östad jag va på två kalas å  
2 ena kalaset va min lillasyste kalas på söndags gick vi till  
3 Köpcentrat fö mi- för min lillebror å min (minsta) kusin ville 
4 träffa tomten ⌈((tittar upp på Dalilah))⌉ 
5 BRA: ⌊          °(din tur)°           ⌋ 
6 DAL: ja ha fanns en tomte 
7 BRA: ja 
8 DAL: ((lyfter ögonbrynen upp och ner, flyttar ett papper på bordet)) 
9 ISA: är du klar 
10 DAL: ja 

➔11 ISA:  بسم هللا الرحمن الرحيم 
bismi llahi rahmani rahim 

 *i Guds den barmhärtige förbarmarens namn* 
12 DAL: (°stoppa den°) 
13 ISA: ((tar diktafonen, reser sig och går fram till kameran och  
14 stänger av)) 

 
Av exemplet ovan framgår att Branka läser upp sin dagbokstext och därefter 
lämnar över turen till Dalilah som ställer en fråga till Branka, vilken hon 
besvarar kort (rad 1–7). Sedan frågar Isaak Dalilah om hon är klar och hon 
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18 vet inte vad jag ska säga☺ 
19 DAL:  (xxx) 
20 X: ((filmkameran stängs av)) 
 

Av exemplet ovan framgår att Dalilah tilldelar Isaak turen när hon har läst upp 
sin dagbokstext och förväntar sig att han ska ställa frågor till henne eftersom 
det är brukligt när någon har läst upp sin dagbokstext (rad 1–4). Isaak gör dock 
inte det utan läser istället upp sin egen dagbokstext (rad 5–13) och mot slutet 
av uppläsningen harklar han sig, gör en relativt lång paus och fnissar (rad 14) 
varpå Dalilah gör en språkhandling i form av en disprefererad respons med 
funktionen att värdera Isaak negativt, som hon förstärker med en kodväxling 
till arabiska när hon säger ”haiwan” (rad 16), vilket betyder ”ditt djur” och är 
kraftigt pejoriserande inom arabisk kultur. Här får kodväxlingen också en 
sekundär funktion av bevarande av lyssnarens ansikte, eftersom Dalilah lindar 
in den negativa värderingen i ett annat språk än svenskan, som resten av 
samtalet förs på. Likaså fungerar den kodväxlade språkhandlingen sekundärt 
som ett maktmedel eftersom Dalilah genom den tillskansar sig makt att avgöra 
att Isaaks dagboksuppläsning är undermålig och därmed tar sig rätten att 
kritisera honom. 

Likaså görs en enda positiv värdering av någon av de andra deltagarna 
genom kodväxling i gruppsamtalen, vilket sker i samtal 15, alltså det samtal 
där Isaak (somaliska), Dalilah (arabiska) och Branka (bosniska) diskuterar 
inspelningstekniken och ingen tycks veta hur man startar diktafonen. Av 
radnumren framgår att vi kommer in sent i samtalet, mitt i diskussionen om 
vem som ska starta diktafonen: 
 
Exempel 6.21 Prefererad respons värdering av andra positiv komplimang, inklusive 
kodväxling till engelska (ur samtal 15) 

78 DAL: ((skriker)) KAN NÅN KÖRA PÅ DEN DÄR SKITEN  
79  NÅN GÅNG ((pekar på diktafonen med utsträckt hand)) 
[…] 
84 ISA: det ä alltid du som ⌈           startar          ⌉ 
85 BRA:        ⌊((skjuter diktafonen över bordet  
86  mot Dalilah))                                         ⌋ 
87 DAL: ((tar upp diktafonen)) eftersom att jag har teknik inte som er 
88 nördar 

➔89 ISA: du har ⌈  magic                ⌉ 
  *magi*  
90 ⌊ ((håller upp handen och viftar med fingrarna))⌋ 
91 ISA: tönt ((håller ut andra handen)) ☺ja skojar☺ 
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annans mun. Funktionen att uppmana är den tredje största kategorin 
kodväxlade språkhandlingar i gruppsamtalen och därefter framträder 
funktioner som söka bekräftelse och förtydligande, lova något, följa upp och 
bekräfta, värdera samt be om hjälp i tur och ordning. 

De sekundära funktioner som framträder hos de kodväxlade 
språkhandlingarna i materialet är skämt, makt och ansiktsbevarande. Skämt 
verkar mest uppstå när kodväxlingar med funktionen att hälsa eller ta avsked 
görs. Det sker t.ex. när Zoya tar upp diktafonen, håller den till örat, tittar in i 
kameran, kodväxlar till engelska och säger ”hello” följt av ”mamma” mitt 
under två kamraters utbyte i samtalet, eller när Ceria i ett annat samtal tittar in 
i kameran, kodväxlar till engelska och säger ”bye losers”, som till en tänkt 
publik. Likaså sker det när s.k. halvhälsningar görs genom kodväxling till 
engelska när Lehan två gånger säger ”what’s up” och samtidigt gör V-tecken 
med fingrarna eller ler stort. 

Att kodväxling används av en del elever som ett maktverktyg för att 
påverka interaktionsordningen framkommer i vissa samtal när t.ex. 
avskedsfraser yttras, när direktiv och hot ges, när eleverna ger negativ kritik 
och när de lägger orden i munnen på någon annan. Makten att besluta om ett 
samtal ska avslutas tillskansar sig exempelvis Dalilah genom att yttra den till 
engelska kodväxlade avskedsfrasen ”good bye” och Chris genom den till 
spanska kodväxlade avskedsfrasen ”adios”. De övriga kamraterna tilldelar 
Dalilah och Chris s.k. deontisk auktoritet (Stevanovic och Peräkylä 2012) att 
ta dessa beslut, eftersom samtalen faktiskt avslutas efter dessa kodväxlade 
avskedfraser.  

Kodväxling fungerar också som en maktresurs i gruppsamtalen när 
direktiv med och utan hot delas ut, vilket ofta sker när eleverna har glidit 
utanför den gängse samtalsramen för gruppsamtalen. Denna maktresurs 
används t.ex. av Isaak när han kör ut en ovälkommen elev ur grupprummet 
som de tre fokuseleverna befinner sig i. Likaså används kodväxling som 
maktresurs när Dalilah hotar Isaak sedan han läst fel och stakat sig vid 
uppläsningen av sin dagbokstext. Också när Dalilah ber Gud om förlåtelse å 
Eriks vägnar sedan han kommit in i rummet och stört används kodväxling som 
en maktresurs, vilken även fungerar som en ansiktsbevarande handling för 
Eric. 

Just ansiktsbevaring är ytterligare en sekundär funktion som framkommer 
hos flera av de kodväxlade språkhandlingarna i materialet. Exempelvis sker 
det i det nyss nämnda exemplet när Dalilah delar ut negativ kritik till Isaak 
sedan han upprepade gånger pausat i slutet av sin dagboksuppläsning samt 
harklat sig och fnissat, och hon kallar honom för ”haiwan”, alltså ”ditt djur”. 
Det pejorativa uttrycket är starkt ansiktshotande, men Dalilah mildrar hotet 
genom att kodväxla till arabiska. Likaså verkar Isaak försöka bevara en 
klasskamrats ansikte när han gör språkhandlingen initiativ direktiv tvingande 
instruktion som han kodväxlar till engelska och skriker ”EY FUCKING GÅ 
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svarar ”ja” (rad 9–10), varpå han växlar språk till arabiska och gör en 
språkhandling med funktionen att be Gud om hjälp när han säger ”bismi llahi 
rahmani rahim”, vilket betyder ”i Guds den barmhärtige förbarmarens namn” 
(rad 11). Det är en fast fras som kan medföra religiösa konnotationer som 
innebär att man ber om Guds hjälp att genomföra något, t.ex. när man ska säga 
eller läsa något viktigt i moskén, eller när man ska göra något viktigt utanför 
moskén som t.ex. innan man ska inta en måltid. Exakt vad Isaak ber Gud om 
hjälp med framgår emellertid varken av samtalskontexten eller kotexten, 
eftersom kameran därefter stängs av (rad 12–14). 
 
SAMMANFATTNING 
Endast två uppföljningar görs som kodväxlade språkhandlingar. Den ena, i 
form av det engelska uttrycket ”all right” har funktionen att Isaak bekräftar 
vad som nyss sagts, och den andra i form av det arabiska ordet ”zaiton”, som 
betyder ”oliv”, har funktionen att bekräfta att Zoya har hört eller förstått vad 
hennes kamrat just har sagt i samtalet.  

Precis som med uppföljningar görs endast två kodväxlade värderingar i 
gruppsamtalen. Den ena görs i form av negativ kritik som utdelas genom 
kodväxling till arabiska när Dalilah kallar Isaak för ”haiwan”, d.v.s. ”ditt 
djur”. Den andra görs genom kodväxling till engelska när Isaak ger Dalilah en 
komplimang och säger att hon har ”magic”. I båda fallen verkar 
kodväxlingarna få sekundära funktioner av ansiktsbevarande. När kritik ges 
via en kodväxling bevaras lyssnarens ansikte, och när en komplimang delas ut 
via en kodväxling tycks talarens eget ansikte bevaras. 

Att be Gud om hjälp är den funktion som kodväxlade språkhandlingar kan 
ha som används minst antal gånger i de inspelade gruppsamtalen. Det görs 
bara en enda gång, när Isaak yttrar en fras som kan medföra religiösa 
konnotationer på arabiska och säger ”bismi llahi rahmani rahim” (i Guds den 
barmhärtige förbarmarens namn), vilket innebär att han ber Gud om hjälp med 
någonting, men det framgår inte med vad, eftersom kameran strax därefter 
stängs av. 
 

6.4.2 Sammanfattning kodväxlade språkhandlingars 
funktioner 

Sammanfattningsvis framgår av materialet i delstudien om kodväxlingar i 
gruppsamtalen att den vanligaste primära kategorin som de kodväxlade 
språkhandlingarna i samtalen utgör är att fungera som expressiver som ger 
uttryck för känslor, främst negativa men också positiva. Likaså ingår att 
uttrycka artighet och välvilja i form av hälsningar och avsked i denna 
övergripande kategori. Näst efter expressiver är rapporter den största kategori 
som uttrycks genom kodväxlade språkhandlingar, både direktrapporter och 
när elever citerar vad någon annan sagt, samt när de lägger orden i någon 
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annans mun. Funktionen att uppmana är den tredje största kategorin 
kodväxlade språkhandlingar i gruppsamtalen och därefter framträder 
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och när de lägger orden i munnen på någon annan. Makten att besluta om ett 
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sedan han upprepade gånger pausat i slutet av sin dagboksuppläsning samt 
harklat sig och fnissat, och hon kallar honom för ”haiwan”, alltså ”ditt djur”. 
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svarar ”ja” (rad 9–10), varpå han växlar språk till arabiska och gör en 
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Vid tal om inspelningen, kameran eller diktafonen  8 

Vid (förmodat) samtalsslut 
 

 6 

Under egen dagboksuppläsning eller återberättande av 
dagbokstext  
 

 5 

Direkt efter annans dagboksuppläsning eller återberättande av 
dagbokstext  
 

 4 

Direkt inför egen dagboksuppläsning eller återberättande av 
dagbokstext  
 

 3 

Direkt efter egen dagboksuppläsning eller återberättande av 
dagbokstext  
 

 3 

Vid explicit överlämning av tur att läsa eller återberätta  
 

 2 

Under annans dagboksuppläsning 
 

 1 

 
Av tabellen ovan framgår att det är vanligast att kodväxling sker när eleverna 
samtalar om något ”vid sidan om” själva uppgiften. Det sker 18 gånger och 
det kan exempelvis röra sig om när Isaak kodväxlar till engelska och skriker 
”EY FUCKING GÅ UT” (gå ut för helvete) till någon som kommer in och 
stör samtalsgruppen (se Exempel 6.14) och Dalilah lägger orden i munnen på 
den som motades ut och på engelska säger”I don’t wanna leave” (jag vill inte 
gå ut) (se Exempel 6.10). Det sker t.ex. också när Dalilah hotar att slå Isaak 
med en sandal när hon på arabiska säger ”ELLA SHAHATA” (med sandalen) 
sedan han frågat om Dalilah och Eric, som störde ett i annat samtal, är färdiga 
(se Exempel 6.15). 

Näst vanligast situation är att kodväxlade språkhandlingar används i mina 
gruppsamtal under frågestunden som följer efter dagboksuppläsningen eller 
återberättandet, vilket sker 16 gånger sammantaget. Exempelvis sker det när 
Kaila frågar Lehan vad han tänkte när hans dagbokshändelse inträffade och 
han ger uttryck för en negativ känsla genom att kodväxla till italienska och 
säga ”mamma mia” (min mamma), eller när Dalilah lägger orden i munnen på 
Branka, kodväxlar till arabiska två gånger och säger att Branka hade ”WUJAA 
som EL HA” (smärta som i halsen), när de diskuterar Brankas dagbokstext (se 
Exempel 6.11). 

Åtta gånger görs kodväxlade språkhandlingar i den tredje vanligaste 
situationstypen, d.v.s. när eleverna talar om inspelningen, kameran eller 
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UT” (gå ut för helvete) till en utomstående elev som kommit in i 
grupprummet. Genom att linda in direktivet i en kodväxling mildras alltså 
ansiktshotet som kamraten utsätts för. 

6.5 I vilka situationer kodväxlar eleverna? 
I följande avsnitt redovisas i vilka situationer i gruppsamtalen som kodväxlade 
språkhandlingar används av de flerspråkiga eleverna i min studie. Tidigare 
forskning om flerspråkiga elevers gruppsamtal i grundskolemiljö visar att det 
kan finnas mönster just utifrån i vilka situationer eleverna kodväxlar (Cromdal 
2000; Reyes 2004). Skillnader i bruket av kodväxlingar föreligger i dessa 
studier beroende på om eleverna utför själva skoluppgiften eller om de 
samtalar inför eller vid sidan om uppgiften. Dessa resultat föranleder mig att 
ta reda på om mina elever kodväxlar i situationer när de läser upp eller 
återberättar sina dagbokstexter, när de förhandlar dagbokstexterna efter 
uppläsningen, när de pratar om inspelningen, kameran eller diktafonen 
eller när de pratar om något ”vid sidan om” uppgiften. 

Var gränserna går för de olika situationerna är ibland svårt att avgöra, 
men de har kategoriserats genom att olika moment i vilka eleverna 
kodväxlar har avgränsats från varandra utifrån vad eleverna gör under 
samtalens gång. Huvuduppgiften för eleverna var alltså att läsa upp eller 
återberätta sina dagbokstexter för varandra i grupperna och sedan samtala 
om texterna, ibland med hjälp av stödfrågor som hade delats ut i förväg. I 
uppgiften ingick också att de själva skulle spela in samtalen i ljud och bild 
med hjälp av diktafoner och pekplattor. De ovanstående frågorna har 
resulterat i att tio olika situationstyper har utkristalliserats vid 
genomgången av de samtal som innehåller kodväxlingar. Situationerna 
syns i Tabell 6.4 nedan, vilken är uppställd i frekvensordning, från den 
vanligast förekommande situationen i vilken kodväxlingar görs överst, till 
den minst vanligt förekommande situationen i vilken kodväxlingar görs 
underst: 

 
Tabell 6.4 Situationer vid kodväxling i gruppsamtal 

Situation Antal 
Under diskussion vid sidan om uppgiften38  
 

18 

Under frågestund efter dagboksuppläsning 
 

16 

                                                      
38 Med uppgiften menas att eleverna har ombetts läsa upp eller återberätta sina dagbokstexter för 
varandra. I uppgiften ingår också att samtala om texterna, men det faller in under kategorin ”frågestund 
efter dagboksuppläsning” i tabellen. 
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runt en skoluppuppgift i fysik genomförde fysikuppgiften medan de talade sitt 
förstaspråk, minoritetsspråket spanska, vilket hon förmodar beror på att det 
var en kognitivt krävande uppgift. Dessutom använde de mest förstaspråket 
spanska när de samtalade inför gruppuppgiften, i väntan på att de skulle få 
uppgiften. Vad mina elever talade för språk i väntan på att deras huvuduppgift 
skulle starta framkommer inte av det inspelade materialet, eftersom de 
samtalen fördes mellan eleverna innan inspelningarna via diaktafon eller 
videokamera på pekplattan startades. 

Siffrorna i Tabell 6.4 ovan anger alltså antalet samtalssituationer i 
materialet i vilka kodväxlade språkhandlingar förekommer. Det har inte varit 
möjligt att räkna ut i hur många samtalssituationer kodväxlade 
språkhandlingar inte förekommer, men en genomgång av alla de 114 samtalen 
visar att kodväxlingar endast görs i 33 av dem och resultatredovisningen 
demonstrerar att det är relativt korta kodväxlingar som görs, ibland växlas bara 
ett enda ord. 
 
SAMMANFATTNING 
Sammanfattningsvis kodväxlar eleverna i mitt material mest i situationer som 
rör diskussioner utanför uppgiften att läsa upp eller återberätta 
dagbokstexterna. Det kan t.ex. ske om gruppdeltagarna blir störda av någon 
som kommer in i grupprummet under pågående inspelning.  

Eleverna kodväxlar nästan lika ofta under de frågestunder som infaller 
efter dagboksuppläsningarna när de t.ex. svarar på frågor om vad de tänkte 
eller kände när det de just berättat eller läst upp hände o.s.v. Den tredje 
vanligaste situationen i vilken eleverna kodväxlar infaller när de diskuterar 
inspelningarna, kameran eller diktafonen, men det sker bara hälften så ofta 
som under frågestunderna efter dagboksuppläsningarna.  

I anslutning till en aktivitet kodväxlar eleverna sammantaget tio gånger, 
vilket sker inför uppläsningen av egen dagbokstext, direkt efter någon annans 
eller ens egen uppläsning av dagbokstext, eller vid förmodat samtalsslut. Här 
tycks kodväxlingarna skapa en sorts inramning av uppgiften som utförs för 
deltagarna.  

6.6 Sammanfattning kodväxlade 
språkhandlingar 

Kodväxlingar förekommer endast i 33 av de 114 inspelade samtalen, och bara 
delar av eller hela språkhandlingar kodväxlas, men aldrig några hela utbyten 
eller transaktioner. Den absoluta merparten av de inspelade gruppsamtalen i 
undersökningen förs på svenska, men det förekommer emellertid närmare 70 
kodväxlingar som görs av 16 olika elever i samtalen, varför dessa ändå är 
intressanta att undersöka närmare.  
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diktafonen, vilket t.ex. sker när Dalilah har frågat om någon kan ”köra på den 
där skiten”, underförstått diktafonen, och varken Isaak eller Branka vet hur 
man gör i samtal 15 (se Exempel 6.1). Då kodväxlar Dalilah till både engelska 
och arbaiska och säger ”oh my god vilka nördar där är” (å herre Gud vilka 
nördar där är), följt av ”la ila ha illa llah” (det finns ingen Gud utom Gud), 
som ger uttryck för en negativ känsla av frustration. 

Vid förmodat samtalsslut gör eleverna kodväxlade språkhandlingar vid sex 
tillfällen i gruppsamtalen. Det sker t.ex. när Chris indikerar att samtalet han 
för med Aisha och Bahira bör avslutas genom att han kodväxlar till spanska 
och säger ”adios” (hej då). 

I övrigt visar Tabell 6.4 ovan att kodväxlade språkhandlingar görs under 
egen dagboksuppläsning fem gånger (men bara i två olika samtal), direkt efter 
någon annans dagboksuppläsning fyra gånger, direkt inför och direkt efter 
egen dagboksuppläsning tre gånger vardera, vid explicit överlämning av tur 
att läsa eller återberätta två gånger och under annans dagboksuppläsning en 
gång. Det mönster som framträder här är att eleverna kodväxlar i anslutning 
till en aktivitet, dvs. inför uppläsningen av egen dagbokstext, direkt efter 
någon annans eller ens egen uppläsning av dagbokstext, eller vid förmodat 
samtalsslut. Här tycks kodväxlandet, förutom tidigare nämnda funktioner, 
alltså även få effekten av att skapa inramning av uppgiften som utförs, vilket 
markerar för lyssnarna vad som är i görningen eller just har genomförts. 

Kodväxlingar som görs under den egna dagboksuppläsningen sker alltså 
bara fem gånger och endast i två av de 114 samtalen, vilket betyder att 
eleverna nästan helt uteslutande återberättar sina dagboksberättelser på 
majoritetsspråket svenska i min studie. Det överensstämmer med Cromdals 
undersökning (2000) i vilken han fann att dansk-turkiska elever i årskurs 8 i 
en skola i Danmark uteslutande använde majoritetsspråket danska när de 
tillsammans utvecklade en handling i en berättelse som skulle fungera som 
manuskript för en skämtserie. Emellertid visade han att förhandlingarna 
mellan eleverna om berättelsen skedde på två språk och involverade 
kodväxling till turkiska. Min studie visar däremot att eleverna nästan helt 
uteslutande förhandlar sina dagboksberättelser på majoritetsspråket svenska, 
men att kodväxling dock sker vid 16 tillfällen när berättelserna förhandlas i 
tio av de 114 samtalen. Det sker t.ex. i samtal 55 när Kaila och Lehan 
förhandlar hans dagboksberättelse och hon frågar honom om han kan berätta 
lite mer om ögonblicket han just läst upp. Lehan svarar delvis kodväxlande 
till engelska att ”det var party39, party, party, party ump, ump, ump, ump” 
(fest, fest, fest, fest, ump, ump, ump, ump) samtidigt som han dansar med 
överkroppen och knäpper med fingrarna, varpå Kaila ställer nästa fråga på 
svenska igen. Däremot fann Reyes (2004) att hennes sju- respektive tioåriga 
spansk-amerikanska informanter som samarbetade i åldershomogena grupper 

                                                      
39 Party uttalas som sagt med amerikansk aksent, varför det räknas som en kodväxling. 
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förstaspråk, minoritetsspråket spanska, vilket hon förmodar beror på att det 
var en kognitivt krävande uppgift. Dessutom använde de mest förstaspråket 
spanska när de samtalade inför gruppuppgiften, i väntan på att de skulle få 
uppgiften. Vad mina elever talade för språk i väntan på att deras huvuduppgift 
skulle starta framkommer inte av det inspelade materialet, eftersom de 
samtalen fördes mellan eleverna innan inspelningarna via diaktafon eller 
videokamera på pekplattan startades. 

Siffrorna i Tabell 6.4 ovan anger alltså antalet samtalssituationer i 
materialet i vilka kodväxlade språkhandlingar förekommer. Det har inte varit 
möjligt att räkna ut i hur många samtalssituationer kodväxlade 
språkhandlingar inte förekommer, men en genomgång av alla de 114 samtalen 
visar att kodväxlingar endast görs i 33 av dem och resultatredovisningen 
demonstrerar att det är relativt korta kodväxlingar som görs, ibland växlas bara 
ett enda ord. 
 
SAMMANFATTNING 
Sammanfattningsvis kodväxlar eleverna i mitt material mest i situationer som 
rör diskussioner utanför uppgiften att läsa upp eller återberätta 
dagbokstexterna. Det kan t.ex. ske om gruppdeltagarna blir störda av någon 
som kommer in i grupprummet under pågående inspelning.  

Eleverna kodväxlar nästan lika ofta under de frågestunder som infaller 
efter dagboksuppläsningarna när de t.ex. svarar på frågor om vad de tänkte 
eller kände när det de just berättat eller läst upp hände o.s.v. Den tredje 
vanligaste situationen i vilken eleverna kodväxlar infaller när de diskuterar 
inspelningarna, kameran eller diktafonen, men det sker bara hälften så ofta 
som under frågestunderna efter dagboksuppläsningarna.  

I anslutning till en aktivitet kodväxlar eleverna sammantaget tio gånger, 
vilket sker inför uppläsningen av egen dagbokstext, direkt efter någon annans 
eller ens egen uppläsning av dagbokstext, eller vid förmodat samtalsslut. Här 
tycks kodväxlingarna skapa en sorts inramning av uppgiften som utförs för 
deltagarna.  

6.6 Sammanfattning kodväxlade 
språkhandlingar 

Kodväxlingar förekommer endast i 33 av de 114 inspelade samtalen, och bara 
delar av eller hela språkhandlingar kodväxlas, men aldrig några hela utbyten 
eller transaktioner. Den absoluta merparten av de inspelade gruppsamtalen i 
undersökningen förs på svenska, men det förekommer emellertid närmare 70 
kodväxlingar som görs av 16 olika elever i samtalen, varför dessa ändå är 
intressanta att undersöka närmare.  
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diktafonen, vilket t.ex. sker när Dalilah har frågat om någon kan ”köra på den 
där skiten”, underförstått diktafonen, och varken Isaak eller Branka vet hur 
man gör i samtal 15 (se Exempel 6.1). Då kodväxlar Dalilah till både engelska 
och arbaiska och säger ”oh my god vilka nördar där är” (å herre Gud vilka 
nördar där är), följt av ”la ila ha illa llah” (det finns ingen Gud utom Gud), 
som ger uttryck för en negativ känsla av frustration. 

Vid förmodat samtalsslut gör eleverna kodväxlade språkhandlingar vid sex 
tillfällen i gruppsamtalen. Det sker t.ex. när Chris indikerar att samtalet han 
för med Aisha och Bahira bör avslutas genom att han kodväxlar till spanska 
och säger ”adios” (hej då). 

I övrigt visar Tabell 6.4 ovan att kodväxlade språkhandlingar görs under 
egen dagboksuppläsning fem gånger (men bara i två olika samtal), direkt efter 
någon annans dagboksuppläsning fyra gånger, direkt inför och direkt efter 
egen dagboksuppläsning tre gånger vardera, vid explicit överlämning av tur 
att läsa eller återberätta två gånger och under annans dagboksuppläsning en 
gång. Det mönster som framträder här är att eleverna kodväxlar i anslutning 
till en aktivitet, dvs. inför uppläsningen av egen dagbokstext, direkt efter 
någon annans eller ens egen uppläsning av dagbokstext, eller vid förmodat 
samtalsslut. Här tycks kodväxlandet, förutom tidigare nämnda funktioner, 
alltså även få effekten av att skapa inramning av uppgiften som utförs, vilket 
markerar för lyssnarna vad som är i görningen eller just har genomförts. 

Kodväxlingar som görs under den egna dagboksuppläsningen sker alltså 
bara fem gånger och endast i två av de 114 samtalen, vilket betyder att 
eleverna nästan helt uteslutande återberättar sina dagboksberättelser på 
majoritetsspråket svenska i min studie. Det överensstämmer med Cromdals 
undersökning (2000) i vilken han fann att dansk-turkiska elever i årskurs 8 i 
en skola i Danmark uteslutande använde majoritetsspråket danska när de 
tillsammans utvecklade en handling i en berättelse som skulle fungera som 
manuskript för en skämtserie. Emellertid visade han att förhandlingarna 
mellan eleverna om berättelsen skedde på två språk och involverade 
kodväxling till turkiska. Min studie visar däremot att eleverna nästan helt 
uteslutande förhandlar sina dagboksberättelser på majoritetsspråket svenska, 
men att kodväxling dock sker vid 16 tillfällen när berättelserna förhandlas i 
tio av de 114 samtalen. Det sker t.ex. i samtal 55 när Kaila och Lehan 
förhandlar hans dagboksberättelse och hon frågar honom om han kan berätta 
lite mer om ögonblicket han just läst upp. Lehan svarar delvis kodväxlande 
till engelska att ”det var party39, party, party, party ump, ump, ump, ump” 
(fest, fest, fest, fest, ump, ump, ump, ump) samtidigt som han dansar med 
överkroppen och knäpper med fingrarna, varpå Kaila ställer nästa fråga på 
svenska igen. Däremot fann Reyes (2004) att hennes sju- respektive tioåriga 
spansk-amerikanska informanter som samarbetade i åldershomogena grupper 
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språkhandlingar, framförallt i disprefererade responser. De elever som 
kodväxlar för att ge uttryck för känslor gör det oftast bara en till tre gånger 
vardera, men Dalilah använder däremot kodväxling som uttryck för negativa 
känslor sex gånger i gruppsamtalen. Isaak kodväxlar som uttryck för negativa 
känslor fyra gånger, men han gör det också två gånger för att ge uttryck för 
positiva känslor.  

Att talarna väljer att uttrycka känslor på andra språk än svenska kan ha 
ansiktsbevarande orsaker. Det kan i sammanhanget vara känsligt för lyssnaren 
att talaren ger uttryck för en viss känsla, oavsett om den är positiv eller 
negativ, och därför kan känslan lindas in i en kodväxling av talaren för att 
mildra ansiktshotet som lyssnaren annars utsätts för. Detta kan också vara 
orsaken till att disprefererade responser kodväxlas i större utsträckning än 
prefererade responser. En disprefererad språkhandling behöver på något vis 
lindas in i interaktionen, i t.ex. tvekljud, pauser, stakningar eller som här i 
kodväxlingar för att mildra eventuella ansiktshot.  

Ytterligare funktioner som de kodväxlade språkhandlingarna utgör i 
gruppsamtalen är att hälsa och ta avsked, att rapportera, att uppmana, att söka 
förtydligande eller bekräftelse, att lova något samt att värdera någon eller be 
(Gud) om hjälp. 

Avslutningsvis kan konstateras att det tycks vara ett omarkerat mönster att 
kodväxla hela eller delar av vissa språkhandlingar i gruppsamtalen. Endast en 
gång i de 114 samtalen kommenterar en av lyssnarna den föregående 
kodväxlade turen i ett samtal, vilket sker i samtal 8 när Branka säger att hon 
struntar i vad Dalilah just har sagt (på arabiska) eftersom hon inte förstår vad 
det betyder. I övrigt tycks kodväxlingarna gå obemärkta förbi lyssnarna som 
fortsätter samtalen på svenska. Åtminstone gör de ingen verbal notis om att 
språkhandlingen eller språkhandlingarna i föregående tur kodväxlades.  
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Isaak och Dalilah är de elever som kodväxlar oftast, 13 respektive elva 
gånger vardera. Lehan kodväxlar nio gånger, Ceria åtta gånger, Zoya sju 
gånger, Safije fem gånger och Chris och Burim tre respektive två gånger 
vardera. De övriga elever som kodväxlar gör det emellertid bara en gång 
vardera.  

Kodväxlingarna i studien görs allra mest till västerländska språk i form av 
engelska, över 40 gånger, och till italienska och spanska 4 gånger sammanlagt 
samt till albanska en gång. Det framgår emellertid inte av samtalen om 
engelskan växlas till mest för att det kan medföra prestige. Det framgår inte 
heller om arabiskan, som kodväxlas till näst flest gånger i gruppsamtalen, 
drygt 20 gånger, kan ses medföra en viss prestige bland eleverna eftersom det 
är ett av de språk som flest elever talar som förstaspråk på skolan. Frågan om 
olika språks prestige eller status förhandlas nämligen inte i gruppsamtalen.  

I studien av kodväxlingarna framträder mönster som visar att val av olika 
språk kan kopplas till olika sorters uttryck. Fem grupper av sådana uttryck 
utkristalliserar sig i gruppsamtalen. Uttryck som kan medföra religiösa 
konnotationer yttras på arabiska, t.ex. ”bismillahi rahmani rahim” (i Guds den 
barmhärtige förbarmarens namn). Eventuellt skulle de fasta uttrycken ”walla” 
(vid Gud) på arabiska och ”oh my God” (å Herrre Gud) på engelska också 
kunna räknas till kategorin uttryck som kan medföra religiösa konnotationer, 
men det går inte av interaktionerna att avgöra om deltagarna verkligen avser 
att uttrycka religiös tillhörighet när uttrycken används eller inte. Hälsnings- 
och avskedfraser är en annan grupp uttryck som förmedlas genom kodväxling 
till västerländska språk i gruppsamtalen, t.ex. italienska ”ciao”, engelska 
”good bye” och spanska ”adios”, liksom den s.k. halvhälsningen ”what’s up” 
som görs på engelska ett par gånger. Ytterligare en grupp uttryck som kan 
kopplas till engelska språket är uttryck för negativa värderingar och negativ 
kritik i form av t.ex. ”shit” (skit), ”fucking” (jävla), ”bitch” (hora) och ”losers” 
(förlorare). Vid ett tilllfälle uttrycks en sådan negativ värdering även på 
arabiska i form av ”haiwan” ([ditt] djur). Också negativa känslor uttrycks 
ibland genom kodväxlingar till italienska genom den fasta frasen ”mamma 
mia” (min mamma) och till arabiska genom den fasta frasen ”walla” (vid Gud) 
i gruppsamtalen. Dessa fasta uttryck får då överförd betydelse och uttrycker 
negativa känslor. Dessutom används kodväxlingar till italienska och engelska 
som uttryck för skämt, vilket ofta sker i samband med hälsnings- och 
avskedfraser yttras i gruppsamtalen, ibland i kombination med icke-verbala 
språkhandlingar.  

De olika sorters uttryck som kodväxlade språkhandlingar stundtals yttras 
genom faller samman med vilka funktioner de kodväxlade språkhandlingarna 
tar i gruppinteraktionerna. Kodväxlingarnas främsta funktion i gruppsamtalen 
verkar vara att ge uttryck för känslor. Nästan 40 % av de kodväxlade 
språkhandlingarna fungerar så och av dem görs cirka tre fjärdedelar i 
initierande språkhandlingar och nästan en fjärdedel i responderande 
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När det gäller det totala bruket av språkhandlingar i gruppsamtalen visar 
mina kodningar av dem att Dalilah är den av de tre fokuseleverna som gör 
flest, 409 stycken, medan Isaak gör 256 stycken och Branka 147 stycken. Det 
betyder att Dalilah gör fler språkhandlingar än de andra två deltagarna 
tillsammans. Hon upptar därmed 47 % av handlingsutrymmet, både 
verbalspråkligt och icke-verbalspråkligt, i samtalen. Isaak upptar 30 % av 
handlingsutrymmet och Branka 17 %. De återstående 6 % av det totala 
handlingsutrymmet i samtalen upptas av övriga deltagare, vars 
språkhandlingar emellertid inte kommer att tas med i mina analyser.  

Initierande språkhandlingar är språkhandlingar som bl.a. öppnar upp och 
sätter igång en interaktion, eller ett nytt utbyte i en pågående interaktion. De 
kan utgöras av informativer, eliciteringar, begäran/förslag eller direktiv (se 
avsnitt 4.3) och var och en av dessa initierande språkhandlingar förväntar 
någon typ av respons från övriga samtalsdeltagare. Just initiativ är den största 
kategorin språkhandlingar som görs av fokuseleverna som grupp och de 
uppgår till 57 %, d.v.s. drygt hälften av det totala antalet språkhandlingar i de 
21 inspelade gruppsamtalen och nedan redogörs i mer detalj för resultaten av 
elevernas bruk av dessa språkhandlingar. 

7.1 Initiativ informativ berättelseintroduktion 
och rapport dagbok 

Språkhandlingen initiativ informativ rapport dagbok är vanligast 
förekommande bland de initierande informativa språkhandlingarna hos alla 
tre eleverna, av förklarliga skäl, eftersom de har uppmanats att återberätta eller 
läsa upp sina dagbokstexter under gruppsamtalen. Dalilah gör tolv sådana 
initiativ, Isaak nio och Branka två. 

Utmärkande för Dalilah, som alltså gör flest, är att hennes initierande 
informativa rapporter dagbok är betydligt längre än de övrigas. Hennes 
skrivna dagbokstexter är i genomsnitt 57 ord långa vardera, och hon tar vara 
på tillfället att återberätta hela texterna (hon läser sällan innantill). Hon 
broderar gärna ut texterna muntligt och lägger till mer information och 
detaljer, vilket gör att hennes talade texter i form av initiativ informativ 
rapport dagbok blir 30 % längre än de skrivna. Dessutom blir hennes muntliga 
texter också längre än de skriftliga p.g.a. vissa tvekljud och eventuella 
upprepningar i talspråket, men det gäller för alla tre eleverna att sådant 
förekommer när de rapporterar ur sina dagböcker.  

14 gånger inleder Dalilah sin dagboksrapport i initiativdrag med ett företal 
i form av språkhandlingen initiativ informativ rapport dagbok 
berättelseintroduktion (om berättelseintroduktion, se Lindström 2008:185–
186), vilket också bidrar till att den talade sammanlagda rapporten, d.v.s. 
berättelseintrot och dagboksrapporten, blir längre än den skrivna 
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7 Initierande språkhandlingar i 
gruppsamtal  

För att i kapitel 10 kunna besvara den andra forskningsfrågan: Hur konstrueras 
de flerspråkiga elevernas diskursiva, situerade och bärbara identiteter genom 
språkhandlingar i gruppsamtalen? redogörs i följande kapitel för resultatet av 
deras bruk av initierande språkhandlingar. I kapitel 8 redogörs därefter för 
bruket av responderande språkhandlingar och i kapitel 9 för deras bruk av 
uppföljande språkhandlingar. I undersökningarna av dessa språkhandlingar 
studerar jag hur och vilka sorters underkategorier av språkhandlingarna som 
görs och hur antalet av olika språkhandlingar fördelas mellan eleverna. Medan 
undersökningen om kodväxlade språkhandlingar i kapitel 6 hade ett brett 
fokus och utgick från alla 114 inspelade samtal med 34 elever, varav 29 deltog 
i kodväxlingsstudien, går undersökningen om språkhandlingar i kapitel 7, 8 
och 9 däremot på djupet. Här studeras den framlottade fokusgruppen 
bestående av de tre eleverna Isaak, Dalilah och Branka och deras 
språkhandlingsbruk i de 21 inspelade samtal där de deltar. I vissa av samtalen 
deltar ytterligare några elever, men det är Isaak, Dalilah och Branka som alltså 
står i fokus i samtalen.  

Ett samtal utvecklas tur för tur, och beroende på vilka språkhandlingar som 
görs i olika drag i samtalet formas utbyten som bygger upp transaktioner och 
så småningom hela samtal. Genom de språkhandlingar och drag deltagarna 
gör samkonstruerar de tillsammans samtalet som byggs upp sekventiellt. Om 
någon gör ett initiativ som t.ex. innehåller en elicitering som söker bekräftelse, 
alltså ställer en fråga, förväntas andradeltagaren ge denna information i en 
prefererad respons. Eller om förstadeltagaren gör ett initiativ i form av ett 
tvingande direktiv, som alltså innehåller en uppmaning, förväntas 
andradeltagaren utföra uppmaningen, varpå första deltagaren eller eventuellt 
någon tredje deltagare kan göra en uppföljande språkhandling och bekräfta, 
godkänna eller medge andradraget i utbytet. Här i kapitel 7 ligger emellertid 
fokus på de initierande språkhandlingarna och jag kommer därför inte explicit 
nämna vilka språkhandlingar som görs i andradragen eller tredjedragen i 
samtalen. Till de språkhandlingar som görs i dessa drag återkommer jag 
däremot explicit i kapitel 8 och 9. 

Kapitlet nedan är upplagt så att jag efter några ord om det totala bruket av 
språkhandlingar i de 21 gruppsamtalen kort repeterar vad initierande 
språkhandlingar gör i samtal, hur stor andel de utgör i gruppsamtalen och vad 
de består av för underkategorier generellt sett. Därefter går jag igenom de 
olika underkategorierna av initierande språkhandlingar med medföljande 
exempel ur de inspelade gruppsamtalen som jag analyserar.  
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När det gäller det totala bruket av språkhandlingar i gruppsamtalen visar 
mina kodningar av dem att Dalilah är den av de tre fokuseleverna som gör 
flest, 409 stycken, medan Isaak gör 256 stycken och Branka 147 stycken. Det 
betyder att Dalilah gör fler språkhandlingar än de andra två deltagarna 
tillsammans. Hon upptar därmed 47 % av handlingsutrymmet, både 
verbalspråkligt och icke-verbalspråkligt, i samtalen. Isaak upptar 30 % av 
handlingsutrymmet och Branka 17 %. De återstående 6 % av det totala 
handlingsutrymmet i samtalen upptas av övriga deltagare, vars 
språkhandlingar emellertid inte kommer att tas med i mina analyser.  

Initierande språkhandlingar är språkhandlingar som bl.a. öppnar upp och 
sätter igång en interaktion, eller ett nytt utbyte i en pågående interaktion. De 
kan utgöras av informativer, eliciteringar, begäran/förslag eller direktiv (se 
avsnitt 4.3) och var och en av dessa initierande språkhandlingar förväntar 
någon typ av respons från övriga samtalsdeltagare. Just initiativ är den största 
kategorin språkhandlingar som görs av fokuseleverna som grupp och de 
uppgår till 57 %, d.v.s. drygt hälften av det totala antalet språkhandlingar i de 
21 inspelade gruppsamtalen och nedan redogörs i mer detalj för resultaten av 
elevernas bruk av dessa språkhandlingar. 

7.1 Initiativ informativ berättelseintroduktion 
och rapport dagbok 

Språkhandlingen initiativ informativ rapport dagbok är vanligast 
förekommande bland de initierande informativa språkhandlingarna hos alla 
tre eleverna, av förklarliga skäl, eftersom de har uppmanats att återberätta eller 
läsa upp sina dagbokstexter under gruppsamtalen. Dalilah gör tolv sådana 
initiativ, Isaak nio och Branka två. 

Utmärkande för Dalilah, som alltså gör flest, är att hennes initierande 
informativa rapporter dagbok är betydligt längre än de övrigas. Hennes 
skrivna dagbokstexter är i genomsnitt 57 ord långa vardera, och hon tar vara 
på tillfället att återberätta hela texterna (hon läser sällan innantill). Hon 
broderar gärna ut texterna muntligt och lägger till mer information och 
detaljer, vilket gör att hennes talade texter i form av initiativ informativ 
rapport dagbok blir 30 % längre än de skrivna. Dessutom blir hennes muntliga 
texter också längre än de skriftliga p.g.a. vissa tvekljud och eventuella 
upprepningar i talspråket, men det gäller för alla tre eleverna att sådant 
förekommer när de rapporterar ur sina dagböcker.  

14 gånger inleder Dalilah sin dagboksrapport i initiativdrag med ett företal 
i form av språkhandlingen initiativ informativ rapport dagbok 
berättelseintroduktion (om berättelseintroduktion, se Lindström 2008:185–
186), vilket också bidrar till att den talade sammanlagda rapporten, d.v.s. 
berättelseintrot och dagboksrapporten, blir längre än den skrivna 
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7 Initierande språkhandlingar i 
gruppsamtal  

För att i kapitel 10 kunna besvara den andra forskningsfrågan: Hur konstrueras 
de flerspråkiga elevernas diskursiva, situerade och bärbara identiteter genom 
språkhandlingar i gruppsamtalen? redogörs i följande kapitel för resultatet av 
deras bruk av initierande språkhandlingar. I kapitel 8 redogörs därefter för 
bruket av responderande språkhandlingar och i kapitel 9 för deras bruk av 
uppföljande språkhandlingar. I undersökningarna av dessa språkhandlingar 
studerar jag hur och vilka sorters underkategorier av språkhandlingarna som 
görs och hur antalet av olika språkhandlingar fördelas mellan eleverna. Medan 
undersökningen om kodväxlade språkhandlingar i kapitel 6 hade ett brett 
fokus och utgick från alla 114 inspelade samtal med 34 elever, varav 29 deltog 
i kodväxlingsstudien, går undersökningen om språkhandlingar i kapitel 7, 8 
och 9 däremot på djupet. Här studeras den framlottade fokusgruppen 
bestående av de tre eleverna Isaak, Dalilah och Branka och deras 
språkhandlingsbruk i de 21 inspelade samtal där de deltar. I vissa av samtalen 
deltar ytterligare några elever, men det är Isaak, Dalilah och Branka som alltså 
står i fokus i samtalen.  

Ett samtal utvecklas tur för tur, och beroende på vilka språkhandlingar som 
görs i olika drag i samtalet formas utbyten som bygger upp transaktioner och 
så småningom hela samtal. Genom de språkhandlingar och drag deltagarna 
gör samkonstruerar de tillsammans samtalet som byggs upp sekventiellt. Om 
någon gör ett initiativ som t.ex. innehåller en elicitering som söker bekräftelse, 
alltså ställer en fråga, förväntas andradeltagaren ge denna information i en 
prefererad respons. Eller om förstadeltagaren gör ett initiativ i form av ett 
tvingande direktiv, som alltså innehåller en uppmaning, förväntas 
andradeltagaren utföra uppmaningen, varpå första deltagaren eller eventuellt 
någon tredje deltagare kan göra en uppföljande språkhandling och bekräfta, 
godkänna eller medge andradraget i utbytet. Här i kapitel 7 ligger emellertid 
fokus på de initierande språkhandlingarna och jag kommer därför inte explicit 
nämna vilka språkhandlingar som görs i andradragen eller tredjedragen i 
samtalen. Till de språkhandlingar som görs i dessa drag återkommer jag 
däremot explicit i kapitel 8 och 9. 

Kapitlet nedan är upplagt så att jag efter några ord om det totala bruket av 
språkhandlingar i de 21 gruppsamtalen kort repeterar vad initierande 
språkhandlingar gör i samtal, hur stor andel de utgör i gruppsamtalen och vad 
de består av för underkategorier generellt sett. Därefter går jag igenom de 
olika underkategorierna av initierande språkhandlingar med medföljande 
exempel ur de inspelade gruppsamtalen som jag analyserar.  
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Jämförelserna ovan mellan Dalilahs språkhandling initiativ initierande 
informerande rapport dagbok som hon gör muntligt respektive skriftligt visar 
att språkhandlingen blir längre när hon gör den muntligt än skriftligt. I fallet 
ovan blir hela den muntliga texten mer än dubbelt så lång som den skriftliga, 
vilket visar att hon tar stort talutrymme. Hon tillskansar sig extra stort 
talutrymme genom att försäkra sig om att få tala till punkt genom att inleda 
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dagbokstexten. Eftersom berättelseintroduktionen i exemplet nedan inte 
emotsägs av Isaak eller Branka garanterar den Dalilah ett vidgat talutrymme 
tills berättelsen nått ett urskiljbart slut, se Exempel 7.1 nedan.  
 
Exempel 7.1 Initierande informativ rapport dagbok, inkl. berättelseintroduktion (ur 
samtal 19) 

➔1 DAL: e: jag ska berätta om ett ögonblick som hände i: fredags 
 2 °förra veckan° e: (.) mitt ögonblick var att jag jag och Beyza 
 3 och Iman och Aisha från 5 Gul vi va på en fest (1.0) och där  
 4 åt vi middag å sen efterrätt å sen så skulle man så skulle 
 5 allihopa gå upp och dansa (1.0) och sen så: å sen så gick jag å 
 6 m så gick jag å tjejerna ut för att å leka (1.8) vi hade en liten  
 7 tävling om vem som kunde snurra hår et ä att man ska kunna 
 8 man ska kunna snurra på håret så länge man ba kan .h och ä: 
 9 det va Iman som vann sen fick vi ⌈             (1.0)           ⌉ 
 10         ⌊((tittar ner i boken))⌋ sen  
 11  fick vi henna det ä en slags e gegga som LUKTAR gott fast  
 12 det ser äckligt ut ⌈ jag     fick      lite       på      handen     ⌉     
 13     ⌊((håller upp sin hand, tar ner den igen))⌋  
 14 och e: ⌈ (3.2)            ⌉ 

15  ⌊((tittar ner i boken))⌋⌈ mja  ⌉          
16 ⌊((rycker på axlarna, tittar in i  
17 kameran))                                  ⌋  

 18 X: (1.0) 
  19 DAL: (x) ((tittar på Branka)) ∬din tur∬ 
 
 

I exemplet ovan gör Dalilah alltså språkhandlingen initiativ informativ 
rapport breättelseintroduktion på rad 1–2, vilken därefter följs av en 
initierande informativ rapport dagbok när Dalilah återberättar den 
dagbokstext hon skrivit den 2 december. Hon återberättar dagbokshändelsen 
och lägger till att den hände i fredags, vilken klass de andra tjejerna går i (rad 
3), att de ”gick […] ut för att å leka” (rad 6), att henna ”ser äckligt ut” och att 
hon ”fick lite på handen” (rad 12), vilket inte står i hennes skrivna 
dagbokstext. Däremot står det i Dalilahs skrivna text att henna är kladdigt, 
men det utelämnar hon i sin muntliga text. Hon definierar emellertid muntligt 
att tävlingen som tjejerna hade var ”liten” (rad 6) och att syftet med tävlingen 
var att ”snurra på håret så länge man ba kan” (rad 8), medan hon i sin dagbok 
skrivit att de tävlade om vem som ”kunde snura hår mest”, se Exempel 7.2 
nedan. 
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dagbokstexten. Eftersom berättelseintroduktionen i exemplet nedan inte 
emotsägs av Isaak eller Branka garanterar den Dalilah ett vidgat talutrymme 
tills berättelsen nått ett urskiljbart slut, se Exempel 7.1 nedan.  
 
Exempel 7.1 Initierande informativ rapport dagbok, inkl. berättelseintroduktion (ur 
samtal 19) 

➔1 DAL: e: jag ska berätta om ett ögonblick som hände i: fredags 
 2 °förra veckan° e: (.) mitt ögonblick var att jag jag och Beyza 
 3 och Iman och Aisha från 5 Gul vi va på en fest (1.0) och där  
 4 åt vi middag å sen efterrätt å sen så skulle man så skulle 
 5 allihopa gå upp och dansa (1.0) och sen så: å sen så gick jag å 
 6 m så gick jag å tjejerna ut för att å leka (1.8) vi hade en liten  
 7 tävling om vem som kunde snurra hår et ä att man ska kunna 
 8 man ska kunna snurra på håret så länge man ba kan .h och ä: 
 9 det va Iman som vann sen fick vi ⌈             (1.0)           ⌉ 
 10         ⌊((tittar ner i boken))⌋ sen  
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 12 det ser äckligt ut ⌈ jag     fick      lite       på      handen     ⌉     
 13     ⌊((håller upp sin hand, tar ner den igen))⌋  
 14 och e: ⌈ (3.2)            ⌉ 

15  ⌊((tittar ner i boken))⌋⌈ mja  ⌉          
16 ⌊((rycker på axlarna, tittar in i  
17 kameran))                                  ⌋  

 18 X: (1.0) 
  19 DAL: (x) ((tittar på Branka)) ∬din tur∬ 
 
 

I exemplet ovan gör Dalilah alltså språkhandlingen initiativ informativ 
rapport breättelseintroduktion på rad 1–2, vilken därefter följs av en 
initierande informativ rapport dagbok när Dalilah återberättar den 
dagbokstext hon skrivit den 2 december. Hon återberättar dagbokshändelsen 
och lägger till att den hände i fredags, vilken klass de andra tjejerna går i (rad 
3), att de ”gick […] ut för att å leka” (rad 6), att henna ”ser äckligt ut” och att 
hon ”fick lite på handen” (rad 12), vilket inte står i hennes skrivna 
dagbokstext. Däremot står det i Dalilahs skrivna text att henna är kladdigt, 
men det utelämnar hon i sin muntliga text. Hon definierar emellertid muntligt 
att tävlingen som tjejerna hade var ”liten” (rad 6) och att syftet med tävlingen 
var att ”snurra på håret så länge man ba kan” (rad 8), medan hon i sin dagbok 
skrivit att de tävlade om vem som ”kunde snura hår mest”, se Exempel 7.2 
nedan. 
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som finns med i skriften, t.ex. att de åt pizza och drack coca-cola efter P01:ans 
match, men hans muntliga texter blir alltså trots allt längre, se Exempel 7.4 
nedan.   

 
Exempel 7.4 Isaaks dagbokstext 23 september 

 
 

Jämförelsen mellan Isaaks muntliga och skriftliga texter ovan visar att han 
brer ut sina texter muntligt i de samtal där Dalilah, eller Dalilah och Branka 
ingår i gruppen. I det allra första samtalet som Isaak deltar i (samtal 0), i vilket 
också Edita och Alma deltar, uppträder han däremot mycket blygt och flertalet 
gånger gömmer han sig för kameran genom att hålla händerna för ögonen och 
dra upp sin tröja framför huvudet. Han återger dock sin dagbokstext när det är 
hans tur, men han skymmer delvis sitt ansikte med händerna under 
återberättandet och efteråt drar han upp sin tröja framför ansiktet igen.  

Kodningarna av språkhandlingarna i de 21 samtalen visar alltså att Dalilah 
rapporterar 12 gånger ur sin dagbok i initiativdrag och Isaak gör det 9 gånger. 
Branka är emellertid väldigt sparsam med att återge sin dagbokstext som 
initierande informativa rapporterande språkhandlingar i samtalen. Hon gör 
det endast två gånger och båda gångerna läser hon upp sina korta texter 
innantill ur sin dagbok. De enda två gånger Branka gör språkhandlingen 
initiativ informativ rapport dagbok i de 21 gruppsamtalen inleder hon 
visserligen sina uppläsningar med berättelseintroduktionen ”mitt ögonblick va 
att”, men hon förlänger den inte genom att säga t.ex. ”jag ska berätta om 
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språkhandlingen initierande informativ rapport dagbok med en 
berättelseintroduktion som indikerar för lyssnarna att Dalilah vill tala 
oavbrutet under en längre stund.  

Även Isaak utnyttjar det talutrymme han tar och tilldelas när han gör 
språkhandlingen initierande informativ rapport dagbok i samtalen där Dalilah 
och Branka också deltar. Vid fyra olika tillfällen försöker han försäkra sig om 
att få tillräckligt talutrymme när han, precis som Dalilah, inleder sina 
återberättelser av dagbokstexterna med ett företal i form av en 
berättelseintroduktion. Dessutom lägger han ofta till information och detaljer 
i sin muntliga text, precis som Dalilah, och i hans fall ökar då textmassan i 
hans initierande informativa rapporter dagbok med nästan 60 % jämfört med 
hans skrivna dagbokstexter som i snitt är 41 ord långa, se Exempel 7.3 nedan. 

 
Exempel 7.3 Initierande informativ rapport dagbok, inkl. berättelseintroduktion (ur 
samtal 8) 

➔1 ISA: hej jag heter Isaak e: jag ska prata om när penolltvånånå  
2 och penollettorna vann sin serie i torsdas så hade vi match  
3 mot Viken och det blev två två fast e vi hade mer poäng än  
4  dom så vi vann serien och efter det så hade vi fest och i  
5  söndags igår så hade penolltvåorna match och e dom  
6  vann sin serie för andra året i rad (0.9) och sen efter 
7  matchen så var jag ute (.) några timmar till sen var jag 
8  helt utmattad när jag kom hem så jag sovde så jag var trött 

 9 DAL: okej e: var hade ni fest nånstans 
10 ISA: e: FC Östadstugan 

 
I utdraget ovan syns att Isaaks muntliga initiativ informativ rapport dagbok 
blir längre än hans skriftliga dagbokstext (se nedan), dels för att han inleder 
muntligt med en berättelseintroduktion när han säger ”e: jag ska prata om när 
penolltvånånå och penollettorna vann sin serie” (rad 1–2). Han inleder också 
sin tur med att hälsa och säga sitt namn (rad 1), men det ska tilläggas att det 
är jag som forskare som uppmanat eleverna att säga sina namn innan jag hade 
hunnit lära mig dem och skilja eleverna åt till utseende. När jag jämför de 
muntliga och skriftliga texternas längd utesluter jag därför hälsnings- och 
presentationsfraserna i de fall sådana förekommer. I de skriftliga dagböckerna 
är det vanligt att eleverna skriver sina namn under sina texter, men dessa 
räknas inte heller med i antalet ord. Trots detta blir Isaaks muntliga initiativ 
informativ rapport dagbok betydligt längre än de skriftliga eftersom han 
lägger till mer information om händelserna muntligt. Han berättar t.ex. 
muntligt att de hade match mot Viken i torsdags och efter det hade de fest 
samt att han var ute flera timmar efter matchen på söndagen tills han var helt 
utmattad och kom hem och sov. Han utelämnar visserligen också vissa detaljer 
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språkhandlingen initierande informativ rapport dagbok med en 
berättelseintroduktion som indikerar för lyssnarna att Dalilah vill tala 
oavbrutet under en längre stund.  

Även Isaak utnyttjar det talutrymme han tar och tilldelas när han gör 
språkhandlingen initierande informativ rapport dagbok i samtalen där Dalilah 
och Branka också deltar. Vid fyra olika tillfällen försöker han försäkra sig om 
att få tillräckligt talutrymme när han, precis som Dalilah, inleder sina 
återberättelser av dagbokstexterna med ett företal i form av en 
berättelseintroduktion. Dessutom lägger han ofta till information och detaljer 
i sin muntliga text, precis som Dalilah, och i hans fall ökar då textmassan i 
hans initierande informativa rapporter dagbok med nästan 60 % jämfört med 
hans skrivna dagbokstexter som i snitt är 41 ord långa, se Exempel 7.3 nedan. 

 
Exempel 7.3 Initierande informativ rapport dagbok, inkl. berättelseintroduktion (ur 
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I utdraget ovan syns att Isaaks muntliga initiativ informativ rapport dagbok 
blir längre än hans skriftliga dagbokstext (se nedan), dels för att han inleder 
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med särskilt långa berättelseintroduktioner. De lägger ofta till mer detaljer 
och information än vad som finns i deras skrivna dagbokstexter. Dalilah gör 
det visserligen fler gånger än Isaak, men hans texter ökar dubbelt så mycket 
som hennes i omfång när de återberättar dem. Sammanställningen visar också 
att språkhandlingen initiativ informativ rapport dagbok används betydligt mer 
av Dalilah och Isaak än av Branka. Hon gör det bara två gånger och utelämnar 
då skriven text i sina uppläsningar. Det får till följd att hennes muntliga 
initiativ informativ rapport dagbok därför blir kortare och mindre 
innehållsrika än hennes skrivna dagbokstexter, och att hon tar minst 
talutrymme när det gäller dagboksrapportering.  

Även en annan sorts initiativ förekommer i de inspelade samtalen, 
nämligen rapport annan, se nedan. 

7.2 Initiativ informativ rapport annan 
Totalt görs språkhandlingen initiativ informativ rapport annan 53 gånger i de 
inspelade samtalen, varav Isaak och Dalilah gör den ungefär fem gånger fler 
vardera än Branka. Ett sådant initiativ innebär att eleverna rapporterar om 
något som inte står i deras dagbokstexter, se. Exempel 7.7 nedan. 
 
Exempel 7.7 Initierande informativ rapport annan (samtal 14) 

1 DAL: okej ska jag börja 
2 ISA: ⌈   ((reser sig och går fram till kameran))   ⌉ 
3 DAL: ⌊((mumlar något tyst, stänger av diktafonen))⌋ 
4 DAL: VAD ÄR DET MED DIG 
5 ISA: det är tio procent 

➔6 DAL: va ä- (x) vi måste va klara snart ((sätter på diktafonen igen)) 
7 ISA: VAD ÄR DETTA ((tar upp och vänder kameran)) jag måste 
8  se(fa fel) 
9 X: ((kameran stängs av)) 

 
Samtalet ovan inleds med att Dalilah säger att hon ska börja (rad 1), men innan 
hon hinner börja återberätta sin dagbokstext går Isaak fram till kameran (rad 
2) och upptäcker att det bara är 10 procent [batteritid kvar på den] (rad 5). 
Därpå gör Dalilah språkhandlingen initierande informativ rapport annan och 
säger ”vi måste va klara snart” (rad 6) och anspelar förmodligen på tiden de 
har på sig att göra inspelningarna i grupprummet, vilket indikerar att hon 
håller reda på tiden de har till förfogande. 

Ett annat exempel på språkhandlingen initierande informativ rapport 
annan ges nedan. Exemplet föregås av att Dalilah har diskuterat med 
gruppkamraterna vem som ska starta diktafonen, men varken Isaak eller 
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när”40, vilket både Dalilah och Isaak gör fyra gånger vardera. Att Branka 
endast gör korta berättelseintroduktioner kan bero på att de texter hon väljer 
att läsa upp ändå är så korta att hon inte förväntar sig att bli avbruten innan 
hon har hunnit läsa upp hela texten, se Exempel 7.5 nedan. 

 
Exempel 7.5 Brankas dagbokstext 14 oktober 

 
 

När Branka i samtal 10 gör den muntliga språkhandlingen initierande 
språkhandling informativ rapport dagbok läser hon upp sin text nästan 
ordagrant utan tillägg, se Exempel 7.6 nedan. 
  
Exempel 7.6 Initierande informativ rapport dagbok (ur samtal 10) 

 ➔1 BRA: °((harkling))° mitt ögonblick va att på lördags var mina  
 2 kusiner här och vi grillade och vi ((harkling)) var och  
 3 lek- vi var ute och lekte 
 4 DAL: vad tänkte du när det hände 

 
Branka gör som sagt bara språkhandlingen initierande informativ rapport 
dagbok två gånger och den andra gången hoppar hon över en mening från den 
skrivna texten när hon läser upp den (samtal 19), vilket gör att hennes muntliga 
initiativ informativ rapport dagbok blir ungefär 16 % kortare än de skriftliga. 
Brankas skrivna dagbokstexter är i genomsnitt 46 ord långa och hon skriver 
några gånger till och med 90 respektive 97 ord långa texter, men hon väljer 
aldrig att läsa upp någon av sina längre texter när hon sitter i grupprummen.  

Sammanställningen av bruket av språkhandlingen initiativ informativ 
rapport dagbok visar att den används oftare av Dalilah och Isaak än av Branka. 
Både Isaak och Dalilah utnyttjar sina talutrymmen väl och inleder dem ibland 

                                                      
40 Isaak säger en gång ”jag ska prata om när” i en berättelseintroduktion. 
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med särskilt långa berättelseintroduktioner. De lägger ofta till mer detaljer 
och information än vad som finns i deras skrivna dagbokstexter. Dalilah gör 
det visserligen fler gånger än Isaak, men hans texter ökar dubbelt så mycket 
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Exempel 7.5 Brankas dagbokstext 14 oktober 

 
 

När Branka i samtal 10 gör den muntliga språkhandlingen initierande 
språkhandling informativ rapport dagbok läser hon upp sin text nästan 
ordagrant utan tillägg, se Exempel 7.6 nedan. 
  
Exempel 7.6 Initierande informativ rapport dagbok (ur samtal 10) 

 ➔1 BRA: °((harkling))° mitt ögonblick va att på lördags var mina  
 2 kusiner här och vi grillade och vi ((harkling)) var och  
 3 lek- vi var ute och lekte 
 4 DAL: vad tänkte du när det hände 

 
Branka gör som sagt bara språkhandlingen initierande informativ rapport 
dagbok två gånger och den andra gången hoppar hon över en mening från den 
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 5 uppåt och viftar med fingrarna)) 

 6 DAL: okej å sen står det nåt mer ((pekar med handen i boken)) 
 7 BRA: nej ((blundar och börjar stänga sin bok)) 
 ➔8 DAL: ((suckar djupt, stänger Brankas bok, lyfter den med båda 
  9  händerna och lägger ner den på bordet med en kraftig smäll)) 

 
Exemplet ovan visar att när Dalilah frågar Branka vad som hände när hon var 
förkyld svarar Branka inte först, utan en 2,5 sekunder lång paus uppstår i 
samtalet (rad 1–3). Därpå upprepar Branka på rad 4 det hon redan sagt något 
tidigare i samtalet. Dessutom håller hon upp sin vänstra hand med handflatan 
uppåt, vilket indikerar att hon inte har något mer att tillägga (jfr Kendon 
2004:277). Dalilah försöker ytterligare en gång få Branka att berätta något mer 
(rad 6), men Branka nekar (rad 7) varpå Dalilah gör språkhandlingen initiativ 
informativ expressiv känsla icke-verbalt. Hon uttrycker sin negativa känsla 
genom att lägga ner Brankas bok med båda händerna på bordet med en kraftig 
smäll (rad 8–9). På ungefär samma sätt uttrycker hon en negativ känsla i ett 
annat samtal och Isaak gör det också icke-verbalt i två olika samtal. Branka 
uttrycker över lag betydligt färre känslor än Isaak och Dalilah i gruppsamtalen 
och ingen gång uttrycker hon en negativ känsla. 

7.4 Initiativ informativ värdering 
Även informativa initiativ i form av värderingar framträder vid analys av 
materialet, men de förekommer relativt sparsamt i de tre deltagarnas samtal. 
Branka gör endast en värdering i initiativdrag, men då inte av varken sig själv 
eller de andra deltagarna, Isaak gör sex värderingar av olika slag och Dalilah 
gör det nio gånger. Det är extra intressant att se hur Dalilah gör sina 
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Branka tycks veta hur man gör. Medan Dalilah diskuterar detta med Branka 
fokuserar Isaak på något annat, se Exempel 7.8 nedan. 

 
Exempel 7.8 Initierande informativ rapport annan (ur samtal 15) 

1 ISA: ((pekar långnäsa med vänster hand, räcker ut tungan åt  
2 någon i korridoren, ler och dansar med överkroppen)) 
3 (DAL): ⌈((mixtrar med dörrlåset))⌉ 
4 ISA: ⌊ ((sätter sig till rätta))     ⌋ (Nasim) 
5 (3.0) 

➔6 ISA: ei Nasim å Driton dom e nästan dom har en sak samma dom 
7 är arga hela tiden nästan≈ 
8 DAL: ≈ ((skriker)) KAN NÅN KÖRA PÅ DEN DÄR SKITEN NÅN 

GÅNG ((pekar på diktafonen med utsträckt hand))
  

Exemplet ovan inleds med att Isaak pekar långnäsa och räcker ut tungan åt 
någon i korridoren som han ser genom fönstret samt ler och dansar med 
överkroppen (rad 1–2). Förmodligen är det Nasim han ser utanför fönstret, för 
han nämner hans namn på rad 4. Efter en tre sekunder lång paus gör Isaak 
språkhandlingen initierande informativ rapport annan och säger ”ei Nasim å 
Driton dom e nästan dom har en sak samma dom är arga hela tiden nästan” 
(rad 6–7), men ingen reagerar på hans uttalande, möjligen eftersom det inte 
berör elevernas dagbokstexter eller uppgiften de har fått att utföra i 
grupprummet. 

7.3 Initiativ informativ expressiv känsla 
Ett annat mönster av informativa initiativ som framträder vid analys av 
materialet är expressiver. Dalilah gör språkhandlingen initiativ informativ 
expressiv känsla åtta gånger, varav fyra gånger sker icke-verbalt, se Exempel 
7.9 nedan. Exemplet föregås av att Dalilah har uppmanat Branka att läsa upp 
sin dagbokstext flera gånger och när Branka till slut gör det säger hon bara att 
hon var förkyld.  
  
Exempel 7.9 Initiativ informativ expressiv icke-verbal känsla (ur samtal 8) 

 1 DAL: ⌈vad hände när du va förkyld⌉ 
 2 BRA: ⌊   ((ler med stängd mun))     ⌋ 
 3  (2.5) 
 4 BRA: jag var förkyld ((håller ut sin vänstra hand med handflatan 
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 7 BRA: nej ((blundar och börjar stänga sin bok)) 
 ➔8 DAL: ((suckar djupt, stänger Brankas bok, lyfter den med båda 
  9  händerna och lägger ner den på bordet med en kraftig smäll)) 

 
Exemplet ovan visar att när Dalilah frågar Branka vad som hände när hon var 
förkyld svarar Branka inte först, utan en 2,5 sekunder lång paus uppstår i 
samtalet (rad 1–3). Därpå upprepar Branka på rad 4 det hon redan sagt något 
tidigare i samtalet. Dessutom håller hon upp sin vänstra hand med handflatan 
uppåt, vilket indikerar att hon inte har något mer att tillägga (jfr Kendon 
2004:277). Dalilah försöker ytterligare en gång få Branka att berätta något mer 
(rad 6), men Branka nekar (rad 7) varpå Dalilah gör språkhandlingen initiativ 
informativ expressiv känsla icke-verbalt. Hon uttrycker sin negativa känsla 
genom att lägga ner Brankas bok med båda händerna på bordet med en kraftig 
smäll (rad 8–9). På ungefär samma sätt uttrycker hon en negativ känsla i ett 
annat samtal och Isaak gör det också icke-verbalt i två olika samtal. Branka 
uttrycker över lag betydligt färre känslor än Isaak och Dalilah i gruppsamtalen 
och ingen gång uttrycker hon en negativ känsla. 

7.4 Initiativ informativ värdering 
Även informativa initiativ i form av värderingar framträder vid analys av 
materialet, men de förekommer relativt sparsamt i de tre deltagarnas samtal. 
Branka gör endast en värdering i initiativdrag, men då inte av varken sig själv 
eller de andra deltagarna, Isaak gör sex värderingar av olika slag och Dalilah 
gör det nio gånger. Det är extra intressant att se hur Dalilah gör sina 

 
 
 
 
 

146 

Branka tycks veta hur man gör. Medan Dalilah diskuterar detta med Branka 
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7.9 nedan. Exemplet föregås av att Dalilah har uppmanat Branka att läsa upp 
sin dagbokstext flera gånger och när Branka till slut gör det säger hon bara att 
hon var förkyld.  
  
Exempel 7.9 Initiativ informativ expressiv icke-verbal känsla (ur samtal 8) 

 1 DAL: ⌈vad hände när du va förkyld⌉ 
 2 BRA: ⌊   ((ler med stängd mun))     ⌋ 
 3  (2.5) 
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80 BRA: ⌊  ((drar upp axlarna)) ja vet inte hur man gö:r                ⌋ 
➔81 DAL: oh my go- vilken nördar där ä 
 *å herre gu-*  

82 DAL:  الاله اال هللا 
 la ila:ha illa lla:h 
 *det finns ingen gud utom gud* 

83 ((sträcker ut handen mot diktafonen)) 
84 ISA: det ä alltid du som ⌈ startar ⌉ 
85 BRA:        ⌊skjuter diktafonen över bordet  
86  mot Dalilah))                     ⌋ 

➔87 DAL: ((tar upp diktafonen)) eftersom att jag har teknik inte som er 
88 nördar 

 
Exemplet ovan visar att när alla tre deltagarna väl är på plats vid bordet igen, 
sedan Isaak har varit ute i korridoren, begär Dalilah att någon ska starta 
diktafonen när hon med hög ljudvolym skriker ”KAN NÅN KÖRA PÅ DEN 
DÄR SKITEN NÅN GÅNG” (rad 78–79). Dock verkar varken Branka eller 
Isaak veta hur man gör, varpå Dalilah återigen ger Isaak, men även Branka 
negativ kritik och kallar dem för ”nördar” två gånger (rad 81 och 87–88).  

Varken Isaak eller Branka reagerar märkbart på dessa nedsättande ord om 
dem. En gång i slutet av samtalet gör Isaak emellertid samma språkhandling, 
initiativ informativ värdering av andra negativ kritik, och använder det 
pejorativa ordet ”tönt” om Dalilah (rad 91), vilket hon tidigare kallade honom 
i samma samtal, se Exempel 7.13 nedan. 
 
Exempel 7.13 Initiativ informativ värdering av andra negativ kritik (ur samtal 15) 

➔91 ISA: tönt ((håller ut andra handen)) ☺ja skojar☺ 
92 ISA: ⌈((skrattar))⌉ 
93 BRA: ⌊((skrattar))⌋ 
94 DAL: okej ett två 
95 X: ((kameran stängs av)) 

 
Av exemplet ovan framgår att genast när Isaak har yttrat det nedvärderande 
ordet ”tönt” om Dalilah, skyndar han sig att tillägga med ett leende att han 
skojar (rad 91), och strax därpå stängs kamerainspelningen av (rad 95). 

Förutom bruket av pejorativa uttryck använder sig Dalilah också av ironi 
när hon gör språkhandlingen initiativ informativ värdering av andra negativ 
kritik. Det sker exempelvis i samtal 11 när Dalilah ställer frågor till Isaak 
sedan han har läst upp sin dagbokstext, se Exempel 7.14 nedan. 
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värderingar eftersom hon sju gånger gör det genom språkhandlingen initiativ 
informativ värdering av andra negativ kritik. I samtal nummer 15 gör hon 
denna språkhandling fyra gånger. För att det ska framgå var i samtalet 
utdragen nedan är hämtade behåller jag radnumren i original, se till att börja 
med Exempel 7.10 nedan. 
 
Exempel 7.10 Initiativ informativ värdering av andra negativ kritik (ur samtal 15) 

1 ISA: o eo: 
2 ISA: o eo: ((fixar med kameran)) 
3 o eo: ((skrattar, ställer sig med magen mot kameran)) 

➔4 DAL: tönt du har ingen teknik ((reser sig och går fram mot 
 5  kameran)) 
 
I exemplet ovan gör Dalilah språkhandlingen initiativ informativ värdering av 
andra när hon delar ut negativ kritik med hjälp av ett pejorativt uttryck till 
Isaak. Hon kallar honom för ”tönt” (rad 4) och säger att han inte har någon 
teknik när han inte kan få igång kamerainspelningen. (Inspelningen är dock 
igång, men tydligen inte i det skick Isaak från början vill att den ska vara.) 

Isaak lämnar därefter rummet för att dricka. Han är borta länge och 
Dalilah går ut i korridoren för att leta efter honom. När de båda är åter i 
rummet inträffar följande, se Exempel 7.11 nedan. 
       
Exempel 7.11 Initiativ informativ värdering av andra negativ kritik (ur samtal 15) 

32 ISA: jag satt här brevid 
33 X: ((svag dunkning)) 
34 ISA: Ä:I: ((värjer sig kraftigt för Dalilah, håller upp ena armen 
35 som skydd för ansiktet)) 

➔36 DAL: så att jag inte såg dig idiot 
 
Dalilah gör alltså ett initiativ informativ värdering av andra negativ kritik och 
kallar Isaak för ”idiot” (rad 36) när han har suttit bredvid grupprummet i 
korridoren så att Dalilah inte såg honom efter han gått iväg för att dricka lite. 
Ytterligare två gånger i samma samtal gör Dalilah språkhandlingen initiativ 
informativ värdering av andra negativ kritik, vilket sker i slutet, se Exempel 
7.12 nedan. Exemplet föregås av att eleverna fortfarande har problem med att 
få igång ljudinspelningen i diktafonen. 
 
Exempel 7.12 Initiativ informativ värdering av andra negativ kritik III och IV (ur 
samtal 15) 

78 DAL: ≈ ((skriker)) KAN NÅN KÖRA PÅ DEN DÄR SKITEN  
79  ⌈NÅN GÅNG ((pekar på diktafonen med utsträckt hand))⌉ 
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80 BRA: ⌊  ((drar upp axlarna)) ja vet inte hur man gö:r                ⌋ 
➔81 DAL: oh my go- vilken nördar där ä 
 *å herre gu-*  

82 DAL:  الاله اال هللا 
 la ila:ha illa lla:h 
 *det finns ingen gud utom gud* 

83 ((sträcker ut handen mot diktafonen)) 
84 ISA: det ä alltid du som ⌈ startar ⌉ 
85 BRA:        ⌊skjuter diktafonen över bordet  
86  mot Dalilah))                     ⌋ 

➔87 DAL: ((tar upp diktafonen)) eftersom att jag har teknik inte som er 
88 nördar 

 
Exemplet ovan visar att när alla tre deltagarna väl är på plats vid bordet igen, 
sedan Isaak har varit ute i korridoren, begär Dalilah att någon ska starta 
diktafonen när hon med hög ljudvolym skriker ”KAN NÅN KÖRA PÅ DEN 
DÄR SKITEN NÅN GÅNG” (rad 78–79). Dock verkar varken Branka eller 
Isaak veta hur man gör, varpå Dalilah återigen ger Isaak, men även Branka 
negativ kritik och kallar dem för ”nördar” två gånger (rad 81 och 87–88).  

Varken Isaak eller Branka reagerar märkbart på dessa nedsättande ord om 
dem. En gång i slutet av samtalet gör Isaak emellertid samma språkhandling, 
initiativ informativ värdering av andra negativ kritik, och använder det 
pejorativa ordet ”tönt” om Dalilah (rad 91), vilket hon tidigare kallade honom 
i samma samtal, se Exempel 7.13 nedan. 
 
Exempel 7.13 Initiativ informativ värdering av andra negativ kritik (ur samtal 15) 

➔91 ISA: tönt ((håller ut andra handen)) ☺ja skojar☺ 
92 ISA: ⌈((skrattar))⌉ 
93 BRA: ⌊((skrattar))⌋ 
94 DAL: okej ett två 
95 X: ((kameran stängs av)) 

 
Av exemplet ovan framgår att genast när Isaak har yttrat det nedvärderande 
ordet ”tönt” om Dalilah, skyndar han sig att tillägga med ett leende att han 
skojar (rad 91), och strax därpå stängs kamerainspelningen av (rad 95). 

Förutom bruket av pejorativa uttryck använder sig Dalilah också av ironi 
när hon gör språkhandlingen initiativ informativ värdering av andra negativ 
kritik. Det sker exempelvis i samtal 11 när Dalilah ställer frågor till Isaak 
sedan han har läst upp sin dagbokstext, se Exempel 7.14 nedan. 
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informativ värdering av andra negativ kritik. I samtal nummer 15 gör hon 
denna språkhandling fyra gånger. För att det ska framgå var i samtalet 
utdragen nedan är hämtade behåller jag radnumren i original, se till att börja 
med Exempel 7.10 nedan. 
 
Exempel 7.10 Initiativ informativ värdering av andra negativ kritik (ur samtal 15) 

1 ISA: o eo: 
2 ISA: o eo: ((fixar med kameran)) 
3 o eo: ((skrattar, ställer sig med magen mot kameran)) 

➔4 DAL: tönt du har ingen teknik ((reser sig och går fram mot 
 5  kameran)) 
 
I exemplet ovan gör Dalilah språkhandlingen initiativ informativ värdering av 
andra när hon delar ut negativ kritik med hjälp av ett pejorativt uttryck till 
Isaak. Hon kallar honom för ”tönt” (rad 4) och säger att han inte har någon 
teknik när han inte kan få igång kamerainspelningen. (Inspelningen är dock 
igång, men tydligen inte i det skick Isaak från början vill att den ska vara.) 

Isaak lämnar därefter rummet för att dricka. Han är borta länge och 
Dalilah går ut i korridoren för att leta efter honom. När de båda är åter i 
rummet inträffar följande, se Exempel 7.11 nedan. 
       
Exempel 7.11 Initiativ informativ värdering av andra negativ kritik (ur samtal 15) 

32 ISA: jag satt här brevid 
33 X: ((svag dunkning)) 
34 ISA: Ä:I: ((värjer sig kraftigt för Dalilah, håller upp ena armen 
35 som skydd för ansiktet)) 

➔36 DAL: så att jag inte såg dig idiot 
 
Dalilah gör alltså ett initiativ informativ värdering av andra negativ kritik och 
kallar Isaak för ”idiot” (rad 36) när han har suttit bredvid grupprummet i 
korridoren så att Dalilah inte såg honom efter han gått iväg för att dricka lite. 
Ytterligare två gånger i samma samtal gör Dalilah språkhandlingen initiativ 
informativ värdering av andra negativ kritik, vilket sker i slutet, se Exempel 
7.12 nedan. Exemplet föregås av att eleverna fortfarande har problem med att 
få igång ljudinspelningen i diktafonen. 
 
Exempel 7.12 Initiativ informativ värdering av andra negativ kritik III och IV (ur 
samtal 15) 

78 DAL: ≈ ((skriker)) KAN NÅN KÖRA PÅ DEN DÄR SKITEN  
79  ⌈NÅN GÅNG ((pekar på diktafonen med utsträckt hand))⌉ 



 
 
 
 
 

151 

ignorerar han den, för han svarar helt enkelt bara ”ja” (rad 19) och så 
fortskrider samtalet. 

Vid ett tillfälle gör Dalilah språkhandlingen initiativ informativ värdering 
av andra negativ kritik icke-verbalt, se Exempel 7.15 nedan. 
 
Exempel 7.15 Icke-verbalt initiativ informativ värdering av andra negativ kritik (ur 
samtal 8) 

1 DAL: ((vänder sig mot Branka)) okej Branka 
2 BRA: ≈mitt ögonblick va att jag va ⌈ förkyld   ⌉ 
3  |((ler och gör en svepande  
4 rörelse med höger hand vid sidan om sig)) | 

➔5 DAL:  ⌊((håller upp båda armarna 
 6 och händerna framför sig med handflatorna uppåt och 
 7 skakar dem upp och ner))       ⌋ ∬#(xxx)#∬ (0.3

  
8 BRA: ⌈((stänger munnen, ler brett, sätter höger armbåge i≋ 

9 ≋bordet, håller upp handen och viftar med den bredvid 
10  ansiktet))  ⌉ 
11 DAL: ⌊okej mer ((tittar på Branka)) ⌋ 

 
Ovanstående exempel inleds med att Dalilah tilldelar Branka nästa tur och då 
tycks förvänta sig att hon ska leverera hela sin dagbokstext (rad 1), varpå 
Branka säger att hon var förkyld och gör en svepande gest med sin hand vid 
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Exempel 7.14 Initiativ informativ värdering av andra negativ kritik, inkl. ironi (ur 
samtal 11) 

1 ISA: måndag fjortonde oktober tvåtusentretton [...] 
2 igår så kunde jag inte sova för att jag hade ont i huvudet sen 
3 så spelade spel sen så kollade jag på teve och jag kollade på 
4 läskiga filmer (.) tiden gick sakta och vahetede när klockan 
5 var 12 så gick jag till sängen jag försökte sova men det  
6 tog fett lång tid 
7 DAL: vad ⌈tänkte du på när det hände⌉ 
8        ⌊((spretar ut med fingrarna, knäpper händerna,  
9 knäpper upp dem)                      ⌋ 
10 ISA: inget 
11 DAL: ∬(xxx)∬ hur kändes det när det hände 
12 ISA: jag hade ont 
13 DAL: °kändes det inte läskigt° VARFÖR HADE DU ONT 
14 ISA: för att jag hade ont i huvudet 

➔ 15 DAL: okej °grattis° 
16 DAL: varför valde du just detta här ögonblicket 
17 ISA: jag vet inte 

➔ 18 DAL: ⌈   vet du vad din mamma heter  ⌉ 
19 ⌊((ser på Isaak med trötta ögon)) ⌋ 
20 ISA: ja 
21 DAL: ((∬x∬)) 
22 DAL: var du ensam eller var det flera personer med 
23 ISA: nej jag va vaken själv 

 
Av exemplet ovan framgår att Dalilah ställer frågor till Isaak sedan han har 
läst upp sin dagbokstext och rapporterat att han inte kunde sova kvällen före 
samt att han låg vaken länge (rad 1–6). Dalilah frågar vad han tänkte när det 
hände (rad 7) och hur det kändes (rad 11), varpå Isaak svarar att han inte tänkte 
på något (rad 10) och att han hade ont (rad 12). Dalilah undrar då varför han 
hade ont (rad 13), varpå Isaak säger ”för att jag hade ont i huvudet” (rad 14). 
Dalilah följer upp svaret med ett bekräftande ”okej”, men lägger också till en 
ironisk värdering när hon med lite lägre ljudvolym säger ”grattis” (rad 15). 
Trots att hon här bekräftar Isaaks svar markerar hon att hon inte är riktigt nöjd 
och ger då med hjälp av ironi negativ kritik till Isaak.  

Dalilah fortsätter vara ironisk när samtalet går vidare. På rad 16 frågar hon 
Isaak varför han valde just detta ögonblicket och Isaak svarar att han inte vet 
(rad 17). Dalilah ställer då en fråga som inte verkar vara riktigt allvarligt 
menad när hon med trötta ögon ser på Isaak och ironiskt säger ”vet du vad din 
mamma heter” (rad 18). Antingen uppfattar Isaak inte ironin i frågan eller 
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ignorerar han den, för han svarar helt enkelt bara ”ja” (rad 19) och så 
fortskrider samtalet. 

Vid ett tillfälle gör Dalilah språkhandlingen initiativ informativ värdering 
av andra negativ kritik icke-verbalt, se Exempel 7.15 nedan. 
 
Exempel 7.15 Icke-verbalt initiativ informativ värdering av andra negativ kritik (ur 
samtal 8) 

1 DAL: ((vänder sig mot Branka)) okej Branka 
2 BRA: ≈mitt ögonblick va att jag va ⌈ förkyld   ⌉ 
3  |((ler och gör en svepande  
4 rörelse med höger hand vid sidan om sig)) | 

➔5 DAL:  ⌊((håller upp båda armarna 
 6 och händerna framför sig med handflatorna uppåt och 
 7 skakar dem upp och ner))       ⌋ ∬#(xxx)#∬ (0.3

  
8 BRA: ⌈((stänger munnen, ler brett, sätter höger armbåge i≋ 

9 ≋bordet, håller upp handen och viftar med den bredvid 
10  ansiktet))  ⌉ 
11 DAL: ⌊okej mer ((tittar på Branka)) ⌋ 

 
Ovanstående exempel inleds med att Dalilah tilldelar Branka nästa tur och då 
tycks förvänta sig att hon ska leverera hela sin dagbokstext (rad 1), varpå 
Branka säger att hon var förkyld och gör en svepande gest med sin hand vid 
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Exempel 7.14 Initiativ informativ värdering av andra negativ kritik, inkl. ironi (ur 
samtal 11) 

1 ISA: måndag fjortonde oktober tvåtusentretton [...] 
2 igår så kunde jag inte sova för att jag hade ont i huvudet sen 
3 så spelade spel sen så kollade jag på teve och jag kollade på 
4 läskiga filmer (.) tiden gick sakta och vahetede när klockan 
5 var 12 så gick jag till sängen jag försökte sova men det  
6 tog fett lång tid 
7 DAL: vad ⌈tänkte du på när det hände⌉ 
8        ⌊((spretar ut med fingrarna, knäpper händerna,  
9 knäpper upp dem)                      ⌋ 
10 ISA: inget 
11 DAL: ∬(xxx)∬ hur kändes det när det hände 
12 ISA: jag hade ont 
13 DAL: °kändes det inte läskigt° VARFÖR HADE DU ONT 
14 ISA: för att jag hade ont i huvudet 

➔ 15 DAL: okej °grattis° 
16 DAL: varför valde du just detta här ögonblicket 
17 ISA: jag vet inte 

➔ 18 DAL: ⌈   vet du vad din mamma heter  ⌉ 
19 ⌊((ser på Isaak med trötta ögon)) ⌋ 
20 ISA: ja 
21 DAL: ((∬x∬)) 
22 DAL: var du ensam eller var det flera personer med 
23 ISA: nej jag va vaken själv 

 
Av exemplet ovan framgår att Dalilah ställer frågor till Isaak sedan han har 
läst upp sin dagbokstext och rapporterat att han inte kunde sova kvällen före 
samt att han låg vaken länge (rad 1–6). Dalilah frågar vad han tänkte när det 
hände (rad 7) och hur det kändes (rad 11), varpå Isaak svarar att han inte tänkte 
på något (rad 10) och att han hade ont (rad 12). Dalilah undrar då varför han 
hade ont (rad 13), varpå Isaak säger ”för att jag hade ont i huvudet” (rad 14). 
Dalilah följer upp svaret med ett bekräftande ”okej”, men lägger också till en 
ironisk värdering när hon med lite lägre ljudvolym säger ”grattis” (rad 15). 
Trots att hon här bekräftar Isaaks svar markerar hon att hon inte är riktigt nöjd 
och ger då med hjälp av ironi negativ kritik till Isaak.  

Dalilah fortsätter vara ironisk när samtalet går vidare. På rad 16 frågar hon 
Isaak varför han valde just detta ögonblicket och Isaak svarar att han inte vet 
(rad 17). Dalilah ställer då en fråga som inte verkar vara riktigt allvarligt 
menad när hon med trötta ögon ser på Isaak och ironiskt säger ”vet du vad din 
mamma heter” (rad 18). Antingen uppfattar Isaak inte ironin i frågan eller 
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Exempel 7.16 Initiativ direktiv rådgivande råd (ur samtal 5) 

 ➔ 1 DAL: okej Isaak 
2 ISA: hej jag heter Isaak å jag ska berätta om när penollettorna å 
3  penolltvåan vann sina serier i torsdags så mötte penollettan  
4  Viken och det blev två två […] 
 

Utdraget ovan visar att Dalilah gör språkhandlingen initiativ direktiv 
rådgivande råd i vilket hon lämnar över turen till Isaak och implicit uppmanar 
honom att läsa upp sin dagbokstext (rad 1). Trots att hon inte explicit talar om 
vad hon vill att Isaak ska göra förstår han Dalilahs råd, eftersom eleverna har 
fått i uppgift av mig som forskare att läsa upp eller återberätta sina 
dagbokstexter för varandra. Isaak antar rådet Dalilah ger honom och börjar på 
rad 4 återberätta sin dagbokstext.  

Ungefär en femtedel av de gånger Dalilah gör språkhandlingen initiativ 
direktiv rådgivande råd verbalt och uppmanar någon annan samtalsdeltagare 
att göra något visar det sig att hon faktiskt själv tar nästa initiativ. Det är ett 
beteende som går emot rådande normer för samtals uppbyggnad enligt ESM 
(Stenström 1994; Svensson 2009; Tsui 1994). Ett utbyte mellan 
samtalsdeltagare inleds med ett initiativ som görs av deltagare A, varpå en 
respons förväntas följa av deltagare B. I Dalilahs fall är det alltså så att hon 
relativt ofta tar den andra turen själv. Hon ger därmed inte deltagare B någon 
reell chans att respondera verbalt eller icke-verbalt, utan gör då själv ett nytt 
initiativ, som förvisso förväntar en respons av deltagare B, se Exempel 7.17 
nedan.  
  

Exempel 7.17 Initiativ direktiv rådgivande råd (ur samtal 5) 

➔ 1 DAL: börja ((riktar sig till Branka)) 
  2 DAL: ≈det är din tur 

  3 BRA: (3.6) 
 

Exemplet ovan visar att Dalilah gör språkhandlingen initiativ direktiv 
rådgivande råd på rad 1, som hon ger till Branka, men hon ger inte Branka 
någon chans att välja om hon vill anta uppmaningen eller inte, eftersom 
Dalilah genast själv gör ett nytt initiativ utan paus mellan föregående tur och 
det nya initiativet (rad 2). Det nya initiativet gör Dalilah också som ett initiativ 
direktiv rådgivande råd, men denna gång ger hon Branka möjlighet att 
respondera. Branka väljer emellertid att avvisa rådet och inte anta 
turöverlämningen som innebär att Dalilah vill att Branka ska börja läsa upp 
sin dagbokstext. Branka är istället tyst och en 3,6 sekunder lång paus uppstår 
på rad 3, vilket kodas som ett så kallat icke-svar (se avsnitt 8.2.1). Cirka en 
fjärdedel av alla de initiativ direktiv rådgivande råd som Dalilah gör i de 
inspelade samtalen besvaras med icke-svar av de övriga samtalsdeltagarna, 
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sidan om sig, som visar motvilja att delta i interaktionen41 (rad 2–4). Dalilah 
gör då språkhandlingen initiativ informativ värdering av andra negativ kritik 
icke-verbalt, genom att hålla upp båda sina armar och händer framför sig med 
handflatorna uppåt och skaka dem upp och ner (rad 5–7). Därefter viskar 
Dalilah någonting nästan ohörbart (rad 7). Hennes frustration i rösten är 
emellertid märkbar och den kroppsliga handlingen tillsammans med 
frustrationen i rösten tycks indikera att Dalilah kritiserar Brankas nyligen 
levererade korta respons (rad 2–4). Branka tycks emellertid inte bry sig om 
kritiken, eftersom hon demonstrativt stänger munnen, ler brett och viftar med 
sin hand vid sitt ansikte (rad 8–10). Hon tycks alltså inte vilja bidra med mer 
tal om sin dagbokstext, men trots detta uppmanar Dalilah henne på nästa rad 
att berätta mer (rad 11).  

Sammantaget visar det något sparsamma bruket av värderingar att Dalilah 
är den som trots allt gör det mest och då värderar de andra deltagarna med 
negativ kritik, vilket en gång i samtal 8 görs genom en icke-verbal 
språkhandling. Varken Isaak eller Branka reagerar emellertid särskilt 
märkbart på Dalilahs värderingar med negativ kritik. Den enda gång Isaak 
delar ut negativ kritik i samtalen kallar han Dalilah för ”tönt”, men tillägger 
snabbt att han bara skojar.  

7.5 Initiativ direktiv 
Den näst största kategorin initierande språkhandlingar är för Dalilahs del 
direktiv. Hon gör sammantaget 89 olika direktiv i de inspelade samtalen, vilket 
är nästan tio gånger fler än Isaak som gör nio stycken sammanlagt och 18 
gånger fler än Branka som bara gör fem direktiv totalt. Direktiven kan delas 
in i olika sorters uppmaningar, dels de som är tvingande instruktioner eller 
hot, dels de som är rådgivande varningar eller råd. Nedan beskrivs hur 
eleverna ger direktiv i form av rådgivande råd och hur de övriga deltagarna 
reagerar eller inte reagerar på dessa råd. 
 

7.5.1 Initiativ direktiv rådgivande råd 
Nästan hälften av de direktiv Dalilah gör i samtalen är rådgivande råd som 
öppnar upp för möjligheten för den tilltalade att tacka för och anta 
uppmaningen, eller neka eller avvisa uppmaningen. Sekventiella studier av de 
40 initiativ direktiv rådgivande råd som Dalilah gör visar att ungefär hälften 
av dessa språkhandlingar följs upp med prefererade responser, vilket innebär 
att den som ges råden följer dem, se Exempel 7.16 nedan. 

 

                                                      
41 Enligt Kendon (2004:265) brukar denna rörelse göras med öppen hand och handflatan uppåt. 
Brankas hand är bara delvis öppen, men jag tolkar ändå rörelsen som ett uttryck för motvilja. 
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Exempel 7.16 Initiativ direktiv rådgivande råd (ur samtal 5) 

 ➔ 1 DAL: okej Isaak 
2 ISA: hej jag heter Isaak å jag ska berätta om när penollettorna å 
3  penolltvåan vann sina serier i torsdags så mötte penollettan  
4  Viken och det blev två två […] 
 

Utdraget ovan visar att Dalilah gör språkhandlingen initiativ direktiv 
rådgivande råd i vilket hon lämnar över turen till Isaak och implicit uppmanar 
honom att läsa upp sin dagbokstext (rad 1). Trots att hon inte explicit talar om 
vad hon vill att Isaak ska göra förstår han Dalilahs råd, eftersom eleverna har 
fått i uppgift av mig som forskare att läsa upp eller återberätta sina 
dagbokstexter för varandra. Isaak antar rådet Dalilah ger honom och börjar på 
rad 4 återberätta sin dagbokstext.  

Ungefär en femtedel av de gånger Dalilah gör språkhandlingen initiativ 
direktiv rådgivande råd verbalt och uppmanar någon annan samtalsdeltagare 
att göra något visar det sig att hon faktiskt själv tar nästa initiativ. Det är ett 
beteende som går emot rådande normer för samtals uppbyggnad enligt ESM 
(Stenström 1994; Svensson 2009; Tsui 1994). Ett utbyte mellan 
samtalsdeltagare inleds med ett initiativ som görs av deltagare A, varpå en 
respons förväntas följa av deltagare B. I Dalilahs fall är det alltså så att hon 
relativt ofta tar den andra turen själv. Hon ger därmed inte deltagare B någon 
reell chans att respondera verbalt eller icke-verbalt, utan gör då själv ett nytt 
initiativ, som förvisso förväntar en respons av deltagare B, se Exempel 7.17 
nedan.  
  

Exempel 7.17 Initiativ direktiv rådgivande råd (ur samtal 5) 

➔ 1 DAL: börja ((riktar sig till Branka)) 
  2 DAL: ≈det är din tur 

  3 BRA: (3.6) 
 

Exemplet ovan visar att Dalilah gör språkhandlingen initiativ direktiv 
rådgivande råd på rad 1, som hon ger till Branka, men hon ger inte Branka 
någon chans att välja om hon vill anta uppmaningen eller inte, eftersom 
Dalilah genast själv gör ett nytt initiativ utan paus mellan föregående tur och 
det nya initiativet (rad 2). Det nya initiativet gör Dalilah också som ett initiativ 
direktiv rådgivande råd, men denna gång ger hon Branka möjlighet att 
respondera. Branka väljer emellertid att avvisa rådet och inte anta 
turöverlämningen som innebär att Dalilah vill att Branka ska börja läsa upp 
sin dagbokstext. Branka är istället tyst och en 3,6 sekunder lång paus uppstår 
på rad 3, vilket kodas som ett så kallat icke-svar (se avsnitt 8.2.1). Cirka en 
fjärdedel av alla de initiativ direktiv rådgivande råd som Dalilah gör i de 
inspelade samtalen besvaras med icke-svar av de övriga samtalsdeltagarna, 
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sidan om sig, som visar motvilja att delta i interaktionen41 (rad 2–4). Dalilah 
gör då språkhandlingen initiativ informativ värdering av andra negativ kritik 
icke-verbalt, genom att hålla upp båda sina armar och händer framför sig med 
handflatorna uppåt och skaka dem upp och ner (rad 5–7). Därefter viskar 
Dalilah någonting nästan ohörbart (rad 7). Hennes frustration i rösten är 
emellertid märkbar och den kroppsliga handlingen tillsammans med 
frustrationen i rösten tycks indikera att Dalilah kritiserar Brankas nyligen 
levererade korta respons (rad 2–4). Branka tycks emellertid inte bry sig om 
kritiken, eftersom hon demonstrativt stänger munnen, ler brett och viftar med 
sin hand vid sitt ansikte (rad 8–10). Hon tycks alltså inte vilja bidra med mer 
tal om sin dagbokstext, men trots detta uppmanar Dalilah henne på nästa rad 
att berätta mer (rad 11).  

Sammantaget visar det något sparsamma bruket av värderingar att Dalilah 
är den som trots allt gör det mest och då värderar de andra deltagarna med 
negativ kritik, vilket en gång i samtal 8 görs genom en icke-verbal 
språkhandling. Varken Isaak eller Branka reagerar emellertid särskilt 
märkbart på Dalilahs värderingar med negativ kritik. Den enda gång Isaak 
delar ut negativ kritik i samtalen kallar han Dalilah för ”tönt”, men tillägger 
snabbt att han bara skojar.  

7.5 Initiativ direktiv 
Den näst största kategorin initierande språkhandlingar är för Dalilahs del 
direktiv. Hon gör sammantaget 89 olika direktiv i de inspelade samtalen, vilket 
är nästan tio gånger fler än Isaak som gör nio stycken sammanlagt och 18 
gånger fler än Branka som bara gör fem direktiv totalt. Direktiven kan delas 
in i olika sorters uppmaningar, dels de som är tvingande instruktioner eller 
hot, dels de som är rådgivande varningar eller råd. Nedan beskrivs hur 
eleverna ger direktiv i form av rådgivande råd och hur de övriga deltagarna 
reagerar eller inte reagerar på dessa råd. 
 

7.5.1 Initiativ direktiv rådgivande råd 
Nästan hälften av de direktiv Dalilah gör i samtalen är rådgivande råd som 
öppnar upp för möjligheten för den tilltalade att tacka för och anta 
uppmaningen, eller neka eller avvisa uppmaningen. Sekventiella studier av de 
40 initiativ direktiv rådgivande råd som Dalilah gör visar att ungefär hälften 
av dessa språkhandlingar följs upp med prefererade responser, vilket innebär 
att den som ges råden följer dem, se Exempel 7.16 nedan. 

 

                                                      
41 Enligt Kendon (2004:265) brukar denna rörelse göras med öppen hand och handflatan uppåt. 
Brankas hand är bara delvis öppen, men jag tolkar ändå rörelsen som ett uttryck för motvilja. 
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11 snabbt snabbt du kommer inte fixa den inte så snabbt 
➔12 DAL: HÅLL KÄFTEN JA HAR REDA- VISST FIXAT DEN (2.8) 

13 inte 
14 BRA: ä: ((tar upp diktafonen)) (2.0) 
15 DAL: ∮asså ja behöver inge- en (killbok)∮ 
16 BRA: Dalilah 
17 DAL: ja 
18 BRA: stängde du av den här sen 
19 DAL: ⌈          (6.5)       ⌉ 
20 ⌊((vänder ryggen mot kameran))⌋ 
21 ja jag stängde av den 
 

Av exemplet ovan framgår att Dalilah tycks bli irriterad och arg när eleverna 
har problem att få igång inspelningsapparaturen och Isaak säger att han ska gå 
ut och dricka lite eftersom han tror att Dalilah inte kommer att fixa kameran 
så snabbt (rad 10–11). Då gör Dalilah språkhandlingen initiativ direktiv 
tvingande instruktion och säger ”HÅLL KÄFTEN” till Isaak och hon 
förstärker tvånget genom kontextualiseringssignalerna att skrika och att 
använda ett pejorativt slanguttryck. 

Även Isaak gör språkhandlingen initiativ direktiv tvingande instruktion i 
ett av gruppsamtalen när de störs av att någon öppnar dörren utifrån under 
pågående samtal, se Exempel 7.19 nedan. Exemplet föregås av att Branka har 
läst upp sin dagbokstext och Dalilah håller på att ställa frågor om texten till 
henne. 
 
Exempel 7.19 Initiativ direktiv tvingande instruktion, inkl. kodväxling till engelska 
(ur samtal 11) 

1 DAL: kan du berätta lite mer om ögonblicket  
2 ((leker med sitt suddgummi)) 
3 X: ⌈°(x)°⌉ 
4 ⌊(4.0) ⌋ 
5 X: ((dörr öppnas)) 
6 X: men tje:na 

➔7 ISA: EY FUCKING GÅ UT ((reser sig, stänger och låser dörren)) 
 *för helvete*  

 
Av ovanstående exempel framgår att någon öppnar dörren till grupprummet, 
avbryter det pågående samtalet och säger ”men tjena” (rad 5–6). Isaak 
besvarar inte den utomstående personens initierande språkhandling med en 
responderande språkhandling i form av en hälsning, vilket hade varit brukligt 
ur preferensstruktursynpunkt. Istället utmanar Isaak hens initiativ och gör ett 
nytt initiativ direktiv i form av en tvingande instruktion genom att både höja 
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eller med andra så kallade disprefererade responser. Sådana responser är icke 
fullt passande i sammanhanget (se avsnitt 8.2) och innebär att den som får 
rådet väljer att inte följa det, utan istället gör något annat verbalt eller icke-
verbalt. Det visar sig sju gånger i de inspelade gruppsamtalen att kamraterna 
inte utför den uppmaning de får av Dalilah. Särskilt gäller detta Branka som 
ofta besvarar Dalilahs direktiv med s.k. icke-svar, se avsnitt 8.2.1 nedan.  

Branka gör alltså endast språkhandlingen initierande direktiv rådgivande 
råd fem gånger totalt i gruppsamtalen, vilket kan jämföras med Dalilahs 43. 
Branka gör bara denna språkhandling fyra gånger i 3 av de 18 samtal där 
Dalilah deltar, men värt att notera är emellertid att Branka gör 
språkhandlingen initiativ direktiv rådgivande råd i det första samtalet i början 
av terminen, där hon samtalar med klasskamraterna Eric och Iman, och där 
varken Dalilah eller Isaak deltar. I detta samtal överlämnar Branka turen till 
Iman genom ett direktiv i form av rådgivande råd. Iman tar turen, vilket skulle 
kunna borga för att direktivet är tvingande, men Branka yttrar det med svag 
röst, varför jag har kodat det som ett rådgivande råd. Att Branka gör så få 
direktiv när Dalilah är med i samtalen kan ha med rådande deltagarram att 
göra eftersom Branka faktiskt gör ett direktiv när hon samtalar med Erik och 
Iman i Dalilahs frånvaro. 

Förutom som rådgivande råd kan språkhandlingen initiativ direktiv också 
utdelas som tvingande instruktioner eller hot i samtal, se nedan. 

7.5.2 Initiativ direktiv tvingande instruktioner och hot 
Mer än hälften hälften av de initiativ direktiv Dalilah gör i de inspelade 
samtalen är till skillnad från råden inte frivilliga att följa för lyssnaren, utan 
istället tvingande. Det kan vara tvingande instruktioner eller tvingande hot. 
Dalilah gör 46 sådana initiativ direktiv och av dem är 41 tvingande 
instruktioner, se Exempel 7.18 nedan. 

 
Exempel 7.18 Initiativ direktiv tvingande instruktion (ur samtal 15) 

1 ISA: o eo: 
2 ISA: o eo: ((fixar med kameran)) 
3 o eo: ((skrattar, ställer sig med magen mot kameran)) 
4 DAL: tönt du har ingen teknik ⌈((reser sig och går fram mot 

 5  kameran))            ⌉ 
6 ISA:  ⌊du har ingen teknik jä jä jä⌋ 
7  ((skrattar)) 
8 ISA: jag testar lite så länge asså dom xx ☺okej okej okej☺ 
9 DAL: ((fixar med kameran)) 
10 ISA: وهللا ja ska dricka lite så länge bara وهللا   وهللا وهللا   
 walla walla  walla  walla 
 *vid gud* *vid gud vid gud vid gud* 
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11 snabbt snabbt du kommer inte fixa den inte så snabbt 
➔12 DAL: HÅLL KÄFTEN JA HAR REDA- VISST FIXAT DEN (2.8) 

13 inte 
14 BRA: ä: ((tar upp diktafonen)) (2.0) 
15 DAL: ∮asså ja behöver inge- en (killbok)∮ 
16 BRA: Dalilah 
17 DAL: ja 
18 BRA: stängde du av den här sen 
19 DAL: ⌈          (6.5)       ⌉ 
20 ⌊((vänder ryggen mot kameran))⌋ 
21 ja jag stängde av den 
 

Av exemplet ovan framgår att Dalilah tycks bli irriterad och arg när eleverna 
har problem att få igång inspelningsapparaturen och Isaak säger att han ska gå 
ut och dricka lite eftersom han tror att Dalilah inte kommer att fixa kameran 
så snabbt (rad 10–11). Då gör Dalilah språkhandlingen initiativ direktiv 
tvingande instruktion och säger ”HÅLL KÄFTEN” till Isaak och hon 
förstärker tvånget genom kontextualiseringssignalerna att skrika och att 
använda ett pejorativt slanguttryck. 

Även Isaak gör språkhandlingen initiativ direktiv tvingande instruktion i 
ett av gruppsamtalen när de störs av att någon öppnar dörren utifrån under 
pågående samtal, se Exempel 7.19 nedan. Exemplet föregås av att Branka har 
läst upp sin dagbokstext och Dalilah håller på att ställa frågor om texten till 
henne. 
 
Exempel 7.19 Initiativ direktiv tvingande instruktion, inkl. kodväxling till engelska 
(ur samtal 11) 

1 DAL: kan du berätta lite mer om ögonblicket  
2 ((leker med sitt suddgummi)) 
3 X: ⌈°(x)°⌉ 
4 ⌊(4.0) ⌋ 
5 X: ((dörr öppnas)) 
6 X: men tje:na 

➔7 ISA: EY FUCKING GÅ UT ((reser sig, stänger och låser dörren)) 
 *för helvete*  

 
Av ovanstående exempel framgår att någon öppnar dörren till grupprummet, 
avbryter det pågående samtalet och säger ”men tjena” (rad 5–6). Isaak 
besvarar inte den utomstående personens initierande språkhandling med en 
responderande språkhandling i form av en hälsning, vilket hade varit brukligt 
ur preferensstruktursynpunkt. Istället utmanar Isaak hens initiativ och gör ett 
nytt initiativ direktiv i form av en tvingande instruktion genom att både höja 
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eller med andra så kallade disprefererade responser. Sådana responser är icke 
fullt passande i sammanhanget (se avsnitt 8.2) och innebär att den som får 
rådet väljer att inte följa det, utan istället gör något annat verbalt eller icke-
verbalt. Det visar sig sju gånger i de inspelade gruppsamtalen att kamraterna 
inte utför den uppmaning de får av Dalilah. Särskilt gäller detta Branka som 
ofta besvarar Dalilahs direktiv med s.k. icke-svar, se avsnitt 8.2.1 nedan.  

Branka gör alltså endast språkhandlingen initierande direktiv rådgivande 
råd fem gånger totalt i gruppsamtalen, vilket kan jämföras med Dalilahs 43. 
Branka gör bara denna språkhandling fyra gånger i 3 av de 18 samtal där 
Dalilah deltar, men värt att notera är emellertid att Branka gör 
språkhandlingen initiativ direktiv rådgivande råd i det första samtalet i början 
av terminen, där hon samtalar med klasskamraterna Eric och Iman, och där 
varken Dalilah eller Isaak deltar. I detta samtal överlämnar Branka turen till 
Iman genom ett direktiv i form av rådgivande råd. Iman tar turen, vilket skulle 
kunna borga för att direktivet är tvingande, men Branka yttrar det med svag 
röst, varför jag har kodat det som ett rådgivande råd. Att Branka gör så få 
direktiv när Dalilah är med i samtalen kan ha med rådande deltagarram att 
göra eftersom Branka faktiskt gör ett direktiv när hon samtalar med Erik och 
Iman i Dalilahs frånvaro. 

Förutom som rådgivande råd kan språkhandlingen initiativ direktiv också 
utdelas som tvingande instruktioner eller hot i samtal, se nedan. 

7.5.2 Initiativ direktiv tvingande instruktioner och hot 
Mer än hälften hälften av de initiativ direktiv Dalilah gör i de inspelade 
samtalen är till skillnad från råden inte frivilliga att följa för lyssnaren, utan 
istället tvingande. Det kan vara tvingande instruktioner eller tvingande hot. 
Dalilah gör 46 sådana initiativ direktiv och av dem är 41 tvingande 
instruktioner, se Exempel 7.18 nedan. 

 
Exempel 7.18 Initiativ direktiv tvingande instruktion (ur samtal 15) 

1 ISA: o eo: 
2 ISA: o eo: ((fixar med kameran)) 
3 o eo: ((skrattar, ställer sig med magen mot kameran)) 
4 DAL: tönt du har ingen teknik ⌈((reser sig och går fram mot 

 5  kameran))            ⌉ 
6 ISA:  ⌊du har ingen teknik jä jä jä⌋ 
7  ((skrattar)) 
8 ISA: jag testar lite så länge asså dom xx ☺okej okej okej☺ 
9 DAL: ((fixar med kameran)) 
10 ISA: وهللا ja ska dricka lite så länge bara وهللا   وهللا وهللا   
 walla walla  walla  walla 
 *vid gud* *vid gud vid gud vid gud* 
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3 BRA: ⌊((ler med stängd mun))⌋ 
4 DAL: ⌈((vänder sig mot Isaak som har en laserpekare  
5 i handen))                  ⌉ 

➔ 6 DAL: | säg vad det står här nu annars kommer jag ropa på (x) |
 7 ISA: ⌊     ((lägger tillbaks laserpekaren i fickan))                 ⌋ 

8 BRA: ((lägger ner boken på bordet och öppnar den)) 
9 DAL: okej Branka va förkyld hon gick till Pelles lekland och 
10  hon kom där och sen hon snorade 

 
I exemplet ovan ställer Dalilah en fråga till Branka (rad 1), men Branka ger 
ingen respons med information, utan ler bara med stängd mun (rad 3) (se s.k. 
icke-svar i avsnitt 8.2.1). Då gör Dalilah ett verbalt tvingande direktiv vilket 
förstärks med ett hot när hon också hotar Branka att ropa på någon, som kan 
antas vara läraren eller mig (rad 6). Hotet får Branka att åtminstone lägga ner 
sin dagbok på bordet och öppna den (rad 8), men Dalilah tycks vara så otålig 
i väntan på Brankas respons att hon själv lägger orden i munnen på henne och 
svarar åt Branka (rad 9–10). Dalilahs respons kan jämföras med Brankas 
dagbokstext, se Exempel 7.22 nedan.  
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rösten och kodväxla till engelska när han skriker ”EY FUCKING GÅ UT” (rad 
7), vilket på svenska skulle kunna översättas med ”gå ut för helvete”. Att 
direktivet är tvingande framgår av att Isaak dessutom reser sig samt stänger 
och låser dörren till grupprummet. Det kan dock konstateras att detta 
tvingande direktiv varken är riktat till Dalilah eller Branka. Isaak får däremot 
flera sådana direktiv riktade till sig av Dalilah, se nedan. 

Tre gånger gör Dalilah språkhandlingen initiativ direktiv tvingande 
instruktion icke-verbalt, se t.ex. Exempel 7.20 nedan. Utdraget föregås av att 
eleverna börjar lyssna på inspelningen som gjorts på diktafonen när alla tre 
har återberättat sina dagbokstexter. Det är alltså inspelningen som ljuder när 
utdraget börjar, se nedan. 
  
Exempel 7.20 Icke-verbalt initiativ direktiv tvingande instruktion (ur samtal 8) 

1 dikt: (xxx) °varför fick hon etthundrafemti kronor tillbaks° 
2 ISA: ((håller upp laserpekaren framför sig och ⌈fnissar⌉ 

➔3 DAL: ⌊((smäller till 
4 Isaak på hans keps skärm))  ⌋ 
5 ISA: ((ryggar tillbaks och fnissar)) 

 
Exemplet ovan inleds med att Isaak hörs säga följande i diktafonen: ”varför 
fick hon etthundrafemti kronor tillbaks”, varpå Isaak håller upp en laserpekare 
framför sig och fnissar (före utdraget har han lyst med den mot kamraterna 
och i samtalets slut lyser han med laserpekaren rakt in i kameran). Dalilah gör 
därefter språkhandlingen initiativ direktiv tvingande instruktion icke-verbalt 
och tvingar Isaak att sluta leka med laserpekaren genom att smälla till skärmen 
på hans keps42 (rad 3–4), varpå Isaak ryggar tillbaks och fnissar (rad 5). Det 
framgår inte av filminspelningen vad Isaak gör med laserpekaren, men han 
tycks inte leka mer med den just i detta ögonblick eftersom den inte syns i 
bild, vilket indikerar att han uppfattar och lyder Dalilahs tvingande direktiv 
om att inte använda den eller leka med den. 

Vid några tillfällen i de inspelade samtalen förstärker Dalilah sina verbala 
initiativ tvingande direktiv med hot, vilket hon är ensam om bland 
samtalsdeltagarna, se Exempel 7.21 nedan. Utdraget föregås av att Dalilah vill 
att Branka ska läsa upp eller berätta mer om sin dagbokstext eftersom Branka 
endast har sagt att hennes ögonblick var att hon var förkyld.  
 
Exempel 7.21 Initiativ direktiv tvingande hot (ur samtal 8) 

1 DAL: ⌈  vad   står   det   här    ⌉ 
2 DAL: |   ((rycker på axlarna))   | 

                                                      
42 Varken Isaaks keps eller dess skärm syns i bild, men det hörs i filminspelningen att det är kepsens 
skärm Dalilah smäller till och det syns att hon lyfter sin hand i riktning mot Isaaks huvud.  
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3 BRA: ⌊((ler med stängd mun))⌋ 
4 DAL: ⌈((vänder sig mot Isaak som har en laserpekare  
5 i handen))                  ⌉ 

➔ 6 DAL: | säg vad det står här nu annars kommer jag ropa på (x) |
 7 ISA: ⌊     ((lägger tillbaks laserpekaren i fickan))                 ⌋ 

8 BRA: ((lägger ner boken på bordet och öppnar den)) 
9 DAL: okej Branka va förkyld hon gick till Pelles lekland och 
10  hon kom där och sen hon snorade 

 
I exemplet ovan ställer Dalilah en fråga till Branka (rad 1), men Branka ger 
ingen respons med information, utan ler bara med stängd mun (rad 3) (se s.k. 
icke-svar i avsnitt 8.2.1). Då gör Dalilah ett verbalt tvingande direktiv vilket 
förstärks med ett hot när hon också hotar Branka att ropa på någon, som kan 
antas vara läraren eller mig (rad 6). Hotet får Branka att åtminstone lägga ner 
sin dagbok på bordet och öppna den (rad 8), men Dalilah tycks vara så otålig 
i väntan på Brankas respons att hon själv lägger orden i munnen på henne och 
svarar åt Branka (rad 9–10). Dalilahs respons kan jämföras med Brankas 
dagbokstext, se Exempel 7.22 nedan.  
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rösten och kodväxla till engelska när han skriker ”EY FUCKING GÅ UT” (rad 
7), vilket på svenska skulle kunna översättas med ”gå ut för helvete”. Att 
direktivet är tvingande framgår av att Isaak dessutom reser sig samt stänger 
och låser dörren till grupprummet. Det kan dock konstateras att detta 
tvingande direktiv varken är riktat till Dalilah eller Branka. Isaak får däremot 
flera sådana direktiv riktade till sig av Dalilah, se nedan. 

Tre gånger gör Dalilah språkhandlingen initiativ direktiv tvingande 
instruktion icke-verbalt, se t.ex. Exempel 7.20 nedan. Utdraget föregås av att 
eleverna börjar lyssna på inspelningen som gjorts på diktafonen när alla tre 
har återberättat sina dagbokstexter. Det är alltså inspelningen som ljuder när 
utdraget börjar, se nedan. 
  
Exempel 7.20 Icke-verbalt initiativ direktiv tvingande instruktion (ur samtal 8) 

1 dikt: (xxx) °varför fick hon etthundrafemti kronor tillbaks° 
2 ISA: ((håller upp laserpekaren framför sig och ⌈fnissar⌉ 

➔3 DAL: ⌊((smäller till 
4 Isaak på hans keps skärm))  ⌋ 
5 ISA: ((ryggar tillbaks och fnissar)) 

 
Exemplet ovan inleds med att Isaak hörs säga följande i diktafonen: ”varför 
fick hon etthundrafemti kronor tillbaks”, varpå Isaak håller upp en laserpekare 
framför sig och fnissar (före utdraget har han lyst med den mot kamraterna 
och i samtalets slut lyser han med laserpekaren rakt in i kameran). Dalilah gör 
därefter språkhandlingen initiativ direktiv tvingande instruktion icke-verbalt 
och tvingar Isaak att sluta leka med laserpekaren genom att smälla till skärmen 
på hans keps42 (rad 3–4), varpå Isaak ryggar tillbaks och fnissar (rad 5). Det 
framgår inte av filminspelningen vad Isaak gör med laserpekaren, men han 
tycks inte leka mer med den just i detta ögonblick eftersom den inte syns i 
bild, vilket indikerar att han uppfattar och lyder Dalilahs tvingande direktiv 
om att inte använda den eller leka med den. 

Vid några tillfällen i de inspelade samtalen förstärker Dalilah sina verbala 
initiativ tvingande direktiv med hot, vilket hon är ensam om bland 
samtalsdeltagarna, se Exempel 7.21 nedan. Utdraget föregås av att Dalilah vill 
att Branka ska läsa upp eller berätta mer om sin dagbokstext eftersom Branka 
endast har sagt att hennes ögonblick var att hon var förkyld.  
 
Exempel 7.21 Initiativ direktiv tvingande hot (ur samtal 8) 

1 DAL: ⌈  vad   står   det   här    ⌉ 
2 DAL: |   ((rycker på axlarna))   | 

                                                      
42 Varken Isaaks keps eller dess skärm syns i bild, men det hörs i filminspelningen att det är kepsens 
skärm Dalilah smäller till och det syns att hon lyfter sin hand i riktning mot Isaaks huvud.  
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5  Branka☺& 
6 ISA:  ((dansar med överkroppen)) 
7 BRA: ingen aning 
8 DAL: &☺hur kän⌈des det när det hände Branka⌉☺& 
9 ISA:                    ⌊((dansar med överkroppen, blicken vänd mot 
10   fönstret))≋ ⌋ 
11 BRA: bra 
12 DAL: &å varför är det vahete ä det bra Branka & 
13 BRA: mina kusiner ⌈                     va här                       ⌉ 
14 ISA:                       ⌊((gör två pussminer mot fönstret))⌋ 
15 DAL: & e varför valde du just⌉ detta ögonblicket Branka & 
16 ISA: ≋ ((slutar dansa))      ⌋ 
17 BRA: (1.0) ingen aning 

➔18 DAL: °jag kommer (smälla) din bok snart° 
19 DAL: e: var du ensam eller var det flera personer och hur många 
20  personer var det med 
21 BRA: det va mina kusiner mina föräldrar å mina syskon å 
22 DAL: hur mycket är det sammanlagt 
23 ISA: måste du ställa såna frågor≈ 
24 BRA: ≈typ tolv personer […] 
 

Exemplet ovan visar alltså att Dalilah gör ett tvingande direktiv hot och säger 
”jag kommer smälla din bok snart” (rad 18), när Branka för andra gången 
besvarar Dalilahs fråga med ”ingen aning” (rad 17). Samma svar ger Branka 
på rad 7 i samtalet. Dessa responser antyder att Branka inte ens försöker 
anstränga sig att ge ett mer informativt svar, vilket tycks få Dalilah att hota 
Branka med att snart bli fysiskt våldsam och smälla hennes bok. Hotet verkar 
få effekt eftersom Branka sedan ger mer utvecklade svar med ny information 
på Dalilahs följande frågor (rad 19–21, 22 och 24).  
 
SAMMANFATTNING  
Sammanfattningsvis framgår av elevernas bruk av språkhandlingen initiativ 
direktiv att både Isaak och Branka gör betydligt färre direktiv i initierande drag 
än Dalilah i gruppsamtalen. Branka gör endast 5 och Isaak 9 initiativ direktiv, 
vilket kan jämföras med Dalilahs 89 initiativ direktiv. Intressant att notera om 
Dalilahs direktiv är att hon är den enda som gör vissa av dem icke-verbalt 
genom att fysiskt nypa, sparka eller slå till Isaak, som är den som blir utsatt 
för sådana direktiv. Dessutom är Dalilah den enda av deltagarna som gör 
initiativ tvingande direktiv med hot, men ingen av de övriga deltagarna 
opponerar sig explicit verbalt mot Dalilahs tal, vare sig med hot eller utan, 
eller mot hennes sätt att agera icke-verbalt. Däremot kan Branka ses opponera 
sig icke-verbalt mot Dalilahs direktiv genom de icke-svar hon gör som 
responser på Dalilahs direktiv (se avsnitt 8.2.1). I Brankas fall verkar rådande 
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Jämförelsen mellan Dalilahs egen respons på sitt initiativ på raderna 6 och 9–
10 i Exempel 7.21 ovan och Brankas skrivna dagbokstext i Exempel 7.22 ovan 
visar att Dalilahs respons innehåller delvis uppdiktad information, eftersom 
Branka inte har skrivit något om Pelles lekland eller att hon snorade i sin 
dagbokstext. Här tar sig alltså Dalilah rätten att lägga orden i munnen på 
Branka och hitta på saker, kanske för att få det att verka som att de utför 
uppgiften de har fått av mig som forskare tillräckligt utförligt. 

Den andra gången Dalilah gör språkhandlingen initiativ direktiv tvingande 
hot inträffar när hon för andra gången i ett och samma samtal får en 
disprefererad respons av Branka i form av en uppskjutning (jfr avsnitt 
4.4.3.1), se Exempel 7.23 nedan. 

 
Exempel 7.23 Initiativ direktiv tvingande hot (ur samtal 12) 

1 BRA: […] mitt ögonblick va mina kusiner här å vi grillade å vi va 
2 ute å lekte↗ ((lägger armarna i kors, en på bordet och en 
3 över bröstet)) 
4 DAL: ((tittar på Branka)) &☺vad tänkte du på när det hände 

20XX
X 

Exempel 7.22 Brankas dagbokstext 21/22 september 
20XX 20XX 
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5  Branka☺& 
6 ISA:  ((dansar med överkroppen)) 
7 BRA: ingen aning 
8 DAL: &☺hur kän⌈des det när det hände Branka⌉☺& 
9 ISA:                    ⌊((dansar med överkroppen, blicken vänd mot 
10   fönstret))≋ ⌋ 
11 BRA: bra 
12 DAL: &å varför är det vahete ä det bra Branka & 
13 BRA: mina kusiner ⌈                     va här                       ⌉ 
14 ISA:                       ⌊((gör två pussminer mot fönstret))⌋ 
15 DAL: & e varför valde du just⌉ detta ögonblicket Branka & 
16 ISA: ≋ ((slutar dansa))      ⌋ 
17 BRA: (1.0) ingen aning 

➔18 DAL: °jag kommer (smälla) din bok snart° 
19 DAL: e: var du ensam eller var det flera personer och hur många 
20  personer var det med 
21 BRA: det va mina kusiner mina föräldrar å mina syskon å 
22 DAL: hur mycket är det sammanlagt 
23 ISA: måste du ställa såna frågor≈ 
24 BRA: ≈typ tolv personer […] 
 

Exemplet ovan visar alltså att Dalilah gör ett tvingande direktiv hot och säger 
”jag kommer smälla din bok snart” (rad 18), när Branka för andra gången 
besvarar Dalilahs fråga med ”ingen aning” (rad 17). Samma svar ger Branka 
på rad 7 i samtalet. Dessa responser antyder att Branka inte ens försöker 
anstränga sig att ge ett mer informativt svar, vilket tycks få Dalilah att hota 
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Jämförelsen mellan Dalilahs egen respons på sitt initiativ på raderna 6 och 9–
10 i Exempel 7.21 ovan och Brankas skrivna dagbokstext i Exempel 7.22 ovan 
visar att Dalilahs respons innehåller delvis uppdiktad information, eftersom 
Branka inte har skrivit något om Pelles lekland eller att hon snorade i sin 
dagbokstext. Här tar sig alltså Dalilah rätten att lägga orden i munnen på 
Branka och hitta på saker, kanske för att få det att verka som att de utför 
uppgiften de har fått av mig som forskare tillräckligt utförligt. 

Den andra gången Dalilah gör språkhandlingen initiativ direktiv tvingande 
hot inträffar när hon för andra gången i ett och samma samtal får en 
disprefererad respons av Branka i form av en uppskjutning (jfr avsnitt 
4.4.3.1), se Exempel 7.23 nedan. 

 
Exempel 7.23 Initiativ direktiv tvingande hot (ur samtal 12) 

1 BRA: […] mitt ögonblick va mina kusiner här å vi grillade å vi va 
2 ute å lekte↗ ((lägger armarna i kors, en på bordet och en 
3 över bröstet)) 
4 DAL: ((tittar på Branka)) &☺vad tänkte du på när det hände 

20XX
X 

Exempel 7.22 Brankas dagbokstext 21/22 september 
20XX 20XX 
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språkhandlingar i avhandlingen. Det första exemplet visar att Isaak säger 
”walla ja ska dricka lite så länge walla walla walla bara snabbt snabbt”. Isaak 
lovar alltså vid gud att han ska dricka lite, snabbt snabbt, genom att göra den 
delvis kodväxlade språkhandlingen initiativ begäran/förslag erbjuda löfte. 
Det andra exemplet visar att Isaak senare i samma samtal gör ytterligare ett 
initiativ begäran/förslag erbjudande löfte med kodväxling när han lovar att 
han inte vet hur man startar diktafonen som Dalilah har uppmanat någon av 
de andra deltagarna att göra, när han säger ”walla jag vet inte va de [ohörbart 
ord]” (det framgår av kontexten att han syftar på diktafonen). Varken Dalilah 
eller Branka gör däremot några initiativ begäran/förslag erbjudande löfte alls 
i gruppsamtalen. 

7.7 Initiativ elicitering 
Bland de initierande språkhandlingarna är eliciteringar allra vanligast 
förekommande i materialet. Detta är inte förvånande eftersom eleverna har 
ombetts att tala om sina dagbokstexter och ställa frågor till varandra. 
Eliciteringarna är alltså fler än de initierande dagboksrapporterna i samtalen, 
men de tar förmodligen inte mest utrymme eftersom de är kortare än de 
initierande dagboksrapporterna. Isaak och Dalilah gör fyra gånger fler 
eliciteringar vardera än Branka, trots att alla tre eleverna har ombetts att ställa 
frågor till varandra i gruppsamtalen.  
 

7.7.1 Initiativ elicitering söker information 
Elicitering som söker information är klart vanligast bland de eliciterande 
språkhandlingarna som görs i samtalen. Eleverna frågar bl.a. varandra om 
innehållet i dagbokstexterna och om hur de tänkte och kände när det som 
beskrivs i texterna hände. Många av frågorna (liksom de nyss nämnda) hämtar 
eleverna från de stödpapper med frågor som delats ut av mig (se bilaga 4), 
men det händer också att de frågar varandra om saker som har med annat att 
göra som t.ex. innehållet i texterna, inspelningssituationen och 
inspelningstekniken.  

Av språkhandlingen elicitering som söker information i materialet gör 
Dalilah 84 gånger. Det är nästan dubbelt så många som Isaak och 14 gånger 
fler än Branka, som gör sex stycken. Nedan ges exempel på när Isaak söker 
information i samtal 8, se Exempel 7.24. Utdraget föregås av att Dalilah har 
berättat ur sin dagbok att hennes syster hade en klänning som hade krympt 
och Dalalih skulle få den. 
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deltagarram vara avgörande för om hon gör direktiv eller inte. Hon gör ytterst 
få direktiv i samtal när Dalilah deltar, men faktiskt ett i ett samtal där Branka 
talar med Eric och Iman. 

7.6 Initiativ begäran/förslag  
Språkhandlingen initiativ begäran/förslag kan utgöras av någon av sex olika 
kategorier (se avsnitt 4.3). I materialet förekommer initiativ begäran/förslag 
efterfråga handling samt initiativ begäran/förslag erbjudande löfte, vilka 
beskrivs i tur och ordning nedan.  

7.6.1 Initiativ begäran/förslag efterfråga handling 
Även språkhandlingen initiativ begäran/förslag efterfråga handling är en 
sorts uppmaning genom vilken talaren efterfrågar någon annan deltagares 
fysiska handling. Dalilah gör åtta sådana språkhandlingar medan Isaak bara 
gör två och Branka inte gör några alls. Oftast består Dalilahs begäran/förslag 
efterfråga handling av stödfrågor som hon har tilldelats av mig som forskare. 
Frågorna är följande ”Kan du beskriva lite mer, så att man ser det framför 
sig?” och ”Kan du berätta lite mer om ögonblicket?” (se bilaga 4). Dessa 
frågor fungerar som en sorts uppmaningar som efterfrågar att lyssnaren ska 
fortsätta beskriva och berätta mer om sitt upplevda ögonblick. Vid ett tillfälle 
formulerar emellertid Dalilah själv en språkhandling i form av 
begäran/förslag efterfråga handling. Det sker i samtal 15 i vilket eleverna har 
problem med att få igång inspelningstekniken, när hon skriker ”KAN NÅN 
KÖRA PÅ DEN DÄR SKITEN NÅN GÅNG” samtidigt som hon pekar på 
diktafonen (se t.ex. Exempel 7.12). Till sin form liknar denna språkhandling 
en elicitering, alltså en fråga, men till sin funktion är det en begäran som 
efterfrågar en handling och här tycks Dalilah vilja att någon av de andra två 
deltagarna ska starta diktafonen. De direktiv Dalilah gör i form av 
språkhandlingen begäran/förslag efterfråga handling uppgår tillsammans 
med de direktiv hon gör i form av språkhandlingen initiativ direktiv av olika 
slag (se avsnitt 7.2) till 99 stycken, vilket är en mycket stor mängd sett till att 
Isaak bara gör 14 sådana språkhandlingar och Branka endast 5 stycken i 
gruppsamtalen. För Dalilahs del uppgår dessa uppmanande språkhandlingar 
till ungefär en fjärdedel av hennes totala antal yttranden i gruppsamtalen. 

7.6.2 Initiativ begäran/förslag erbjuda löfte 
Ett par gånger i de inspelade gruppsamtalen gör Isaak språkhandlingen 
initiativ begäran/förslag erbjuda löfte. Det sker i samtal 15 när han ger ett par 
löften till kamraterna och han förstärker erbjudandena om löften genom 
kontextualiseringssignalen att kodväxla till arabiska. Utdrag ur samtalen har 
återgetts i Exempel 6.18 och Exempel 6.19 i kapitlet om kodväxlade 
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Exempel 7.25 Icke-verbalspråklig elicitering söker bekräftelse (ur samtal 8) 
(Eftersom Isaak agerar samtidigt som Dalila talar, står det Isaak43 gör och säger 
samtidigt som Dalilah med kursiv stil i transkriptionen för att lättare skilja deltagarna 
åt.) 
 
1 DAL: okej lördag den ⌈  tjugoförsta september ⌉ 
2 ISA:   ⌊ ((sätter sig vid bordet))⌋ 
3 DAL: mitt ögonblick började så här .h ⌈att vi satt å kollade på teve 
4  å ≋ 

➔ 5 ISA:     ⌊((tittar rakt fram, blåser ≋ 
6 DAL: ≋ sen så sa min storasyster att hennes klänning hade: krympt  

➔  7 ISA: ≋ tyst  i  sina kupade  händer   samt   skakar dem ≋ 

8 DAL: ≋ i tvätten och jag ∆skulle ↑FÅ den:∆ ↓och hon blev lite  
9  lessen≋ 

➔ 10 ISA: ≋ och   ansiktet   mer   och   mer   samt   ≋ 
11 DAL: ≋ men hon skulle få etthundrafemti kroner att .h för  
12 klänningen≋ 

➔ 13 ISA: ≋ himlar      med        ögonen     och   ≋ 
14 DAL: ≋ å sen så blev hon glad ⌉ 

➔ 15 ISA: ≋ öppnar    händerna))   ⌋ 
16 ISA: ⌈∆         varför           krympte           ⌉ den ∆ 
17 DAL: ⌊((nyper Isaak i benet under bordet))⌋   

                                                      
43 Bara halva Isaaks kropp syns på bilderna i transkriptionen men stundtals syns så mycket 
av ansiktet i filminspelningen att jag kan se vad han gör medan Dalilah talar. 
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Exempel 7.24 Initiativ elicitering söker information (ur samtal 8) 

➔1 ISA: ∆varför krympte den∆ 
2 BRA: ((skrattar tyst med öppen mun)) 
3 DAL: för den tvättades för mycke 

➔4 ISA: ∆varför fick hon etthundrafemti kronor tillbaks∆ 
5 DAL: föratt hon skulle k (.) köpa ny 
 

I exemplet ovan gör Isaak språkhandlingen initiativ elicitering söker 
information två gånger (rad 1 och 4), i vilka han själv skapar frågorna utifrån 
vad Dalilah just har återberättat ur sin dagbok. 

 I de samtal där Branka deltar tillsammans med Isaak och Dalilah är det 
mycket ovanligt att hon gör eliciterande språkhandlingar som söker 
information och om hon gör det sker det endast en gång per samtal. Det kan 
jämföras med Isaak och Dalilah som gör det upp till tolv respektive 19 gånger 
vardera i ett och samma samtal. I Brankas första inspelade samtal under 
terminen, samtal 1, där hon deltar tillsammans med Eric och Iman, och där 
varken Dalilah eller Isaak deltar, gör hon emellertid två eliciteringar som 
söker information, precis som de övriga deltagarna, vilket visar att hon i den 
gruppen tycks vara på en mer jämlik nivå med kamraterna än i gruppen med 
Isaak och Dalilah, där hon ytterst sällan gör sådana eliciteringar.  
 

7.7.2 Initiativ elicitering söker bekräftelse 
Den näst största kategorin initiativ elicitering som eleverna gör i 
gruppsamtalen är de som söker bekräftelse. Sådana eliciteringar innebär 
vanligtvis att den som ställer en fråga vill ha bekräftelse på att det hen 
uppfattat eller antagit utifrån den tidigare konversationen stämmer (Tsui 
1994:82–85, 167–169). Detta gör Branka ingen gång alls i de 21 samtalen, 
Dalilah gör det verbalt sex gånger och Isaak gör det tre gånger verbalt och 14 
gånger icke-verbalt, genom kroppsspråk som t.ex. gester, miner eller dans 
med överkroppen, eller genom att peka med en laserpekare. Av inspelningarna 
framgår att han inte tycks göra det icke-verbalt för att han vill ha bekräftelse 
på att han har uppfattat något korrekt, utan förmodligen för att han söker 
bekräftelse på att han finns med i rummet trots att han inte för stunden deltar 
aktivt i samtalet. Eventuellt skulle man kunna säga att Isaak genom att göra 
dessa språkhandlingar söker bekräftelse i form av uppmärksamhet. Han får 
ibland detta fysiskt av Dalilah, se Exempel 7.25 nedan. 
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➔4 ISA: ⌊ ((knäcker händernas knogar)) ⌋ 

5 DAL: ≋(x) ⌈mamma sa att vi kunde resa nånstans på jullovet⌉≋ 
➔ 6 ISA:         ⌊          ((slår sin ena hand mot den andra))          ⌋  

7 DAL: ≋fast först var vi tvungna att fråga pappa och e:a ⌈han sa att 
8  vi       kunde      ⌉≋ 

➔9 ISA: ⌊((dansar  
➔10 med överkroppen))⌋  

11 DAL:  ≋eller mamma frågade om vi kunde frå- (eig) och ⌈åka till 
12  Satilen ⌉≋ 
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18 DAL: ⌈        föratt-        ⌉ 
19 |       ((nyper Isaak igen))         |  

20 ISA: ⌊   ∆varför krympte den∆    ⌋ 
21 BRA: ((skrattar tyst med öppen mun)) 
22 DAL: för den tvättades för mycke 

 
I exemplet ovan återberättar Dalilah sin dagbokstext från den 21 september 
och samtidigt blåser Isaak i sina kupade händer och skakar på dem (rad 5 och 
7), skakar ansiktet (rad 10) och himlar med ögonen (rad 13) samt öppnar 
händerna (rad 15), vilket jag kodar som icke-verbalspråklig elicitering söker 
bekräftelse. Dalilah fullföljer trots Isaaks sökande efter bekräftelse sin 
återberättelse av sin dagbokstext om sin storasysters klänning som hade 
krympt i tvätten (rad 14) och Isaak ställer därefter en innehållsfråga, vilken 
han levererar genom mycket snabbt tal till Dalilah när han frågar ”varför 
krympte den” (rad 16). Samtidigt bekräftar Dalilah Isaak genom att nypa 
honom i låret under bordet (rad 17). Hon börjar svara verbalt på Isaaks fråga 
(rad 18) samtidigt som hon nyper honom igen (rad 19), varpå han upprepar 
frågan (rad 20) som Dalilah sedan ger ett fullständigt verbalt svar på när hon 
säger att ”den tvättades för mycke” (rad 22).  

Under samtal 11 händer det återigen att Isaak söker bekräftelse icke-
verbalt medan Dalilah berättar ur sin dagbok, se Exempel 7.26 nedan. (Det 
Isaak gör samtidigt som Dalilah talar står återigen med kursiv stil i 
transkriptionen.) 
 
Exempel 7.26 Icke-verbal elicitering söker bekräftelse (ur samtal 11) 

1 DAL: jag (x) ⌈   e:              ⌉ 
2            ⌊((drar upp axlarna))⌋ det va lördag den tolfte oktober 
3 ⌈det va det va kväll och kallt ute ⌉ ≋ 
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➔4 ISA: ⌊ ((knäcker händernas knogar)) ⌋ 

5 DAL: ≋(x) ⌈mamma sa att vi kunde resa nånstans på jullovet⌉≋ 
➔ 6 ISA:         ⌊          ((slår sin ena hand mot den andra))          ⌋  

7 DAL: ≋fast först var vi tvungna att fråga pappa och e:a ⌈han sa att 
8  vi       kunde      ⌉≋ 

➔9 ISA: ⌊((dansar  
➔10 med överkroppen))⌋  

11 DAL:  ≋eller mamma frågade om vi kunde frå- (eig) och ⌈åka till 
12  Satilen ⌉≋ 
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bekräftar honom alltså fysiskt ibland, men i samtal 10 gör Isaak miner, plojar 
med kameran, dansar med överkroppen och slickar sig om läpparna utan att 
någon av de andra två deltagarna uppmärksammar eller bekräftar honom. Han 
gör dock ingen affär av det utan slutar ploja med kameran och dansa med 
överkroppen och utför helt enkelt sin uppgift i gruppen när det blir hans tur att 
läsa upp sin text och svara på frågor. Inte heller i samtal nummer 15 blir Isaak 
bekräftad av de andra deltagarna medan Dalilah ställer frågor till Branka om 
hennes upplästa dagbokstext. Då verkar Isaak istället söka bekräftelse av 
någon eller några andra som befinner sig i korridoren, genom att han dansar 
med överkroppen och gör pussminer mot ett fönster som vetter mot 
korridoren. Det framgår dock inte av den inspelade filmen om han får någon 
respons av den eller de som är utanför fönstret eller inte. 

I nästan hälften av de filmade samtal där Isaak deltar gör han icke-
verbalspråkliga eliciteringar som söker bekräftelse, vilket är utmärkande för 
honom, eftersom varken Branka eller Dalilah gör det. Sådant agerande skulle 
kunna irritera de övriga deltagarna mer än vad det tycks göra. Branka ler eller 
skrattar alltså oftast tyst när hon märker att Isaak gör sådana språkhandlingar, 
medan Dalilah ibland gör en fysisk bekräftelse av Isaak genom en nypning, 
en försiktig spark på hans fot eller en armbåge i hans sida. Den typen av 
bekräftelse skulle i sin tur kunna göra Isaak arg, men han tycks medveten om 
vad eleverna förväntas göra i grupprummet, ignorerar bekräftelsen och återgår 
till att istället delta verbalt när det blir hans tur att läsa upp text, återberätta 
eller ställa frågor.  

7.8 Initierande språkhandlingar som 
självinitiativ 

Genomgången av elevernas olika initierande språkhandlingar i samtalen 
väcker frågan om de görs som självinitiativ eller inte. Med detta menas att 
man utser sig själv till nästa talare, utan att tilldelas turen av någon annan 
deltagare (Lindström 2008:125–127; Sacks m.fl. 1974:718–720). Det har jag 
delvis undersökt i en tidigare studie (Svensson 2015b) då de tre 
fokuselevernas identitetskonstruktion genom språkliga resurser i samtal 
nummer 10 stod i fokus. Studien visade att Dalilah nominerar sig själv som 
nästa talare 18 gånger i samtalet, medan Isaak bara gör det sju gånger och 
Branka inte gör det någon gång (Svensson 2015b:172). Några av Dalilahs 
självinitiativ, och Isaaks enda verbala självinitiativ i samtal 10 ses i Exempel 
7.27 nedan. Exemplet föregås av att Branka har läst upp sin dagbokstext och 
Dalilah ställer frågor till henne om dagbokshändelsen. 
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➔13 ISA:       ⌊((gör 
➔14 miner)) ⌋ 

 
15 DAL:  ≋((knuffar till Isaak med armbågen i sidan)) och vi hittade 
16 som ä vahetede resetid som är de e i jullovet exakt . och e vi 

17  ska va där en två veckor och en halv och em fast vi måste 
18  allihopa måste samla in pe- måste samla in pengar förutom 
19  min lillasyster och e: jag ska få se mina kusiner för första  
20 gången 
21 ISA: vad tänkte du när det hände 
22 DAL: inget 
23 ISA: e hur kändes det när de hä- när det hände 

 
I samtalet ovan börjar Dalilah återberätta sin dagbokstext och medan hon gör 
det jobbar Isaak ihärdigt och gör ett antal olika eliciteringar söker bekräftelse 
icke-verbalt. Han knäpper på sina krogar (rad 4), slår händerna mot varandra 
(rad 6), dansar med överkroppen (rad 10) och gör miner (rad 13–14). Därefter 
bekräftar Dalilah honom genom att sätta armbågen i hans sida (rad 15), men 
hon pratar på som om ingenting har hänt. Isaak slutar med de icke-verbala 
eliciteringarna som söker bekräftelse och går istället över till att göra verbala 
eliciteringar som söker information genom att ställa en fråga till Dalilah sedan 
hon har återberättat klart sin dagbokstext (rad 21, och 23). Då tycks han inte 
behöva söka bekräftelse icke-verbalt längre, eftersom han istället får 
bekräftelse via Dalilahs responser på hans verbala frågor. 

Brankas bekräftelser av Isaak är för det mesta betydligt mer försiktiga 
eftersom hon mest ler när hon upptäcker vad Isaak gör, utan att han tycks ta 
någon notis om det. Det är visserligen inte alltid som Isaak blir bekräftad när 
han gör sådana här icke-verbala eliciteringar som söker bekräftelse. Dalilah 
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Exempel 7.28 Icke-verbalt självinitiativ (ur samtal 10) 

1 DAL: ((tittar ner på sitt stödpapper)) °ställ följande ⌈ frågor⌉° 
2 ISA: ⌊ ∬st∬ ⌋           
3 DAL: OKEJ eöa (.) 

➔ 4 BRA: ((puttar till sitt frågepapper med högerhanden i riktning mot 
5  Dalilah)) 

 
6 DAL: Branka ∬jag ska ta det samtidigt ditt ögonblick∬ 
7 BRA: (2.5) ((håller upp sin hand och viftar med fingrarna mot  
8  Dalilah)) 
9 DAL: ‡Branka‡ 
10 BRA: °ska jag lä-° 
11 DAL: ja↗ 
12 BRA: °((harkling))° mitt ögonblick va att […] 

 
I exemplet ovan syns det enda självinitiativ Branka gör i samtal 10, vilket sker 
icke-verbalt när hon puttar till sitt frågepapper med högerhanden i riktning 
mot Dalilah (rad 4–5). Jag kodar denna språkhandling som ett självinitiativ 
eftersom Branka inte tilldelas turen av Dalilah på raden före, utan själv tar den 
när Dalilah öppnar upp för en turöverlämning genom ett tvekljud och därefter 
en kort paus på rad 3. Det framgår emellertid inte av varken samtalskotexten 
eller samtalskontexten exakt vilken språkhandling Branka gör genom detta 
självinitiativ på rad 4–5. Svårigheterna att avgöra detta beror dels på att 
Brankas ansikte inte syns i bild i den gjorda inspelningen, dels på att det är 
oklart vad Dalilahs respons på rad 6 egentligen innebär. Dalilah säger där att 
hon ska ta Brankas ögonblick samtidigt. Kanske syftar hon på att har just har 
ställt frågor till Isaak om hans ögonblick, som de kallar dagboksberättelserna 
i klassen, och därmed indirekt menar att Branka nu ska läsa upp sin 
dagbokstext, så att Dalilah kan ställa frågor till henne också. Det skulle i så 
fall kunna vara så att Branka när hon puttar till frågepappret i sitt självinitiativ 
gör ett initierande direktiv som uppmanar Dalilah att fortsättningsvis vända 
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Exempel 7.27 Initierande språkhandlingar som självinitiativ (ur samtal 10) 

➔1  DAL: var du ensam eller var det flera personer med 
2  BRA: det var jag och mina kusiner och mina föräldrar och syskon 
3  BRA: ((sätter sig till rätta på stolen och ler)) 
4  DAL: okej 

➔5  DAL: hur ∇regera:∇ (.) hur ⌈ reagerade    ⌉≋ 
➔6  ISA ⌊REAGERADE⌋ 

7  DAL: ≋ i så fall dom andra som var med 
8  BRA: ⌈(2.1)    ((tittar på Dalilah och skakar på huvudet))   ⌉ 
9  ISA: ⌊((ler, tittar in i kameran och börjar skaka överkroppen som i 
10   dans)) ≋                                  ⌋ 

➔11 DAL: ⌈∬∆jag förstog ingenting∆∬ ((skakar på huvudet mot  
12 Branka))           ⌉ 
13 ISA: ⌊≋ ((plojar med kameran, fortsätter göra dansrörelser med  
14 överkroppen och stirrar skämtsamt in i kameran och slickar sig 
15 snabbt om läpparna)) ⌋ 
16 BRA: °inte jag heller° 

➔17 DAL: °hoppa över° ((vänder sig mot Isaak)) 
➔18 DAL: var så god Isaak ((skrattar, lutar sig fram och tittar samtidigt 

19   ner på bordet)) 
20 ISA:  måndag fjortonde oktober ∆tvåtusenXX∆ igår kunde jag inte 
21 sova […] 

 
Av exemplet ovan framgår att Dalilah gör flera självinitiativ i form av 
eliciteringar när hon ställer frågor sedan Branka har läst upp sin dagbokstext 
(rad 1 och 5). Hon gör dessutom en initierande rapport annat (rad 11) och två 
initierande direktiv (rad 17 och 18) som självinitiativ i interaktionen. Även 
Isaak gör ett självinitiativ i exemplet, när han på rad 6 reparerar Dalilahs 
felläsning. Branka talar endast i turer som hon har tilldelats av Dalilah och 
hon gör endast ett enda initiativ i samtalet, men då ett icke-verbalt 
självinitiativ. Det är emellertid svårt att avgöra exakt vilken språkhandling det 
är Branka gör genom sitt självinitiativ, se Exempel 7.28 nedan. 
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normerna efterföljs av kamraterna. En gång kallar Isaak Dalilah för ”tönt”, 
men han skyndar sig snabbt att tillägga att han bara skojar, vilket också visar 
att han låter Dalilah vara den som styr, kontrollerar och tillåts tala nedsättande 
om kamraterna, men undviker att själv göra det. 

Att Dalilah styr samtalen märks också genom hennes flitiga bruk av 
direktiv och begäran/förslag som efterfrågar handling. Ungefär en fjärdedel 
av hennes yttranden består av sådana språkhandlingar i initiativdrag. Dalilah 
kan genom detta sägas organisera talarordningen och samtalsförloppen i 
gruppen när hon uppmanar kamraterna att tala eller göra något. Genom detta 
avgör hon t.ex. när det är dags att gå över till en ny transaktion i samtalet. 
Hälften av gångerna styr Dalilah samtalen genom tvingande direktiv som hon 
ibland dessutom förstärker med hot. Isaak och Branka gör betydligt färre 
direktiv och begäran/förslag som efterfrågar handling i samtalen än Dalilah 
och de gör aldrig några tvingande direktiv med hot. I samtal 1, i vilket Branka 
deltar, men inte Dalilah eller Isaak, gör Branka dock ett direktiv och uppmanar 
Iman att återberätta sin dagbokstext. I de övriga 18 samtal som Branka deltar 
i tillsammans med Dalilah gör hon däremot ytterst sällan några direktiv.  

Eliciteringar är den största kategorin initierande språkhandlingar som 
eleverna gör, vilket grundar sig i att eleverna har fått i uppgift av mig att 
samtala med varandra och ställa frågor om varandras dagbokstexter i gruppen. 
Allra störst är därför gruppen eliciteringar som söker information. Dalilah gör 
som vanligt betydligt fler sådana eliciteringar än Isaak, och Branka gör nästan 
inga alls. Dock gör Branka lika många eliciteringar som söker information 
som de övriga två deltagarna, klasskamraterna Eric och Iman, i samtal 
nummer 1, där alltså varken Isaak eller Dalilah deltar.  

Den näst största gruppen eliciteringar i initiativdrag är de som söker 
bekräftelse. Detta görs vanligtvis verbalt för att talaren söker bekräftelse på 
att hen har förstått föregående interaktion, men utmärkande för Isaak är dels 
att han som enda deltagare ofta söker bekräftelse icke-verbalspråkligt i 
initierande drag, dels att han förmodligen gör det för att få bekräftelse på att 
han finns med i rummet trots att han för tillfället inte deltar verbalt i 
interaktionen. Denna bekräftelse söker han genom att ploja och skoja med 
gester, miner, blickar och dans med överkroppen framför kameran. Effekten 
blir att Dalilah ibland bekräftar honom fysiskt med hjälp av nyp, sparkar eller 
slag, utan att för den skull avbryta den verbala interaktion som pågår i 
grupprummet, medan Branka däremot oftast bara ler lite försiktigt.  

Oberoende av vilken kategori av initierande språkhandlingar som görs i 
samtalen är det Dalilah som gör flest i form av självinitiativ, vilket har 
undersökts i ett specifikt samtal, nämligen samtal nummer 10. Dalilah kan 
genom dessa självinitierande språkhandlingar styra samtalsförloppet och 
turordningen i gruppen vilket ger henne viss makt över interaktionen.  
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sig till Branka istället för till Isaak, vilket Dalilah responderar på genom att 
vända sig till Branka (rad 6).  

Turerna som följer efter Dalilahs tur på rad 6 i ovanstående exempel är 
emellertid också svårtolkade. Kanske ska turen på rad 6 ses som ett direktiv 
från Dalilahs sida, vilket Branka emellertid inte antar utan istället gör hon först 
ett icke-svar och sedan en disprefererad icke-verbal respons på raderna 7–8. 
Dalilah gör då ett nytt initierande direktiv på rad 9 varpå Branka i sin respons 
gör en elicitering och söker bekräftelse på om hon ska läsa upp sin dagbokstext 
(rad 10). Denna möjliga tolkning gör emellertid rad 4–5 svårtolkade eftersom 
Branka inte hade behövt fråga Dalilah om hon skulle läsa om rörelsen hon gör 
med frågepappret på rad 4–5 skulle ses som ett direktiv från Brankas sida.  

Trots svårigheten att koda Brankas självinitiativ på raderna 4–5 i 
ovanstående exempel i detalj visar undersökningen av fokuselevernas bruk av 
självinitiativ att Dalilah sammantaget är mer aktiv på eget initiativ och oftare 
utser sig själv som nästa talare i samtalet än de båda övriga eleverna.  

7.9 Sammanfattning initierande språkhandlingar 
De mönster som framträder bland de initierande språkhandlingarna 
förekommer i kategorierna informativ rapport dagbok, informativ rapport 
berättelseintroduktion, informativ värdering av andra negativ kritik, direktiv, 
begäran/förslag efterfråga handling samt elicitering söker information och 
elicitering söker bekräftelse.  

Dalilah är den som flest gånger gör språkhandlingen rapport ur sin dagbok 
i initiativdrag. Då ser hon till att utnyttja sitt talutrymme genom att lägga till 
information och detaljer som inte står skrivna i hennes dagbok, vilket gör att 
hennes muntliga texter blir längre än de skrivna. Dalilah försäkrar sig också 
ibland om att få behålla talutrymmet när hon rapporterar genom att göra ett 
företal i form av en berättelseintroduktion innan själva rapporteringen ur 
dagboken startar. Likaså gör Isaak när han ska rapportera ur sin dagbok. Han 
rapporterar nio gånger i initiativdrag ur sin dagbok, medan Dalilah gör det 12 
gånger. Branka gör det dock endast två gånger och hon utnyttjar då inte 
talutrymmet till fullo, utan utelämnar snarare information från sin skrivna 
dagbok när hon läser upp den. 

Inte särskilt många värderingar görs av eleverna i initierande 
språkhandlingar i samtalen, men Dalilah gör flest i form av språkhandlingen 
informativ värdering av andra negativ kritik. Hon har en viss jargong i sitt tal 
som hon skapar med hjälp av pejorativa uttryck som ”tönt”, ”idiot”, ”nörd” 
och ”haiwan” ([ditt] djur), vilka hon använder till och om både Isaak och 
Branka eller någon av dem. Dessutom levererar Dalilah ibland sin negativa 
kritik med hjälp av ironi. Varken Isaak eller Branka reagerar emellertid 
märkbart på denna negativa kritik, vilket innebär att de låter Dalilah vara den 
som sätter upp normer för hur man ska bete sig i gruppen och kontrollerar hur 
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normerna efterföljs av kamraterna. En gång kallar Isaak Dalilah för ”tönt”, 
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8.1.1 Prefererad respons rapport dagbok 
Trots att Branka procentuellt sett gör flest prefererade responser i materialet 
intar hon det minsta handlingsutrymmet i samtalen, vilket märks bl.a. i de 
språkhandlingar hon gör i kategorin prefererad respons rapport dagbok, 
eftersom de är betydligt kortare än Isaaks och Dalilahs sådana 
språkhandlingar, se Exempel 8.1 nedan. 

 
Exempel 8.1 Prefererad respons rapport dagbok (ur samtal 13) 

1 DAL Brankas tur 
➔2 BRA: mitt ögonblick var att jag var i simhallen å badade å  

3 sen (såk) till min faster och vi bakade när jag gick  
4 hem så fick vi en ny ipad 
5 BRA: (.) vad tänkte du när jag läste ((tittar på Dalilah)) 
6 DAL: träffade du Isaak i simhallen (.) 
 

I utdraget ovan syns Brankas uppläsning av sin dagbokstext från den 4 
november (rad 2–4), vilken utgör en prefererad respons. Vid en jämförelse 
med hennes skrivna dagbokstext syns att uppläsningen i responsen är näst 
intill ordagrann, förutom att det i texten står skrivet att de bakade kakor, vilket 
inte nämns muntligt, medan det muntligt framkommer att ipaden hon fick var 
ny, vilket hon inte nämner i skrift. Muntligt säger hon att hon fick dela ipaden 
med någon eller några eftersom hon säger ”fick vi en ny ipad” medan det står 
skrivet i texten ”fick jag en ny ipad”, se Exempel 8.2 nedan. 
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8 Responderande språkhandlingar i 
gruppsamtal 

I följande kapitel redogörs för resultatet av de tre fokuselevernas bruk av 
responderande språkhandlingar, för att i kapitel 10 kunna besvara den andra 
forskningsfrågan: Hur konstrueras de flerspråkiga elevernas diskursiva, 
situerade och bärbara identiteter genom språkhandlingar i gruppsamtalen? I 
undersökningen av responderande språkhandlingar studerar jag vilka 
underkategorier av språkhandlingarna som görs i gruppsamtalen och hur 
antalet av olika språkhandlingar fördelas mellan eleverna.  

Responderande språkhandlingar följer på föregående initiativ och den 
sekventiella analysen av gruppsamtalen tur för tur visar att de responderande 
språkhandlingarna i materialet utgör drygt 31 % av alla språkhandlingar i 
samtalen. En responderande språkhandling kan vara prefererad eller 
disprefererad (se avsnitt 4.4.1). Prefererade responser kan delas in i 
kategorierna rapport, värdering eller expressiv (den sistnämnda kategorin 
återger talares känslor eller attityder), vilka alla har informerande funktion. 
Disprefererade responser kan delas in i kategorierna uppskjutning (som 
innebär att talaren egentligen skjuter upp att svara på föregående initiativ 
genom att säga att hen inte vet e.dyl.), icke-svar (då respondenten är tyst) eller 
annat (när den disprefererade responsen består av en rapport, värdering eller 
expressiv). 

Branka gör flest responderande språkhandlingar i materialet, 98 stycken, 
medan Isaak gör 93 och Dalilah 82. Siffrorna motsvarar 37 % av Isaaks och 
20 % av Dalilahs totala mängder språkhandlingar, medan det för Branka 
motsvarar hela 69 %. Att Branka procentuellt sett gör så många fler responser 
än Isaak och framförallt Dalilah har sin förklaring i att siffrorna är de omvända 
för initierande språkhandlingar. Eftersom Branka gör relativt få initiativ (24 
%) gör hon istället desto fler responser, även om hon är den deltagare som tar 
det minsta handlingsutrymmet i samtalen totalt sett. 

8.1 Prefererad respons 
Av de tre eleverna gör Dalilah flest prefererade responser i samtalen, 
nämligen 60 stycken, medan Branka gör 53 och Isaak 47 stycken. Prefererade 
responser är passande utformade i förhållande till det föregående initiativets 
utformning, vilket ofta innebär att interaktionen flyter på utan pauser, tvekljud 
eller andra problem.  
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4 BRA: för att mina kusiner va här 
5 DAL: varför 
6 BRA: föratt mina kusiner är här ba typ ⌈ (.)   ⌉≋ 
7 DAL:      ⌊°mm°⌋ 
8 BRA: ≋ dom (va inte här på länge) 
9 DAL: varför valde d du just detta här ögonblicket 
10 ISA: °(x)° 

➔11 BRA: för (.) ⌈  det  va   kul  ⌉ 
12 ⌊((viftar gestikulerande med högra handen över högra 
13 axeln mot ryggen till))⌋ 
14 DAL: okej 

 
Utdraget ovan visar att Branka gör en prefererad respons expressiv känsla 
positiv på Dalilahs initierande fråga och säger att ”det kändes bra” (rad 2). 
Något senare frågar Dalilah på rad 9 varför Branka valde just det här 
ögonblicket och Branka gör då ytterligare en prefererad respons expressiv 
känsla positiv och svarar ”för det va kul”.  

Det händer också att eleverna någon gång uttrycker känslor som har varit 
svåra att koda som positiva eller negativa och därför har kodats som ”övrig”, 
se Exempel 8.4 nedan. 
 
Exempel 8.4 Prefererad respons expressiv känsla övrig (ur samtal 18) 

1 ISA:  (xxx) ((reser sig och går fram till kameran)) 
2 (3.0) 
3 ISA:  vi hade aldrig startat 

➔4 BRA, DAL: ((tappar hakan och spärrar upp ögonen)) 
5 ISA: jag skojar 
6 BRA: ((skrattar, lägger handen för munnen)) 
7 DAL:  (ä koll- a °du skojar°) 

 
Exemplet ovan inleds med att Isaak säger något ohörbart och går fram till 
kameran, sedan alla tre eleverna har läst upp eller återberättat sina 
dagbokstexter (rad 1). Efter en tre sekunder lång paus säger han ”vi hade aldrig 
startat” till tjejerna som då båda två gör språkhandlingen prefererad respons 
expressiv känsla när de samtidigt tappar hakorna och spärrar upp ögonen (rad 
4), vilket jag tolkar som att de blir väldigt förvånade. Jag har emellertid frågat 
både mig själv och andra om förvåning uttrycker en positiv eller negativ 
känsla och eftersom jag inte kommit fram till något svar kodar jag den 
språkhandling som Dalilah och Branka gör samtidigt i utdraget ovan som en 
prefererad respons expressiv känsla övrig.  
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Exempel 8.2 Brankas dagbokstext 4 november 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Exempel 8.1 jämfört med Exempel 8.2 ovan visar att Branka inte tar vara på 
talutrymmet och utvecklar sin dagbokstext muntligt när hon gör 
språkhandlingen prefererad respons rapport dagbok. För både Isaak och 
Dalilah gäller däremot det motsatta, nämligen att de i sina prefererade 
responser rapport dagbok, liksom när de gör initiativ informativ rapport 
dagbok, tar vara på sina talutrymmen och bygger ut sina skrivna dagbokstexter 
med mer information och detaljer muntligt. 
 

8.1.2 Prefererad respons expressiv känsla 
Av de tre eleverna gör Branka språkhandlingen prefererad respons expressiv 
känsla 13 gånger. Det är nästan dubbelt så mycket som Dalilah och Isaak, som 
båda gör den 7 gånger vardera. Skillnaden mellan eleverna är att Dalilah och 
Branka uttrycker fler positiva känslor i responderande språkhandlingar än 
Isaak. I Exempel 8.3 ses Branka göra språkhandlingen prefererad respons 
expressiv känsla positiv. Exemplet föregås av att Branka läser upp sin 
dagbokstext om att hennes kusiner har varit på besök och att de har varit och 
grillat samt ute och lekt, se nedan. 
 
Exempel 8.3 Prefererad respons expressiv känsla positiv (ur samtal 10) 

1 DAL: hur kändes det när det hände ⌈  och   varför  ⌉ 
➔2 BRA: ⌊det kändes bra⌋ 

3 DAL: varför 
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4 BRA: för att mina kusiner va här 
5 DAL: varför 
6 BRA: föratt mina kusiner är här ba typ ⌈ (.)   ⌉≋ 
7 DAL:      ⌊°mm°⌋ 
8 BRA: ≋ dom (va inte här på länge) 
9 DAL: varför valde d du just detta här ögonblicket 
10 ISA: °(x)° 

➔11 BRA: för (.) ⌈  det  va   kul  ⌉ 
12 ⌊((viftar gestikulerande med högra handen över högra 
13 axeln mot ryggen till))⌋ 
14 DAL: okej 

 
Utdraget ovan visar att Branka gör en prefererad respons expressiv känsla 
positiv på Dalilahs initierande fråga och säger att ”det kändes bra” (rad 2). 
Något senare frågar Dalilah på rad 9 varför Branka valde just det här 
ögonblicket och Branka gör då ytterligare en prefererad respons expressiv 
känsla positiv och svarar ”för det va kul”.  

Det händer också att eleverna någon gång uttrycker känslor som har varit 
svåra att koda som positiva eller negativa och därför har kodats som ”övrig”, 
se Exempel 8.4 nedan. 
 
Exempel 8.4 Prefererad respons expressiv känsla övrig (ur samtal 18) 

1 ISA:  (xxx) ((reser sig och går fram till kameran)) 
2 (3.0) 
3 ISA:  vi hade aldrig startat 

➔4 BRA, DAL: ((tappar hakan och spärrar upp ögonen)) 
5 ISA: jag skojar 
6 BRA: ((skrattar, lägger handen för munnen)) 
7 DAL:  (ä koll- a °du skojar°) 

 
Exemplet ovan inleds med att Isaak säger något ohörbart och går fram till 
kameran, sedan alla tre eleverna har läst upp eller återberättat sina 
dagbokstexter (rad 1). Efter en tre sekunder lång paus säger han ”vi hade aldrig 
startat” till tjejerna som då båda två gör språkhandlingen prefererad respons 
expressiv känsla när de samtidigt tappar hakorna och spärrar upp ögonen (rad 
4), vilket jag tolkar som att de blir väldigt förvånade. Jag har emellertid frågat 
både mig själv och andra om förvåning uttrycker en positiv eller negativ 
känsla och eftersom jag inte kommit fram till något svar kodar jag den 
språkhandling som Dalilah och Branka gör samtidigt i utdraget ovan som en 
prefererad respons expressiv känsla övrig.  
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Exempel 8.2 Brankas dagbokstext 4 november 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Exempel 8.1 jämfört med Exempel 8.2 ovan visar att Branka inte tar vara på 
talutrymmet och utvecklar sin dagbokstext muntligt när hon gör 
språkhandlingen prefererad respons rapport dagbok. För både Isaak och 
Dalilah gäller däremot det motsatta, nämligen att de i sina prefererade 
responser rapport dagbok, liksom när de gör initiativ informativ rapport 
dagbok, tar vara på sina talutrymmen och bygger ut sina skrivna dagbokstexter 
med mer information och detaljer muntligt. 
 

8.1.2 Prefererad respons expressiv känsla 
Av de tre eleverna gör Branka språkhandlingen prefererad respons expressiv 
känsla 13 gånger. Det är nästan dubbelt så mycket som Dalilah och Isaak, som 
båda gör den 7 gånger vardera. Skillnaden mellan eleverna är att Dalilah och 
Branka uttrycker fler positiva känslor i responderande språkhandlingar än 
Isaak. I Exempel 8.3 ses Branka göra språkhandlingen prefererad respons 
expressiv känsla positiv. Exemplet föregås av att Branka läser upp sin 
dagbokstext om att hennes kusiner har varit på besök och att de har varit och 
grillat samt ute och lekt, se nedan. 
 
Exempel 8.3 Prefererad respons expressiv känsla positiv (ur samtal 10) 

1 DAL: hur kändes det när det hände ⌈  och   varför  ⌉ 
➔2 BRA: ⌊det kändes bra⌋ 

3 DAL: varför 
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vilken fungerar som en positiv komplimang då hon på rad 87 har sagt att hon 
”har teknik” i diskussionen om vem som ska sätta igång diktafonen. Isaak 
kodväxlar till engelska mitt i sin språkhandling när han säger ”du har magic” 
(rad 89). En sådan positiv värdering tycks emellertid vara en så ovanligt 
förekommande språkhandling i dessa samtal att Isaak snabbt korrigerar den 
till det motsatta och gör en negativ värdering när han i ett nytt initiativ kallar 
Dalilah för ”tönt” istället. Han skyndar sig dock att därefter tillägga att han 
”skojar” (rad 91). 

Även i samtal 10 delar Isaak ut en positiv komplimang genom en 
prefererad respons, men han gör det då icke-verbalt, se Exempel 8.6 nedan. 

 
Exempel 8.6 Icke-verbal prefererad respons värdering av andra positiv I (ur samtal 
10) 

1 DAL:  ≋ mitt ögonblick var att em ((klickljud med tungan)) i det va 
2 lördagkväll (.) det var kallt ute e: vi: fr- mamma sa att vi 
3 skulle fråga pappa om vi kunde resa i jullovet och e han sa att 
4 vi skulle: kunna åka till Satilen (.) och e jag får se mina (.) 
5     kusiner för första gången (.) och ⌈  jag blev  glad  ⌉ 
6 DAL:      ⌊((axelryckning))⌋ 

➔7 ISA: ((klappar på sin bok och applåderar Dalilah)) 
 

 
Exemplet ovan visar att Dalilah återger sin dagbokstext i vilken hon berättar 
att hon ska åka med familjen till Satilen (fingerat namn på ett land) på jullovet 
och få se sina kusiner för först gången, vilket gjorde henne glad. Därpå 
responderar Isaak med språkhandlingen prefererad respons värdering av 
andra positiv, som han gör icke-verbalt genom att klappa på sin bok och 
applådera Dalilah.  

Dalilah gör enbart verbala positiva värderingar i de tre prefererade 
responser hon gör i samtalen, men hon riktar dem inte till någon annan 
deltagare utan hon värderar istället händelser och saker. I samtal 12 gör hon 
en värderande respons av Isaaks återberättelse av sin dagbokstext och senare 
i samma samtal värderar hon i en respons händelsen att det kändes bra för 
henne när Isaak läste upp sin text. Hur hon gör sin värdering i samtal 11 
framgår av Exempel 8.7 nedan. 
 
Exempel 8.7 Prefererad respons värdering bedömning ej riktad till talare eller 
lyssnare positiv (ur samtal 11) 

1 ISA: varför valde du just det här ögonblicket 
 ➔2 DAL: för att e det e roligt 
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8.1.3 Prefererad respons expressiv attityd 
Branka är den enda deltagare som en endaste gång uttrycker en sorts negativ 
attityd genom språkhandlingen prefererad respons expressiv attityd negativ, 
se Exempel 8.5 nedan. 

 
Exempel 8.5 Prefererad respons expressiv attityd negativ (ur samtal 12) 

1 DAL: kan du berätta lite mer om ögonblicket BARA OM  
2 DU VILL 

➔3 BRA: nä ((rynkar näsan)) jag vill inte ((sätter upp båda  
4 händerna mot Dalilah och för ner dem under ≋ 
5 ≋ bordet med öppna handflator)) 

 
Av exemplet ovan framgår att Dalilah håller på att ställa frågor till Branka om 
hennes dagbokstext och på rad 1 frågor hon Branka om hon kan berätta lite 
mer om ögonblicket, och så lägger hon till ”BARA OM DU VILL” som hon 
betonar med extra emfas (rad 1–2). Branka gör då en prefererad respons och 
uttrycker en negativ attityd både verbalt och icke-verbalt genom att säga ”NÄ” 
och därefter rynka på näsan. Detta visar att Brankas inställning och attityd till 
att fortsätta tala är negativ och hon demonstrerar därefter att hon menar allvar 
genom att sätta upp båda händerna mot Dalilah som en sorts stoppsignaler. 
Därefter för hon ner dem under bordet med öppna handflator, vilket indikerar 
att hon menar att hon inte har något mer att tillägga (jfr Kendon 2004:277). 
Detta kodar jag som en prefererad respons eftersom Dalilah i sitt initiativ 
frågar om Branka kan berätta lite mer, men tillägger ”bara om du vill”, vilket 
innebär att hon öppnar upp möjligheten för Branka att avstå från att berätta 
mer.  
 

8.1.4 Prefererad respons värdering 
En enda gång i de 21 inspelade samtalen gör någon en positiv värdering av 
någon av de andra deltagarna. Det sker i samtal 15 (se Exempel 6.1), där 
eleverna har problem med inspelningstekniken och särskilt Dalilah i 
initierande språkhandlingar delar ut negativ kritik till sina kamrater. Isaak gör 
däremot språkhandlingen prefererad respons positiv värdering av Dalilah, 



 
 
 
 
 

177 

vilken fungerar som en positiv komplimang då hon på rad 87 har sagt att hon 
”har teknik” i diskussionen om vem som ska sätta igång diktafonen. Isaak 
kodväxlar till engelska mitt i sin språkhandling när han säger ”du har magic” 
(rad 89). En sådan positiv värdering tycks emellertid vara en så ovanligt 
förekommande språkhandling i dessa samtal att Isaak snabbt korrigerar den 
till det motsatta och gör en negativ värdering när han i ett nytt initiativ kallar 
Dalilah för ”tönt” istället. Han skyndar sig dock att därefter tillägga att han 
”skojar” (rad 91). 

Även i samtal 10 delar Isaak ut en positiv komplimang genom en 
prefererad respons, men han gör det då icke-verbalt, se Exempel 8.6 nedan. 

 
Exempel 8.6 Icke-verbal prefererad respons värdering av andra positiv I (ur samtal 
10) 

1 DAL:  ≋ mitt ögonblick var att em ((klickljud med tungan)) i det va 
2 lördagkväll (.) det var kallt ute e: vi: fr- mamma sa att vi 
3 skulle fråga pappa om vi kunde resa i jullovet och e han sa att 
4 vi skulle: kunna åka till Satilen (.) och e jag får se mina (.) 
5     kusiner för första gången (.) och ⌈  jag blev  glad  ⌉ 
6 DAL:      ⌊((axelryckning))⌋ 

➔7 ISA: ((klappar på sin bok och applåderar Dalilah)) 
 

 
Exemplet ovan visar att Dalilah återger sin dagbokstext i vilken hon berättar 
att hon ska åka med familjen till Satilen (fingerat namn på ett land) på jullovet 
och få se sina kusiner för först gången, vilket gjorde henne glad. Därpå 
responderar Isaak med språkhandlingen prefererad respons värdering av 
andra positiv, som han gör icke-verbalt genom att klappa på sin bok och 
applådera Dalilah.  

Dalilah gör enbart verbala positiva värderingar i de tre prefererade 
responser hon gör i samtalen, men hon riktar dem inte till någon annan 
deltagare utan hon värderar istället händelser och saker. I samtal 12 gör hon 
en värderande respons av Isaaks återberättelse av sin dagbokstext och senare 
i samma samtal värderar hon i en respons händelsen att det kändes bra för 
henne när Isaak läste upp sin text. Hur hon gör sin värdering i samtal 11 
framgår av Exempel 8.7 nedan. 
 
Exempel 8.7 Prefererad respons värdering bedömning ej riktad till talare eller 
lyssnare positiv (ur samtal 11) 

1 ISA: varför valde du just det här ögonblicket 
 ➔2 DAL: för att e det e roligt 
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8.1.3 Prefererad respons expressiv attityd 
Branka är den enda deltagare som en endaste gång uttrycker en sorts negativ 
attityd genom språkhandlingen prefererad respons expressiv attityd negativ, 
se Exempel 8.5 nedan. 

 
Exempel 8.5 Prefererad respons expressiv attityd negativ (ur samtal 12) 

1 DAL: kan du berätta lite mer om ögonblicket BARA OM  
2 DU VILL 

➔3 BRA: nä ((rynkar näsan)) jag vill inte ((sätter upp båda  
4 händerna mot Dalilah och för ner dem under ≋ 
5 ≋ bordet med öppna handflator)) 

 
Av exemplet ovan framgår att Dalilah håller på att ställa frågor till Branka om 
hennes dagbokstext och på rad 1 frågor hon Branka om hon kan berätta lite 
mer om ögonblicket, och så lägger hon till ”BARA OM DU VILL” som hon 
betonar med extra emfas (rad 1–2). Branka gör då en prefererad respons och 
uttrycker en negativ attityd både verbalt och icke-verbalt genom att säga ”NÄ” 
och därefter rynka på näsan. Detta visar att Brankas inställning och attityd till 
att fortsätta tala är negativ och hon demonstrerar därefter att hon menar allvar 
genom att sätta upp båda händerna mot Dalilah som en sorts stoppsignaler. 
Därefter för hon ner dem under bordet med öppna handflator, vilket indikerar 
att hon menar att hon inte har något mer att tillägga (jfr Kendon 2004:277). 
Detta kodar jag som en prefererad respons eftersom Dalilah i sitt initiativ 
frågar om Branka kan berätta lite mer, men tillägger ”bara om du vill”, vilket 
innebär att hon öppnar upp möjligheten för Branka att avstå från att berätta 
mer.  
 

8.1.4 Prefererad respons värdering 
En enda gång i de 21 inspelade samtalen gör någon en positiv värdering av 
någon av de andra deltagarna. Det sker i samtal 15 (se Exempel 6.1), där 
eleverna har problem med inspelningstekniken och särskilt Dalilah i 
initierande språkhandlingar delar ut negativ kritik till sina kamrater. Isaak gör 
däremot språkhandlingen prefererad respons positiv värdering av Dalilah, 
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8  vi       kunde      ⌉≋ 
 9 ISA: ⌊((dansar  
 10 med överkroppen))⌋  

11 DAL:  ≋eller mamma frågade om vi kunde frå- (eig) och ⌈åka till 
12  Satilen⌉≋ 
13 ISA:          ⌊((gör 
14 miner))⌋ 

 
➔15 DAL:  ≋((knuffar till Isaak med armbågen i sidan)) och vi hittade 

16 som ä vahetede resetid som är de e i jullovet exakt . och e vi 
17  ska va där en två veckor och en halv och em fast vi måste 
18  allihopa måste samla in pe- måste samla in pengar förutom 
19  min lillasyster och e: jag ska få se mina kusiner för första  
20 gången 
21 ISA: vad tänkte du när det hände 
22 DAL: inget 
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Exemplet ovan har föregåtts av att Dalilah har återberättat samma dagbokstext 
som i Exempel 8.6 ovan, fast nu under en annan inspelning. Isaak ställer därpå 
frågor till Dalilah och undrar på rad 1 varför hon valde just det här 
ögonblicket. Dalilah gör då språkhandlingen prefererad respons värdering 
bedömning ej riktad till talare eller lyssnare positiv och säger att hon valde 
ögonblicket ”för att det e roligt”. Här värderar hon alltså inte någon annan 
talare eller lyssnare, utan istället händelsen i sin dagbokstext som hon just 
beskrivit. 
 

8.1.5 Prefererad respons direktiv 
Det händer vid fyra tillfällen att Dalilah gör språkhandlingen prefererad 
respons direktiv icke-verbalt när hon responderar på Isaak som söker 
bekräftelse genom att göra miner och gester m.m. medan de andra kamraterna 
talar (jfr avsnitt 7.7.2), se Exempel 8.8 nedan. Vi kommer in i exemplet när 
Dalilah börjar att återberätta sin dagbokstext för kamraterna. 

 
 

Exempel 8.8 Icke-verbalspråklig prefererad respons direktiv (ur samtal 11) 

1 DAL: jag (x) ⌈   e:               ⌉ 
2             ⌊((drar upp axlarna))⌋ det va lördag den tolfte oktober 
3 ⌈det va det va kväll och kallt ute ⌉ ≋ 

 4 ISA: ⌊ ((knäcker händernas knogar)) ⌋ 
5 DAL: ≋(x) ⌈mamma sa att vi kunde resa nånstans på jullovet⌉≋ 

 6 ISA:         ⌊          ((slår sin ena hand mot den andra))          ⌋  

 
7 DAL: ≋fast först var vi tvungna att fråga pappa och e:a ⌈han sa att 
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8  vi       kunde      ⌉≋ 
 9 ISA: ⌊((dansar  
 10 med överkroppen))⌋  

11 DAL:  ≋eller mamma frågade om vi kunde frå- (eig) och ⌈åka till 
12  Satilen⌉≋ 
13 ISA:          ⌊((gör 
14 miner))⌋ 

 
➔15 DAL:  ≋((knuffar till Isaak med armbågen i sidan)) och vi hittade 

16 som ä vahetede resetid som är de e i jullovet exakt . och e vi 
17  ska va där en två veckor och en halv och em fast vi måste 
18  allihopa måste samla in pe- måste samla in pengar förutom 
19  min lillasyster och e: jag ska få se mina kusiner för första  
20 gången 
21 ISA: vad tänkte du när det hände 
22 DAL: inget 
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Exemplet ovan har föregåtts av att Dalilah har återberättat samma dagbokstext 
som i Exempel 8.6 ovan, fast nu under en annan inspelning. Isaak ställer därpå 
frågor till Dalilah och undrar på rad 1 varför hon valde just det här 
ögonblicket. Dalilah gör då språkhandlingen prefererad respons värdering 
bedömning ej riktad till talare eller lyssnare positiv och säger att hon valde 
ögonblicket ”för att det e roligt”. Här värderar hon alltså inte någon annan 
talare eller lyssnare, utan istället händelsen i sin dagbokstext som hon just 
beskrivit. 
 

8.1.5 Prefererad respons direktiv 
Det händer vid fyra tillfällen att Dalilah gör språkhandlingen prefererad 
respons direktiv icke-verbalt när hon responderar på Isaak som söker 
bekräftelse genom att göra miner och gester m.m. medan de andra kamraterna 
talar (jfr avsnitt 7.7.2), se Exempel 8.8 nedan. Vi kommer in i exemplet när 
Dalilah börjar att återberätta sin dagbokstext för kamraterna. 

 
 

Exempel 8.8 Icke-verbalspråklig prefererad respons direktiv (ur samtal 11) 

1 DAL: jag (x) ⌈   e:               ⌉ 
2             ⌊((drar upp axlarna))⌋ det va lördag den tolfte oktober 
3 ⌈det va det va kväll och kallt ute ⌉ ≋ 

 4 ISA: ⌊ ((knäcker händernas knogar)) ⌋ 
5 DAL: ≋(x) ⌈mamma sa att vi kunde resa nånstans på jullovet⌉≋ 

 6 ISA:         ⌊          ((slår sin ena hand mot den andra))          ⌋  

 
7 DAL: ≋fast först var vi tvungna att fråga pappa och e:a ⌈han sa att 
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direktiv rådgivande råd icke-verbalt när hon nyper honom, som för att få 
honom att sluta göra fler kroppsrörelser. 

 

8.2 Disprefererad respons 
Även för de disprefererade responserna i materialet, icke-svar, uppskjutning 
och annan, gäller att Branka är den som gör flest i samtalen med sina 43 
stycken, medan Isaak gör 34 och Dalilah 14. Varje gång Branka gör 
språkhandlingar i form av icke-svar eller uppskjutningar är det Dalilah som 
har gjort det inledande initiativet i utbytet, se nedan.  
 

8.2.1 Disprefererad respons icke-svar 
Språkhandlingen disprefererad respons icke-svar gör Branka 16 gånger i 
samtalen i form av ren tystnad eller en suckning. Hon gör mer än dubbelt så 
många sådana språkhandlingar som Isaak och mer än fyra gånger så många 
som Dalilah gör, se Exempel 8.10 nedan. 
 
Exempel 8.10 Disprefererad respons icke-svar (ur samtal 544) 

1 DAL: okej Branka 
➔2 BRA: ⌈((suckar))⌉ 
➔3 ⌊  (3.3)   ⌋ 

4 DAL: ∬kom igen∬ 
 ➔5 BRA (3.5)  
 6 DAL: ∬(ditt ögonblick kolla kollat)∬ 

7 DAL: ∬börja∬ 
➔8 BRA: (6.0) 

9 DAL: börja 
10 DAL: det är din tur   

➔11 BRA: (3.6) 
12 DAL: gå ropa Figge för låter han henne läsa 
13 ISA: va↗ 
 

Exemplet ovan inleds med att Dalilah lämnar över turen till Branka genom ett 
direktiv på rad 1. Branka tar dock inte turen (rad 2–3), utan gör 
språkhandlingen disprefererad respons icke-svar. Hon suckar, men säger 
inget på 3,3 sekunder varpå Dalilah gör ett nytt initiativ (rad 4) och säger ”kom 

                                                      
44 Samtalet finns endast inspelat som ljudfil, varför transkriptionen inte innehåller några uppgifter om 
vad Branka gör icke-verbalt under pauserna som uppstår när hon levererar sina icke-svar, förutom 
Brankas suck på rad 2 som hörs på ljudfilen. 
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Utdraget ovan visar att när Dalilah håller på att återberätta sin dagbokstext 
söker Isaak bekräftelse genom att knäppa på sina knogar (rad 4), slå den ena 
handen mot den andra (rad 6), dansa med överkroppen (rad 9–10) och göra 
miner (rad 13–14). Då gör Dalilah, som dittills har fortsatt berätta, en icke-
verbal prefererad respons i form av ett tvingande direktiv genom att stöta till 
Isaak med armbågen i sidan (rad 15), vilket får Isaak att sluta. Dalilah 
fortsätter utan avbrott att återberätta sin text (rad 15–20) och därefter är det 
Isaaks tur att ställa frågor till Dalilah, vilket ger honom bekräftelse när Dalilah 
svarar, om än fåordigt (rad 21–22). 

Även i samtal 16 bekräftar Dalilah Isaak fysiskt när han söker bekräftelse, 
se Exempel 8.9 nedan. 
 
Exempel 8.9 Icke-verbalspråklig prefererad respons direktiv (ur samtal 16) 

1 DAL: okej mitt ögonblick det va igår det va: igår e den sjuttonde 
2 november tror jag (1.3) e: vi: sa till min storebror att han  
3 skulle kolla på en program ⌈där vi kunde hitta ((tittar på Isaak 
4 utan att röra huvudet)) resetider ⌉≋ 
5 ISA: ⌊  ((dansar med överkroppen)) ⌋ 

➔6 DAL: ((sparkar till Isaaks fot)) 
7 DAL: ≋och e: ⌈så såatt vi kun de resa antingen⌉ innan jullovet den≋ 
8 ISA:         ⌊   ((rör på axlarna som i dans)) ⌋ 
9 DAL: ≋nittonde eller så reser vi⌉ efter jullovet (1.1) alltså den  
10  tjugon- den tjugoförsta å sen så ska vi komma tillbaks i 
11 januari ∇den femte∇ tror jag ja och e ja sen så: börjar vi 
12 skolan (däromkring) ((tittar på Isaak)) 

 
Det framgår av exemplet ovan att medan Dalilah återberättar sin dagbokstext 
gör Isaak en elicitering och söker bekräftelse på rad 5, varpå Dalilah gör 
språkhandlingen prefererad respons direktiv icke-verbalt i form av ett direktiv 
rådgivande råd och tycks mena att han ska sluta dansa med överkroppen. 
Dalilah fortsätter sedan sin återberättelse (rad 7), men Isaak verkar inte ha 
uppfattat direktivet att sluta dansa, eller ignorerar han det, för på rad 8 börjar 
han röra axlarna som i dans. Detta sökande efter bekräftelse lyckas emellertid 
inte för honom, utan Dalilah återberättar klart sin dagbokstext och lämnar 
sedan över turen till Isaak genom en blick på honom.  

Likaså i samtal 8 bekräftar Dalilah Isaak fysiskt när han söker bekräftelse 
genom att blåsa i sina kupade händer, himla med ögonen och skaka händerna 
mer och mer, medan Dalilah återberättar sin dagbokstext. När hon har berättat 
klart ställer Isaak en fråga till Dalilah, samtidigt som hon gör en prefererad 
respons på hans bekräftelsesökning, genom att nypa honom i benet under 
bordet (se Exempel 7.25). Dalilah tycks inte ha uppfattat att Isaak har upphört 
med sina kroppsrörelser, utan gör språkhandlingen prefererad respons 
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direktiv rådgivande råd icke-verbalt när hon nyper honom, som för att få 
honom att sluta göra fler kroppsrörelser. 

 

8.2 Disprefererad respons 
Även för de disprefererade responserna i materialet, icke-svar, uppskjutning 
och annan, gäller att Branka är den som gör flest i samtalen med sina 43 
stycken, medan Isaak gör 34 och Dalilah 14. Varje gång Branka gör 
språkhandlingar i form av icke-svar eller uppskjutningar är det Dalilah som 
har gjort det inledande initiativet i utbytet, se nedan.  
 

8.2.1 Disprefererad respons icke-svar 
Språkhandlingen disprefererad respons icke-svar gör Branka 16 gånger i 
samtalen i form av ren tystnad eller en suckning. Hon gör mer än dubbelt så 
många sådana språkhandlingar som Isaak och mer än fyra gånger så många 
som Dalilah gör, se Exempel 8.10 nedan. 
 
Exempel 8.10 Disprefererad respons icke-svar (ur samtal 544) 

1 DAL: okej Branka 
➔2 BRA: ⌈((suckar))⌉ 
➔3 ⌊  (3.3)   ⌋ 

4 DAL: ∬kom igen∬ 
 ➔5 BRA (3.5)  
 6 DAL: ∬(ditt ögonblick kolla kollat)∬ 

7 DAL: ∬börja∬ 
➔8 BRA: (6.0) 

9 DAL: börja 
10 DAL: det är din tur   

➔11 BRA: (3.6) 
12 DAL: gå ropa Figge för låter han henne läsa 
13 ISA: va↗ 
 

Exemplet ovan inleds med att Dalilah lämnar över turen till Branka genom ett 
direktiv på rad 1. Branka tar dock inte turen (rad 2–3), utan gör 
språkhandlingen disprefererad respons icke-svar. Hon suckar, men säger 
inget på 3,3 sekunder varpå Dalilah gör ett nytt initiativ (rad 4) och säger ”kom 

                                                      
44 Samtalet finns endast inspelat som ljudfil, varför transkriptionen inte innehåller några uppgifter om 
vad Branka gör icke-verbalt under pauserna som uppstår när hon levererar sina icke-svar, förutom 
Brankas suck på rad 2 som hörs på ljudfilen. 
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Utdraget ovan visar att när Dalilah håller på att återberätta sin dagbokstext 
söker Isaak bekräftelse genom att knäppa på sina knogar (rad 4), slå den ena 
handen mot den andra (rad 6), dansa med överkroppen (rad 9–10) och göra 
miner (rad 13–14). Då gör Dalilah, som dittills har fortsatt berätta, en icke-
verbal prefererad respons i form av ett tvingande direktiv genom att stöta till 
Isaak med armbågen i sidan (rad 15), vilket får Isaak att sluta. Dalilah 
fortsätter utan avbrott att återberätta sin text (rad 15–20) och därefter är det 
Isaaks tur att ställa frågor till Dalilah, vilket ger honom bekräftelse när Dalilah 
svarar, om än fåordigt (rad 21–22). 

Även i samtal 16 bekräftar Dalilah Isaak fysiskt när han söker bekräftelse, 
se Exempel 8.9 nedan. 
 
Exempel 8.9 Icke-verbalspråklig prefererad respons direktiv (ur samtal 16) 

1 DAL: okej mitt ögonblick det va igår det va: igår e den sjuttonde 
2 november tror jag (1.3) e: vi: sa till min storebror att han  
3 skulle kolla på en program ⌈där vi kunde hitta ((tittar på Isaak 
4 utan att röra huvudet)) resetider ⌉≋ 
5 ISA: ⌊  ((dansar med överkroppen)) ⌋ 

➔6 DAL: ((sparkar till Isaaks fot)) 
7 DAL: ≋och e: ⌈så såatt vi kun de resa antingen⌉ innan jullovet den≋ 
8 ISA:         ⌊   ((rör på axlarna som i dans)) ⌋ 
9 DAL: ≋nittonde eller så reser vi⌉ efter jullovet (1.1) alltså den  
10  tjugon- den tjugoförsta å sen så ska vi komma tillbaks i 
11 januari ∇den femte∇ tror jag ja och e ja sen så: börjar vi 
12 skolan (däromkring) ((tittar på Isaak)) 

 
Det framgår av exemplet ovan att medan Dalilah återberättar sin dagbokstext 
gör Isaak en elicitering och söker bekräftelse på rad 5, varpå Dalilah gör 
språkhandlingen prefererad respons direktiv icke-verbalt i form av ett direktiv 
rådgivande råd och tycks mena att han ska sluta dansa med överkroppen. 
Dalilah fortsätter sedan sin återberättelse (rad 7), men Isaak verkar inte ha 
uppfattat direktivet att sluta dansa, eller ignorerar han det, för på rad 8 börjar 
han röra axlarna som i dans. Detta sökande efter bekräftelse lyckas emellertid 
inte för honom, utan Dalilah återberättar klart sin dagbokstext och lämnar 
sedan över turen till Isaak genom en blick på honom.  

Likaså i samtal 8 bekräftar Dalilah Isaak fysiskt när han söker bekräftelse 
genom att blåsa i sina kupade händer, himla med ögonen och skaka händerna 
mer och mer, medan Dalilah återberättar sin dagbokstext. När hon har berättat 
klart ställer Isaak en fråga till Dalilah, samtidigt som hon gör en prefererad 
respons på hans bekräftelsesökning, genom att nypa honom i benet under 
bordet (se Exempel 7.25). Dalilah tycks inte ha uppfattat att Isaak har upphört 
med sina kroppsrörelser, utan gör språkhandlingen prefererad respons 
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Exempel 8.12 Verbal disprefererad respons uppskjutning II (ur samtal 11) 

1 DAL: e: (1.5) vad tänkte du på när det hände 
➔2 BRA: (2.0) °ingen aning° 

3 DAL: (°sj:: xx°) hur kändes det när detta hände och varför 
4 BRA: um det kändes bra 

 
I utdraget ovan gör Branka språkhandlingen disprefererad respons 
uppskjutning verbalt när hon svarar ”ingen aning” (rad 2) på Dalilahs fråga 
om hur det som hände i Brankas nyligen upplästa dagbokstext kändes och 
varför. 

I samtal 10 gör Branka sin allra längsta språkhandling disprefererad 
respons i form av en 8,9 sekunder lång tystnad, samtidigt som hon gör ett antal 
icke-verbala handlingar, varav två indikerar språkhandingen uppskjutning, se 
Exempel 8.13 nedan. Samtalsutdraget innehåller även exempel på en verbal 
uppskjutning som Branka gör strax efter den icke-verbala uppskjutningen. 
 
Exempel 8.13 Icke-verbal och verbal disprefererad respons uppskjutning (ur samtal 
10) 

1 BRA: °((harkling))° mitt ögonblick va att på lördags var mina  
2  kusiner här och vi grillade och vi ((harkling)) var och  
3 lek- vi var ute och lekte 
4 DAL: vad tänkte du när det hände 
5 BRA: ⌈        (8.9 ⌉ 
6 ⌊((vidgar ögonen, tittar från sida till sida utan att röra  
7  huvudet eller munnen, tittar diffust ner mot bordet, rycker lätt  

➔8 på axlarna och skakar och skakar försiktigt på huvudet))⌋ 
9 DAL: bu (.) 
10 DAL: vad tänkte du på när det hände 

➔11 BRA: °jag vet inte ingen aning° 
12 DAL: okej 

 
Ovanstående exempel visar att Branka läser upp sin dagbokstext (rad 1–3). 
Hon inleder uppläsningen med en harkling (rad 1) och harklar sig igen på rad 
2, vilket antyder en viss motvilja att läsa från hennes sida. Därefter avbryter 
hon sig själv, men reparerar avbrottet med en omtagning (rad 3) och fullföljer 
därmed sin uppläsning. Brankas motvilja att delta blir ännu tydligare när 
Dalilah ställer en fråga till henne på rad 4 och Branka gör språkhandlingen 
disprefererad respons uppskjutning och alltså väljer att vara tyst i 8,9 
sekunder. Detta är en mycket lång tystnad i samtalssammanhang och Branka 
gör under tiden fem olika kroppsrörelser då hon tittar från sida till sida 
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igen” i försök att få Branka att tala. Hon lyckas emellertid inte, varken denna 
eller de tre följande gångerna hon gör nya initiativ (rad 7, 9 och 10) eftersom 
Branka fortsätter att göra icke-svar (rad 5, 8 och 11) som dessutom blir längre 
än det första. Till slut uppmanar Dalilah därför Isaak att gå och ropa på 
elevstödjaren Figge, för att han ska få Branka att börja läsa upp sin 
dagbokstext (rad 12). Även i samtal 8 gör Branka en disprefererad respons i 
form av ett icke-svar, se exempel 8.14 nedan.  

Denna typ av disprefererade responser gör Branka efter initiativ gjorda av 
Dalilah, och Brankas motstånd att svara visar att hon och Dalilah 
samkonstruerar Brankas motvillighet att delta i interaktionen mellan dem. När 
Branka däremot får turer av Isaak som gör inledande initiativ i samtal 11 och 
12 är hon istället mer samarbetsvillig och gör prefererade responser utan 
pauser eller tvekljud, liksom i samtal 1, där Dalilah inte deltar, utan Branka 
talar med Eric och Iman.  

 

8.2.2 Disprefererad respons uppskjutning 
Disprefererade responser i form av uppskjutningar kan realiseras verbalt som 
”jag vet inte” eller ”ingen aning”, eller icke-verbalt t.ex. genom en 
axelryckning. Isaak gör fyra verbala sådana språkhandlingar, se Exempel 8.11 
nedan, vilket föregås av att Isaak har återberättat sin dagbokstext och det har 
framkommit i diskussionen efteråt att han hade ont i huvudet. 
 
Exempel 8.11 Verbal disprefererad respons uppskjutning I (ur samtal 10) 

1 DAL: ☺↗varför hade du ont i huvudet☺ 
2 ISA: va ska jag veta 
3 DAL: ö: varför valde du just detta ögonblicket 

➔4 ISA: jag vet inte 
 

Av exemplet ovan framgår att Dalilah ställer frågor till Isaak och på rad 3 
frågar hon efter viss tvekan varför Isaak valde just det här ögonblicket (som 
han just återberättat ur sin dagbok). Isaak gör då en disprefererad respons 
uppskjutning verbalt och säger ”jag vet inte” (rad 4), vilket innebär att han 
skjuter upp att svara på den egentliga frågan.  

Dalilah gör bara språkhandlingen disprefererad respons uppskjutning en 
enda gång, medan Branka gör det sju gånger verbalt i samtalen, se Exempel 
8.12 nedan, i vilket Dalilah ställer frågor till Branka efter hennes 
dagboksuppläsning. 
  



 
 
 
 
 

183 

 
 
Exempel 8.12 Verbal disprefererad respons uppskjutning II (ur samtal 11) 
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4 BRA: um det kändes bra 

 
I utdraget ovan gör Branka språkhandlingen disprefererad respons 
uppskjutning verbalt när hon svarar ”ingen aning” (rad 2) på Dalilahs fråga 
om hur det som hände i Brankas nyligen upplästa dagbokstext kändes och 
varför. 

I samtal 10 gör Branka sin allra längsta språkhandling disprefererad 
respons i form av en 8,9 sekunder lång tystnad, samtidigt som hon gör ett antal 
icke-verbala handlingar, varav två indikerar språkhandingen uppskjutning, se 
Exempel 8.13 nedan. Samtalsutdraget innehåller även exempel på en verbal 
uppskjutning som Branka gör strax efter den icke-verbala uppskjutningen. 
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➔8 på axlarna och skakar och skakar försiktigt på huvudet))⌋ 
9 DAL: bu (.) 
10 DAL: vad tänkte du på när det hände 

➔11 BRA: °jag vet inte ingen aning° 
12 DAL: okej 

 
Ovanstående exempel visar att Branka läser upp sin dagbokstext (rad 1–3). 
Hon inleder uppläsningen med en harkling (rad 1) och harklar sig igen på rad 
2, vilket antyder en viss motvilja att läsa från hennes sida. Därefter avbryter 
hon sig själv, men reparerar avbrottet med en omtagning (rad 3) och fullföljer 
därmed sin uppläsning. Brankas motvilja att delta blir ännu tydligare när 
Dalilah ställer en fråga till henne på rad 4 och Branka gör språkhandlingen 
disprefererad respons uppskjutning och alltså väljer att vara tyst i 8,9 
sekunder. Detta är en mycket lång tystnad i samtalssammanhang och Branka 
gör under tiden fem olika kroppsrörelser då hon tittar från sida till sida 
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igen” i försök att få Branka att tala. Hon lyckas emellertid inte, varken denna 
eller de tre följande gångerna hon gör nya initiativ (rad 7, 9 och 10) eftersom 
Branka fortsätter att göra icke-svar (rad 5, 8 och 11) som dessutom blir längre 
än det första. Till slut uppmanar Dalilah därför Isaak att gå och ropa på 
elevstödjaren Figge, för att han ska få Branka att börja läsa upp sin 
dagbokstext (rad 12). Även i samtal 8 gör Branka en disprefererad respons i 
form av ett icke-svar, se exempel 8.14 nedan.  

Denna typ av disprefererade responser gör Branka efter initiativ gjorda av 
Dalilah, och Brankas motstånd att svara visar att hon och Dalilah 
samkonstruerar Brankas motvillighet att delta i interaktionen mellan dem. När 
Branka däremot får turer av Isaak som gör inledande initiativ i samtal 11 och 
12 är hon istället mer samarbetsvillig och gör prefererade responser utan 
pauser eller tvekljud, liksom i samtal 1, där Dalilah inte deltar, utan Branka 
talar med Eric och Iman.  

 

8.2.2 Disprefererad respons uppskjutning 
Disprefererade responser i form av uppskjutningar kan realiseras verbalt som 
”jag vet inte” eller ”ingen aning”, eller icke-verbalt t.ex. genom en 
axelryckning. Isaak gör fyra verbala sådana språkhandlingar, se Exempel 8.11 
nedan, vilket föregås av att Isaak har återberättat sin dagbokstext och det har 
framkommit i diskussionen efteråt att han hade ont i huvudet. 
 
Exempel 8.11 Verbal disprefererad respons uppskjutning I (ur samtal 10) 

1 DAL: ☺↗varför hade du ont i huvudet☺ 
2 ISA: va ska jag veta 
3 DAL: ö: varför valde du just detta ögonblicket 

➔4 ISA: jag vet inte 
 

Av exemplet ovan framgår att Dalilah ställer frågor till Isaak och på rad 3 
frågar hon efter viss tvekan varför Isaak valde just det här ögonblicket (som 
han just återberättat ur sin dagbok). Isaak gör då en disprefererad respons 
uppskjutning verbalt och säger ”jag vet inte” (rad 4), vilket innebär att han 
skjuter upp att svara på den egentliga frågan.  

Dalilah gör bara språkhandlingen disprefererad respons uppskjutning en 
enda gång, medan Branka gör det sju gånger verbalt i samtalen, se Exempel 
8.12 nedan, i vilket Dalilah ställer frågor till Branka efter hennes 
dagboksuppläsning. 
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➔7 BRA: |   ((ler med stängd mun))   | 

8 ⌊                      (2.5)  ⌋ 
9 BRA: jag var förkyld ((håller ut sin vänstra hand med handflatan 
10 uppåt och viftar med fingrarna)) 

11 DAL: okej å sen står det nåt mer ((pekar i boken)) 
12 BRA: nej ((stänger sin bok och blundar)) 
13 DAL: ((suckar djupt, tar Brankas bok, stänger den och lägger  

14 ner den på bordet med båda händerna med en kraftig smäll)) 
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samtidigt som hon håller huvudet och munnen stilla rakt fram och sedan tittar 
diffust ner mot bordet. Därefter rycker hon lätt på axlarna och skakar försiktigt 
på huvudet (rad 6–8). De två sistnämnda rörelserna markerar uppskjutningen 
icke-verbalt när hon signalerar att hon inte vet (Kendon 2004:227) och därmed 
skjuter upp att ge ett egentligt svar på frågan. Tystnaden i talet som orsakas 
av Brankas uppskjutning är så lång att Dalilah till slut säger ”bu” till Branka, 
som för att väcka henne ur någon slags dvala som Dalilah kan tyckas tro att 
Branka har fastnat i när hon inte säger något och riktar blicken diffust mot 
bordet. Dalilah upprepar sin fråga (rad 10) och får slutligen ett verbalt svar av 
Branka, om än i form av ytterligare en uppskjutning när hon säger ”jag vet inte 
ingen aning” på rad 11, vilket Dalilah dock accepterar och följer upp med ett 
”okej” (rad 12).  

Brankas disprefererade responser får andra gånger Dalilah att bli irriterad 
och till och med våldsam. I samtal 8 är Dalilah återigen den som sätter upp 
normerna och reglerna för hur samtalet ska organiseras och fortskrida, vilket 
får Branka att göra både uppskjutningar och icke-svar i sina responser, se 
Exempel 8.14 nedan. Exemplet föregås av att Branka har läst upp sin 
dagbokstext, men endast sagt att hennes ögonblick var att hon var förkyld, 
men Dalilah tycks vilja veta mer.  

    
Exempel 8.14 Disprefererade responser uppskjutning och icke-svar som leder till våld 
(ur samtal 8) 

1 DAL: okej mer ((tittar på Branka))  
➔2 BRA: ((tittar på Dalilah, rycker på vänster axel ≋  

3 ≋ tar i sin bok och försöker stänga den))  
4 DAL: ((tar tag i Brankas bok och slår upp den mot bordet med ≋ 

 
5  ≋ ett kraftigt smällande ljud))  
6 DAL: ⌈vad hände när du va förkyld ⌉ 
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➔7 BRA: |   ((ler med stängd mun))   | 

8 ⌊                      (2.5)  ⌋ 
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10 uppåt och viftar med fingrarna)) 
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samtidigt som hon håller huvudet och munnen stilla rakt fram och sedan tittar 
diffust ner mot bordet. Därefter rycker hon lätt på axlarna och skakar försiktigt 
på huvudet (rad 6–8). De två sistnämnda rörelserna markerar uppskjutningen 
icke-verbalt när hon signalerar att hon inte vet (Kendon 2004:227) och därmed 
skjuter upp att ge ett egentligt svar på frågan. Tystnaden i talet som orsakas 
av Brankas uppskjutning är så lång att Dalilah till slut säger ”bu” till Branka, 
som för att väcka henne ur någon slags dvala som Dalilah kan tyckas tro att 
Branka har fastnat i när hon inte säger något och riktar blicken diffust mot 
bordet. Dalilah upprepar sin fråga (rad 10) och får slutligen ett verbalt svar av 
Branka, om än i form av ytterligare en uppskjutning när hon säger ”jag vet inte 
ingen aning” på rad 11, vilket Dalilah dock accepterar och följer upp med ett 
”okej” (rad 12).  

Brankas disprefererade responser får andra gånger Dalilah att bli irriterad 
och till och med våldsam. I samtal 8 är Dalilah återigen den som sätter upp 
normerna och reglerna för hur samtalet ska organiseras och fortskrida, vilket 
får Branka att göra både uppskjutningar och icke-svar i sina responser, se 
Exempel 8.14 nedan. Exemplet föregås av att Branka har läst upp sin 
dagbokstext, men endast sagt att hennes ögonblick var att hon var förkyld, 
men Dalilah tycks vilja veta mer.  

    
Exempel 8.14 Disprefererade responser uppskjutning och icke-svar som leder till våld 
(ur samtal 8) 

1 DAL: okej mer ((tittar på Branka))  
➔2 BRA: ((tittar på Dalilah, rycker på vänster axel ≋  

3 ≋ tar i sin bok och försöker stänga den))  
4 DAL: ((tar tag i Brankas bok och slår upp den mot bordet med ≋ 

 
5  ≋ ett kraftigt smällande ljud))  
6 DAL: ⌈vad hände när du va förkyld ⌉ 
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gör han ett initiativ och frågar vad han ska säga på rad 2, varpå Dalilah gör en 
prefererad respons och säger att Isaak ska läsa (rad 3). Istället för att göra en 
prefererad respons och börja läsa upp sin dagbokstext gör Isaak då en 
disprefererad respons rapport annan och säger att han inte läser ”detta som 
står här” (rad 4) innan han på rad sex faktiskt startar uppläsningen. 

Eleverna gör språkhandlingen disprefererad respons annan verbalt och 
kontextualiserar den med hjälp av kodväxling sex gånger i de inspelade 
samtalen. Isaak gör det tre gånger, Dalilah två gånger och Branka en gång. De 
språk som då växlas till och från är engelska och arabiska. Att använda 
kodväxlingar i disprefererade responser kan vara ett sätt för deltagarna att 
undvika ansiktshot när de levererar dessa responser, eftersom kodväxlingen 
då tar visst fokus från själva dispreferensen, se Exempel 8.16 nedan, vilket 
inleds när Dalilah håller på att återberätta sin dagbokstext för kamraterna Isaak 
och Branka. 
 
Exempel 8.16 Disprefererad respons annan expressiv negativ känsla, inklusive 
kodväxling till arabiska (ur samtal 3) 

1 DAL: […] sen sa min storasyster att hennes KLÄNNING  
2 HADE blivit liten i tvätten sen sa hon att jag kunde 
3 få (.) den ≋  
4 % ((dörr öppnas)) 
5 DAL: ⌈men  ⌉ hon ≋ 
6 ERI: ⌊hallå ⌋ 
7 DAL: ≋⌈va ∇lite∇ LESSEN⌉ 
8 ERI:  ⌊ha    ni   kameran    ⌋ ni kan byta sida på kameran  
9 ⌈så ni kan se vad ni filmar⌉ 

➔10 DAL: |      العظيم هللا أستغفر      | 
⌊stasch falla alla ahi:m   ⌋ 

 *jag ber gud den allsmäktige om förlåtelse* 
11 ISA: är ni färdiga 
12 DAL: nu skojar du va 
13 X: ((dörr stängs)) 
 

Av utdraget ovan framgår att Dalilah blir avbruten i återberättandet av sin 
dagbokstext när någon öppnar dörren till grupprummet (rad 4) och 
klasskamraten Erik (som inte tillhör gruppen som samlats i grupprummet) 
börjar prata samtidigt som Dalilah (rad 5–8). Dalilah gör då språkhandlingen 
disprefererad respons annan expressiv negativ känsla och kontextualiserar 
den genom att kodväxla till arabiska när hon på rad 10 säger ”stasch falla alla 
ahim”, vilket betyder ”jag ber gud den allsmäktige om förlåtelse”. Det är en 
fras som kan användas på arabiska när man ser någon begå en synd och man 
ber Gud om förlåtelse å hens vägnar. De fyra arabiskkunniga personer som 
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Av exemplet ovan framgår att Branka här gör ytterligare två disprefererade 
responser. På rad 1 uppmanar Dalilah Branka att berätta mer, varpå Branka 
gör en icke-verbal disprefererad respons i form av en uppskjutning genom att 
rycka på sin vänstra axel (rad 2). Dalilah reagerar med att bli våldsam och ta 
tag i Brankas bok och slå upp den mot bordet med ett smällande ljud (rad 4–
5). Hon frågar därpå vad som hände när Branka var förkyld (rad 6) och får 
återigen en disprefererad respons i form av ett icke-svar av Branka som är 
tyst i 2,5 sekunder och ler med stängd mun (rad 7–8). Branka upprepar sedan 
det hon tidigare läst upp och säger ”jag var förkyld” (rad 9). Dessutom gör 
hon en gest i sidled med vänster hand och handflatan uppåt (rad 9–10), vilken 
indikerar att hon inte har något mer att tillägga (jfr Kendon 2004:227). Dalilah 
tycks mena att det faktiskt står något mer i Brankas bok (rad 11), varpå 
Brankas nekande svar på rad 12 får Dalailah att reagera ännu mer våldsamt, 
och hon lägger ner Brankas bok på bordet med en kraftig smäll (rad 13–14). 
Detta visar att de båda deltagarna samkonstruerar varandras agerande i 
samtalet och därmed samtalsinteraktionen. Ju mer Dalilah tjatar på Branka att 
bidra med fler turer och mer information i interaktionen, desto fler 
uppskjutningar och icke-svar gör Branka, vilket får Dalilah att reagera med 
ännu fler direktiv, som ibland förstärks med våld. 
 

8.2.3 Disprefererad respons annan 
Disprefererade responser i de inspelade gruppsamtalen kan även ha annat 
innehåll än icke-svar och uppskjutningar. Dessa kodas som dispreferad 
respons annan och utgörs av disprefererade responser som innehåller 
rapporter, värderingar eller expressiver. Förekomsten av sådana 
disprefererade responser är relativt liten i materialet. Isaak, Dalilah och 
Branka gör ungefär lika många vardera, 7–9 stycken. Nedan ges ett exempel 
på när Isaak gör en sådan verbal respons i dialog med Dalilah, se Exempel 
8.15. Exemplet föregås av att Dalilah har läst upp sin dagbokstext och Isaak 
har ställt ett par frågor till henne som hon har besvarat. 
 
Exempel 8.15 Disprefererad respons rapport annan (ur samtal 4) 

1 ISA: okej  
2 vad ska jag säga 
3 DAL: du ska läsa 

➔ 4 ISA: jag läser inte detta °som (står) här° 
5 X: ⌈(°x x x°) ⌉ 
6 ISA: ⌊hej jag he⌋ter Isaak e: jag ska prata om 

 
Exemplet ovan inleds med att Isaak på rad 1 gör en icke-verbal uppföljning 
som bekräftar en respons som Dalilah just har yttrat i föregående tur. Därefter 
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gör han ett initiativ och frågar vad han ska säga på rad 2, varpå Dalilah gör en 
prefererad respons och säger att Isaak ska läsa (rad 3). Istället för att göra en 
prefererad respons och börja läsa upp sin dagbokstext gör Isaak då en 
disprefererad respons rapport annan och säger att han inte läser ”detta som 
står här” (rad 4) innan han på rad sex faktiskt startar uppläsningen. 

Eleverna gör språkhandlingen disprefererad respons annan verbalt och 
kontextualiserar den med hjälp av kodväxling sex gånger i de inspelade 
samtalen. Isaak gör det tre gånger, Dalilah två gånger och Branka en gång. De 
språk som då växlas till och från är engelska och arabiska. Att använda 
kodväxlingar i disprefererade responser kan vara ett sätt för deltagarna att 
undvika ansiktshot när de levererar dessa responser, eftersom kodväxlingen 
då tar visst fokus från själva dispreferensen, se Exempel 8.16 nedan, vilket 
inleds när Dalilah håller på att återberätta sin dagbokstext för kamraterna Isaak 
och Branka. 
 
Exempel 8.16 Disprefererad respons annan expressiv negativ känsla, inklusive 
kodväxling till arabiska (ur samtal 3) 

1 DAL: […] sen sa min storasyster att hennes KLÄNNING  
2 HADE blivit liten i tvätten sen sa hon att jag kunde 
3 få (.) den ≋  
4 % ((dörr öppnas)) 
5 DAL: ⌈men  ⌉ hon ≋ 
6 ERI: ⌊hallå ⌋ 
7 DAL: ≋⌈va ∇lite∇ LESSEN⌉ 
8 ERI:  ⌊ha    ni   kameran    ⌋ ni kan byta sida på kameran  
9 ⌈så ni kan se vad ni filmar⌉ 

➔10 DAL: |      العظيم هللا أستغفر      | 
⌊stasch falla alla ahi:m   ⌋ 

 *jag ber gud den allsmäktige om förlåtelse* 
11 ISA: är ni färdiga 
12 DAL: nu skojar du va 
13 X: ((dörr stängs)) 
 

Av utdraget ovan framgår att Dalilah blir avbruten i återberättandet av sin 
dagbokstext när någon öppnar dörren till grupprummet (rad 4) och 
klasskamraten Erik (som inte tillhör gruppen som samlats i grupprummet) 
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fras som kan användas på arabiska när man ser någon begå en synd och man 
ber Gud om förlåtelse å hens vägnar. De fyra arabiskkunniga personer som 
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Av exemplet ovan framgår att Branka här gör ytterligare två disprefererade 
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gör en icke-verbal disprefererad respons i form av en uppskjutning genom att 
rycka på sin vänstra axel (rad 2). Dalilah reagerar med att bli våldsam och ta 
tag i Brankas bok och slå upp den mot bordet med ett smällande ljud (rad 4–
5). Hon frågar därpå vad som hände när Branka var förkyld (rad 6) och får 
återigen en disprefererad respons i form av ett icke-svar av Branka som är 
tyst i 2,5 sekunder och ler med stängd mun (rad 7–8). Branka upprepar sedan 
det hon tidigare läst upp och säger ”jag var förkyld” (rad 9). Dessutom gör 
hon en gest i sidled med vänster hand och handflatan uppåt (rad 9–10), vilken 
indikerar att hon inte har något mer att tillägga (jfr Kendon 2004:227). Dalilah 
tycks mena att det faktiskt står något mer i Brankas bok (rad 11), varpå 
Brankas nekande svar på rad 12 får Dalailah att reagera ännu mer våldsamt, 
och hon lägger ner Brankas bok på bordet med en kraftig smäll (rad 13–14). 
Detta visar att de båda deltagarna samkonstruerar varandras agerande i 
samtalet och därmed samtalsinteraktionen. Ju mer Dalilah tjatar på Branka att 
bidra med fler turer och mer information i interaktionen, desto fler 
uppskjutningar och icke-svar gör Branka, vilket får Dalilah att reagera med 
ännu fler direktiv, som ibland förstärks med våld. 
 

8.2.3 Disprefererad respons annan 
Disprefererade responser i de inspelade gruppsamtalen kan även ha annat 
innehåll än icke-svar och uppskjutningar. Dessa kodas som dispreferad 
respons annan och utgörs av disprefererade responser som innehåller 
rapporter, värderingar eller expressiver. Förekomsten av sådana 
disprefererade responser är relativt liten i materialet. Isaak, Dalilah och 
Branka gör ungefär lika många vardera, 7–9 stycken. Nedan ges ett exempel 
på när Isaak gör en sådan verbal respons i dialog med Dalilah, se Exempel 
8.15. Exemplet föregås av att Dalilah har läst upp sin dagbokstext och Isaak 
har ställt ett par frågor till henne som hon har besvarat. 
 
Exempel 8.15 Disprefererad respons rapport annan (ur samtal 4) 

1 ISA: okej  
2 vad ska jag säga 
3 DAL: du ska läsa 

➔ 4 ISA: jag läser inte detta °som (står) här° 
5 X: ⌈(°x x x°) ⌉ 
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Exemplet ovan inleds med att Isaak på rad 1 gör en icke-verbal uppföljning 
som bekräftar en respons som Dalilah just har yttrat i föregående tur. Därefter 
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emellertid på rad 2 att han inte ska ställa några [frågor], vilket Dalilah verkar 
ifrågasätta och ger på nästa rad Isaak ett explicit direktiv att ställa frågor. Isaak 
tycks ignorera direktivet och inleder istället sin återberättelse av sin 
dagbokstext med att säga sitt namn och göra en berättelseintroduktion som 
lyder ”jag ska berätta om när FC Östad vann sin serie” (rad 7 och 9). Samtidigt 
som Isaak presenterar sig på rad 5 gör Dalilah ytterligare två direktiv och 
uppmanar Isaak att ställa frågor (rad 7–8), varpå hon kallar honom ”jävla 
idiot” (rad 8). Isaak tycks ignorera Dalilahs direktiv och pejorativa tilltal och 
fortsätter återberätta hela sin dagbokstext. Trots att Dalilah var på väg att 
avbryta honom inledningsvis får han nu tala till punkt (rad 9–14). Efter en kort 
paus på rad 15 responderar Dalilah på Isaaks återberättelse genom att göra 
språkhandlingen disprefererad respons annan värdering av andra negativ 
kritik (rad 16). Hon förstärker den negativa värderingen med hjälp av 
kontextualiseringssignalen att kodväxla till arabiska när hon kallar Isaak för 
”haiwan”, vilket betyder ”ditt djur” och är ett mycket nedsättande uttryck 
inom arabisk kultur. Därefter uppmanar Dalilah Isaak att gå och köra om 
filminspelningen (rad 17), varpå Isaak skrattar tyst, andas in ljudligt, ler och 
säger att han inte vet vad han ska säga (rad 18–19) och så stängs kameran av 
(rad 21). 

Det händer även att språkhandlingen disprefererad respons annan görs 
icke-verbalt i de 21 samtalen. Isaak gör det t.ex. en gång i samtal 8, se Exempel 
8.18 nedan. 
 
Exempel 8.18 Icke-verbal disprefererad respons annan (ur samtal 8) 

1 DAL: e: varför va du utmattad 
2 ISA: s föratt jag hade ont i benen när jag va ute några timmar till  
3 som jag berättade 
4 DAL: °okej kn ⌈         du            ⌉° 

➔5 ISA: ⌊((håller upp handen närmast Dalilah med  
6 utspretade fingrar och öppen handflata mot kameran))⌋ 

7 DAL: (( vänder sig mot Branka)) okej Branka 
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hjälpt mig översätta och tolka kodväxlingarna i samtalen pragmatiskt menar 
att frasen också kan användas i överförd bemärkelse när man vill uttrycka sin 
irritation eller frustration. I samtalet ovan är det tydligt att Dalilah blir irriterad 
när någon öppnar dörren och Erik börjar blanda sig i samtalet och dessutom 
tala samtidigt som henne. På rad 10 gör Dalilah då en disprefererad respons 
annan expressiv negativ känsla på Eriks initiativ. En orsak till att hon 
kodväxlar till arabiska kan också vara att hon vill bevara Eriks ansikte som 
hotas när hon inte besvarar hans initiativ prefererat, utan istället gör en 
disprefererad respons. 

I samtal 7 gör Dalilah språkhandlingen disprefererad respons annan 
värdering av andra negativ kritik, se Exempel 8.17 nedan. Exemplet föregås 
av att Dalilah har återberättat sin dagbokstext. 

 
Exempel 8.17 Disprefererad respons annan värdering av andra negativ kritik, 
inklusive kodväxling till arabiska (ur samtal 7) 

1 DAL: okej Isaak 
2 ISA: ∬(jag ska inte ⌈ställa några x)∬ ⌉ 
3 DAL: ⌊ska ↗han inte stä⌋lla °några frågor ställ 
4 ⌈frågor ställa frågor°⌉ 
5 ISA: ⌊°oke   ((harkling))  ⌋ e hej (.) ⌈jag heter Isaak (.) jag 
6  ska prata om när⌉≋ 
7 DAL:  ⌊° ställ  frågor  ställ   
8 frågor         ⌋ jävla idiot° 
9 ISA: ≋FC Östad vann sin serie i torsdags så vann nollettorna 
10  sin serie och det var första gången dom vann och efter  
11 det så fick vi äta pizza å dricka coca cola å sånt å vi hade  
12 fest så ((djupt andetag)) och (.) i söndags igår så vann 
13 penolltvåan sin serie andra andra året ((harkling)) i rad  
14 (3.0) ((fnissar)) 
15 (0.8) 

➔16 DAL:  حيوان 
  haiwan 
  *[ditt] djur* 

17 DAL: ⌈gå att köra om den⌉ 
18 ISA: ⌊  ((skrattar tyst))      ⌋ ((ljudlig inandning)) 
19 ☺jag vet inte vad jag ska säga☺ 
20 DAL:  (xxx) 
21 % ((kameran stängs av)) 

 
På rad 1 i exemplet ovan lämnar Dalilah över turen till Isaak. Det är vanligt i 
dessa gruppsamtal att den som får eller tar turen efter att någon har rapporterat 
ur sin dagbok ställer frågor till den som har läst eller återberättat. Isaak säger 
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emellertid på rad 2 att han inte ska ställa några [frågor], vilket Dalilah verkar 
ifrågasätta och ger på nästa rad Isaak ett explicit direktiv att ställa frågor. Isaak 
tycks ignorera direktivet och inleder istället sin återberättelse av sin 
dagbokstext med att säga sitt namn och göra en berättelseintroduktion som 
lyder ”jag ska berätta om när FC Östad vann sin serie” (rad 7 och 9). Samtidigt 
som Isaak presenterar sig på rad 5 gör Dalilah ytterligare två direktiv och 
uppmanar Isaak att ställa frågor (rad 7–8), varpå hon kallar honom ”jävla 
idiot” (rad 8). Isaak tycks ignorera Dalilahs direktiv och pejorativa tilltal och 
fortsätter återberätta hela sin dagbokstext. Trots att Dalilah var på väg att 
avbryta honom inledningsvis får han nu tala till punkt (rad 9–14). Efter en kort 
paus på rad 15 responderar Dalilah på Isaaks återberättelse genom att göra 
språkhandlingen disprefererad respons annan värdering av andra negativ 
kritik (rad 16). Hon förstärker den negativa värderingen med hjälp av 
kontextualiseringssignalen att kodväxla till arabiska när hon kallar Isaak för 
”haiwan”, vilket betyder ”ditt djur” och är ett mycket nedsättande uttryck 
inom arabisk kultur. Därefter uppmanar Dalilah Isaak att gå och köra om 
filminspelningen (rad 17), varpå Isaak skrattar tyst, andas in ljudligt, ler och 
säger att han inte vet vad han ska säga (rad 18–19) och så stängs kameran av 
(rad 21). 

Det händer även att språkhandlingen disprefererad respons annan görs 
icke-verbalt i de 21 samtalen. Isaak gör det t.ex. en gång i samtal 8, se Exempel 
8.18 nedan. 
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3 som jag berättade 
4 DAL: °okej kn ⌈         du            ⌉° 

➔5 ISA: ⌊((håller upp handen närmast Dalilah med  
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7 DAL: (( vänder sig mot Branka)) okej Branka 
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hjälpt mig översätta och tolka kodväxlingarna i samtalen pragmatiskt menar 
att frasen också kan användas i överförd bemärkelse när man vill uttrycka sin 
irritation eller frustration. I samtalet ovan är det tydligt att Dalilah blir irriterad 
när någon öppnar dörren och Erik börjar blanda sig i samtalet och dessutom 
tala samtidigt som henne. På rad 10 gör Dalilah då en disprefererad respons 
annan expressiv negativ känsla på Eriks initiativ. En orsak till att hon 
kodväxlar till arabiska kan också vara att hon vill bevara Eriks ansikte som 
hotas när hon inte besvarar hans initiativ prefererat, utan istället gör en 
disprefererad respons. 

I samtal 7 gör Dalilah språkhandlingen disprefererad respons annan 
värdering av andra negativ kritik, se Exempel 8.17 nedan. Exemplet föregås 
av att Dalilah har återberättat sin dagbokstext. 
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3 DAL: ⌊ska ↗han inte stä⌋lla °några frågor ställ 
4 ⌈frågor ställa frågor°⌉ 
5 ISA: ⌊°oke   ((harkling))  ⌋ e hej (.) ⌈jag heter Isaak (.) jag 
6  ska prata om när⌉≋ 
7 DAL:  ⌊° ställ  frågor  ställ   
8 frågor         ⌋ jävla idiot° 
9 ISA: ≋FC Östad vann sin serie i torsdags så vann nollettorna 
10  sin serie och det var första gången dom vann och efter  
11 det så fick vi äta pizza å dricka coca cola å sånt å vi hade  
12 fest så ((djupt andetag)) och (.) i söndags igår så vann 
13 penolltvåan sin serie andra andra året ((harkling)) i rad  
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  *[ditt] djur* 

17 DAL: ⌈gå att köra om den⌉ 
18 ISA: ⌊  ((skrattar tyst))      ⌋ ((ljudlig inandning)) 
19 ☺jag vet inte vad jag ska säga☺ 
20 DAL:  (xxx) 
21 % ((kameran stängs av)) 

 
På rad 1 i exemplet ovan lämnar Dalilah över turen till Isaak. Det är vanligt i 
dessa gruppsamtal att den som får eller tar turen efter att någon har rapporterat 
ur sin dagbok ställer frågor till den som har läst eller återberättat. Isaak säger 
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➔17 |≋  ((nyper Isaak igen))   | 

 
18 ISA: ⌊∆varför krympte den∆⌋ 
19 BRA: ((skrattar tyst med öppen mun)) 
20 DAL: för den tvättades för mycke 

 
Av utdraget ovan framgår att Isaak på en mängd olika sätt gör språkhandlingen 
initiativ söker bekräftelse icke-verbalt genom att blåsa i sina kupade händer 
(rad 5 och 7), skaka dem (rad 7), himla med ögonen (rad 13) o.s.v. medan 
Dalilah återberättar sin dagbokstext om att hon skulle få sin storasysters 
klänning som hade krympt. Isaak fortsätter att söka bekräftelse genom dessa 
kroppsrörelser under hela Dalilahs återberättelse av dagbokstexten, tills hon 
gör en prefererad respons på Isaaks initiativ och nyper honom i benet under 
bordet (rad 14). Jag kodar denna respons som en prefererad respons, eftersom 
Isaak bekräftas, om än icke-verbalt. Responsen utgör ett direktiv, vilket jag 
tolkar som att Isaak ska upphöra med kroppsrörelserna och kodar som ett 
tvingande direktiv, eftersom Dalilah förstärker det med våld. Isaak har 
emellertid redan upphört med kroppsrörelserna, men det tycks inte Dalilah 
veta när hon nyper honom (rad 13–14). Samtidigt som Dalilah nyper Isaak 
ställer han med snabb hastighet en fråga till henne och undrar varför den 
krympte (alltså klänningen Dalilah berättat om). Därefter försöker Dalilah ge 
en verbal respons (rad 16) när hon samtidigt gör en icke-verbal disprefererad 
respons i form av ett direktiv rådgivande råd till Isaak och nyper honom igen 
(rad 17). Kanske nyper hon honom igen för att markera att han inte bör tala 
snabbt, men det rådgivande direktivet hinner inte Isaak uppfatta, utan 
upprepar samtidigt frågan snabbt igen (rad 18). Trots att Isaak alltså återigen 
kontextualiserar sitt initiativ i form av en fråga genom ökad talhastighet ger 
Dalilah emellertid denna gång en prefererad verbal respons på rad 20 när hon 
säger ”den tvättades för mycke”. 
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Av utdraget ovan framgår att Dalilah ställer en fråga till Isaak sedan han har 
läst eller återberättat sin dagbokstext (rad 1), varpå han svarar. På rad 3 är 
Dalilah på väg att ställa ytterligare en fråga som hon inleder med ”kan du”. 
Samtidigt som Dalilah säger ”du” gör Isaak språkhandlingen disprefererad 
respons annan icke-verbalt. Han gör det genom att hålla upp handen med 
utspretade fingrar och öppen handflata mot kameran, som ett sorts stopptecken 
(jfr Kendon 2004:262). Det signalerar att Isaak inte vill berätta något mer, 
vilket emellertid förmodligen var det Dalilah hade tänkt uppmana honom att 
göra. 

När Dalilah gör vissa icke-verbala språkhandlingar blir hon nästan 
våldsamt fysisk i sina handlingar. Se Exempel 8.19 nedan där hon gör 
språkhandlingen icke-verbal disprefererad respons annan rådgivande 
direktiv.  

 
Exempel 8.19 Icke-verbal disprefererad respons annan rådgivande råd (ur samtal 8) 

(Eftersom Isaak agerar samtidigt som Dalilah talar, har det Isaak gör och säger samtidigt som 
Dalilah skrivits med kursiv stil i transkriptionen för att lättare skilja deltagarna åt.) 
 
1 DAL: okej lördag den ⌈ tjugoförsta september ⌉ 
2 ISA:   ⌊((sätter sig vid bordet))⌋ 
3 DAL: mitt ögonblick började så här .h ⌈att vi satt å kollade på teve ≋ 

 5 ISA: ⌊((blåser  tyst  i  sina ≋ 
 6 DAL: ≋ 4 å sen så sa min storasyster att hennes klänning hade: ≋ 
 7 ISA: ≋ kupade  händer   samt   skakar   dem   och    ≋ 

8 DAL: ≋ krympt i tvätten och jag ∆skulle ↑FÅ den:∆ ↓och hon blev  
9  lite lessen men hon skulle få etthundrafemti kroner att .h för ≋ 

 10 ISA: ≋ ansiktet mer och mer  samt himlar med    ögonen   ≋ 
11 DAL: ≋ klänningen å sen så blev hon glad ⌉ 

 13 ISA: ≋ och     öppnar      händerna))         ⌋ 
14 DAL: ⌈((nyper Isaak i benet under ⌉ bordet))  
15 ISA: ⌊ ∆ varför  krympte den ∆   ⌋  
16 DAL: ⌈      föratt-           ⌉≋ 
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➔17 |≋  ((nyper Isaak igen))   | 

 
18 ISA: ⌊∆varför krympte den∆⌋ 
19 BRA: ((skrattar tyst med öppen mun)) 
20 DAL: för den tvättades för mycke 

 
Av utdraget ovan framgår att Isaak på en mängd olika sätt gör språkhandlingen 
initiativ söker bekräftelse icke-verbalt genom att blåsa i sina kupade händer 
(rad 5 och 7), skaka dem (rad 7), himla med ögonen (rad 13) o.s.v. medan 
Dalilah återberättar sin dagbokstext om att hon skulle få sin storasysters 
klänning som hade krympt. Isaak fortsätter att söka bekräftelse genom dessa 
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Av utdraget ovan framgår att Dalilah ställer en fråga till Isaak sedan han har 
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Exempel 8.19 Icke-verbal disprefererad respons annan rådgivande råd (ur samtal 8) 

(Eftersom Isaak agerar samtidigt som Dalilah talar, har det Isaak gör och säger samtidigt som 
Dalilah skrivits med kursiv stil i transkriptionen för att lättare skilja deltagarna åt.) 
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 7 ISA: ≋ kupade  händer   samt   skakar   dem   och    ≋ 
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bekräftelse han eftersökte när Dalilah knuffar till honom, eller för att han antar 
hennes implicita uppmaning att sluta dansa. Det går inte av samtalskontexten 
eller kotexten att här avgöra exakt vilken kodning som är rätt eller fel i detta 
fall, vilket skulle kunna ses som en viss svaghet med det valda 
kodningsschemat för utförda språkhandlingar. 

8.4 Sammanfattning responderande 
språkhandlingar 

Sammantaget visar analysen av bruket av responderande språkhandlingar i de 
21 gruppsamtalen att det är Branka som gör flest sådana språkhandlingar med 
sina 52 prefererade och 43 disprefererade responser. Isaak gör 47 prefererade 
och 34 disprefererade responser och Dalilah gör 60 prefererade och 14 
disprefererade.  

När det gäller prefererade responser rapport dagbok i materialet kan sägas 
att Branka inte utnyttjar sitt talutrymme när hon gör dem, utan hon förkortar 
sina skrivna dagbokstexter vid sin muntliga uppläsning, medan Isaak och 
Dalilah gör det motsatta.  

Sammanställningen av bruket av prefererade responser i form av 
expressiver (som uttrycker känslor), värderingar och attityder visar att 
positiva känslor, vilka Isaak är ensam om att uttrycka, uttrycks i 
responderande språkhandlingar oftare än negativa. Branka är ensam om att 
uttrycka en negativ attityd i en responderande språkhandling, men hon 
uttrycker däremot inga värderingar i responderande språkhandlingar, vilket 
dock både Isaak och Dalilah gör.  

Typiskt för Dalilah är att hon gör prefererad respons direktiv icke-verbalt 
fyra gånger genom att t.ex. nypa och sparka till Isaak när han söker bekräftelse 
genom att göra gester, miner och dansa med överkroppen medan de andra 
deltagarna i gruppen talar. Dalilah ger honom då dessa icke-verbala 
prefererade responser direktiv, eftersom hon samtidigt är upptagen med att 
tala till Branka eller lyssna på henne. Dessa responser utgörs då av direktiv 
som implicit uppmanar Isaak att sluta göra det han gör. Branka gör däremot 
aldrig några responser när Isaak söker bekräftelse. 

Branka är den elev i gruppen som gör flest disprefererade responser. Hon 
gör dels uppskjutningar genom att svara ”jag vet inte, ingen aning” eller 
genom att rycka på axlarna, vilket då innebär att hon skjuter upp det egentliga 
svar hon förväntades ge. Dels gör Branka också många icke-svar genom att 
vara helt tyst och ibland demonstrerar hon med sin bestämt stängda mun eller 
genom en speciell handrörelse med handflatan upp att hon inte har något mer 
att tillägga. Dessa disprefererade responser tycks ibland få Dalilah att reagera 
med att göra språkhandlingar som inbegriper våld. Det verkar också vara så 
att ju fler direktiv Dalilah gör för att Branka ska delta aktivt i samtalet, desto 
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8.3 Respons i form av utmaning 
En respons som utmanar en föregående initierande språkhandling i en 
interaktion kan ses som en utmaning för att den istället för att fullfölja 
handlingen i förstadraget tar funktionen av ett nytt initiativ. Frågan är då 
emellertid om språkhandlingar som innehåller utmaningar bör ses som 
responser eller initiativ. Ett exempel på en verbal utmaning kan ses nedan. 

 
Exempel 8.20 Utmaning [konstruerat exempel] 
 

 A:  hur mycket är klockan 
➔B:  hur ska jag veta det 
 

I ovanstående exempel responderar inte B på A:s fråga utan utmanar frågan 
genom att istället initiera en ny fråga. Om utmaningen ändå skulle kodas som 
en respons skulle den i så fall kodas som en disprefererad sådan eftersom 
responsen inte uppfyller handlingen i förstadraget . Liknande utmaningar gör 
Dalilah icke-verbalt ett flertal gånger i gruppsamtalen när Isaak gör initierande 
icke-verbala bekräftelsesökningar under de pågående interaktionerna, se 
Exempel 8.21 nedan. 

 
Exempel 8.21 Icke-verbal respons i form av utmaning (ur samtal 11) 

1 ISA: så Branka din tur 
2 BRA: mitt ögonblick va att på lördags va mina kusiner  
3 här å ⌈vi grillade å vi va ute å lekte↗⌉ 
4 ISA: ⌊ ((dansar med överkroppen)) ⌋

➔5 DAL: ((knuffar till Isaak med armbågen i sidan, försöker ta hans  
6  hand under bordet)) e: (1.5)  
7 vad tänkte du på när det hände 
8 BRA: (2.0) °ingen aning° 
 

Av exemplet ovan framgår att Isaak på rad 4 gör en initierande språkhandling 
som söker bekräftelse. Dalilah responderar icke-verbalt på detta initiativ 
genom att på rad 5 knuffa till Isaak i sidan. Hur denna språkhandling ska kodas 
tål emellertid att diskuteras. Den skulle kunna kodas som en prefererad 
respons eftersom den, om än kort, ger Isaak den bekräftelse som eftersöks i 
hans föregående initiativ. Samtidigt kan Dalilahs språkhandling på rad 5 
istället ses som en utmaning, eftersom den utmanar förstadraget i utbytet 
(Isaaks bekräftelsesökande initiativ). Då skulle den kunna kodas som en 
disprefererad respons. Dessutom kan språkhandlingen på rad 5 också kodas 
som en utmaning som utgör ett nytt initiativ i form av ett icke-verbalt 
tvingande direktiv, vilket Isaak antar genom att sluta dansa framför kameran. 
Det är emellertid svårt att avgöra om han slutar dansa för han har får den 
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9 Uppföljande språkhandlingar i 
gruppsamtal 

I följande kapitel redovisas den återstående delen av undersökningens resultat 
för att i kapitel 10 kunna besvara den andra forskningsfrågan: Hur konstrueras 
de flerspråkiga elevernas diskursiva, situerade och bärbara identiteter genom 
språkhandlingar i gruppsamtalen? Detta görs i följande kapitel genom att 
studera elevernas bruk av uppföljande språkhandlingar i gruppsamtalen, och 
jag undersöker vilka underkategorier av språkhandlingarna som görs samt hur 
antalet av olika språkhandlingar fördelas mellan eleverna.  

En uppföljande språkhandling görs på en respons som just yttrats av en 
annan deltagare i samma interaktion (se avsnitt 4.5). Att göra detta i ett samtal 
är valfritt, men om det sker kan uppföljningen göras som någon av de tre olika 
underkategorierna godkännande (som följer på positiva responser), 
medgivande (som följer på negativa responser) eller bekräftande (som kan 
följa på antingen positiva, negativa eller uppskjutande responser och fungerar 
ungefär som ett kvitto på att responsen tagits emot). Av dessa underkategorier 
förekommer uppföljningar i form av godkännande och bekräftelse i de 21 
inspelade gruppsamtalen, men inga uppföljningar i form av medgivanden görs 
alls i samtalen. 

Uppföljningar är emellertid inte lika frekvent förekommande i dessa 
gruppsamtal som i klassrumsinteraktion mellan lärare och elever (jfr 
Coulthard 1985; Coulthard och Brazil 1981; Einarsson och Hultman 1984; 
Gremmo m.fl. 1985; Lindberg 2005; Lindberg och Håkansson 1988; Mercer 
1995; Sinclair och Coulthard 1975; Svensson 2013; Wedin 2011) men dock 
framträder 38 uppföljningar (motsvarande knappt fyra procent av alla 
språkhandlingar i fokusgruppens samtal), och av dessa gör Branka två, Isaak 
fem och Dalilah 31 stycken. Den totala mängden uppföljningar kan alltså 
uppfattas som liten i jämförelse med många klassrumssamtal mellan lärare 
och elever, men för att vara gruppsamtal mellan tre klasskamrater som är lika 
gamla och känner varandra tämligen väl är förekomsten av uppföljningar ändå 
intressant.  

9.1 Uppföljning bekräftelse 
De mönster som framträder vid studerandet av de uppföljande 
språkhandlingar Dalilah gör är att hon bekräftar de övriga deltagarnas 
responser i form av ”okej” när de gör vad som förväntas i samtalen, t.ex. 
besvarar de frågor hon ställer till dem. Se Exempel 9.1 nedan, i vilket Dalilah 
ställer frågor till Branka sedan Branka har läst upp sin dagbokstext. 
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fler uppskjutningar och icke-svar gör Branka, och tvärtom, vilket visar att de 
samkonstruerar både varandras ageranden och interaktionernas utveckling.  

Fyra gånger gör eleverna språkhandlingen disprefererad respons genom 
att förstärka den med kontextualiseringssignalen kodväxling i de 21 samtalen. 
Dalilah och Isaak uttrycker negativa känslor när de gör språkhandlingen 
disprefererad respons negativ känsla inklusive kodväxling. Dalilah gör det på 
arabiska i samtal 3 och Isaak på engelska i samtal 11. Branka gör sin enda 
kodväxling i samtalen när hon på engelska i samtal 12 gör språkhandlingen 
disprefererad respons positiv känsla. Dessutom gör Dalilah språkhandlingen 
disprefererad respons negativ kritik på arabiska i samtal 7. 
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Exemplet ovan har föregåtts av att Iman har berättat ur sin dagbok att hon har 
varit på ett bröllop tillsammans med några gamla kompisar mellan klockan 
fem och klockan elva. Branka ställer då en fråga till Iman och undrar hur länge 
de var på bröllopet (rad 1), vilken Iman eftertänksamt besvarar och säger att 
de var där ”sex timmar sju” (rad 2–6). Därefter gör Branka språkhandlingen 
uppföljning bekräftelse icke-verbalt genom att nicka mot Iman och indikera 
att responsen har tagits emot och accepterats (rad 7).  

Isaak gör språkhandlingen uppföljning bekräftelse två gånger i de 20 
gruppsamtal han deltar i. En gång följer han upp en respons från Dalilah med 
ett ”okej” i samtal 12. Att använda ordet ”okej” i uppföljande bekräftelser är 
det absolut vanligaste i dessa gruppsamtal och det görs i 25 av de 29 
bekräftelserna i samtalen. En annan gång förstärker Isaak sin bekräftande 
uppföljning med en kontextualiseringssignal genom att kodväxla till engelska, 
se Exempel 9.3 nedan. Exemplet föregås av att Dalilah upprepade gånger har 
försökt få Branka att läsa upp sin dagbokstext, varpå hon uppmanar Isaak att 
gå och hämta hjälp i form av elevstödjaren Figge. 
 
Exempel 9.3 Uppföljning bekräftelse, inklusive kodväxling till engelska (ur samtal 5) 

1 DAL: gå ropa Figge för låter han henne läsa 
2 ISA: va↗ 
3 DAL: gå ropa Figge 
4 ISA: why (.) 

  *varför* (.) 
5 ISA: shit den45 är inne ditt öga 
 *skit* 
6 DAL: ja vet 
7 (3.0) 

➔8 ISA: all right ska vi ropa 
 *okej* 
9 DAL: ja gå ropa honom säg till honom Branka vill inte läsa 
10 ISA: ((skrattar)) 
11 DAL: e kom igen en gångs skull 
 

Exemplet ovan visar att Dalilah uppmanar Isaak att gå och hämta en 
elevstödjare som kan få Branka att läsa (rad 1 och 3). Isaak verkar inte riktigt 
förstå eller vilja hämta elevstödjaren och frågar Dalilah både ”va” och ”why”, 
alltså ”varför” (rad 2 och 4). Därpå tar Isaak ett nytt initiativ, byter 
samtalsämne och börjar prata om något som är inne i Dalilahs öga (rad 5). 
Hon svarar att hon vet (rad 6) och därefter uppstår en 3 sekunder lång paus, 
vilket i ett samtal är en relativt lång stund (rad 7). Eftersom samtalet endast 

                                                      
45 Vad Isaak syftar på går tyvärr inte att se, eftersom samtalet endast finns inspelat som ljudfil. 
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Exempel 9.1 Uppföljning bekräftelse I (ur samtal 10) 

1 DAL: varför valde d du just detta här ögonblicket 
2 BRA: för (.) ⌈           det va kul             ⌉ 
3  ⌊((viftar gestikulerande med högra handen  

    4 över högra axeln mot ryggen till))⌋ 
➔5 DAL: okej  

6 DAL: var du ensam eller var det flera personer med 
7 BRA: det var jag och mina kusiner och mina föräldrar och syskon 
8 ((sätter sig till rätta på stolen och ler)) 

➔9 DAL: okej 
10 DAL: hur ∇regera:∇ (.) hur ⌈  reagerade    ⌉≋ 
11 ISA: ⌊REAGERADE⌋ 
12 DAL: ≋ i så fall dom andra som var med 

 
I utdraget ovan visas två bekräftande uppföljningar (rad 5 och 9) som Dalilah 
gör på Brankas responser på de frågor Dalilah ställer om den dagbokstext som 
Branka just har läst upp. Genom bruket av dialogpartikeln okej ger Dalilah i 
uppföljningarna ungefär som ett kvitto till Branka på att hennes föregående 
yttrande är emottaget och har accepterats. Dialogpartikeln okej kan förutom 
bekräftande funktion också ha funktionen att markera en övergång till ett nytt 
initiativ, vilket är fallet i exemplet ovan där Dalilah båda gångerna efter sina 
uppföljningar för samtalet vidare genom att ta nya initiativ och ställa nya 
frågor (rad 5–6 och 9–10). 

En intressant iakttagelse vid genomgången av de uppföljningar som görs i 
samtalen är att när Branka gör sina två enda uppföljningar, vilka görs i form 
av bekräftelser, visar det sig att det sker i samtal 1 där varken Isaak eller 
Dalilah deltar. Branka följer då dels upp och bekräftar kamraten Erics respons 
på hennes initiativ verbalt, genom att säga ”okej”, dels gör hon en icke-verbal 
uppföljning på kamraten Imans respons senare i samma samtal, se Exempel 
9.2 nedan. 

 
Exempel 9.2 Icke-verbal uppföljning bekräftelse (ur samtal 1) 

1 BRA: hur länge var ni på bröllopet 
2 IMA: em  
3 ⌈ (7.0)         ⌉ 
4 ⌊((funderar och räknar på fingarna))⌋ sex timmar ⌈ °sju° ⌉ 
5         ⌊((sätter 
6 handen för munnen))                                           ⌋ 

➔7 BRA: ((nickar mot Iman)) 
8 ERI: °de va länge° 

    9 IMA: mm 
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Exemplet ovan har föregåtts av att Iman har berättat ur sin dagbok att hon har 
varit på ett bröllop tillsammans med några gamla kompisar mellan klockan 
fem och klockan elva. Branka ställer då en fråga till Iman och undrar hur länge 
de var på bröllopet (rad 1), vilken Iman eftertänksamt besvarar och säger att 
de var där ”sex timmar sju” (rad 2–6). Därefter gör Branka språkhandlingen 
uppföljning bekräftelse icke-verbalt genom att nicka mot Iman och indikera 
att responsen har tagits emot och accepterats (rad 7).  

Isaak gör språkhandlingen uppföljning bekräftelse två gånger i de 20 
gruppsamtal han deltar i. En gång följer han upp en respons från Dalilah med 
ett ”okej” i samtal 12. Att använda ordet ”okej” i uppföljande bekräftelser är 
det absolut vanligaste i dessa gruppsamtal och det görs i 25 av de 29 
bekräftelserna i samtalen. En annan gång förstärker Isaak sin bekräftande 
uppföljning med en kontextualiseringssignal genom att kodväxla till engelska, 
se Exempel 9.3 nedan. Exemplet föregås av att Dalilah upprepade gånger har 
försökt få Branka att läsa upp sin dagbokstext, varpå hon uppmanar Isaak att 
gå och hämta hjälp i form av elevstödjaren Figge. 
 
Exempel 9.3 Uppföljning bekräftelse, inklusive kodväxling till engelska (ur samtal 5) 

1 DAL: gå ropa Figge för låter han henne läsa 
2 ISA: va↗ 
3 DAL: gå ropa Figge 
4 ISA: why (.) 

  *varför* (.) 
5 ISA: shit den45 är inne ditt öga 
 *skit* 
6 DAL: ja vet 
7 (3.0) 

➔8 ISA: all right ska vi ropa 
 *okej* 
9 DAL: ja gå ropa honom säg till honom Branka vill inte läsa 
10 ISA: ((skrattar)) 
11 DAL: e kom igen en gångs skull 
 

Exemplet ovan visar att Dalilah uppmanar Isaak att gå och hämta en 
elevstödjare som kan få Branka att läsa (rad 1 och 3). Isaak verkar inte riktigt 
förstå eller vilja hämta elevstödjaren och frågar Dalilah både ”va” och ”why”, 
alltså ”varför” (rad 2 och 4). Därpå tar Isaak ett nytt initiativ, byter 
samtalsämne och börjar prata om något som är inne i Dalilahs öga (rad 5). 
Hon svarar att hon vet (rad 6) och därefter uppstår en 3 sekunder lång paus, 
vilket i ett samtal är en relativt lång stund (rad 7). Eftersom samtalet endast 

                                                      
45 Vad Isaak syftar på går tyvärr inte att se, eftersom samtalet endast finns inspelat som ljudfil. 
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Exempel 9.1 Uppföljning bekräftelse I (ur samtal 10) 

1 DAL: varför valde d du just detta här ögonblicket 
2 BRA: för (.) ⌈           det va kul             ⌉ 
3  ⌊((viftar gestikulerande med högra handen  

    4 över högra axeln mot ryggen till))⌋ 
➔5 DAL: okej  

6 DAL: var du ensam eller var det flera personer med 
7 BRA: det var jag och mina kusiner och mina föräldrar och syskon 
8 ((sätter sig till rätta på stolen och ler)) 

➔9 DAL: okej 
10 DAL: hur ∇regera:∇ (.) hur ⌈  reagerade    ⌉≋ 
11 ISA: ⌊REAGERADE⌋ 
12 DAL: ≋ i så fall dom andra som var med 

 
I utdraget ovan visas två bekräftande uppföljningar (rad 5 och 9) som Dalilah 
gör på Brankas responser på de frågor Dalilah ställer om den dagbokstext som 
Branka just har läst upp. Genom bruket av dialogpartikeln okej ger Dalilah i 
uppföljningarna ungefär som ett kvitto till Branka på att hennes föregående 
yttrande är emottaget och har accepterats. Dialogpartikeln okej kan förutom 
bekräftande funktion också ha funktionen att markera en övergång till ett nytt 
initiativ, vilket är fallet i exemplet ovan där Dalilah båda gångerna efter sina 
uppföljningar för samtalet vidare genom att ta nya initiativ och ställa nya 
frågor (rad 5–6 och 9–10). 

En intressant iakttagelse vid genomgången av de uppföljningar som görs i 
samtalen är att när Branka gör sina två enda uppföljningar, vilka görs i form 
av bekräftelser, visar det sig att det sker i samtal 1 där varken Isaak eller 
Dalilah deltar. Branka följer då dels upp och bekräftar kamraten Erics respons 
på hennes initiativ verbalt, genom att säga ”okej”, dels gör hon en icke-verbal 
uppföljning på kamraten Imans respons senare i samma samtal, se Exempel 
9.2 nedan. 

 
Exempel 9.2 Icke-verbal uppföljning bekräftelse (ur samtal 1) 

1 BRA: hur länge var ni på bröllopet 
2 IMA: em  
3 ⌈ (7.0)         ⌉ 
4 ⌊((funderar och räknar på fingarna))⌋ sex timmar ⌈ °sju° ⌉ 
5         ⌊((sätter 
6 handen för munnen))                                           ⌋ 

➔7 BRA: ((nickar mot Iman)) 
8 ERI: °de va länge° 

    9 IMA: mm 
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5 DAL: ((vänder sig mot Branka)) okej 
6 BRA: ((ler tyst och tittar på Dalilah)) 
 

I ovanstående exempel undrar Dalilah hur det kändes för Isaak att tvätta sig 
med kallt vatten i den fråga hon inledningsvis ställer till honom och hon 
tillägger snabbt att hon själv tycker det är skö(nt) (rad 1–2), men hon hinner 
inte uttala hela ordet skönt innan Isaak responderar ”schönt” (rad 3). Dalilah 
gör sedan en lite längre godkännande uppföljning av Isaaks respons, i vilken 
hon tyst säger ”de tycke jag m-” (rad 4), varpå hon vänder sig mot Branka och 
lämnar över turen åt henne via ett nytt initiativ (rad 5). 

Materialet visar också att Isaak gör ett litet antal språkhandlingar i form av 
godkännanden av sina kamraters responser, men skillnaden mellan honom 
och Dalilah är att han alltid gör dem med en sorts värdering eller uppskattning, 
se Exempel 9.6 nedan, som inleds med att Dalilah återberättar sin dagbokstext 
för kamraterna. 
 
Exempel 9.6 Uppföljning godkännande med värdering (ur samtal 15) 

1 DAL: okej jag heter Dalilah mitt ögonblick va i lördags den 
2 tjugoförsta september e mitt ögonblick började så här att vi 
3 satt å kollade på teve och m min storasyster sa att hennes e  
4 klänning hade blivit för liten i tvätten och hon e hon sa att 
5 jag kunde få den fast hon var lite lessen min mamma sa att 
6 hon kunde få etthundrafemti kroner och sen blev hon lite 
7 gladare 
8 ISA: varför krympte den 
9 DAL: för att den fick för mycket vatten 
10 ISA: varför fick hon etthundrafemti kronor tillbaks 
11 DAL: för att hon skulle gå å köpa en ny 

➔12 ISA: mycke bra 
 

Exemplet ovan inleds med att Dalilah återberättar sin dagbokstext (rad 1–7) 
och Isaak ställer frågor till henne om texten (rad 8 och 10), vilka hon besvarar 
(rad 9 och 11). Efter Dalilahs andra respons gör Isaak språkhandlingen 
uppföljning godkännande, i vilket han inkluderar en värdering när han säger 
”mycke bra” på rad 12.  

Även i samtal 12 gör Isaak en verbal värdering i samband med en 
värderande uppföljande språkhandling, men samtidigt gör han också en icke-
verbal sådan språkhandling, se Exempel 9.7 nedan. Exemplet föregås av att 
Isaak har läst upp sin dagbokstext och Dalilah har ställt frågor till honom, som 
han har besvarat. 
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finns inspelat som ljudfil går det inte att se om eller vad som görs under pausen 
i talet. Ingen säger emellertid något förrän Isaak kodväxlar till engelska och 
gör språkhandlingen uppföljning bekräftelse när han säger ”all right” (rad 8) 
och bekräftar responsen Dalilah gav på rad 6, innan han frågar om de ska ropa 
(på elevstödjaren).  

9.2 Uppföljning godkännande  
Även de godkännande uppföljningar Dalilah gör i samtalen följer mönstret att 
hon gör dem när kamraterna har gjort vad som förväntas av dem och gett 
prefererade svar på Dalilahs föregående initiativ. Hon gör sina godkännanden 
dels kortfattat genom ett ”jaha”, vilket sker fyra gånger, dels lite längre genom 
att kommentera innehållet i den föregående responsen, se Exempel 9.4 nedan. 
 
Exempel 9.4 Uppföljning godkännande I (ur samtal 11) 

1 DAL: okej e: var ⌈ du ensam eller var det flera personer med⌉ 
2 ⌊((leker med penna och suddgummi som 
3 skramlar)) ⌋ 
4 BRA: mina kusiner va här och mina föräldrar å syskon 

➔5 DAL: °jag vet att de var dina kusiner° 
6 DAL: hur reagerade i så fall dom andra som var med 

 
I exemplet ovan visas Dalilahs godkännande uppföljning som hon gör i form 
av en något längre språkhandling jämfört med det godkännande ”jaha” och de 
bekräftande ”okej” som hon gör i andra samtal. Här frågar Dalilah om Branka 
var ensam eller om flera personer var med när det som Branka just har läst 
upp ur sin dagbok hände (rad 1). Branka responderar att hennes kusiner, 
föräldrar och syskon var med (rad 4), varpå Dalilah alltså gör språkhandlingen 
godkännande uppföljning på responsen och säger ”jag vet att det var dina 
kusiner” (rad 5). Därefter tar hon ett nytt initiativ och ställer en ny fråga till 
Branka på följande rad.  

Även i samtal 19 gör Branka en något längre godkännande uppföljning, se 
Exempel 9.5 nedan. Exemplet inleds med att Dalilah ställer en fråga till Isaak 
efter hans dagboksuppläsning.  
 
Exempel 9.5 Uppföljning godkännande II (ur samtal 19) 

1 DAL: hur kändes det att e att du tvätta °med kallt vatten ja 
2  tycke de sch-°≈ 
3 ISA: ≈schönt 

➔4 DAL: °de tycke jag m-° 
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5 DAL: ((vänder sig mot Branka)) okej 
6 BRA: ((ler tyst och tittar på Dalilah)) 
 

I ovanstående exempel undrar Dalilah hur det kändes för Isaak att tvätta sig 
med kallt vatten i den fråga hon inledningsvis ställer till honom och hon 
tillägger snabbt att hon själv tycker det är skö(nt) (rad 1–2), men hon hinner 
inte uttala hela ordet skönt innan Isaak responderar ”schönt” (rad 3). Dalilah 
gör sedan en lite längre godkännande uppföljning av Isaaks respons, i vilken 
hon tyst säger ”de tycke jag m-” (rad 4), varpå hon vänder sig mot Branka och 
lämnar över turen åt henne via ett nytt initiativ (rad 5). 

Materialet visar också att Isaak gör ett litet antal språkhandlingar i form av 
godkännanden av sina kamraters responser, men skillnaden mellan honom 
och Dalilah är att han alltid gör dem med en sorts värdering eller uppskattning, 
se Exempel 9.6 nedan, som inleds med att Dalilah återberättar sin dagbokstext 
för kamraterna. 
 
Exempel 9.6 Uppföljning godkännande med värdering (ur samtal 15) 

1 DAL: okej jag heter Dalilah mitt ögonblick va i lördags den 
2 tjugoförsta september e mitt ögonblick började så här att vi 
3 satt å kollade på teve och m min storasyster sa att hennes e  
4 klänning hade blivit för liten i tvätten och hon e hon sa att 
5 jag kunde få den fast hon var lite lessen min mamma sa att 
6 hon kunde få etthundrafemti kroner och sen blev hon lite 
7 gladare 
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9 DAL: för att den fick för mycket vatten 
10 ISA: varför fick hon etthundrafemti kronor tillbaks 
11 DAL: för att hon skulle gå å köpa en ny 

➔12 ISA: mycke bra 
 

Exemplet ovan inleds med att Dalilah återberättar sin dagbokstext (rad 1–7) 
och Isaak ställer frågor till henne om texten (rad 8 och 10), vilka hon besvarar 
(rad 9 och 11). Efter Dalilahs andra respons gör Isaak språkhandlingen 
uppföljning godkännande, i vilket han inkluderar en värdering när han säger 
”mycke bra” på rad 12.  

Även i samtal 12 gör Isaak en verbal värdering i samband med en 
värderande uppföljande språkhandling, men samtidigt gör han också en icke-
verbal sådan språkhandling, se Exempel 9.7 nedan. Exemplet föregås av att 
Isaak har läst upp sin dagbokstext och Dalilah har ställt frågor till honom, som 
han har besvarat. 
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finns inspelat som ljudfil går det inte att se om eller vad som görs under pausen 
i talet. Ingen säger emellertid något förrän Isaak kodväxlar till engelska och 
gör språkhandlingen uppföljning bekräftelse när han säger ”all right” (rad 8) 
och bekräftar responsen Dalilah gav på rad 6, innan han frågar om de ska ropa 
(på elevstödjaren).  

9.2 Uppföljning godkännande  
Även de godkännande uppföljningar Dalilah gör i samtalen följer mönstret att 
hon gör dem när kamraterna har gjort vad som förväntas av dem och gett 
prefererade svar på Dalilahs föregående initiativ. Hon gör sina godkännanden 
dels kortfattat genom ett ”jaha”, vilket sker fyra gånger, dels lite längre genom 
att kommentera innehållet i den föregående responsen, se Exempel 9.4 nedan. 
 
Exempel 9.4 Uppföljning godkännande I (ur samtal 11) 

1 DAL: okej e: var ⌈ du ensam eller var det flera personer med⌉ 
2 ⌊((leker med penna och suddgummi som 
3 skramlar)) ⌋ 
4 BRA: mina kusiner va här och mina föräldrar å syskon 

➔5 DAL: °jag vet att de var dina kusiner° 
6 DAL: hur reagerade i så fall dom andra som var med 

 
I exemplet ovan visas Dalilahs godkännande uppföljning som hon gör i form 
av en något längre språkhandling jämfört med det godkännande ”jaha” och de 
bekräftande ”okej” som hon gör i andra samtal. Här frågar Dalilah om Branka 
var ensam eller om flera personer var med när det som Branka just har läst 
upp ur sin dagbok hände (rad 1). Branka responderar att hennes kusiner, 
föräldrar och syskon var med (rad 4), varpå Dalilah alltså gör språkhandlingen 
godkännande uppföljning på responsen och säger ”jag vet att det var dina 
kusiner” (rad 5). Därefter tar hon ett nytt initiativ och ställer en ny fråga till 
Branka på följande rad.  

Även i samtal 19 gör Branka en något längre godkännande uppföljning, se 
Exempel 9.5 nedan. Exemplet inleds med att Dalilah ställer en fråga till Isaak 
efter hans dagboksuppläsning.  
 
Exempel 9.5 Uppföljning godkännande II (ur samtal 19) 

1 DAL: hur kändes det att e att du tvätta °med kallt vatten ja 
2  tycke de sch-°≈ 
3 ISA: ≈schönt 

➔4 DAL: °de tycke jag m-° 
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➔14 ≋⌊((klappar))⌋ 

 
Av exemplet framgår att en liten dispyt verkar uppstå mellan Isaak och Dalilah 
i deras interaktion om Isaaks nyligen upplästa dagbokstext (rad 1–6). Dalilah 
tycks mena att det måste ha hänt något mer som Isaak kan berätta om eftersom 
han hade ont i huvudet (rad 7–9). Samtidigt som hon säger ordet ”ont” (rad 8) 
stöter hon sin penna i bordet med en smäll (rad 9), vilket tycks indikera att 
hon är irriterad, liksom det faktum att hon delvis skriker ut det hon säger (rad 
1, 3 och 5). När Isaak till slut på rad 10 säger att han ”va ute länge sen”, 
responderar Dalilah ”JA” och håller ut armarna från sidorna med handflatorna 
uppåt (rad 11-12), vilket signalerar att hon menar att det inte finns något mer 
att tillägga (jfr Kendon 2004:277). Hon fullföljer dock responsen med att säga 
att ”det ä det som [är] problemet” (rad 12), vilket tycks få Isaak att vilja avsluta 
dispyten. Han gör på rad 13 både en bekräftande uppföljning i form av ”okej” 
och en verbal godkännande uppföljning som inkluderar en värdering när han 
säger ”bra”. Dessutom gör han samtidigt en icke-verbal godkännande 
uppföljning som inkluderar en värdering, när han på rad 13 klappar och tycks 
applådera Dalilah som löste dispyten genom att förtydliga vad som kan ha 
orsakat hennes irritation.  

9.3 Sammanfattning uppföljande 
språkhandlingar 

Resultatet av de uppföljande språkhandlingarna i fokuselevernas gruppsamtal 
utan någon närvarande lärare eller annan vuxen visar att de inte är lika 
frekvent förekommande som i klassrumssamtal mellan lärare och elever, men 
de utgör trots allt nästan 4 % av språkhandlingarna i de studerade samtalen. 

Dalilah är den som gör flest uppföljande språkhandlingar. Hon gör 31 
stycken, medan Isaak gör fem och Branka gör två. Oftast gör Dalilah dem 
genom språkhandlingen uppföljning bekräftelse realiserad via dialogpartikeln 
”okej”, vilket sker 24 gånger i gruppsamtalen. Genom dessa dialogpartiklar 
ger Dalilah ungefär som ett kvitto på att hon har tagit emot och accepterat 
föregående talares tur.  
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Exempel 9.7 Verbal och icke-verbal uppföljning godkännande (ur samtal 12) 

1 DAL: kan du besKRIVA LITE ↗MER 
2 ISA: om vadå 
3 DAL: OM DITT ÖGONBLICK 
4 ISA: jag hade ont i huvudet 
5 DAL: BARA ⌈det måste-⌉≋ 
6 ISA: ja  va  ⌊ tror  du  ⌋ 
7 DAL: ≋det måste ju hända nånting för att du hade  

 8 ⌈          ont      i     huvudet ⌉  
9  ⌊((stöter sin penna i bordet med flera smällar))⌋46 

 
10 ISA: vad ska jag veta jag va ute länge sen- 
11 DAL: ↗JA ((håller ut armarna i en gest från sidorna med≋

  
12  ≋handflatorna uppåt)) det ä det som problemet 

➔13 ISA:   ⌈ okej  bra  ⌉≋ 

                                                      
46 Observera att ovaler har lagts på bilderna för att dölja trycket på Dalilahs tröja, inte för att indikera 
någon gest. 
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➔14 ≋⌊((klappar))⌋ 

 
Av exemplet framgår att en liten dispyt verkar uppstå mellan Isaak och Dalilah 
i deras interaktion om Isaaks nyligen upplästa dagbokstext (rad 1–6). Dalilah 
tycks mena att det måste ha hänt något mer som Isaak kan berätta om eftersom 
han hade ont i huvudet (rad 7–9). Samtidigt som hon säger ordet ”ont” (rad 8) 
stöter hon sin penna i bordet med en smäll (rad 9), vilket tycks indikera att 
hon är irriterad, liksom det faktum att hon delvis skriker ut det hon säger (rad 
1, 3 och 5). När Isaak till slut på rad 10 säger att han ”va ute länge sen”, 
responderar Dalilah ”JA” och håller ut armarna från sidorna med handflatorna 
uppåt (rad 11-12), vilket signalerar att hon menar att det inte finns något mer 
att tillägga (jfr Kendon 2004:277). Hon fullföljer dock responsen med att säga 
att ”det ä det som [är] problemet” (rad 12), vilket tycks få Isaak att vilja avsluta 
dispyten. Han gör på rad 13 både en bekräftande uppföljning i form av ”okej” 
och en verbal godkännande uppföljning som inkluderar en värdering när han 
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Exempel 9.7 Verbal och icke-verbal uppföljning godkännande (ur samtal 12) 

1 DAL: kan du besKRIVA LITE ↗MER 
2 ISA: om vadå 
3 DAL: OM DITT ÖGONBLICK 
4 ISA: jag hade ont i huvudet 
5 DAL: BARA ⌈det måste-⌉≋ 
6 ISA: ja  va  ⌊ tror  du  ⌋ 
7 DAL: ≋det måste ju hända nånting för att du hade  

 8 ⌈          ont      i     huvudet ⌉  
9  ⌊((stöter sin penna i bordet med flera smällar))⌋46 

 
10 ISA: vad ska jag veta jag va ute länge sen- 
11 DAL: ↗JA ((håller ut armarna i en gest från sidorna med≋

  
12  ≋handflatorna uppåt)) det ä det som problemet 

➔13 ISA:   ⌈ okej  bra  ⌉≋ 

                                                      
46 Observera att ovaler har lagts på bilderna för att dölja trycket på Dalilahs tröja, inte för att indikera 
någon gest. 
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10 Identitetskonstruktioner i 
gruppsamtal 

Resultatet av hur de flerspråkiga eleverna konstruerar olika identiteter för sig 
själva och varandra i de inspelade gruppsamtalen redovisas nedan, för att 
besvara avhandlingens andra forskningsfråga: Hur konstrueras de flerspråkiga 
elevernas diskursiva, situerade och bärbara identiteter genom språk-
handlingar i gruppsamtalen?  

I följande kapitel görs en syntes av föregående språkhandlingsanalyser 
(kap 6–9), på vilka Zimmermans teori om identitetskonstruktion (1998) 
appliceras. Denna teori har tidigare beskrivits i avsnitt 2.3, men kortfattat kan 
diskursiva identiteter ses konstrueras tur för tur under ett samtals gång. Dessa 
identiteter är därmed flexibla och föränderliga, som t.ex. talare eller lyssnare. 
Diskursiva identiteter bygger i sin tur upp situerade identiteter, vilka är av 
situationskontexten mer givna, som t.ex. läkare och patient, eller mindre givna 
som t.ex. organisatör eller sabotör. Både identitetsdimensionerna diskursiva 
och situerade kan i sin tur påverka och påverkas av bärbara identiteter, som 
t.ex. etnicitet, kön och ålder, vilka följer med deltagare från en situation till en 
annan och utgör en bakgrund för deras övriga identitetsdimensioner, men som 
inte alltid relevantgörs i interaktionen deltagarna emellan. Fokuselevernas 
konstruktioner av diskursiva identiteter i gruppsamtalen redogörs för i avsnitt 
10.1, deras konstruktioner av situerade identiteter redovisas i avsnitt 10.2 och 
deras konstruktioner av bärbara identiteter redogörs för i avsnitt 10.3. 

Utgångspunkten för analysen av identitetskonstruktion är att det inte är 
något ensamarbete att konstruera identiteter, utan det sker i samspel mellan 
eleverna. Det innebär att en individ både kan konstrueras av andra och 
samtidigt konstruera en viss identitet för sig själv, och ibland sammanfaller 
identiteterna, ibland inte. Jag kommer emellertid fortsättningsvis att skriva 
t.ex. att ”X konstruerar diskursiv/ situerad/bärbar identitet för sig som xxx”, 
men menar då att ”X konstruerar sin identitet i samspel med de andra 
deltagarna”. 

10.1 Diskursiva identiteter i gruppsamtal 
Jag ser alltså identiteter som något man gör, d.v.s. som processer som 
konstrueras i och genom individers språkbruk. Konstruktioner av diskursiva 
identiteter, som skapas på interaktionens mikronivå, ser jag därmed som nära 
sammanbundna med individers bruk av olika språkhandlingar, utifrån Tsuis 
Exchange Structure Model (1994) med mina modifieringar. Här i avsnitt 10.1 
kommer jag alltså att undersöka relationerna mellan identiteter på mikronivå 
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Isaak och Branka gör endast språkhandlingen uppföljning bekräftelse två 
gånger vardera och för Brankas del gäller att hon gör båda två i samtal 1 där 
varken Isaak eller Dalilah deltar. Den ena gången gör hon det verbalt i form 
av ett ”okej”, men den andra gången gör hon det icke-verbalt genom att nicka 
som en bekräftelse på att hon har tagit emot föregående talares tur.  

För Isaaks del gäller att han en av gångerna gör språkhandlingen 
uppföljning bekräftelse som en kodväxling på engelska, vilket sker i samtal 8. 
Det är emellertid enda gången som någon använder en kodväxling i 
uppföljande språkhandlingar. 

Den näst vanligaste uppföljande språkhandlingen i materialet är 
uppföljning godkännande. Dalilah gör den fyra gånger verbalt i form av ”jaha” 
eller som en något längre kommentarer om det föregående talare just har sagt, 
vilket sker ett par gånger. Isaak gör samma språkhandling tre gånger. Både 
när han gör uppföljning godkännande verbalt och icke-verbalt inkluderar 
skiljer han sig från Dalilah genom att han samtidigt gör värderingar och visar 
uppskattning i uppföljningarna, dels genom applådliknande klappningar och 
dels genom värderande ord som ”bra” eller ”mycket bra”. Branka gör däremot 
inte språkhandlingen uppföljning godkännande någon gång under 
gruppsamtalen. Inte heller görs språkhandlingen uppföljning medgivande 
någon gång under samtalen av någon av deltagarna.   
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språkhandlingar de gör i interaktionerna, grundade i Tsuis ESM-modell 
(1994) med mina modifieringar. Jag antar alltså att utförandet av en 
språkhandling visar vilken diskursiv identitet talaren eller utföraren 
konstruerar. Jag har funnit att de tre fokuseleverna i de 21 gruppsamtalen 
sammantaget konstruerar 812 diskursiva identiteter, varav ett drygt 30-tal 
olika sådana identiteter. Dessa kan delas in i grupperna initierare, respondent 
och uppföljare, vilka först beskrivs översiktligt i tur och ordning nedan (se 
avsnitt 10.1.1, 10.1.2 och 10.1.3). Därefter kommer jag att beskriva hur 
eleverna sekventiellt konstruerar olika typer av dessa identiteter under 
gruppsamtalens gång (se avsnitt 10.1.4, där jag också beskriver hur urvalet av 
de identiteter som presenteras har gjorts).  

10.1.1 Initierare  
Den diskursiva identiteten initierare innebär att en samtalsdeltagare som 
ikläder sig denna diskursiva roll sätter upp vissa förväntningar på övriga 
deltagares identitetskonstruktioner, eftersom någon annan förväntas ikläda sig 
den diskursiva rollen som respondent på initierarens initiativ. Det innebär att 
den diskursiva identiteten som initierare på något sätt är en friare identitet än 
den som respondent, eftersom initieraren har rätten att starta upp ett 
interaktionellt utbyte, vilket respondenten inte har. Den som har konstruerat 
sig som initierare kan också inta rollen som uppföljare av någon annans 
respons, vilket inte en respondent kan göra. Däremot kan en deltagare som 
inte konstruerat sig varken som initierare eller respondent konstruera diskursiv 
identitet för sig som uppföljare i samtalet, såvida inte eventuella institutionella 
ramar sätter käppar i hjulet för någon annan än initieraren att göra 
uppföljningar, se vidare avsnitt 10.1.3. 

Fokuseleverna konstruerar tillsammans 19 olika typer av diskursiva 
identiteter som initierare för sig och varandra i gruppsamtalen, se Tabell 10.1 
nedan. Siffrorna i tabellen motsvarar det antal initierande språkhandlingar 
eleverna gör i gruppsamtalen, vilket innebär att de samtidigt som 
språkhandlingarna utförs konstruerar de diskursiva identiteterna till vänster i 
tabellen. 

 
Tabell 10.1 Diskursiva identiteter som bygger på initierande språkhandlingar 

Diskursiv identitet Isaak Dalilah Branka 
Initierare, 
varav: 

140 280 35 

Initierande 
berättelseintroduktör 

2 1447 1 

                                                      
47 Antalet gånger Dalilah konstruerar sig som berättelseintroduktör överstiger antalet gånger hon 
konstruerar sig som initierande dagboksrapportör, för att hon vid två tillfällen konstruerar sig som 
berättelseintroduktör dubbla gånger innan hon börjar sin dagboksrapportering. En berättelse-
introduktion fungerar som ett s.k. företal som förbereder för en senare ”egentlig” handling (Lindström 
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och språkhandlingar. Precis som bruket av språkhandlingar är flexibelt och 
kan förändras tur för tur, och även inom turer i pågående interaktion, är också 
diskursiva identiteter flexibla och föränderliga lika ofta i ett samtal (se avsnitt 
2.3.3).  

Liksom samtal kan ses utvecklas enligt det s.k. IRU-mönstret kan då även 
diskursiva identiteter ses konstrueras och utvecklas enligt samma mönster. 
Interaktionellt står I för INITIATIV, d.v.s. den inledande turen i ett utbyte 
samtalsdeltagare emellan. Den som gör språkhandlingen initiativ konstruerar 
på samma gång diskursiv identitet för sig som INITIERARE (markerat med I 
i transkriptionerna i följande avsnitt). Efter ett initiativ i en interaktion följer 
vanligtvis en RESPONS, vilken yttras av en annan deltagare som samtidigt 
konstruerar diskursiv identitet för sig som RESPONDENT (markerat med R i 
transkriptionerna i följande avsnitt). I vissa utbyten följs därefter responsen 
upp genom en UPPFÖLJNING, och den individ som utför uppföljningen 
konstruerar sig samtidigt som UPPFÖLJARE (markerat med U i följande 
transkriptioner). Därav kan IRU-mönstret sägas vara giltigt både för 
interaktionskonstruktion och för identitetskonstruktion av diskursiva 
identiteter och det är tydligt att bådadera bygger på samarbete deltagare 
emellan. Att göra språkhandlingarna initiativ och respons i ett samtal är 
obligatoriskt för att samtalet ska komma till stånd, annars sker inget utbyte 
mellan samtalsdeltagarna, men att göra språkhandlingen uppföljning är 
frivilligt, vilket därmed också gör konstruktionen av diskursiv identitet som 
uppföljare frivillig för samtalsdeltagare. Det kan tilläggas att det inte är 
möjligt för en respondent att göra en uppföljning på sin egen respons, varför 
det inte heller är möjligt för en respondent att konstruera diskursiv identitet 
för sig som uppföljare. 

Andra forskare som t.ex. Goodwin (1990), Kyratzis m.fl. (2001) och 
Griswold (2007) har undersökt vad barn gör via en viss typ av 
språkhandlingar, vilket kan relateras till min undersökning av vad elever i 
lärarlösa gruppsamtal gör via språkhandlingar. De andra forskarna undersöker 
emellertid inte explicit de diskursiva identiteter barnen gör, utan beskriver 
istället de relationer barnen skapar till varandra. Det kan vara relationer som 
t.ex. dominans och underordning, vilket skapas genom barnens bruk av 
direktiv med och utan hot, samt i språkhandlingar med förklaringar och 
rättfärdiggörelser (Kyratzis m.fl. 2001), i responderande språkhandlingar som 
inbegriper rättfärdiggörelser, förnekelser och förolämpningar (Goodwin 
1990) och genom språkhandlingar med deklarativer som fungerar som 
direktiv i interaktionen mellan barnen (Griswold 2007). Zimmerman 
benämner däremot explicit i sin undersökning av telefonsamtal till 
larmcentralen olika diskursiva identiteter som deltagare kan konstruera i 
interaktion, t.ex. talare, lyssnare, frågeställare eller svarare (1998:92, min 
översättning). Även jag kommer att benämna de specifika diskursiva 
identiteter som jag finner att mina elever konstruerar. Jag gör det utifrån de 
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språkhandlingar de gör i interaktionerna, grundade i Tsuis ESM-modell 
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Initierare av rådgivande råd 4 43 6 
Initierare av tvingande 
direktiv 

5 44 – 

varav: 
Initierare av tvingande 
direktiv med hot 

– 3 – 

Initierare av tvingande 
direktiv med våld 

– 9 – 

 
Tabellen ovan visar att Dalilah är den fokuselev som konstruerar diskursiv 
identitet för sig som initierare allra oftast i gruppsamtalen. Hon gör det dubbelt 
så ofta som Isaak och åtta gånger mer än Branka. Elevernas diskursiva 
identiteter konstrueras som initierande rapportörer, värderare, 
känsloförmedlare, informationssökare, bekräftelsesökare, efterfrågare av 
någons handlingar och som direktivgivare. Hur dessa identitetskonstruktioner 
görs beskrivs i avsnitt 10.1.4, men närmast beskrivs den typ av diskursiv 
identitetskonstruktion som vanligen efterföljer en annan deltagares 
konstruktion av diskursiv identitet som initierare, nämligen respondent, se 
nedan.  
 

10.1.2 Respondent 
Den diskursiva identiteten respondent innebär att en person mer eller mindre 
explicit tilldelas denna identitet av den som har konstruerat diskursiv identitet 
för sig som initierare i föregående tur. Det betyder att någon annan sätter 
gränserna för vilka möjligheter respondenten har att göra sin identitet. 
Konstruktionen av den diskursiva identiteten respondent kan trots eventuella 
begränsningar göras på en mängd olika sätt och sammantaget konstruerar de 
tre fokuseleverna 14 olika typer av responderande identiteter tillsammans i 
gruppsamtalen. Dessa identitetskonstruktioner bygger på de responderande 
språkhandlingar som eleverna gör på givna initiativ i gruppinteraktionerna. 
Varje responderande språkhandling ser jag motsvara en viss diskursiv identitet 
som syns till vänster i tabellen. Siffrorna till höger i tabellen visar hur många 
gånger eleverna konstruerar dessa identiteter för sig själva och varandra i 
gruppsamtalen, se nedan. 
 
Tabell 10.2 Diskursiva identiteter som bygger på responderande språkhandlingar 

Diskursiv identitet Isaak Dalilah Branka 
Respondent, varav: 95 82 98 

Givare av prefererad 
respons, 
varav:  

49 60 52 
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Initierande dagboksrapportör 8 12 2 
Initierare av rapport annat 22 25 5 
    
Initierande värderare av andra 
och utdelare av negativ kritik 

3 7 – 

Initierande värderare positiv 
bedömning ej riktad till talare 
eller lyssnare 

2 – – 

Initierande värderare negativ 
bedömning ej riktad till talare 
eller lyssnare 

1 1 – 

Initierande värderare positiv 
bedömning ej riktad till talare 
eller lyssnare 

– – 1 

    
Initierare av expressiv positiv 
känsla 

– 2 – 

Initierare av expressiv negativ 
känsla 

8 8 3 

Initierare av expressiv 
artighetsfras avsked 

– 2 – 

    
Initierande eliciterande 
informationssökande 
frågeställare 

43 84 6 

Initierande eliciterande 
bekräftelsesökare 

17 6 1 

    
Initierare av begäran/ förslag  
be om lov 

– 1 3 

Initierare av begäran/ förslag 
erbjuda hjälp 

1 1 – 

Initierare av begäran/ förslag 
erbjuda löfte 

2 – – 

Initierande efterfrågare av 
någons handlingar 

_ 8 _ 

    
Initierare av direktiv,  
varav: 

9 87 6 

                                                      
2008:184), i dessa fall en dagboksrapportering. När eleverna konstruerar diskursiva identiteter som 
berättelseintroduktörer i mina samtal förbereder de lyssnarna på att en berättelse följer, vilket därmed 
möjliggör för talaren att få tala till ett urskiljbart slut utan att bli avbruten.  
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Givare av disprefererad 
respons med expressiv 
positiv känsla 

2 – 1 

Givare av disprefererad 
respons med expressiv 
negativ känsla 

2 1 – 

    
Uppskjutare av respons 8 1 9 

    
Icke-svarare 8 4 16 

 
Ovanstående tabell visar att eleverna konstruerar diskursiva identiteter både 
som givare av prefererade och av disprefererade responser för sig och 
varandra. De konstruerar sig t.ex. som givare av prefererade responderande 
rapporter, värderingar och känslor, och som givare av disprefererade 
responderande rapporter, känsloförmedlare, responsuppskjutare och icke-
svarare.  

Tabellen visar också att Branka är den elev som oftast konstruerar 
diskursiv identitet som respondent i gruppsamtalen. Hon gör det 98 gånger, 
men är relativt tätt följd av Isaak som gör det 95 gånger och Dalilah som gör 
det 82 gånger. Siffrorna deltagarna emellan är närliggande, men procentuellt 
sett är Branka alltså den som konstruerar en diskursiv identitet som respondent 
allra mest, nämligen i 69 % av sina konstruktioner av diskursiv identitet, 
medan Isaak bara gör det i 37 % och Dalilah endast i 20 % av sina 
konstruktioner av diskursiv identitet. Brankas diskursiva identiteter består 
alltså till övervägande del av konstruktionen som respondent, vilket hon alltså 
gör i mycket högre grad än de andra deltagarna. Hur fokuseleverna konstruerar 
dessa diskursiva identiteter beskrivs närmare i avsnitt 10.1.4. En deltagares 
konstruktion av diskursiv identitet som respondent kan leda till att den 
deltagare som konstruerade sig som initierare, eller någon annan deltagare, 
förutom respondenten, därefter konstruerar diskursiv identitet som uppföljare, 
se nedan.  
 

10.1.3 Uppföljare 
Den diskursiva identiteten uppföljare kan endast konstrueras under premissen 
att någon deltagare först har konstruerat diskursiv identitet som initierare och 
någon annan därpå har konstruerat sig som respondent. Därefter kan den som 
först konstruerade sig som initierare, eller någon annan deltagare konstruera 
sig som uppföljare av respondentens respons. Denna sorts diskursiva identitet 
kan därmed sägas vara den minst fria och mest begränsade identitetstypen, 
men den är inte på något sätt obligatorisk och görs därför inte i alla samtal. 
Att en lärare konstruerar diskursiv identitet för sig som uppföljare i samtal 
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Givare av prefererad 
respons med 
dagboksrapport 

10 3 7 

Givare av prefererad 
respons med 
berättelseintroduktion 

2 1 4 

Givare av prefererad 
respons med rapport av 
annat 

22 29 20 

    
Givare av prefererad 
respons värdering av 
andra positiv 
komplimang 

2 – – 

Givare av prefererad 
respons 
värdering/bedömning ej 
riktad till talare eller 
lyssnare 

– 4 – 

    
Givare av prefererad 
respons med expressiv 
positiv känsla 

2 5 9 

Givare av prefererad 
respons med expressiv 
negativ känsla 

5 2 – 

    
Givare av disprefererad 
respons, 
varav: 

34 15 43 

Givare av disprefererad 
respons med 
berättelseintroduktion 

1 – – 

Givare av disprefererad 
respons rapport annan 

9 8 10 

    
Givare av disprefererad 
respons värdering av 
andra negativ kritik 

– 1 – 
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de olika diskursiva identitetskategorierna initierare, respondent och 
uppföljare, eftersom dessa står i ett reciprokt förhållande till varandra och 
därmed är mer eller mindre beroende av varandra för sin existens. Möjligen 
skulle en individ ensam kunna konstruera diskursiv identitet för sig som 
initierare, men initiativet skulle bli hängande i luften och ingen interaktion 
skulle komma till stånd om inte fler individer fanns i initierarens närhet, som 
i sin tur kunde konstrueras och konstruera diskursiva identiteter under 
interaktionens gång. Därför kommer alltså redovisningen av konstruerandet 
av de tre diskursiva identitetskategorierna att sammanföras i beskrivningarna 
nedan. Jag kommer när det är möjligt att sätta upp dem i förhållande till 
varandra så att det samspel som uppstår mellan deltagarna i konstruktionen av 
de olika identiteterna tydliggörs, eftersom en deltagares identitetskonstruktion 
sätter upp ramar för vad en annan eller flera andra deltagare kan göra med och 
i sina identitetskonstruktioner o.s.v. Se nedan. 
 

10.1.4.1 Initierande dagboksrapportör, informationssökande 
frågeställare och respondent 

Initierande dagboksrapportör, informationssökande frågeställare och 
respondent är tre möjliga diskursiva identiteter som här är av situationen givna 
eftersom eleverna har fått i uppdrag att läsa upp eller återberätta sina 
dagbokstexter för varandra, ställa frågor om texterna och besvara frågorna. 
Det är också situationellt givet att konstruktionen av dessa diskursiva 
identiteter bör följa i nämnd ordning eftersom rapporten ur en dagbok måste 
göras inledningsvis för att man sedan ska kunna ställa frågor om texten och 
slutligen besvara dem. Naturligtvis kan också andra frågor ställas, vilka då får 
svar som inte rör dagbokstexten när eleverna konstruerar diskursiva identiteter 
som frågeställare och respondenter, men nedan lyfts enbart konstruktioner av 
diskursiv identitet som informationssökande frågeställare gällande 
dagbokstext och respondent på frågor gällande dagbokstexterna fram. Den 
som konstruerar diskursiv identitet för sig som respondent kan visserligen 
göra det som givare av prefererade eller disprefererade responser, oavsett vad 
frågorna och responserna rör för innehåll, se nedan. 

Dalilah visar sig vara den fokuselev som konstruerar diskursiv identitet 
som initierare för sig i gruppsamtalen flest gånger som initierande 
dagboksrapportör. Hon gör det tolv gånger och Isaak gör det nio gånger, men 
Branka gör det däremot bara två gånger. I Exempel 10.1 nedan ses Dalilah 
konstruera denna diskursiva identitet. Exemplet föregås av att Isaak har läst 
upp sin dagbokstext och Dalilah har ställt frågor till honom om texten.  
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med elever brukar emellertid vara mycket vanligt förekommande, och sådana 
diskursiva identitetskonstruktioner görs även i lärarens frånvaro av eleverna i 
de inspelade lärarlösa gruppsamtalen. I Tabell 10.3 nedan syns de fall när 
fokuseleverna konstruerar dessa identiteter av två olika sorter, vilka syns till 
vänster i tabellen. Siffrorna i tabellen motsvarar antalet förekomster av 
respektive identitetskonstruktion hos respektive deltagare, och dessa 
identitetskonstruktioner bygger på motsvarande uppföljande språkhandlingar 
som görs i gruppsamtalen, se nedan. 

 
Tabell 10.3 Diskursiva identiteter som bygger på uppföljande språkhandlingar 

Diskursiv identitet Isaak Dalilah Branka 
Uppföljare,  
varav: 

5 31 2 

Bekräftande uppföljare  2 25 2 
Godkännande 
uppföljare  

3 6 – 

 
Av ovanstående tabell framgår att eleverna inte konstruerar diskursiv identitet 
som uppföljare särskilt mycket i gruppsamtalen, men det förekommer ändå 38 
gånger, varav Dalilah står för drygt 80 % av dessa identitetskonstruktioner. 
Hon konstruerar främst diskursiv identitet för sig som bekräftande uppföljare 
(25 gånger) men också som godkännande uppföljare ett litet antal gånger i 
gruppsamtalen (6 gånger). Trots att Dalilah dominerar konstruerandet av 
diskursiv identitet som uppföljare konstruerar sig även de andra två 
fokuseleverna som uppföljare ett litet antal gånger vardera i gruppsamtalen, 
vilket jag återkommer till i avsnittet nedan. 

10.1.4 Diskursiva identiteter – framträdande mönster 
Konstruktion av identiteter är som sagt inget ensamarbete, oavsett vilken 
identitetsnivå som konstrueras, och vid samarbetet skapas mönster för hur 
identitetskonstruktionen går till. De mönster för identitetskonstruktion som 
uppstår i de 21 inspelade lärarlösa gruppsamtalen lyfts ut i nedanstående 
avsnitt och jag beskriver när, hur och varför48 eleverna konstruerar olika 
diskursiva identiteter för sig själva och varandra i gruppsamtalen, samt vilka 
följder de olika konstruktionerna får. Urvalet av de diskursiva 
identitetskonstruktioner som lyfts ut ur gruppsamtalen är gjort så att särskilt 
framträdande och på andra sätt intressanta diskursiva identiteteter som är 
karaktäristiska och utmärkande för de olika fokuseleverna och 
samtalssituationerna redogörs för. Jag kommer i beskrivningen att beakta alla 

                                                      
48 Varför en viss identitet konstrueras kan här endast besvaras utifrån vad som är synligt i interaktionen, 
d.v.s. utifrån de sekventiella turtagningsmönster som förekommer i interaktionen, inte utifrån vad 
deltagarna själva har för eventuella avsikter med en viss identitetskonstruktion.  
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48 Varför en viss identitet konstrueras kan här endast besvaras utifrån vad som är synligt i interaktionen, 
d.v.s. utifrån de sekventiella turtagningsmönster som förekommer i interaktionen, inte utifrån vad 
deltagarna själva har för eventuella avsikter med en viss identitetskonstruktion.  
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Isaak återigen upprepade gånger konstruerar diskursiv identitet som 
initierande informationssökande frågeställare (rad 19, 21, 24, 26 och 29) och 
Dalilah konstruerar diskursiv identitet som givare av prefererade responser 
(rad 20, 22–23, 25, 27–28, 30), men dessa gånger med mer informativt 
innehåll i svaren än på rad 18.  

Branka deltar visserligen inte i utbytet av frågor och responser i exemplet 
ovan, men hon är den elev som trots allt oftast konstruerar diskursiv identitet 
som responsgivare i gruppsamtalen. Hon gör det 98 gånger, men är relativt 
tätt följd av Isaak som gör det 95 gånger och Dalilah som gör det 82 gånger. 
Siffrorna deltagarna emellan är närliggande, men procentuellt sett är Branka 
alltså den som konstruerar en diskursiv identitet som responsgivare allra mest, 
nämligen i 69 % av sina konstruktioner av diskursiv identitet, medan Isaak 
bara gör det i 37 % och Dalilah endast i 20 % av sina konstruktioner av 
diskursiv identitet. I Exempel 10.2 nedan kan bl.a. ses hur Branka konstruerar 
diskursiv identitet för sig som respondent i form av givare av prefererad 
respons ett par gånger. Exemplet föregås av att Branka har läst upp sin 
dagbokstext och berättat att hon varit med familjen och grillat i helgen som 
gått. 
 
Exempel 10.2 Initierande informationssökande frågeställare och svarare (ur samtal 
12) 

I  1 DAL: ☺vad grillade ni☺ 
R  2 BRA: ((harkling)) vi grillade korv å sånt 
I  3 DAL: va va de ni VA var det ni grillade (xxx) 
I  4 BRA: var vi grillade nånstans 
R  5 DAL: ja 
R  6 BRA: på en koloni 
I  7 DAL: ∬vem e det∬ 
R  8 ISA: asså det är inte någon dett ⌈ ställe ⌉ 
I  9 DAL: ⌊kan du⌋ berätta lite mer 
 10  om ögonblicket BARA OM DU VILL 
R  11 BRA: nä ((rynkar näsan)) jag vill inte  

 
Exemplet ovan visar hur Branka konstruerar diskursiv identitet som 
respondent, men också någon gång som frågeställare. Inledningsvis är det 
däremot Dalilah som konstruerar sig som frågeställare. Det sker först på rad 1 
när hon konstruerar en diskursiv identitet för sig som initierande 
informationssökande frågeställare och frågar vad Branka och hennes familj 
grillade. Branka konstruerar då den diskursiva identiteten givare av 
prefererad respons för sig när hon svarar att de ”grillade korv å sånt” (rad 2), 
men frågan hon därefter får av Dalilah på rad 3 uttrycks något otydligt när 
Dalilah ånyo konstruerar diskursiv identitet som informationssökande 
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Exempel 10.1 Initierande dagboksrapportör, initierande informationssökande 
frågeställare och respondent (ur samtal 11) 

1 DAL: övriga frågor är det nån som vill sätta övriga frågor 
2 ISA: °ingen° (.) 

I 3 DAL: jag (x) ⌈      e:            ⌉ 
4 ⌊((drar upp axlarna))⌋ det va lördag den tolfte oktober 
5 det va det va kväll och kallt ute (epa) mamma sa att vi kunde 
6 resa nånstans på jullovet fast först var vi tvungna att fråga  
7 pappa och e:a han sa att vi kunde eller mamma frågade om vi 
8 kunde frå- (eig) och ⌈åka till Satilen⌉≋  
9 ISA:  |((gör gester och miner medan Dalilah 
10 pratar))  | 
11 ⌊((knuffar till Isaak med armbågen i  
12 sidan))   ⌋≋ och vi hittade som ä 
13  vahetede resetid som är de e i jullovet exakt (.) och e vi ska va 
14 där en två veckor och en halv och em fast vi måste allihopa 
15 måste samla in pe- måste samla in pengar förutom min 
16 lillasyster och e: jag ska få se mina kusiner för första gången  

I  17 ISA: vad tänkte du när det hände 
R 18 DAL: inget 

 I 19 ISA: e hur kändes det när de hä- när det hände 
 R 20 DAL: um bra 
 I 21 ISA: varför 
 R 22 DAL: (1.0) e det va som jag berättade nyss att jag får se mina kusiner 

23 för första gången 
 I 24 ISA: varför valde du just det här ögonblicket 
 R 25 DAL: för att e det e roligt 
 I 26 ISA: var du ensam eller var det flera personer med 
 R 27 DAL: flera personer det var jag mamma storastyster och lillasyster 

28  ⌈och °pappa också°⌉ 
 I 29 ISA: ⌊ hur        rea⌋gerade i så fall de andra som var med 
 R 30 DAL: e dom ↗va:↘ ja dom va också glada som (x) 
 
Ovanstående exempel visar att Dalilah på rad 3 tar ett nytt initiativ och 
konstruerar en diskursiv identitet som initierande dagboksrapportör för sig 
samt återberättar hela sin dagbokstext för kamraterna (rad 3–16). Isaak 
konstruerar därefter diskursiv identitet för sig som initierande 
informationssökande frågeställare när han på rad 17 frågar Dalilah vad hon 
tänkte på när det hon just berättat hände, vilket får till följd att Dalilah i nästa 
tur konstruerar diskursiv identitet för sig om respondent i form av givare av 
prefererad respons när hon, om än mycket kortfattat, svarar ”inget” (rad 18). 
Därefter följer ett långt utbyte med frågor och svar i samtalet, under vilket 
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”mitt ögonblick va att” (rad 2). Sådana berättelseintroduktioner görs ofta för 
att tillskansa sig ordentligt med talutrymme och minska risken att bli avbruten 
under sin berättelse (Lindström 2008:185–186). Branka tycks dock inte 
konstruera denna diskursiva identitet för sig för att försäkra sig om att få 
mycket talutrymme, eftersom hennes dagboksrapporter generellt sett är 
mycket korta. I exemplet ovan konstruerar hon diskursiv identitet för sig som 
givare av prefererad respons med dagboksrapport mycket kortfattat när hon 
endast säger att hon var ute och grillade och lekte med sina kusiner i lördags 
(rad 2–3). 

 

10.1.4.2 Initierare och givare av disprefererade responser 
Ovan har exempel på hur eleverna konstruerar diskursiva identiteter för sig 
som givare av prefererade responser lyfts fram, men det förekommer även att 
de konstruerar sig som givare av disprefererade responser. I nästan hälften av 
sina responser konstruerar Branka sig som detta i form av uppskjutare och 
givare av icke-svar, vilket är utmärkande för henne eftersom Isaak bara 
konstruerar diskursiv identitet som givare av disprefererade responser i en 
tredjedel av de fall han konstruerar sig som respondent och Dalilah bara gör 
det i en femtedel av sina fall.  

 
Uppskjutare 
Nio av de gånger som Branka konstruerar diskursiv identitet för sig som 
givare av disprefererad respons gör hon det som uppskjutare, vilket innebär 
att hon istället för att ge en prefererad respons skjuter upp responsen och 
svarar att hon inte vet, eller inte har en aning, se Exempel 10.4 nedan. 
Exemplet föregås av att Branka just har läst upp sin dagbokstext när Dalilah 
ställer en fråga till henne. 

 
Exempel 10.4 Initierande informationssökande frågeställare och responderande 
uppskjutare (ur samtal 12) 

I  1 DAL: ((tittar på Branka)) &☺vad tänkte du på när det hände 
2  Branka☺& 
3 ISA:  ((dansar med överkroppen)) 

R  4 BRA: ingen aning 
5 DAL: &☺hur kän⌈des det när det hände Branka☺&⌉ 
6 ISA:            ⌊((dansar med överkroppen, blicken vänd mot 
7   fönstret))  ⌋≋ 
8 BRA: bra 
9 DAL: &å varför är det vahete ä det bra Branka & 
10 BRA: mina kusiner ⌈               va          här                    ⌉ 
11 ISA:                       ⌊((gör två pussminer mot fönstret))⌋ 
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frågeställare och undrar ”va va de ni VA var det ni grillade”, varför Branka 
inte genast konstruerar diskursiv identitet som givare av prefererad respons, 
utan istället intar en diskursiv identitet som initierande frågeställare som 
söker förtydligande (rad 4). Branka tycks upprepa Dalilahs fråga för att 
försäkra sig om att hon har förstått rätt. Hennes fråga får till följd att de 
diskursiva rollerna nu är ombytta. Branka har konstruerat sig som frågeställare 
och Dalilah konstruerar sig som respondent och svarar ”ja” (rad 5), varpå 
rollerna återigen skiftar och Branka konstruerar en diskursiv identitet för sig 
som givare av en prefererad respons när hon svarar att de grillade ”på en 
koloni” (rad 6). Brankas respons leder till att Dalilah ännu en gång konstruerar 
en diskursiv identitet som informationssökande frågeställare för sig när hon 
frågar ”vem e det” (rad 7), vilket Isaak besvarar i Brankas ställe när han på 
rad 8 konstruerar den diskursiva identiteten givare av prefererad respons och 
svarar ”asså det är inte någon dett ställe”, för att reda ut Dalilahs 
missuppfattning. I utbytet ovan syns tydligt hur flyktiga och flexibla de 
diskursiva identiteterna är. De skiftar tur för tur och en deltagare som kan 
förväntas konstruera sig som respondent kan t.ex. plötsligt konstruera sig som 
frågeställare istället, vilket får till följd att den ursprungliga frågeställaren, 
eller någon annan deltagare, istället konstrueras som respondent.  

När det gäller konstruktion av diskursiv identitet som responderande 
dagboksrapportör konstruerar sig Branka som respondent i form av givare av 
prefererade responser innehållande dagboksrapporter sju gånger, och ibland 
också som responderande berättelseintroduktör fyra gånger. Isaak och 
Dalilah konstruerar däremot sådana diskursiva identiteter nio (varav en med 
en berättelseintroduktion) respektive tre (varav en med en berättelse-
introduktion) gånger vardera i gruppsamtalen. I Exempel 10.3 nedan kan 
Branka ses konstruera dessa diskursiva identiteter, på uppmaning av Isaak. 
 
Exempel 10.3 Givare av prefererad respons med berättelseintroduktion och 
dagboksrapport (ur samtal 11) 

I  1 ISA: så Branka din tur 
R 2 BRA: mitt ögonblick va att på lördags va mina kusiner  

3 här å ⌈vi grillade å vi va ute å lekte↗⌉ 
4 ISA: ⌊ ((dansar med överkroppen)) ⌋ 
5 DAL: ((knuffar till Isaak med armbågen i sidan, försöker ta hans  
6  hand under bordet)) e: (1.5)  
7 vad tänkte du på när det hände 
8 BRA: (2.0) °ingen aning° 
 

Ovanstående exempel visar att Branka efter Isaaks initierande direktiv läser 
upp sin dagbokstext och inleder med att konstruera diskursiv identitet för sig 
som givare av prefererad respons med berättelseintroduktion, när hon säger 
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trots allt gör genom att konstruera diskursiv identitet för sig som uppskjutare 
och svarar ”jag vet inte”. Det kan tilläggas att även Isaak konstruerar diskursiv 
identitet för sig som uppskjutare åtta gånger i gruppsamtalen, men det väcker 
inga särskilda reaktioner från Dalilahs sida, kanske för att Isaak totalt sett 
konstruerar sig som givare av disprefererade responser betydligt färre gånger 
än Branka gör det i gruppsamtalen. Dalilah konstruerar däremot bara diskursiv 
identitet för sig som uppskjutare en enda gång i gruppsamtalen .  

 
Givare av icke-svar 
Genom ytterligare språkhandlingar i form av disprefererade responser 
konstruerar Branka också diskursiv identitet för sig som givare av icke-svar. 
Dessa icke-svar bromsar upp interaktionen och tystnad uppstår i samtalen. 
Branka konstruerar sig som givare av icke-svar så ofta som 16 gånger i 
gruppsamtalen, medan Isaak bara gör det hälften så ofta och Dalilah endast en 
fjärdedel så ofta som Branka. Exempel på Brankas konstruktion av diskursiv 
identitet som givare av icke-svar kan ses nedan. Exemplet inleds med att 
Dalilah delar ut ett direktiv till Branka. Av samtalet som föregår utdraget 
antyder detta direktiv att Branka ska läsa upp sin dagbokstext eftersom det 
bara är hennes tur kvar. 

 
Exempel 10.6 Konstruktion av diskursiv identitet som givare av icke-svar (ur samtal 
4) 

I 1 DAL: jaha okej Branka 
R 2 BRA: (6.9) 

3 DAL:  ∮TA TA TA DA ↘DA ↗DA ↗DA∮ KOM IGEN BÖRJA 
4  NÅN GÅNG (for alla) 
5 X: ((diktafonen stängs av)) 
 

Ovanstående exempel visar att Dalilah inledningsvis konstruerar diskursiv 
identitet för sig som initierande direktivgivare i form av rådgivande råd och 
tycks förvänta sig att Branka ska läsa upp sin dagbokstext. Branka konstruerar 
då en diskursiv identitet för sig som givare av icke-svar. Det sker eftersom 
hon inte responderar på Dalilahs initierande direktiv med att läsa upp sin 
dagbokstext, utan istället är tyst i 6,9 sekunder (rad 2), vilket i ett samtal är en 
mycket lång stund. Dalilah gör därefter ytterligare ett försök att få Branka att 
läsa upp sin dagbokstext genom att konstruera diskursiv identitet som 
direktivgivare, men utan att lyckas eftersom Branka inte responderar utan 
diktafonen stängs av (rad 3–5).  

Ett tydligt mönster som framgår av gruppinteraktionerna är att de gånger 
Branka konstruerar diskursiv identitet för sig som givare av disprefererade 
responser har Dalilah just konstruerat sig som initierande informations-
sökande frågeställare och riktat sig till Branka, men i samtal 1 där deltagarna 

 
 
 
 
 

216 

I 12 DAL: &⌈ e varför valde du just⌉ detta ögonblicket Branka & 
13 ISA: ≋ ⌊  ((slutar dansa))      ⌋ 

R 14 BRA: (1.0) ingen aning 
I  15 DAL: °jag kommer (smälla) din bok snart° 

16 DAL: e: var du ensam eller var det flera personer och hur många 
17  personer var det med 
18 BRA: det va mina kusiner mina föräldrar å mina syskon å 
19 DAL: hur mycket är det sammanlagt 
20 ISA: måste du ställa såna frågor≈ 
21 BRA: ≈typ tolv personer  

 
Av exemplet ovan framgår att Dalilah inledningsvis konstruerar sig som 
initierande informationssökande frågeställare. Branka besvarar emellertid 
inte hennes fråga med den information som eftersöks, utan istället skjuter hon 
upp att ge ett prefererat svar på frågan och konstruerar på så sätt en diskursiv 
identitet för sig som uppskjutare. Första gången det sker tycks inte Dalilah 
reagera märkbart på Brankas konstruktion av diskursiv identitet som 
uppskjutare, utan hon går vidare med sina frågor om dagbokstexten. Andra 
gången Branka konstruerar sig som uppskjutare på rad 14 reagerar emellertid 
Dalilah med att konstruera diskursiv identitet för sig som direktivgivare av 
tvingande hot (rad 15)49. Hotet verkställs dock aldrig, kanske för att Branka 
därefter konstruerar sig som givare av prefererade responser när hon 
fortsättningsvis besvarar Dalilahs frågor (rad 18–21). Att det är ett vanligt 
förekommande drag hos Branka att konstruera diskursiv identitet som givare 
av disprefererade responser i form av uppskjutningar framgår i samtal 11 av 
att Dalilah till och med innan Branka har svarat på hennes fråga uppmanar 
henne att inte konstruera sig som uppskjutare, se Exempel 10.5 nedan.  
 
Exempel 10.5 Initierande direktivgivare och responderande uppskjutare (ur samtal 
11) 

I 1 DAL: varför valde du just detta ögonblicket 
I 2 DAL: °säg inte jag säg inte att jag inte vet ⌈         x       ⌉° (svara) 
R3 BRA: ⌊jag vet inte⌋ 
  

Exemplet ovan visar att Dallah konstruerar diskursiv identitet som initierare 
två gånger innan Branka tillåts konstruera sig som respondent. Inledningsvis 
ställer Dalilah en informationssökande fråga till Branka, men det är tydligt att 
hon tror att Branka kan skjuta upp att ge någon informativ respons. Därför 
konstruerar sig Dalilah återigen som initierare och ger Branka direktivet ” säg 
inte jag säg inte att jag inte vet” innan Branka tillåts respondera, vilket hon 
                                                      
49 Det kan tilläggas att detta är den fjärde inspelning fokusgruppen gör samma dag, vilket kan vara 
det som påverkar att Dalilah gör ett tvingande hot. 
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82 DAL:  الاله اال هللا 
 la ila:ha illa lla:h 
 *det finns ingen gud utom gud* 

83 ((sträcker ut handen mot diktafonen)) 
84 ISA: det ä alltid du som ⌈           startar          ⌉ 
85 BRA:        ⌊((skjuter diktafonen över bordet  
86  mot Dalilah))                                          ⌋ 

RI5087 DAL: ((tar upp diktafonen)) eftersom att jag har teknik inte som er 
88 nördar 

R  89 ISA: du har ⌈  magic                ⌉ 
  *magi*  
90 ⌊ ((håller upp handen och viftar med fingrarna))⌋ 

I  91 ISA: tönt ((håller ut andra handen)) ☺ja skojar☺ 
92 ISA: ⌈((skrattar))⌉ 
93 BRA: ⌊((skrattar))⌋ 
94 DAL: okej ett två 
95 X: ((kameran stängs av))     

 
Av exemplet ovan framgår att Dalilah relativt tidigt i utbytet konstruerar 
diskursiv identitet för sig som initierande värderare och utdelare av negativ 
kritik när hon på rad 81 kallar kamraterna för ”nördar” eftersom de inte vet 
hur man startar diktafonen. Samtidigt som hon konstruerar diskursiv identitet 
för sig som värderare tilldelar hon Isaak och Branka diskursiva identiteter som 
värderade. Ingen av dem tycks emellertid uppfatta eller bry sig om kritiken, 
utan Isaak konstruerar sig som givare av prefererad respons på rad 84 och 
svarar Dalilah att det alltid är hon som brukar starta diktafonen, vilket 
underförstått förklarar varför varken han eller Branka vet hur man gör. Även 
något senare i samtalet, på rad 87–88, konstruerar Dalilah diskursiv identitet 
för sig som värderare och värderar ånyo kamraterna som ”nördar”. Isaak tycks 
inte ikläda sig rollen som värderad denna gång heller. En intressant jämförelse 
kan då göras med en av Bucholtz undersökningar (1999), i vilken hon visar 
att nörd inte är en identitetskategori som läggs på en av andra, utan som 
medvetet skapas av individen själv genom språket och andra sociala 
kategorier. I exemplet ovan tar Isaak alltså avstånd från att värderas som nörd 
och läggas på denna identitetskategori och konstruerar istället sig själv som 
värderare i form av värderande respondent och ger Dalilah en positiv 
komplimang när han säger ”du har magic” och håller upp och ihop ena 
handens fingrar (rad 89). Precis därefter tycks han emellertid ändra sig och 
konstruerar istället en annan sorts initierande diskursiv värderande identitet 

                                                      
50 Här gör Dalilah två språkhandlingar i samma tur och därmed också konstruktioner av två olika 
diskursiva identiteter i samma tur. 
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Iman och Eric konstruerar diskursiv identitet för sig som initierande 
informationssökande frågeställare riktade till Branka konstruerar hon sig 
däremot som givare av prefererade responser. 
 

10.1.4.3 Värderare och värderad 
Det förekommer också i gruppsamtalen att eleverna konstruerar diskursiva 
identiteter som värderare, vilket leder till att den eller det som värderas 
konstrueras som värderad eller värderat. De värderingar som görs kan vara 
av både positivt och negativt slag och de kan riktas specifikt till andra 
deltagare eller inte riktas till någon specifik talare eller lyssnare.  

Utmärkande mönster för Branka är att hon endast konstruerar diskursiv 
identitet som värderare utan att rikta sig specifikt till någon annan deltagare, 
genom att tyst skratta några gånger i samtalen. Både Isaak och Dalilah 
konstruerar sig däremot också som värderare av andra deltagare ett antal 
gånger. Dalilah gör det oftast som utdelare av negativ kritik till kamraterna, 
vilket också händer att Isaak gör, men ett utmärkande mönster för Isaak tycks 
vara att han är den enda konstruktören av diskursiv identitet i form av 
responderande värderare av andra och utdelare av positiv komplimang i 
fokusgruppen. Det sker dels när han applåderar Dalilah efter hennes 
dagboksåterberättelse och därigenom tycks ge henne vad som kan uppfattas 
som en positiv komplimang samt när han klappar efter att Dalilah tycks ha 
löst en dispyt i ett gruppsamtal. Dels gör han det i samtal 15 när han först delar 
ut en verbal positiv komplimang, men strax därefter också konstruerar 
diskursiv identitet för sig som initierande värderare och utdelare av negativ 
kritik.  

Isaak är som sagt emellertid inte ensam om att göra denna typ av diskursiv 
identitetskonstruktion som utdelare av negativ kritik, utan den görs också av 
Dalilah ett par gånger i samtalet, se Exempel 10.7 nedan. Av exemplet framgår 
också att Dalilah inte bara värderar andra, utan också sig själv, vilket hon dock 
är ensam om i gruppsamtalen. Exemplet föregås av att eleverna har haft 
problem med att starta diktafonen som ska spela in deras samtal på en ljudfil. 
 
Exempel 10.7 Initierande eller responderande värderare som ger positiv komplimang 
eller negativ kritik (ur samtal 15) 

Dalilah står framme vid kameran. Branka och Isaak sitter vid bordet. 
 

78 DAL: ((skriker)) KAN NÅN KÖRA PÅ DEN DÄR SKITEN  
79  ⌈NÅN GÅNG ((pekar på diktafonen med utsträckt hand))⌉ 
80 BRA: ⌊ ((drar upp axlarna))     ja  vet   inte   hur   man  gö:r       ⌋    

I 81 DAL: oh  my  go- vilken nördar där ä 
 *å herre gu-*  
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Sammantaget konstruerar Isaak diskursiv identitet som bekräftelsesökare 
17 gånger i gruppsamtalen. 14 av dessa gånger gör han det emellertid genom 
icke-verbala språkhandlingar. Se Exempel 10.9 nedan, vilket inleds med att 
Dalilah börjar återberätta sin dagbokstext.  

 
Exempel 10.9 Icke-verbal bekräftelsesökare och icke-verbal bekräftelsegivare (ur 
samtal 11)  

(För bilder på icke-verbala handlingar, se exempel 7.26.) 
 

1 DAL: jag (x) ⌈    e:              ⌉ 
2  ⌊((drar upp axlarna))⌋ det va lördag den tolfte oktober 
3 ⌈det va det va kväll och kallt ute ⌉ ≋ 

I 4 ISA: ⌊ ((knäcker händernas knogar)) ⌋ 
   

5 DAL: ≋(x) ⌈mamma sa att vi kunde resa nånstans på jullovet⌉≋ 
I 6 ISA:     ⌊           ((slår sin ena hand mot den andra))      ⌋ 

7 DAL: ≋fast först var vi tvungna att fråga pappa och e:a ⌈han sa att 
8  vi     kunde ⌉≋ 

I 9 ISA: ⌊((dansar  
10 med överkroppen))⌋ 
11 DAL:  ≋eller mamma frågade om vi kunde frå- (eig) och ⌈åka till 
12  Satilen⌉≋ 

I  13 ISA:          ⌊((gör 
14 miner))⌋ 

I  15 DAL:  ≋((knuffar till Isaak med armbågen i sidan)) och vi hittade 
16 som ä vahetede resetid som är de e i jullovet exakt (.) och e  
17  vi ska va där en två veckor och en halv […] 
 

Av ovanstående exempel framgår att Isaak, samtidigt som Dalilah återberättar 
sin dagbokstext, konstruerar en diskursiv identitet för sig som initierande 
bekräftelsesökare fyra gånger när han knäcker händernas knogar (rad 4), slår 
sin ena hand mot den andra (rad 6), dansar med överkroppen (rad 9–10) och 
gör miner i ansiktet (rad 13–14). Först därefter bekräftar Dalilah Isaak genom 
att konstruera diskursiv identitet för sig som bekräftelsegivare. Hon gör det 
dock inte genom en responderande språkhandling, utan genom ett initierande 
direktiv med funktionen att uppmana Isaak att sluta med de icke-verbala 
handlingar han gör, när hon knuffar till honom i sidan med sin armbåge mitt 
under sin pågående dagboksberättelse (rad 15), vilket får Isaak att upphöra 
med sina konstruktioner av diskursiv identitet som bekräftelsesökare. 
Liknande icke-verbala identitetskonstruktioner av diskursiv identitet som 
bekräftelsesökare gör Isaak i en dryg tredjedel av de 20 gruppsamtal han deltar 
i genom att blåsa i sina händer, himla med ögonen, göra pussminer, peka med 
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för sig när han på rad 91 ger Dalilah negativ kritik och kallar henne ”tönt”. 
Isaak skyndar sig emellertid att tillägga att han skojar (rad 91).  

I exemplet ovan förekommer också att Dalilah konstruerar diskursiv 
identitet för sig som värderare av sig själv. Hon gör det genom att lovorda sig 
själv på rad 87 när Branka har svarat på hennes begäran om att någon annan 
ska starta diktafonen att hon inte vet hur man gör (rad 80), och Isaak säger att 
det alltid är Dalilah som startar den (rad 84). Då konstruerar sig Dalilah som 
värderare av sig själv och utdelar lovorden ”eftersom jag har teknik” till sig 
själv (rad 87), varpå hon alltså snabbt konstruerar om sig som värderare av 
andra och delar ut negativ kritik till kamraterna när hon tillägger ”inte som er 
nördar” (rad 87–88). Båda gångerna konstrueras alltså de omtalade som 
värderade, först Dalialh själv (rad 87) och därefter Isaak och Branka (rad 87–
88). 

 

10.1.4.4 Bekräftelsesökare och bekräftelsegivare 
Likaså förekommer konstruktion av olika diskursiva identiteter som 
initierande bekräftelsesökare och initierande eller responderande 
bekräftelsegivare i gruppsamtalen. Det kan handla om att någon söker 
bekräftelse på att hen har förstått vad som nyss sagts, eller antytts i samtalet, 
eller att någon söker bekräftelse på att hen finns med som deltagare i 
grupprummet. Mönster för den förstnämnda typen av sådan diskursiv 
identitetskonstruktion visar att Dalilah gör den dubbelt så ofta som Isaak, men 
Branka gör den inte alls. Se Exempel 10.8 nedan, i vilket Isaak konstruerar sig 
som bekräftelsesökare och Dalilah som bekräftelsegivare. 
 
Exempel 10.8 Verbal bekräftelsesökare och verbal bekräftelsegivare (ur samtal 13) 

1 DAL: okej ((tittar på Isaak)) Isaak 
I  2 ISA: jag↑ 
R  3 DAL: ja typ (XXX) 

4 ISA: fjärde november jag skulle åka till Nagerbo med min 
5 syster […] 

 
Exemplet ovan visar att Dalilah inledningsvis konstruerar diskursiv identitet 
för sig som initierande direktivgivare när hon, om än implicit, råder Isaak att 
läsa upp sin dagbokstext på rad 1. Isaak utmanar då Dalilahs direktiv med att 
istället för att respondera konstruera diskursiv identitet som initierande 
eliciterande bekräftelsesökare. Han tycks vilja ha bekräftat att det är hans tur 
att läsa upp sin dagbokstext, och inte förrän Dalilah har responderat jakande 
på hans fråga konstruerar hon diskursiv identitet för sig som bekräftare när 
hon genom att respondera ”ja typ” (rad 3) bekräftar honom. Först därefter 
startar Isaak sin dagboksuppläsning (rad 4–5).  
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Sammantaget konstruerar Isaak diskursiv identitet som bekräftelsesökare 
17 gånger i gruppsamtalen. 14 av dessa gånger gör han det emellertid genom 
icke-verbala språkhandlingar. Se Exempel 10.9 nedan, vilket inleds med att 
Dalilah börjar återberätta sin dagbokstext.  

 
Exempel 10.9 Icke-verbal bekräftelsesökare och icke-verbal bekräftelsegivare (ur 
samtal 11)  

(För bilder på icke-verbala handlingar, se exempel 7.26.) 
 

1 DAL: jag (x) ⌈    e:              ⌉ 
2  ⌊((drar upp axlarna))⌋ det va lördag den tolfte oktober 
3 ⌈det va det va kväll och kallt ute ⌉ ≋ 

I 4 ISA: ⌊ ((knäcker händernas knogar)) ⌋ 
   

5 DAL: ≋(x) ⌈mamma sa att vi kunde resa nånstans på jullovet⌉≋ 
I 6 ISA:     ⌊           ((slår sin ena hand mot den andra))      ⌋ 

7 DAL: ≋fast först var vi tvungna att fråga pappa och e:a ⌈han sa att 
8  vi     kunde ⌉≋ 

I 9 ISA: ⌊((dansar  
10 med överkroppen))⌋ 
11 DAL:  ≋eller mamma frågade om vi kunde frå- (eig) och ⌈åka till 
12  Satilen⌉≋ 

I  13 ISA:          ⌊((gör 
14 miner))⌋ 

I  15 DAL:  ≋((knuffar till Isaak med armbågen i sidan)) och vi hittade 
16 som ä vahetede resetid som är de e i jullovet exakt (.) och e  
17  vi ska va där en två veckor och en halv […] 
 

Av ovanstående exempel framgår att Isaak, samtidigt som Dalilah återberättar 
sin dagbokstext, konstruerar en diskursiv identitet för sig som initierande 
bekräftelsesökare fyra gånger när han knäcker händernas knogar (rad 4), slår 
sin ena hand mot den andra (rad 6), dansar med överkroppen (rad 9–10) och 
gör miner i ansiktet (rad 13–14). Först därefter bekräftar Dalilah Isaak genom 
att konstruera diskursiv identitet för sig som bekräftelsegivare. Hon gör det 
dock inte genom en responderande språkhandling, utan genom ett initierande 
direktiv med funktionen att uppmana Isaak att sluta med de icke-verbala 
handlingar han gör, när hon knuffar till honom i sidan med sin armbåge mitt 
under sin pågående dagboksberättelse (rad 15), vilket får Isaak att upphöra 
med sina konstruktioner av diskursiv identitet som bekräftelsesökare. 
Liknande icke-verbala identitetskonstruktioner av diskursiv identitet som 
bekräftelsesökare gör Isaak i en dryg tredjedel av de 20 gruppsamtal han deltar 
i genom att blåsa i sina händer, himla med ögonen, göra pussminer, peka med 
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för sig när han på rad 91 ger Dalilah negativ kritik och kallar henne ”tönt”. 
Isaak skyndar sig emellertid att tillägga att han skojar (rad 91).  

I exemplet ovan förekommer också att Dalilah konstruerar diskursiv 
identitet för sig som värderare av sig själv. Hon gör det genom att lovorda sig 
själv på rad 87 när Branka har svarat på hennes begäran om att någon annan 
ska starta diktafonen att hon inte vet hur man gör (rad 80), och Isaak säger att 
det alltid är Dalilah som startar den (rad 84). Då konstruerar sig Dalilah som 
värderare av sig själv och utdelar lovorden ”eftersom jag har teknik” till sig 
själv (rad 87), varpå hon alltså snabbt konstruerar om sig som värderare av 
andra och delar ut negativ kritik till kamraterna när hon tillägger ”inte som er 
nördar” (rad 87–88). Båda gångerna konstrueras alltså de omtalade som 
värderade, först Dalialh själv (rad 87) och därefter Isaak och Branka (rad 87–
88). 

 

10.1.4.4 Bekräftelsesökare och bekräftelsegivare 
Likaså förekommer konstruktion av olika diskursiva identiteter som 
initierande bekräftelsesökare och initierande eller responderande 
bekräftelsegivare i gruppsamtalen. Det kan handla om att någon söker 
bekräftelse på att hen har förstått vad som nyss sagts, eller antytts i samtalet, 
eller att någon söker bekräftelse på att hen finns med som deltagare i 
grupprummet. Mönster för den förstnämnda typen av sådan diskursiv 
identitetskonstruktion visar att Dalilah gör den dubbelt så ofta som Isaak, men 
Branka gör den inte alls. Se Exempel 10.8 nedan, i vilket Isaak konstruerar sig 
som bekräftelsesökare och Dalilah som bekräftelsegivare. 
 
Exempel 10.8 Verbal bekräftelsesökare och verbal bekräftelsegivare (ur samtal 13) 

1 DAL: okej ((tittar på Isaak)) Isaak 
I  2 ISA: jag↑ 
R  3 DAL: ja typ (XXX) 

4 ISA: fjärde november jag skulle åka till Nagerbo med min 
5 syster […] 

 
Exemplet ovan visar att Dalilah inledningsvis konstruerar diskursiv identitet 
för sig som initierande direktivgivare när hon, om än implicit, råder Isaak att 
läsa upp sin dagbokstext på rad 1. Isaak utmanar då Dalilahs direktiv med att 
istället för att respondera konstruera diskursiv identitet som initierande 
eliciterande bekräftelsesökare. Han tycks vilja ha bekräftat att det är hans tur 
att läsa upp sin dagbokstext, och inte förrän Dalilah har responderat jakande 
på hans fråga konstruerar hon diskursiv identitet för sig som bekräftare när 
hon genom att respondera ”ja typ” (rad 3) bekräftar honom. Först därefter 
startar Isaak sin dagboksuppläsning (rad 4–5).  
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Den andra hälften av gångerna som Dalilah konstruerar diskursiv identitet 
som initierare av direktiv för sig gör hon det istället som tvingande 
direktivgivare. Se Exempel 10.11 nedan, vilket föregås av att eleverna har haft 
problem med att få igång kameran i pekplattan som ska spela in deras samtal. 

 
Exempel 10.11 Initierande tvingande direktivgivare utan hörbar direktivutförare (ur 
samtal 15) 

1 DAL: ((fixar med kameran)) 
I 2 ISA: وهللا ja ska dricka lite så länge bara وهللا   وهللا وهللا   

 walla walla  walla  walla 
 *vid gud* *vid gud vid gud vid gud* 
3 snabbt snabbt du kommer inte fixa den inte så snabbt  

I  4 DAL: HÅLL KÄFTEN JA HAR REDA- VISST FIXAT DEN […] 
5 inte 
6 BRA: ä: ((tar upp diktafonen)) (2.0) 
7 DAL: ∮asså ja behöver inge- en (killbok)∮ 
8 BRA: Dalilah 
9 DAL: ja 
10 BRA: stängde du av den här sen 
11 DAL: ⌈                   (6.5)       ⌉ 
12 ⌊((vänder ryggen mot kameran))⌋ 
13 ja jag stängde av den 

 
Av exemplet ovan framgår att Dalilah konstruerar en diskursiv identitet för 
sig som initierande tvingande direktivgivare genom att på rad 4 skrika ”HÅLL 
KÄFTEN” till Isaak, som påstått att Dalilah inte kommer att hinna fixa 
kameran innan han är tillbaka från att ha gått iväg och druckit (rad 2–3).53 
Eftersom Dalilah uppmanar Isaak att hålla käften blir inte hans konstruktion 
av diskursiv identitet som direktivutförare möjlig att koda i interaktionen, men 
det framgår att han utför uppmaningen eftersom han är tyst och Branka tar 
nästa tur.  

När Dalilah konstruerar sig som tvingande direktivgivare på rad 4 
förstärker hon sitt direktiv med att skrika, men det händer också att hon 
använder hot som en extra krydda när hon konstruerar sig som initierande 
tvingande och hotande direktivgivare, se Exempel 10.12 nedan. Exemplet 
föregås av att Dalilah vill att Branka ska läsa upp eller berätta mer om sin 
dagbokstext eftersom Branka endast har sagt att hennes ögonblick var att hon 
var förkyld.  
 
                                                      
53 Jag har kodat Dalilahs språkhandling som ett tvingande direktiv eftersom Isaak inte fortsätter prata 
och heller inte syns i bild eftersom han har gått iväg för att dricka, och för att hon förstärker direktivet 
med hjälp av ett slanguttryck som även skulle kunna ses som en svordom. 
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en laserpekare, göra långnäsa och räcka ut tungan o.s.v. vilket sker upp till 
fyra gånger i vardera av de nämnda samtalen.  
 

10.1.4.5 Direktivgivare och direktivutförare 
Utmärkande för Dalilah i de lärarlösa gruppsamtalen är dessutom att hon 
konstruerar diskursiv identitet för sig som initierare av direktiv så ofta som 97 
gånger i gruppsamtalen. Det är drygt tio gånger mer än Isaak och nästan 14 
gånger mer än Branka konstruerar sig som direktivgivare. Dalilah konstruerar 
sig som givare av olika direktiv i gruppsamtalen och hälften av gångerna 
konstruerar hon diskursiv identitet för sig som direktivgivare av rådgivande 
råd51, se Exempel 10.10 nedan. 

 
Exempel 10.10 Direktivgivare av rådgivande råd och direktivutförare (ur samtal 5) 

I  1 DAL: okej Isaak 
R52  2 ISA: hej jag heter Isaak å jag ska berätta om när penollettorna å 

3  penolltvåan vann sina serier i torsdags så mötte penollettan  
4  Viken och det blev två två […] 

  
Ovanstående exempel visar hur Dalilah konstruerar diskursiv identitet för sig 
som initierande direktivgivare av rådgivande råd och det är rådet att Isaak ska 
läsa upp eller återberätta sin dagbokstext hon ger honom när hon på rad 1 säger 
”okej Isaak”. Eftersom eleverna har fått i uppdrag av mig att läsa upp eller 
återberätta sina dagbokstexter när de samlas i grupprummen, förstår Isaak att 
det är detta Dalilah avser implicit när hon yttrar sitt rådgivande råd till honom, 
vilket han antar och konstruerar då diskursiv identitet för sig som 
direktivutförare genom två prefererade responser, den första i form av en 
berättelseintroduktion och den andra i from av en dagboksrapport.  

Både Isaak och Branka konstruerar diskursiva identiteter för sig som 
initierande direktivgivare av rådgivande råd mycket få gånger i jämförelse 
med Dalilah. Värt att notera är emellertid att Branka i samtal nummer 1, i 
vilket varken Dalilah eller Isaak deltar konstruerar sig som initierande 
rådgivare av råd lika ofta som kamraten Eric. Av Exempel 10.10 framgår 
också att Isaak konstruerar diskursiv identitet för sig som utförare av direktiv 
i form av responderande berättelseintroduktör och dagboks-rapportör (rad 2–
4). 

                                                      
51 Att kalla denna typ av diskursiv identitet för direktivgivare av rådgivande råd kan te sig som en 
tautologi, men eftersom det också är möjligt att konstruera diskursiv identitet som direktivgivare av 
rådgivande varningar, är det väsentligt att benämna den här typen av diskursiv identitet som just 
rådgivande av råd för att skilja identitetstyperna åt. 
52 Även här görs två språkhandlingar i samma tur, men bara en diskursiv identitet konstrueras. 
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Den andra hälften av gångerna som Dalilah konstruerar diskursiv identitet 
som initierare av direktiv för sig gör hon det istället som tvingande 
direktivgivare. Se Exempel 10.11 nedan, vilket föregås av att eleverna har haft 
problem med att få igång kameran i pekplattan som ska spela in deras samtal. 

 
Exempel 10.11 Initierande tvingande direktivgivare utan hörbar direktivutförare (ur 
samtal 15) 

1 DAL: ((fixar med kameran)) 
I 2 ISA: وهللا ja ska dricka lite så länge bara وهللا   وهللا وهللا   

 walla walla  walla  walla 
 *vid gud* *vid gud vid gud vid gud* 
3 snabbt snabbt du kommer inte fixa den inte så snabbt  

I  4 DAL: HÅLL KÄFTEN JA HAR REDA- VISST FIXAT DEN […] 
5 inte 
6 BRA: ä: ((tar upp diktafonen)) (2.0) 
7 DAL: ∮asså ja behöver inge- en (killbok)∮ 
8 BRA: Dalilah 
9 DAL: ja 
10 BRA: stängde du av den här sen 
11 DAL: ⌈                   (6.5)       ⌉ 
12 ⌊((vänder ryggen mot kameran))⌋ 
13 ja jag stängde av den 

 
Av exemplet ovan framgår att Dalilah konstruerar en diskursiv identitet för 
sig som initierande tvingande direktivgivare genom att på rad 4 skrika ”HÅLL 
KÄFTEN” till Isaak, som påstått att Dalilah inte kommer att hinna fixa 
kameran innan han är tillbaka från att ha gått iväg och druckit (rad 2–3).53 
Eftersom Dalilah uppmanar Isaak att hålla käften blir inte hans konstruktion 
av diskursiv identitet som direktivutförare möjlig att koda i interaktionen, men 
det framgår att han utför uppmaningen eftersom han är tyst och Branka tar 
nästa tur.  

När Dalilah konstruerar sig som tvingande direktivgivare på rad 4 
förstärker hon sitt direktiv med att skrika, men det händer också att hon 
använder hot som en extra krydda när hon konstruerar sig som initierande 
tvingande och hotande direktivgivare, se Exempel 10.12 nedan. Exemplet 
föregås av att Dalilah vill att Branka ska läsa upp eller berätta mer om sin 
dagbokstext eftersom Branka endast har sagt att hennes ögonblick var att hon 
var förkyld.  
 
                                                      
53 Jag har kodat Dalilahs språkhandling som ett tvingande direktiv eftersom Isaak inte fortsätter prata 
och heller inte syns i bild eftersom han har gått iväg för att dricka, och för att hon förstärker direktivet 
med hjälp av ett slanguttryck som även skulle kunna ses som en svordom. 
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en laserpekare, göra långnäsa och räcka ut tungan o.s.v. vilket sker upp till 
fyra gånger i vardera av de nämnda samtalen.  
 

10.1.4.5 Direktivgivare och direktivutförare 
Utmärkande för Dalilah i de lärarlösa gruppsamtalen är dessutom att hon 
konstruerar diskursiv identitet för sig som initierare av direktiv så ofta som 97 
gånger i gruppsamtalen. Det är drygt tio gånger mer än Isaak och nästan 14 
gånger mer än Branka konstruerar sig som direktivgivare. Dalilah konstruerar 
sig som givare av olika direktiv i gruppsamtalen och hälften av gångerna 
konstruerar hon diskursiv identitet för sig som direktivgivare av rådgivande 
råd51, se Exempel 10.10 nedan. 

 
Exempel 10.10 Direktivgivare av rådgivande råd och direktivutförare (ur samtal 5) 

I  1 DAL: okej Isaak 
R52  2 ISA: hej jag heter Isaak å jag ska berätta om när penollettorna å 

3  penolltvåan vann sina serier i torsdags så mötte penollettan  
4  Viken och det blev två två […] 

  
Ovanstående exempel visar hur Dalilah konstruerar diskursiv identitet för sig 
som initierande direktivgivare av rådgivande råd och det är rådet att Isaak ska 
läsa upp eller återberätta sin dagbokstext hon ger honom när hon på rad 1 säger 
”okej Isaak”. Eftersom eleverna har fått i uppdrag av mig att läsa upp eller 
återberätta sina dagbokstexter när de samlas i grupprummen, förstår Isaak att 
det är detta Dalilah avser implicit när hon yttrar sitt rådgivande råd till honom, 
vilket han antar och konstruerar då diskursiv identitet för sig som 
direktivutförare genom två prefererade responser, den första i form av en 
berättelseintroduktion och den andra i from av en dagboksrapport.  

Både Isaak och Branka konstruerar diskursiva identiteter för sig som 
initierande direktivgivare av rådgivande råd mycket få gånger i jämförelse 
med Dalilah. Värt att notera är emellertid att Branka i samtal nummer 1, i 
vilket varken Dalilah eller Isaak deltar konstruerar sig som initierande 
rådgivare av råd lika ofta som kamraten Eric. Av Exempel 10.10 framgår 
också att Isaak konstruerar diskursiv identitet för sig som utförare av direktiv 
i form av responderande berättelseintroduktör och dagboks-rapportör (rad 2–
4). 

                                                      
51 Att kalla denna typ av diskursiv identitet för direktivgivare av rådgivande råd kan te sig som en 
tautologi, men eftersom det också är möjligt att konstruera diskursiv identitet som direktivgivare av 
rådgivande varningar, är det väsentligt att benämna den här typen av diskursiv identitet som just 
rådgivande av råd för att skilja identitetstyperna åt. 
52 Även här görs två språkhandlingar i samma tur, men bara en diskursiv identitet konstrueras. 
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7 DAL: ≋och e: så såatt vi kun de resa antingen innan jullovet […] 
 

Av ovanstående exempel framgår att Dalilah konstruerar diskursiva identiteter 
för sig som initierande berättelseintroduktör (rad 1–2) och som initierande 
dagboksrapportör (rad 2–4), samtidigt som Isaak konstruerar diskursiv 
identitet för sig som bekräftelsesökare (rad 5). Dalilah ger honom då 
bekräftelse genom att konstruera sig som initierande tvingande direktivgivare 
med våld när hon sparkar till Isaak (rad 6), varpå hon återigen konstruerar sig 
som initierande dagboksrapportör och fortsätter återberättelsen ur sin dagbok 
på rad 7. Liknande identitetskonstruktioner som tvingande direktivgivare med 
våld gör Dalilah för sig nio gånger i gruppsamtalen. 

10.1.4.6 Handlingsefterfrågare och handlingsutförare 
Inte heller någon gång konstruerar Branka diskursiv identitet för sig som 
initierande handlingsefterfrågare i de 21 gruppsamtalen. Isaak gör det endast 
två gånger och Dalilah gör det åtta gånger, se Exempel 10.14 nedan. Exemplet 
föregås av att eleverna har problem med att få igång diktafonen som ska spela 
in deras samtal som en ljudfil. 

 
Exempel 10.14 Initierande handlingsefterfrågare utan handlingsutförare (ur samtal 
15) 

I 1 DAL: ((skriker)) KAN NÅN KÖRA PÅ DEN DÄR SKITEN  
2  ⌈NÅN GÅNG ((pekar på diktafonen med utsträckt hand))⌉ 
3 BRA: ⌊   ((drar upp axlarna))        ja vet inte hur man gö:r       ⌋ 
 

Exemplet ovan visar hur Dalilah konstruerar diskursiv identitet för sig som 
initierande handlingsefterfrågare genom att skrikande fråga om någon kan 
”köra på den där skiten [diktafonen] nån gång” (rad 1). Branka konstruerar sig 
däremot inte som handlingsutförare eftersom hon responderar både icke-
verbalt med att dra upp axlarna, och verbalt när hon säger att hon inte vet hur 
man gör (när man startar diktafonen) (rad 3). Andra gånger konstruerar 
Dalilah samma identitet genom att fråga om kamraterna kan berätta eller 
beskriva lite mer om sina dagbokshändelser. Ingen av dessa gånger 
konstruerar sig då Isaak eller Branka som handlingsutförare. Se Exempel 
10.15 nedan, vilket föregås av att Branka kort har läst upp sin dagbokstext och 
sagt att hon varit ute med familjen och grillat. Dalilah har ställt några frågor 
till henne, varpå Dalilah konstruerar en diskursiv identitet för sig som 
handlingsefterfrågare. 

 
Exempel 10.15 Initierande handlingsefterfrågare utan direkt handlingsutförare av 
avsedd handling (ur samtal 12) 

I 1 DAL: övriga frågor e: kan du beskriva lite ⌈mer så att man ser  
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Exempel 10.12 Initierande tvingande direktivgivare med hot utan fullständig 
direktivutförare (ur samtal 8) 

1 DAL: ⌈      vad står det här      ⌉ 
2 DAL: |   ((rycker på axlarna))   | 
3 BRA: ⌊((ler med stängd mun))⌋ 
4 DAL: ⌈((vänder sig mot Isaak som har en laserpekare  
5 i handen))                  ⌉ 

I 6 DAL: | säg vad det står här nu annars kommer jag ropa på (x) |
 7 ISA: ⌊     ((lägger tillbaks laserpekaren i fickan))                 ⌋ 
R  8 BRA: ((lägger ner boken på bordet och öppnar den)) 

9 DAL: okej Branka va förkyld hon gick till Pelles lekland och 
10  hon kom där och sen hon snorade 

 
Exemplet ovan visar hur Dalilah konstruerar en diskursiv identitet för sig som 
initierande tvingande och hotande direktivgivare när hon efter upprepade 
försök inte har lyckats få Branka att berätta mer om vad som står i hennes 
dagbokstext. På rad 6 uppmanar Dalilah då Branka att säga vad som mer står 
i dagboken, annars hotar Dalilah att ropa på någon, som kan antas vara mig, 
deras lärare eller elevstödjaren Figge. Branka konstruerar emellertid inte 
diskursiv identitet för sig som direktivutförare på rad 8, trots hotet, utan hon 
öppnar bara sin dagbok och lägger ner den på bordet, men säger emellertid 
ingenting (rad 8). Det kan antas att Branka eventuellt är på väg att konstruera 
diskursiv identitet för sig som direktivutförare eftersom hon öppnar sin 
dagbok, men Dalilah tar själv nästa taltur och konstruerar diskursiv identitet 
för sig som direktivutförare i Brankas ställe och svarar att hon (alltså Branka) 
var förkyld och kom till Pelles lekland och sedan snorade hon (rad 9–10). 
Sammantaget konstruerar Dalilah diskursiv identitet för sig som 
direktivgivare 10–14 gånger så ofta som Isaak och Branka i gruppsamtalen, 
och ingen gång konstruerar sig dessa två som tvingande och hotande 
direktivgivare, vilket Dalilah däremot gör tre gånger.  

Dalilah konstruerar också diskursiv identitet för sig som direktivgivare av 
tvingande direktiv med våld i gruppsamtalen. Det sker i samband med att hon 
konstruerar sig som bekräftelseutförare, se Exempel 10.13 nedan, vilket inleds 
med att Dalilah återberättar sin dagbokstext. 

 
Exempel 10.13 Initierande tvingande direktivgivare med våld (ur samtal 16) 

1 DAL: okej mitt ögonblick det va igår det va: igår e den sjuttonde 
2 november tror jag (1.3) e: vi: sa till min storebror att han  
3 skulle kolla på en program ⌈där vi kunde hitta ((tittar på Isaak 
4 utan att röra huvudet)) resetider ⌉≋ 
5 ISA: ⌊ ((dansar med överkroppen))  ⌋ 

➔6 DAL: ((sparkar till Isaaks fot så det hörs)) 
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7 DAL: ≋och e: så såatt vi kun de resa antingen innan jullovet […] 
 

Av ovanstående exempel framgår att Dalilah konstruerar diskursiva identiteter 
för sig som initierande berättelseintroduktör (rad 1–2) och som initierande 
dagboksrapportör (rad 2–4), samtidigt som Isaak konstruerar diskursiv 
identitet för sig som bekräftelsesökare (rad 5). Dalilah ger honom då 
bekräftelse genom att konstruera sig som initierande tvingande direktivgivare 
med våld när hon sparkar till Isaak (rad 6), varpå hon återigen konstruerar sig 
som initierande dagboksrapportör och fortsätter återberättelsen ur sin dagbok 
på rad 7. Liknande identitetskonstruktioner som tvingande direktivgivare med 
våld gör Dalilah för sig nio gånger i gruppsamtalen. 

10.1.4.6 Handlingsefterfrågare och handlingsutförare 
Inte heller någon gång konstruerar Branka diskursiv identitet för sig som 
initierande handlingsefterfrågare i de 21 gruppsamtalen. Isaak gör det endast 
två gånger och Dalilah gör det åtta gånger, se Exempel 10.14 nedan. Exemplet 
föregås av att eleverna har problem med att få igång diktafonen som ska spela 
in deras samtal som en ljudfil. 

 
Exempel 10.14 Initierande handlingsefterfrågare utan handlingsutförare (ur samtal 
15) 

I 1 DAL: ((skriker)) KAN NÅN KÖRA PÅ DEN DÄR SKITEN  
2  ⌈NÅN GÅNG ((pekar på diktafonen med utsträckt hand))⌉ 
3 BRA: ⌊   ((drar upp axlarna))        ja vet inte hur man gö:r       ⌋ 
 

Exemplet ovan visar hur Dalilah konstruerar diskursiv identitet för sig som 
initierande handlingsefterfrågare genom att skrikande fråga om någon kan 
”köra på den där skiten [diktafonen] nån gång” (rad 1). Branka konstruerar sig 
däremot inte som handlingsutförare eftersom hon responderar både icke-
verbalt med att dra upp axlarna, och verbalt när hon säger att hon inte vet hur 
man gör (när man startar diktafonen) (rad 3). Andra gånger konstruerar 
Dalilah samma identitet genom att fråga om kamraterna kan berätta eller 
beskriva lite mer om sina dagbokshändelser. Ingen av dessa gånger 
konstruerar sig då Isaak eller Branka som handlingsutförare. Se Exempel 
10.15 nedan, vilket föregås av att Branka kort har läst upp sin dagbokstext och 
sagt att hon varit ute med familjen och grillat. Dalilah har ställt några frågor 
till henne, varpå Dalilah konstruerar en diskursiv identitet för sig som 
handlingsefterfrågare. 

 
Exempel 10.15 Initierande handlingsefterfrågare utan direkt handlingsutförare av 
avsedd handling (ur samtal 12) 

I 1 DAL: övriga frågor e: kan du beskriva lite ⌈mer så att man ser  
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Exempel 10.12 Initierande tvingande direktivgivare med hot utan fullständig 
direktivutförare (ur samtal 8) 
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 7 ISA: ⌊     ((lägger tillbaks laserpekaren i fickan))                 ⌋ 
R  8 BRA: ((lägger ner boken på bordet och öppnar den)) 

9 DAL: okej Branka va förkyld hon gick till Pelles lekland och 
10  hon kom där och sen hon snorade 
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öppnar bara sin dagbok och lägger ner den på bordet, men säger emellertid 
ingenting (rad 8). Det kan antas att Branka eventuellt är på väg att konstruera 
diskursiv identitet för sig som direktivutförare eftersom hon öppnar sin 
dagbok, men Dalilah tar själv nästa taltur och konstruerar diskursiv identitet 
för sig som direktivutförare i Brankas ställe och svarar att hon (alltså Branka) 
var förkyld och kom till Pelles lekland och sedan snorade hon (rad 9–10). 
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och ingen gång konstruerar sig dessa två som tvingande och hotande 
direktivgivare, vilket Dalilah däremot gör tre gånger.  

Dalilah konstruerar också diskursiv identitet för sig som direktivgivare av 
tvingande direktiv med våld i gruppsamtalen. Det sker i samband med att hon 
konstruerar sig som bekräftelseutförare, se Exempel 10.13 nedan, vilket inleds 
med att Dalilah återberättar sin dagbokstext. 
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10.1.4.7 Initierare, respondent och uppföljare 
Den elev som oftast konstruerar diskursiv identitet för sig som uppföljare av 
de andra deltagarnas responser i gruppsamtalen är som sagt Dalilah. Hon gör 
det sex gånger oftare än Isaak och 15 gånger oftare än Branka, genom två 
sorters uppföljande språkhandlingar. 

25 av de 31 gånger Dalila konstruerar diskursiv identitet för sig som 
uppföljare gör hon det som bekräftande uppföljare av vad någon annan i 
samtalen sagt eller gjort i föregående responderande turer, se Exempel 10.17 
nedan. Exemplet föregås av att Isaak har återgett sin dagbokstext för 
kamraterna och berättat att han hade svårt att sova samt var vaken klockan 12 
natten före, och Dalilah ställer frågor till honom. 
 
Exempel 10.17 Initierande informationssökande frågeställare, givare av prefererad 
respons och bekräftande uppföljare (ur samtal 10) 

I 1  DAL: var du ensam eller var det fler personer med 
R  2  ISA: jag var själv (.) ⌈  vaken ⌉ 

3  DAL: ⌊°vaken°⌋ 
U 4  DAL: okej 

 
Exemplet ovan visar att Dalilah inledningsvis konstruerar diskursiv identitet 
för sig som initierande informationssökande frågeställare när hon frågar om 
Isaak var ensam eller om det var flera personer med när det han berättat ur sin 
dagbok hände (rad 1). Isaak konstruerar sig då som givare av prefererad 
respons och svarar att han var själv vaken (rad 2), uppbackad av Dalilah på 
rad 3. Därefter konstruerar hon diskursiv identitet för sig som bekräftande 
uppföljare av Isaaks respons, vilket visar att hon har tagit emot responsen (rad 
4). 

Sex gånger konstruerar Dalilah diskursiv identitet för sig som 
godkännande uppföljare av kamraternas responser i de 21 gruppsamtalen, se 
Exempel 10.18. Exemplet föregås av att Dalilah har försökt få Branka att 
återberätta sin dagbokstext, vilket hon inte har gjort. Emellertid har Branka 
antytt något tidigare om vad som står i dagbokstexten och Dalilah har därför 
först frågat om Branka var sjuk, vilket hon har fått ett nekande svar på. 
Därefter ställer Dalilah ytterligare en fråga till Branka, vilken inleder exemplet 
nedan. 
 
Exempel 10.18 Initierande informationssökande frågeställare, givare av prefererad 
respons och godkännande uppföljare (ur samtal 18) 

I 1 DAL: sov du 
R 2 BRA: ja je:a försovde mig ((en nickning, slår ner båda händernas  

 3 fingrar mot bordskanten med en kraftig smäll)) 
U 4 DAL: hon försovde sig 
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2 det framför sig⌉ 
R 3 BRA:   ⌊((sätter armbågen i  

4  Dalilahs sida)) ⌋ 
5 DAL: ((tar sig för nacken)) var va ni när ni grillade 
6 BRA: vi va: på koloni 
 

Av exemplet ovan framgår att Dalilah återigen konstruerar diskursiv identitet 
för sig som handlingsefterfrågare (rad 1–2), men att Branka inte direkt därefter 
konstruerar diskursiv identitet för sig som handlingsutförare av avsedd 
handling. Inte förrän Dalilah formulerar en mer konkret fråga gör Branka den 
handling som Dalilah eftersökte när Branka i sin respons på rad 6, om än kort, 
beskriver mer om sin dagbokshändelse.  

De två gånger Isaak konstruerar diskursiv identitet för sig som 
handlingsefterfrågare konstruerar sig Dalilah emellertid genast som 
handlingsutförare, se Exempel 10.16 nedan. 
 
Exempel 10.16 Handlingsefterfrågare och handlingsutförare (ur samtal 11) 

I 1 ISA: (.) e kan du berätta lite mer om ögonblicket 
R 2 DAL: e: vi ska åka lite förän jullovet och ⌈      e: (1.0)    ⌉≋ 
 3  ⌊((rynkar ett ögonbryn  

4 och en mungipa))       ⌋ 
5 ≋ det är billigt det kostar per person kostar det 
6 tvåhundrafemti kroner och e det bli typ nånting  
7 ⌈   med    ni- niehundra     ⌉ 
8 ⌊((blundar och tittar upp))⌋ 
9 (2.5) 
10 ISA: så Branka din tur 
 

Exemplet ovan visar att Isaak konstruerar diskursiv identitet för sig som 
initierande handlingsefterfrågare på rad 1 och begär att Dalilah ska berätta 
mer om sin dagbokshändelse, vilket hon genast gör när hon konstruerar sig 
som handlingsutförare och berättar om resan hennes familj ska göra lite före 
jullovet. Om sätten Branka och Dalilah konstruerar diskursiv identitet för sig 
själva på som handlingsutförare jämförs, märks att Branka som vanligt tar 
väldigt lite talutrymme och bara ger en kort tilläggsinformation till sin 
dagboksuppläsning i Exempel 10.15 om det är den sorts handling som 
eftersöks, medan Dalilah däremot som brukligt tar betydligt mer talutrymme 
och gör fyra informativa tillägg till sin dagboksåterberättelse i exemplet ovan.  

Förutom att eleverna konstruerar diskursiva identiteter som initierare och 
respondenter i gruppsamtalen förekommer det att de också ibland konstruerar 
sig som uppföljare, se nedan.  
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Dalilah visar sig vara den elev som allra oftast konstruerar diskursiv 
identitet för sig som initierare, vilket hon gör fler gånger än Isaak och Branka 
tillsammans. Hon konstruerar sig då ofta som dagboksrapportör och ofta 
också som berättelseintroduktör, vilket kan möjliggöra för henne att få tala 
till punkt utan avbrott när hon rapporterar ur sin dagbok. Hon konstruerar 
också diskursiv identitet för sig som initierande informationssökande 
frågeställare, vilket sker dubbelt så ofta som Isaak gör det och fjorton gånger 
oftare än Branka gör det. Hon riktar sig då både till Isaak och Branka med sina 
frågor, medan de två enbart konstruerar dessa initierande diskursiva identiteter 
för sig riktade mot Dalilah, aldrig mot varandra.  

Som respondent konstruerar sig Branka i 69 % av sina konstruktioner av 
diskursiv identitet, medan Isaak bara gör det i 37 % av fallen och Dalilah 
endast i 20 % av fallen. Branka konstruerar sig i mer än hälften av sina fall 
som givare av disprefererade responser. Hon konstruerar då ofta diskursiv 
identitet för sig som uppskjutare och utdelare av icke-svar, vilket får till följd 
att gruppinteraktionerna hämmas eller avbryts helt. Även Isaak och Dalilah 
konstruerar sig som uppskjutare och givare av icke-svar ett antal gånger, men 
det tycks alltså vara mest utmärkande för Branka att göra dessa typer av 
diskursiva identitetskonstruktioner som respondent i gruppsamtalen. Det ska 
dessutom kommas ihåg att denna identitetskonstruktion för Brankas del alltid 
följer på Dalilahs konstruktioner som initierande informationssökande 
frågeställare i gruppsamtalen. När andra deltagare i samtal 1 konstruerar sig 
som initierande infromationssökande frågeställare och riktar sig till Branka 
konstruerar hon sig däremot som givare av prefererade responser. 

Isaak och Dalilah konstruerar också diskursiva identiteter för sig och 
varandra som värderare och för sig och Branka som värderade i 
gruppsamtalen. Som värderare konstruerar sig Dalilah emellertid sju gånger 
oftare än Isaak och Branka gör det ingen gång alls. Isaak är den enda som ett 
par gånger konstruerar sig som positiv värderare och delar ut positiva 
komplimanger åt Dalilah. Det sker en gång när han applåderar henne efter 
hennes dagboksåterberättelse samt en annan gång när han klappar sedan hon 
tycks ha löst en dispyt i ett av gruppsamtalen. Dessutom sker det ytterligare 
en annan gång genom att han säger att hon ”har magic” i en diskussion om att 
hon är den enda deltagaren i fokusgruppen som tycks kunna starta diktafonen 
som ska spela in deras samtal på en ljudfil. Dessa gånger konstrueras Dalilah 
som värderad, men andra gånger är det hon som konstruerar diskursiv 
identitet för sig som värderande utdelare av negativ kritik när hon vid olika 
tillfällen kallar Isaak och Branka för ”nördar”, ”idiot”, ”tönt” och ”haiwan”. 
Dessa gånger konstruerar Dalilah Isaak och Branka som värderade och en 
gång gör Isaak detsamma med Dalilah när han konstruerar sig som värderare 
och utdelare av negativ kritik och kallar henne ”tönt”, men han tillägger sedan 
snabbt att han bara skojar. Endast en gång tycks emellertid en av de värderade 
reagera på dessa diskursiva identitetskonstruktioner som värderad, men 
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Av ovanstående exempel framgår att Dalilah inledningsvis konstruerar 
diskursiv identitet för sig som initierande informationssökande frågeställare, 
varpå Branka konstruerar sig som givare av en prefererad respons, om än med 
en antydan till tvekan (rad 3–4). Därefter konstruerar Dalilah diskursiv 
identitet för sig som godkännande uppföljare genom att upprepa Brankas nyss 
givna svar på hennes fråga. Genom sin godkännande uppföljning visar Dalilah 
att hon anser att Brankas respons dög i sammanhanget. 

Analysen visar att Dalilah konstruerar diskursiv identitet som uppföljare 
av Isaaks och Brankas responser i ungefär lika många samtal vardera (i 8 av 
Isaaks och 9 av Brankas samtal) och ungefär lika många gånger vardera efter 
deras responser (13 gånger efter Isaaks och 16 gånger efter Brankas 
responser). Eftersom Branka deltar verbalt i betydligt färre samtal än Isaak (i 
tolv respektive 20 samtal) betyder det att Dalilah procentuellt sett konstruerar 
diskursiv identitet för sig som uppföljare av Brankas responser oftare. Hon 
gör det i 75 % av de samtal där Branka deltar verbalt, men bara i cirka 40 % 
av de samtal Isaak deltar i.  

Ett annat intressant mönster som framträder i gruppsamtalen när det gäller 
konstruktion av diskursiv identitet som uppföljare är dels att Dalilah som sagt 
gör det så många fler gånger än de övriga fokuseleverna, dels att Branka inte 
gör det någon gång i samtal där Dalilah också deltar. I samtal 1 där Branka 
deltar, men varken Isaak eller Dalilah är med konstruerar Branka emellertid 
diskursiv identitet för sig som bekräftande uppföljare två gånger. Den ena 
gången konstruerar hon identiteten verbalt genom ett ”okej” efter Eriks 
respons på hennes initierande informationssökande fråga och den andra 
gången icke-verbalt genom att nicka mot Iman efter hennes respons på 
Brankas fråga. Detta kan tyda på att Branka konstruerar olika diskursiva 
identiteter för sig beroende på vilken eller vilka deltagare som ingår i gruppen. 
Med Dalilah närvarande konstruerar sig Branka inte som uppföljare, vilket 
hon däremot gör när hon samtalar med Eric och Iman genom att följa upp de 
bådas responser på hennes ställda frågor. Därav kan slutsatsen dras att 
deltagarramar kan spela roll vid diskursiv identitetskonstruktion. 
 

10.1.5 Sammanfattning konstruktion av diskursiva identiteter 
Diskursiv identitet är mycket flexibel och kan förändras tur för tur och även 
inom turer under ett samtals gång. Övergripande diskursiva identitets-
kategorier är initierare, respondent och uppföljare, baserat på en språk-
handlingsanalys utifrån Tsuis Exchange Structure Model med mina 
modifieringar. Analysen av de tre fokuselevernas bruk av språkhandlingar 
visar att de sammantaget konstruerar ett drygt 30-tal olika sådana identiteter 
under de 21 inspelade gruppsamtalen. 
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Dalilah visar sig vara den elev som allra oftast konstruerar diskursiv 
identitet för sig som initierare, vilket hon gör fler gånger än Isaak och Branka 
tillsammans. Hon konstruerar sig då ofta som dagboksrapportör och ofta 
också som berättelseintroduktör, vilket kan möjliggöra för henne att få tala 
till punkt utan avbrott när hon rapporterar ur sin dagbok. Hon konstruerar 
också diskursiv identitet för sig som initierande informationssökande 
frågeställare, vilket sker dubbelt så ofta som Isaak gör det och fjorton gånger 
oftare än Branka gör det. Hon riktar sig då både till Isaak och Branka med sina 
frågor, medan de två enbart konstruerar dessa initierande diskursiva identiteter 
för sig riktade mot Dalilah, aldrig mot varandra.  

Som respondent konstruerar sig Branka i 69 % av sina konstruktioner av 
diskursiv identitet, medan Isaak bara gör det i 37 % av fallen och Dalilah 
endast i 20 % av fallen. Branka konstruerar sig i mer än hälften av sina fall 
som givare av disprefererade responser. Hon konstruerar då ofta diskursiv 
identitet för sig som uppskjutare och utdelare av icke-svar, vilket får till följd 
att gruppinteraktionerna hämmas eller avbryts helt. Även Isaak och Dalilah 
konstruerar sig som uppskjutare och givare av icke-svar ett antal gånger, men 
det tycks alltså vara mest utmärkande för Branka att göra dessa typer av 
diskursiva identitetskonstruktioner som respondent i gruppsamtalen. Det ska 
dessutom kommas ihåg att denna identitetskonstruktion för Brankas del alltid 
följer på Dalilahs konstruktioner som initierande informationssökande 
frågeställare i gruppsamtalen. När andra deltagare i samtal 1 konstruerar sig 
som initierande infromationssökande frågeställare och riktar sig till Branka 
konstruerar hon sig däremot som givare av prefererade responser. 

Isaak och Dalilah konstruerar också diskursiva identiteter för sig och 
varandra som värderare och för sig och Branka som värderade i 
gruppsamtalen. Som värderare konstruerar sig Dalilah emellertid sju gånger 
oftare än Isaak och Branka gör det ingen gång alls. Isaak är den enda som ett 
par gånger konstruerar sig som positiv värderare och delar ut positiva 
komplimanger åt Dalilah. Det sker en gång när han applåderar henne efter 
hennes dagboksåterberättelse samt en annan gång när han klappar sedan hon 
tycks ha löst en dispyt i ett av gruppsamtalen. Dessutom sker det ytterligare 
en annan gång genom att han säger att hon ”har magic” i en diskussion om att 
hon är den enda deltagaren i fokusgruppen som tycks kunna starta diktafonen 
som ska spela in deras samtal på en ljudfil. Dessa gånger konstrueras Dalilah 
som värderad, men andra gånger är det hon som konstruerar diskursiv 
identitet för sig som värderande utdelare av negativ kritik när hon vid olika 
tillfällen kallar Isaak och Branka för ”nördar”, ”idiot”, ”tönt” och ”haiwan”. 
Dessa gånger konstruerar Dalilah Isaak och Branka som värderade och en 
gång gör Isaak detsamma med Dalilah när han konstruerar sig som värderare 
och utdelare av negativ kritik och kallar henne ”tönt”, men han tillägger sedan 
snabbt att han bara skojar. Endast en gång tycks emellertid en av de värderade 
reagera på dessa diskursiva identitetskonstruktioner som värderad, men 
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Av ovanstående exempel framgår att Dalilah inledningsvis konstruerar 
diskursiv identitet för sig som initierande informationssökande frågeställare, 
varpå Branka konstruerar sig som givare av en prefererad respons, om än med 
en antydan till tvekan (rad 3–4). Därefter konstruerar Dalilah diskursiv 
identitet för sig som godkännande uppföljare genom att upprepa Brankas nyss 
givna svar på hennes fråga. Genom sin godkännande uppföljning visar Dalilah 
att hon anser att Brankas respons dög i sammanhanget. 

Analysen visar att Dalilah konstruerar diskursiv identitet som uppföljare 
av Isaaks och Brankas responser i ungefär lika många samtal vardera (i 8 av 
Isaaks och 9 av Brankas samtal) och ungefär lika många gånger vardera efter 
deras responser (13 gånger efter Isaaks och 16 gånger efter Brankas 
responser). Eftersom Branka deltar verbalt i betydligt färre samtal än Isaak (i 
tolv respektive 20 samtal) betyder det att Dalilah procentuellt sett konstruerar 
diskursiv identitet för sig som uppföljare av Brankas responser oftare. Hon 
gör det i 75 % av de samtal där Branka deltar verbalt, men bara i cirka 40 % 
av de samtal Isaak deltar i.  

Ett annat intressant mönster som framträder i gruppsamtalen när det gäller 
konstruktion av diskursiv identitet som uppföljare är dels att Dalilah som sagt 
gör det så många fler gånger än de övriga fokuseleverna, dels att Branka inte 
gör det någon gång i samtal där Dalilah också deltar. I samtal 1 där Branka 
deltar, men varken Isaak eller Dalilah är med konstruerar Branka emellertid 
diskursiv identitet för sig som bekräftande uppföljare två gånger. Den ena 
gången konstruerar hon identiteten verbalt genom ett ”okej” efter Eriks 
respons på hennes initierande informationssökande fråga och den andra 
gången icke-verbalt genom att nicka mot Iman efter hennes respons på 
Brankas fråga. Detta kan tyda på att Branka konstruerar olika diskursiva 
identiteter för sig beroende på vilken eller vilka deltagare som ingår i gruppen. 
Med Dalilah närvarande konstruerar sig Branka inte som uppföljare, vilket 
hon däremot gör när hon samtalar med Eric och Iman genom att följa upp de 
bådas responser på hennes ställda frågor. Därav kan slutsatsen dras att 
deltagarramar kan spela roll vid diskursiv identitetskonstruktion. 
 

10.1.5 Sammanfattning konstruktion av diskursiva identiteter 
Diskursiv identitet är mycket flexibel och kan förändras tur för tur och även 
inom turer under ett samtals gång. Övergripande diskursiva identitets-
kategorier är initierare, respondent och uppföljare, baserat på en språk-
handlingsanalys utifrån Tsuis Exchange Structure Model med mina 
modifieringar. Analysen av de tre fokuselevernas bruk av språkhandlingar 
visar att de sammantaget konstruerar ett drygt 30-tal olika sådana identiteter 
under de 21 inspelade gruppsamtalen. 
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framför allt genom att följa upp de andra deltagarnas responser med ett 
bekräftande ”okej”. Ett mindre antal gånger konstruerar sig Dalilah emellertid 
också som godkännande uppföljare av kamraternas responser, vilket visar att 
hon menar att kamraternas responser duger i sammanhanget. Sammantaget 
visar analysen att Dalilah konstruerar diskursiv identitet för sig som 
uppföljare av Brankas responser nästan dubbelt så ofta som av Isaaks 
procentuellt sett. De övriga fokuseleverna gör det relativt sällan, men det kan 
konstateras att Branka konstruerar sig som bekräftande uppföljare i samtal 1 
två gånger, det samtal där Dalilah inte deltar, men ingen gång i de samtal där 
Dalilah är en av deltagarna, vilket visar att deltagarramarna kan spela roll vid 
diskursiv identitetskonstruktion. 

10.2 Situerade identiteter i gruppsamtal 
Analyserna av de tre fokuselevernas konstruktioner av diskursiva identiteter i 
avsnitt 10.1 ligger till grund för syntesen av deras konstruktioner av situerade 
identiteter som följer i detta avsnitt. Situerade identiteter byggs alltså upp av 
diskursiva identiteter, vilka grundar sig i de språkhandlingar individer gör. En 
typ av situerad identitet tycks kunna byggas upp antingen av en enskild typ av 
diskursiv identitet, eller av ett helt knippe olika typer av diskursiva identiteter 
som buntas ihop till en viss typ av situerad identitet. De diskursiva 
identiteterna ger därmed förutsättningar för de situerade identiteterna att 
konstrueras inom rådande situationskontexter och vice versa. Dessutom 
verkar konstruktionen av vissa situerade identiteter ibland överlappa varandra, 
men det tycks för den skull inte betyda att de alltid förutsätter varandra, se 
avsnitt 10.2.4 och 10.2.6. 

Situerade identiteter kan beskrivas i form av roller som kan vara 
institutionellt givna, som t.ex. läkare och patient eller lärare och elev. Dessa 
roller medför vissa på förhand uppställda premisser vad gäller 
deltagarramarna. Elevrollerna som mina elever i skolan vanligtvis intar 
medför t.ex. premissen att de förutsätts följa instruktioner, lyssna på läraren 
och svara på hens frågor, och läraren förväntas i sin lärarroll t.ex. leda 
klassrumsinteraktionen, föreläsa, ställa frågor till eleverna och eventuellt följa 
upp deras svar. Dessa deltagarramar sätts emellertid delvis ur spel i mina 
gruppsamtal, eftersom samtalen genomförs utan någon närvarande lärare eller 
annan vuxen, men premissen att eleverna förväntas följa instruktioner är 
densamma i både lärarledd undervisning och i grupparbeten utan lärarens 
närvaro. Fokuseleverna befinner sig i skolmiljö och genomför den grupp-
uppgift de har fått i uppdrag att genomföra, nämligen att läsa upp eller 
återberätta sina dagbokstexter och ställa frågor till varandra om texterna 
efteråt samt besvara frågorna, men frågan är vilken sorts elever de konstruerar 
sig och varandra som i frånvaro av en lärare eller annan vuxen. De mest 
framträdande och på annat sätt intressanta och karaktäristiska situerade 
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interaktionerna går vanligtvis vidare utan någon särskild notis från den 
värderades sida. En enda gång konstruerar Dalilah sig själv både som 
värderare och värderad, vilket hon är ensam om i gruppsamtalen, och det sker 
i diskussionen om vem som ska starta diktafonen. Branka och Isaak 
konstruerar sig själva som okunniga och Isaak säger att det alltid är Dalilah 
som startar (diktafonen) varpå Dalilah alltså konstruerar diskursiv identitet för 
sig som både värderare och värderad när hon säger att det är för att hon ”har 
teknik” och alltså lovordar sig själv. Inte heller denna självvärdering leder 
emellertid till någon reaktion bland de övriga deltagarna. 

För Isaaks del tycks det vara mest karaktäristiskt att han konstruerar en 
diskursiv identitet för sig som initierande eliciterande bekräftelsesökare. 
Detta gör visserligen också de andra två deltagarna någon eller några gånger 
vardera verbalt, men Isaak gör det däremot mycket ofta icke-verbalt. Det sker 
samtidigt som en eller båda de andra deltagarna pratar. Då gör Isaak gester, 
miner, pekar långnäsa, räcker ut tungan, dansar med överkroppen, blåser i sina 
händer, himlar med ögonen eller pekar med en laserpekare och tycks genom 
detta söka bekräftelse på att han också finns med i grupprummet även om han 
inte just då deltar i den verbala interaktionen. För det mesta konstruerar 
Dalilah sig då som bekräftelsegivare av icke-verbala bekräftelser i form av 
knuffar, nyp, sparkar eller slag på hans keps, ofta under pågående taltur, men 
Branka bekräftar honom aldrig med mer än möjligen ett leende. 

Ännu mer framträdande för Dalilah är hennes konstruktioner av diskursiv 
identitet som initierande direktivgivare, vilket hon gör 10 gånger oftare än 
Isaak och 14 gånger oftare än Branka. Hälften av gångerna konstruerar Dalilah 
sig som initierande rådgivare av råd, men drygt hälften av gångerna gör hon 
det som initierare av tvingande instruktioner, vilka hon ibland förstärker med 
hot. Även Isaak konstruerar sin några gånger som initierare av tvingande 
instruktioner men Dalilah gör det nio gånger fler och hon är ensam om att 
dessutom konstruera sig som initierare av tvingande direktiv med hot, vilket 
hon gör tre gånger och som initierare av tvingande direktiv med våld, vilket 
hon gör nio gånger.  

Ett annat sätt att konstruera sig som uppmanare, förutom som 
direktivgivare i gruppsamtalen är som handlingsefterfrågare. Dalilah gör 
detta fyra gånger oftare än Isaak och Branka gör det aldrig. Som 
handlingsefterfrågare begär Dalilah ofta att kamraterna ska berätta mer om 
sina dagbokshändelser, vilket Branka gör mycket kortfattat när hon 
konstruerar sig som handlingsutförare. Dalilah konstruerar sig däremot som 
en betydligt mer talför handlingsutförare när Isaak har konstruerat sig som 
handlingsefterfrågare och ett par gånger riktat sig till henne i gruppsamtalen. 

Dalilah är den elev som oftast tycks konstruera diskursiv identitet för sig 
som uppföljare av de andra elevernas responser i de 21 gruppsamtalen. Hon 
gör detta 31 gånger medan Isak och Branka bara gör det fem respektive två 
gånger vardera. Främst konstruerar Dalilah sig då som bekräftande uppföljare, 
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framför allt genom att följa upp de andra deltagarnas responser med ett 
bekräftande ”okej”. Ett mindre antal gånger konstruerar sig Dalilah emellertid 
också som godkännande uppföljare av kamraternas responser, vilket visar att 
hon menar att kamraternas responser duger i sammanhanget. Sammantaget 
visar analysen att Dalilah konstruerar diskursiv identitet för sig som 
uppföljare av Brankas responser nästan dubbelt så ofta som av Isaaks 
procentuellt sett. De övriga fokuseleverna gör det relativt sällan, men det kan 
konstateras att Branka konstruerar sig som bekräftande uppföljare i samtal 1 
två gånger, det samtal där Dalilah inte deltar, men ingen gång i de samtal där 
Dalilah är en av deltagarna, vilket visar att deltagarramarna kan spela roll vid 
diskursiv identitetskonstruktion. 

10.2 Situerade identiteter i gruppsamtal 
Analyserna av de tre fokuselevernas konstruktioner av diskursiva identiteter i 
avsnitt 10.1 ligger till grund för syntesen av deras konstruktioner av situerade 
identiteter som följer i detta avsnitt. Situerade identiteter byggs alltså upp av 
diskursiva identiteter, vilka grundar sig i de språkhandlingar individer gör. En 
typ av situerad identitet tycks kunna byggas upp antingen av en enskild typ av 
diskursiv identitet, eller av ett helt knippe olika typer av diskursiva identiteter 
som buntas ihop till en viss typ av situerad identitet. De diskursiva 
identiteterna ger därmed förutsättningar för de situerade identiteterna att 
konstrueras inom rådande situationskontexter och vice versa. Dessutom 
verkar konstruktionen av vissa situerade identiteter ibland överlappa varandra, 
men det tycks för den skull inte betyda att de alltid förutsätter varandra, se 
avsnitt 10.2.4 och 10.2.6. 

Situerade identiteter kan beskrivas i form av roller som kan vara 
institutionellt givna, som t.ex. läkare och patient eller lärare och elev. Dessa 
roller medför vissa på förhand uppställda premisser vad gäller 
deltagarramarna. Elevrollerna som mina elever i skolan vanligtvis intar 
medför t.ex. premissen att de förutsätts följa instruktioner, lyssna på läraren 
och svara på hens frågor, och läraren förväntas i sin lärarroll t.ex. leda 
klassrumsinteraktionen, föreläsa, ställa frågor till eleverna och eventuellt följa 
upp deras svar. Dessa deltagarramar sätts emellertid delvis ur spel i mina 
gruppsamtal, eftersom samtalen genomförs utan någon närvarande lärare eller 
annan vuxen, men premissen att eleverna förväntas följa instruktioner är 
densamma i både lärarledd undervisning och i grupparbeten utan lärarens 
närvaro. Fokuseleverna befinner sig i skolmiljö och genomför den grupp-
uppgift de har fått i uppdrag att genomföra, nämligen att läsa upp eller 
återberätta sina dagbokstexter och ställa frågor till varandra om texterna 
efteråt samt besvara frågorna, men frågan är vilken sorts elever de konstruerar 
sig och varandra som i frånvaro av en lärare eller annan vuxen. De mest 
framträdande och på annat sätt intressanta och karaktäristiska situerade 
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interaktionerna går vanligtvis vidare utan någon särskild notis från den 
värderades sida. En enda gång konstruerar Dalilah sig själv både som 
värderare och värderad, vilket hon är ensam om i gruppsamtalen, och det sker 
i diskussionen om vem som ska starta diktafonen. Branka och Isaak 
konstruerar sig själva som okunniga och Isaak säger att det alltid är Dalilah 
som startar (diktafonen) varpå Dalilah alltså konstruerar diskursiv identitet för 
sig som både värderare och värderad när hon säger att det är för att hon ”har 
teknik” och alltså lovordar sig själv. Inte heller denna självvärdering leder 
emellertid till någon reaktion bland de övriga deltagarna. 

För Isaaks del tycks det vara mest karaktäristiskt att han konstruerar en 
diskursiv identitet för sig som initierande eliciterande bekräftelsesökare. 
Detta gör visserligen också de andra två deltagarna någon eller några gånger 
vardera verbalt, men Isaak gör det däremot mycket ofta icke-verbalt. Det sker 
samtidigt som en eller båda de andra deltagarna pratar. Då gör Isaak gester, 
miner, pekar långnäsa, räcker ut tungan, dansar med överkroppen, blåser i sina 
händer, himlar med ögonen eller pekar med en laserpekare och tycks genom 
detta söka bekräftelse på att han också finns med i grupprummet även om han 
inte just då deltar i den verbala interaktionen. För det mesta konstruerar 
Dalilah sig då som bekräftelsegivare av icke-verbala bekräftelser i form av 
knuffar, nyp, sparkar eller slag på hans keps, ofta under pågående taltur, men 
Branka bekräftar honom aldrig med mer än möjligen ett leende. 

Ännu mer framträdande för Dalilah är hennes konstruktioner av diskursiv 
identitet som initierande direktivgivare, vilket hon gör 10 gånger oftare än 
Isaak och 14 gånger oftare än Branka. Hälften av gångerna konstruerar Dalilah 
sig som initierande rådgivare av råd, men drygt hälften av gångerna gör hon 
det som initierare av tvingande instruktioner, vilka hon ibland förstärker med 
hot. Även Isaak konstruerar sin några gånger som initierare av tvingande 
instruktioner men Dalilah gör det nio gånger fler och hon är ensam om att 
dessutom konstruera sig som initierare av tvingande direktiv med hot, vilket 
hon gör tre gånger och som initierare av tvingande direktiv med våld, vilket 
hon gör nio gånger.  

Ett annat sätt att konstruera sig som uppmanare, förutom som 
direktivgivare i gruppsamtalen är som handlingsefterfrågare. Dalilah gör 
detta fyra gånger oftare än Isaak och Branka gör det aldrig. Som 
handlingsefterfrågare begär Dalilah ofta att kamraterna ska berätta mer om 
sina dagbokshändelser, vilket Branka gör mycket kortfattat när hon 
konstruerar sig som handlingsutförare. Dalilah konstruerar sig däremot som 
en betydligt mer talför handlingsutförare när Isaak har konstruerat sig som 
handlingsefterfrågare och ett par gånger riktat sig till henne i gruppsamtalen. 

Dalilah är den elev som oftast tycks konstruera diskursiv identitet för sig 
som uppföljare av de andra elevernas responser i de 21 gruppsamtalen. Hon 
gör detta 31 gånger medan Isak och Branka bara gör det fem respektive två 
gånger vardera. Främst konstruerar Dalilah sig då som bekräftande uppföljare, 
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startar eller stänger av dem, varför jag har valt att bortse från detta i min 
analys.  

Sammantaget visar analysen att alla tre fokuseleverna kan sägas konstruera 
situerad identitet för sig som uppgiftsutförare baserat på de diskursiva 
identiteter de gör som initierare i form av berättelseintroduktörer, 
dagboksrapportörer, informationssökande frågeställare och som respondenter, 
men det görs mer eller mindre ofta. Dalilah intar framförallt denna situerade 
identitet genom konstruktion av diskursiva identiteter som initierare samt till 
viss del som respondent. Den som gör det allra mest baserat på konstruktioner 
av diskursiv identitet som respondent är emellertid Branka. Däremot gör hon 
det ytterst få gånger genom konstruktion av diskursiv identitet som 
informationssökande frågeställare i gruppsamtalen, i alla fall när Dalilah är 
med i samma samtalsgrupp som Branka. Isaak konstruerar också situerad 
identitet för sig som uppgiftsutförare genom diskursiv identitet som initierare 
i gruppsamtalen men bara ungefär hälften så ofta som Dalilah. Däremot gör 
han det genom konstruktionen av diskursiv identitet för sig som respondent 
dubbelt så ofta som Dalilah, men bara hälften så ofta som Branka.  
 

10.2.2 Ledare 
I ett samtal är det ofta någon av deltagarna som styr samtalssituationen och 
samtalsordningen genom att konstruera diskursiv identitet för sig som 
initierare av utbyten. Naturligtvis kan flera deltagare konstruera denna 
diskursiva identitet för sig i ett samtal men framträdande mönster visar vem 
som gör det oftast, vem som gör det mer sällan eller vem som kanske aldrig 
gör det. Den som konstruerar diskursiv identitet som initierare flest gånger för 
sig i gruppsamtalen är Dalilah som gör det oftare än Isaak och Branka 
tillsammans. Som initierare konstruerar hon sig som berättelseintroduktör och 
dagboksrapportör flest gånger av deltagarna, och hon är också den som 
konstruerar sig flest gånger som initierande informationssökande frågeställare 
i gruppsamtalen. Dessutom är Dalilah den elev som oftast konstruerar 
diskursiv identitet för sig som utdelare av begäran/förslag till kamraterna, 
genom vilka hon uppmanar dem att göra olika saker. Detsamma sker när hon 
konstruerar diskursiv identitet för sig som utdelare av rådgivande råd samt av 
tvingande direktiv. Som direktivgivare tilldelar Dalilah ofta kamraterna turen 
att tala härnäst, och tar framförallt inte Branka dessa turer konstruerar sig 
Dalilah ibland som givare av direktiv med hot. Dessutom konstruerar Dalilah 
relativt ofta diskursiv identitet för sig som initierande värderare och delar ut 
negativ kritik till sina gruppkamrater genom att kalla kamraterna för ”tönt, 
”idiot”, ”nördar” och ”haiwan”. Det är också vanligt förekommande att 
Dalilah konstruerar diskursiv identitet för sig som bekräftande och 
godkännande uppföljare av kamraternas responser betydligt oftare än 
kamraterna gör det. 
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identiteter som eleverna konstruerar för sig själva och varandra i 
gruppsamtalen kommer att redovisas i följande avsnitt.  

 

10.2.1 Uppgiftsutförare 
I gruppsamtalen har eleverna fått i uppgift att läsa upp eller återberätta sina 
dagbokstexter för varandra. Alla tre fokuseleverna tar sig an uppgiften mer 
eller mindre ofta. De konstruerar då diskursiv identitet för sig som initierande 
eller responderande berättelseintroduktör eller dagboksrapportör, och ibland 
konstruerar de sig som båda dessa diskursiva identiteter i samma tur i görandet 
av den situerade identiteten uppgiftsutförare. Isaak konstruerar diskursiv 
identitet för sig som dagboksrapportör dubbelt så ofta som Branka medan han 
gör det nästan lika ofta som Dalilah. Emellertid konstruerar hon sig som 
berättelseintroducerare betydligt oftare än de andra, d.v.s. fem gånger oftare 
än Branka och tre gånger oftare än Isaak. Både Isaaks och Dalilahs 
dagboksrapporter är dessutom betydligt längre än Brankas, vilket betyder att 
de tar mer talutrymme än Branka i sina konstruktioner av situerad identitet 
som uppgiftsutförare av dagboksrapporter.  

I elevernas gruppuppgift ingår även att de ska ställa frågor till varandra om 
dagboksexterna. När de gör detta konstruerar de diskursiv identitet för sig som 
initierande informationssökande frågeställare, vilket Dalilah gör dubbelt så 
ofta som Isaak och 14 gånger oftare än Branka. Dalilah gör det alltså allra 
mest och hon riktar sig då till båda kamraterna, medan de bara riktar sina 
frågor till henne, aldrig till varandra. 

 Det ingår också i gruppuppgiften att besvara varandras frågor och 
fokuseleverna konstruerar då diskursiv identitet för sig som respondent 
ungefär lika ofta alla tre, men procentuellt sett konstruerar sig Branka som 
responsgivare i nästan 70 % av sina diskursiva identitetskonstruktioner. Isaak 
gör det bara i 37 % av sina fall och Dalilah i endast 20 %, vilket betyder att 
Branka är den som allra mest konstruerar sig som respondent och Dalilah allra 
minst. Dessutom konstruerar eleverna sig som respondenter på olika sätt. Det 
är exempelvis karaktäristiskt för Branka att hon ofta gör det genom 
disprefererade responser i form av uppskjutningar och icke-svar. Det skulle 
visserligen kunna ifrågasättas om hon verkligen konstruerar sig som 
uppgiftsutförare i dessa fall, men om de initierande turerna som föregår hennes 
responser handlar om något som berör uppgiften att läsa upp eller återberätta 
dagbokstext eller innehåller frågor om uppläst dagbokstext ser jag trots allt 
Brankas disprefererade responser på sådana initiativ som en del av hennes 
konstruktion av situerad identitet som uppgiftsutförare. 

Den eller de elever som sköter om inspelningsapparaturen, d.v.s. startar 
diktafonen eller inspelningen på pekplattan, eller stänger av dem, kan också 
sägas konstruera situerad identitet för sig som uppgiftsutförare, men det 
framgår inte alltid av ljud- och filminspelningarna vem eller vilka elever som 
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10.2.3 Ordningshållare 
I ett samtal råder en viss interaktionsordning precis som det råder en viss 
ordning mellan samtalsdeltagarnas övriga beteenden beroende på 
situationskontext. Dalilah tycks ofta organisera interaktionsordningen i 
fokusgruppens samtal genom att konstruera diskursiv identitet som inledande 
dagboksrapportör, vilket ger henne möjligheten att därefter konstruera 
diskursiv identitet för sig som frågeställare och turtilldelare. Dalilah håller 
också noga ordning på att deltagarna gör det de har fått i uppgift att göra i 
grupprummen. Alla tre förväntas läsa upp eller återberätta sina dagbokstexter 
för varandra samt ställa frågor om dagbokshändelserna och besvara frågorna. 
Gör inte Branka det manar Dalilah på henne genom att konstruera diskursiv 
identitet för sig som frågeställare, utdelare av begäran/förslag och som 
utdelare av direktiv. Dalilah ger sig inte förrän interaktionsordningen är mer 
eller mindre återställd, även om det innebär att hon måste vara både hotfull, 
våldsam och ibland till och med behöver lägga orden i munnen på Branka för 
att få henne att tala. Att andra barn i rollekar konstruerar deltagares rättigheter 
att kontrollera aktiviteter genom att förstärka olika direktiv med hot har t.ex. 
Kyratzis (2007:345) tidigare visat, vilket kan jämföras med Dalilahs sätt att 
försöka kontrollera och styra Brankas handlingar i gruppsamtalen. 

Dalilah konstruerar alltså diskursiv identitet för sig som direktivgivare i 
gruppsamtalen, i syfte att få de övriga deltagarna att säga eller göra vissa 
saker, men också i syfte att få dem att sluta göra vissa saker. Särskilt riktar 
Dalilah sådana direktiv till Isaak. När han genom olika icke-verbala 
språkhandlingar söker bekräftelse på att han finns med i rummet, samtidigt 
som en eller de båda andra eleverna talar eller samtalar, konstruerar Dalilah 
diskursiv identitet för sig som direktivgivare. Hon uppmanar då honom 
implicit icke-verbalt att sluta med sitt beteende genom att bli våldsam och dela 
ut en knuff i hans sida eller genom att sparka till honom, nypa honom eller till 
och med slå till honom eller hans keps. Det är alltså Dalilah som tycks avgöra 
vilket beteende som är acceptabelt eller inte bland eleverna i grupprummet. 
Branka reagerar däremot inte nämnvärt på Isaaks bekräftelsesökningar, utan 
ler oftast bara försiktigt åt Isaak och Dalilah.  

Sammantaget visar de konstruktioner av diskursiv identitet som inledande 
dagboksrapportör, frågeställare och icke-verbal och verbal direktivgivare som 
Dalilah gör att hon konstruerar en situerad identitet för sig som 
ordningshållare i gruppsamtalen. Hon tycks alltså hålla ordning på 
gruppdeltagarnas beteenden och vad som är accepterat eller inte att göra i 
gruppsamtalen.  

Även Isaak konstruerar situerad identitet som ordningshållare för sig i 
gruppsamtalen, om än mindre ofta än Dalilah och inte med samma syfte. Han 
tycks istället hålla ordning på vilka som deltar i gruppsamtalen. Så sker till 
exempel i samtal 11 när eleverna blir avbrutna av någon som kommer in i 
grupprummet och säger ”men tjena” varpå Isaak skriker ”EY FUCKING GÅ 
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Dalilahs övergripande beteende i gruppinteraktionerna kan jämföras med 
en lärares konstruktion av ledarrollen i klassrumsinteraktion, som exempelvis 
enligt Gremmo m.fl. (1985) kan göras genom att läraren öppnar upp utbyten, 
ställer frågor, nominerar talare och stänger utbyten genom uppföljning av 
elevsvar. Sammantaget visar Dalilahs konstruktioner av diskursiv identitet 
som mycket frekvent initierare i form av turtilldelare, frågeställare, utdelare 
av begäran/förslag och direktivgivare av både tvingande instruktioner och hot 
samt uppföljare, att hon i lärarens frånvaro konstruerar en situerad identitet 
för sig som ledare i de lärarlösa gruppsamtalen. Hon är oftast den som styr 
interaktionsordningen, gör uppföljningar på kamraternas responser och leder 
samtalen framåt. Hon tycks inte vara rädd att i sin ledarroll konstruera sig som 
värderare och utdelare av negativ kritik till gruppkamraterna. Förhoppningsvis 
kan dock inte hennes konstruktion av diskursiv identitet som värderare i form 
av utdelare av negativ kritik liknas vid alltför många lärares konstruktioner av 
diskursiv identitet som just den sortens värderare i klassrumsinteraktion. 
Emellertid har forskare som Goodwin (1990), Griswold (2007) och Kyratzis 
(2007) tidigare visat hur andra barn faktiskt rättfärdigar något barns 
auktoritära ledarskapsposition i olika sorters lek, genom att det ledande barnet 
t.ex. tillåts att kritisera andra negativt i leken.  

Isaak och Branka kan ses som medkonstruktörer av Dalilahs situerade 
identitet som ledare under gruppsamtalen, eftersom de t.ex. inte protesterar 
mot hennes initierande språkhandlingar i form av många frågor, värderingar 
med negativ kritik, eller direktiv som kan innehålla både tvingande hot och 
våld, och därigenom snarare rättfärdigar dessa handlingar från Dalilahs sida 
genom att bara gå vidare med samtalen. Detta kan jämföras med tidigare 
forskning av t.ex. Tholander och Aronsson (2003) som har visat att bland 
högstadieelever i smågruppsarbete utan lärares närvaro positionerar sig eller 
positioneras en eller några av eleverna som hjälplärare under grupparbetet. 

Tholander och Aronsson (2003) har också visat att positioneringen som 
hjälplärare förhandlas under grupparbetet och ibland opponeras mot av andra 
elever. Så är inte fallet i mina undersökta gruppsamtal. Konstruktionen av 
Dalilahs situerade identitet som ledare förhandlas visserligen under samtalens 
gång, men Isaak och Branka tycks alltså inte opponera sig mot hennes 
ledarskap. Däremot kan Branka stundtals sägas opponera sig mot själva 
uppgiften i sig, att läsa upp sina dagbokstexter och svara på frågor om dem, 
men det går inte att säga om hon egentligen har något emot att Dalilah intar 
ledarrollen i gruppsamtalen i lärarens frånvaro. Vid något tillfälle frågar 
Branka t.o.m. Dalilah om lov att läsa upp sin dagbokstext innan hon gör det, 
vilket är ett exempel på hur Dalilah tilldelas deontisk auktoritet (Stevanovic 
och Peräkylä 2012) att avgöra vad de andra ska göra i gruppsamtalen. Inte 
heller opponerar sig Isaak och Branka mot den negativa kritik Dalilah delar ut 
till dem när hon talar nedsättande om och till dem.  
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14 X: ((diktafonen stängs av)) 
 

Av exemplet ovan framgår att Dalilah efter att ha konstruerat diskursiv 
identitet för sig som dagboksrapportör (rad 1–5) konstruerar diskursiv 
identitet för sig som ordningshållare när hon efter en paus (rad 6) implicit 
uppmanar kamraterna två gånger att ställa frågor om hennes text (rad 7 och 
9), eftersom det ingår i gruppuppgiften att ställa frågor när någon har 
rapporterat ur sin dagbok. Isaak verkar inte förstå vad han ska göra eller veta 
vilka frågor han ska ställa (rad 8, 10 och 12), varför Dalilah säger ”NÄ” och 
något ohörbart, eventuellt på hennes förstaspråk (rad 13), innan inspelningen 
på diktafonen stängs av (rad 14). Av samtalet framgår inte vem av eleverna 
som tar beslut om att inspelningen ska göras om och stänger av diktafonen. 

 Dalilah konstruerar ofta situerad identitet för sig som ordningshållare av 
de andras beteenden i gruppen och kanske är det hon som avbryter samtalet 
och stänger av diktafonen. Isaak konstruerar också situerad identitet för sig 
som ordningshållare. Han håller då ordning på att alla har hunnit prata och fått 
tillräckligt med taltid innan inspelningsapparaturen stängs av. Det gör han 
emellertid inte i exemplet ovan, eftersom varken han eller Branka har läst upp 
sina dagbokstexter och Branka inte ens har hunnit yttra sig alls innan 
diktafonen stängs av. Detta visar att det inte bara är de diskursiva identiteterna 
som är flyktiga och flexibla, utan även i viss mån de situerade.  

 

10.2.4 Tyst 
Inte alla deltagare i ett samtal är lika aktiva verbalt. En del personer 
konstruerar sig enbart som mer eller mindre tysta lyssnare i ett samtal, medan 
andra konstruerar sig mer som frekventa talare eller som både och.  

Det kan alltså konstateras att alla tre fokuseleverna konstruerar situerad 
identitet för sig som uppgiftsutförare men de gör det i olika utsträckning. 
Dalilah gör det i alla de 19 gruppsamtal hon deltar i, medan Isaak gör det i 18 
av de 20 samtal han deltar i. Branka gör det däremot bara i 12 av de 20 
gruppsamtal hon deltar i. Eventuellt kan det vara missvisande att säga att 
Branka deltar i 20 gruppsamtal, eftersom hon visserligen deltar fysiskt i alla 
dessa samtal, men bara är verbalt aktiv och konstruerar situerad identitet för 
sig som uppgiftsutförare i 12 av dem. I de övriga åtta gruppsamtalen 
konstruerar Branka istället situerad identitet för sig som tyst. I fem av dem är 
hon helt tyst, i ett säger hon några få ord och i två av dem säger hon endast ett 
enda ord vardera. Brankas situerade identitet som tyst kan bero på att hon t.ex. 
aldrig konstruerar diskursiv identitet för sig som dagboksrapportör förrän sist 
i gruppen när Dalilah och Isaak redan har gjort det, vilket får till följd att de 
andra två ibland avslutar samtalet p.g.a. att något problem har uppstått innan 
Branka har hunnit yttra sig, eller bara har hunnit säga ett enda kort ord. Ofta 
gör de då om inspelningen för dagen, men det kan ändå inträffa att Branka inte 
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UT” och därefter reser sig, stänger och låser dörren. Isaak tycks också 
konstruera situerad identitet som ordningshållare genom att kontrollera om 
alla har fått det utrymme de behöver innan inspelningarna stängs av, som när 
han i samtal 3 konstruerar diskursiv identitet som informationssökande 
frågeställare och frågar Dalilah om de är klara och syftar på att Dalilah just 
har talat med en utomstående elev som just varit inne i grupprummet och 
avbrutit deras gruppsamtal, eller när han i samtal 8 frågar om Dalilah ska köra 
om (inspelningen) och syftar på att Branka har uppvisat extra mycket 
motstånd att läsa upp mer ur sin dagbok, varför samtalet inte har flutit på som 
det kanske borde.  

Sammantaget visar Dalilahs och Isaaks konstruktioner av situerade 
identiteter som ordningshållare att de kan konstrueras genom olika sorters 
diskursiva identiteter, vilka emellertid leder till situerade ordningshållande 
identiteter med olika syften. För Dalilahs del leder det alltså till situerad 
identitet som ordningshållare av gruppdeltagranas beteenden och vad som är 
accepterat eller inte att göra i gruppsamtalen, och för Isaaks del leder det till 
situerad identitet som ordningshållare av vilka som deltar i samtalsgruppen 
och av att de som deltar har fått det utrymme som behövs innan inspelningarna 
stängs av. Det ska emellertid tilläggas att Isaak inte konstruerar situerad 
identitet för sig som ordningshållare av detta slag i alla gruppsamtal, eftersom 
inspelningarna stängs av i sex olika samtal innan Branka ens har hunnit yttra 
sig. Det tycks ske för att de situationella ramarna som råder i det delvis 
arrangerade gruppsamtalet är på väg att ignoreras av någon eller några 
deltagare, se Exempel 10.19 nedan, vilket inleds med att Dalilah återberättar 
sin dagbokstext den 23:e september.  

 
Exempel 10.19 Osynlig ordningshållare – avbrutet samtal (samtal nummer 6) 

1 DAL: mitt ögonblick började så här att vi satt å kollade på teve sen  
2 sa min storasyster att hennes klänning hade krympt i tvätten  
3 och hon sa att jag kunde få den hon va lite lessen men sen sa  
4 mamma att hon kunde få etthundrafemti kroner ((djup  
5 inandning)) för klänningen å sen blev hon glad 
6 (1.0) 
7 DAL: ∬frågor∬ 
8 ISA: äi 
9 DAL: ∬frågor∬ 
10 ISA: €vadå€ 
11 X: ((fnissningar och skratt)) 
12 ISA: ☺jag vet inte vad jag ska ställa☺54 
13 DAL: ☺NÄ (ELLA ELL-)☺ 

                                                      
54 Liknande exempel i flera grupper orsakade att jag efter en tid valde att dela ut stödfrågor till eleverna 
att använda efter dagboksrapporteringarna för att få igång mer samtal i grupperna. 
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14 X: ((diktafonen stängs av)) 
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54 Liknande exempel i flera grupper orsakade att jag efter en tid valde att dela ut stödfrågor till eleverna 
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Exempel 10.20 Ledare och motvillig I (ur samtal 8) 

1 DAL: okej Branka ((tittar på Branka)) 
2 BRA: ((håller upp sin dagbok i luften framför ansiktet, tittar  
3 på Dalilah, ler)) 
4 DAL: läs xx ⌈((viftar med handen och sträcker sig efter Brankas  
5 bok))⌉ 
6 BRA: asså    ⌊  ((väjer undan handen med boken för Dalilahs  
7 arm))⌋ 
8 DAL: läs ditt ögon⌈blick⌉ 
9 BRA: ⌊° så  ⌋ det är din tur° ((viftar med handen mot  
10 Dalilah och lägger den i kors över bröstet))  

 
Exemplet ovan visar att Dalilah konstruerar situerad identitet för sig som 
ledare genom att konstruera diskursiv identitet för sig som direktivgivare ett 
antal gånger och med start på rad 1 explicit verbalt tilldela Branka turen att 
starta uppgiften de har fått av mig. Branka konstruerar emellertid genast 
situerad identitet för sig som motvillig genom att på rad 2–3 hålla upp sin 
dagbok i luften framför ansiktet, utan att säga något och le. Dalilah tar då ett 
nytt initiativ och försöker återigen att få Branka att starta uppgiften genom att 
explicit instruera henne om vad hon ska göra när hon på rad 4 säger ”läs” och 
samtidigt sträcker sig efter Brankas bok (rad 4–5), vilken Branka håller undan 
från Dalilah (rad 6–7). Denna gest visar också på Brankas motstånd att delta i 
gruppsamtalet samtidigt som hon uttrycker sin motvilja verbalt genom att 
ifrågasätta Dalilahs direktiv när hon säger ”asså” på rad 6. Dalilah gör då i 
ytterligare ett initiativ ett försök att få Branka att göra uppgiften när hon extra 
explicit säger ”läs ditt ögonblick” på rad 8. Dalilah konstruerar sig och 
konstrueras alltså upprepade gånger som ledare, men Branka konstruerar sig 
ännu en gång som motvillig att göra vad ledaren vill, dels genom att lämna 
ifrån sig turen verbalt när hon säger ”så det är din tur” till Dalilah och 
dessutom genom att icke-verbalt vifta med handen framför Dalilah och lägga 
den i kors framför sitt bröst (rad 9–10), som för att explicit visa sin motvilja 
att fortsätta tala. Här framgår tydligt att deltagarna påverkar varandras 
identitetskonstruktioner. Ju mer motvilja Branka visar att delta i grupp-
samtalen, desto mer explicit uttalad ledarroll intar Dalilah i sitt försök att styra 
samtalet och Brankas aktioner. Ju mer Dalilah trycker på som ledare, desto 
mer motvilja och motstånd uppvisar Branka. De två deltagarna påverkar 
samtidigt interaktionen och varandras ageranden, och de kan därmed sägas 
utgöra ramar för varandra i det rådande deltagarramverket (jfr Lindblad och 
Sahlström 1999:81).  

Dalilah och Branka samkonstruerar åter rollerna som ledare och motvillig 
något senare i samma samtal, se Exempel 10.21 nedan. Exemplet föregås av 
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tar de turer hon får utan konstruerar situerad identitet som tyst, vilket sker i 40 
% av de samtal där hon trots allt sitter med i gruppen. I ungefär 75 % av de 
samtal i vilka Branka konstruerar diskursiv identitet för sig som respondent 
gör hon det som givare av icke-svar, vilket också bidrar till hennes 
konstruktion av situerad identitet som tyst. 

Att konstruera situerad identitet för sig som tyst i ett samtal kan ha att göra 
med högre eller lägre grad av motvilja att faktiskt delta verbalt aktivt i 
samtalet. De situerade identiteterna tyst och motvillig bygger delvis på samma 
diskursiva identiteter och överlappar därför varandra till viss del. Emellertid 
kan en individ vara motvillig utan att vara helt tyst i samtalet, eller helt tyst 
utan att egentligen vara en motvillig deltagare, se vidare nedan.  

 

10.2.5 Motvillig 
Som vi såg i relation till den situerade identiteten tyst är inte alla deltagare lika 
verbalt aktiva i ett samtal. Av mitt material framgår att Dalilah konstruerar sig 
som talare dubbelt så ofta som Isaak och nästan tre gånger så ofta som Branka 
i gruppsamtalen, och Brankas turer är vanligen betydligt kortare än Dalilahs 
och Isaaks. Det visar sig också att Branka endast är verbalt aktiv i tolv av de 
20 samtal hon deltar i, medan Dalilah och Isaak är det i alla de samtal de deltar 
i. Detta antyder en viss motvilja att delta aktivt i gruppsamtalen från Brankas 
sida. Det tycks emellertid inte alltid vara enbart hon själv som avstår från att 
delta verbalt i gruppinteraktionerna, men eftersom hon ytterst sällan yttrar sig 
tidigt under ett samtal händer det relativt ofta att de andra deltagarna av olika 
orsaker beslutar sig för att stänga av inspelningen och börja om innan Branka 
ens hunnit delta i gruppsamtalet. När hon väl deltar är det dock ytterst sällan 
på eget initiativ det sker, utan hon tilldelas ofta turen av Dalilah, men även 
ibland av Isaak. När hon får turen av Dalilah tar hon den emellertid inte alltid, 
utan konstruerar situerad identitet för sig som motvillig genom en mängd 
disprefererade responser som uppskjutningar och icke-svar, vilket hon gör 
flest gånger av de tre deltagarna.  

Likaså konstruerar Branka situerad identitet som motvillig genom att 
endast göra korta initierande dagboksrapporter muntligt, trots att hon är den 
som gör den allra längsta dagboksrapporten i skriftlig form i elevernas 
dagböcker (90 ord). När Dalilah vid olika tillfällen ber henne utveckla 
dagbokstexten muntligt och berätta mer svarar Branka antingen att hon inte 
vill, gör ett icke-verbalt stopptecken med handen, eller är helt tyst och lämnar 
ett s.k. icke-svar på Dalilahs fråga, vilket tydligt konstruerar en situerad 
identitet för henne som motvillig deltagare i gruppsamtalen. Hennes motvilja 
leder i vissa fall till att Dalilah blir ännu mer styrande, hotande och till och 
med våldsam i sin situerade ledarroll. Hur dessa situerade identiteter 
samkonstrueras kan ses i Exempel 10.20 nedan, vilket inleds med att Dalilah 
försöker tilldela Branka turen att göra dagens första dagboksrapportering. 
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241 

 
   

70 DAL: ⌈vad hände när du va förkyld⌉ 
71 BRA: ⌊   ((ler med stängd mun))     ⌋ 
72 (2.5) 
73 BRA: jag var förkyld ((håller ut sin vänstra hand med handflatan ≋ 

 
74 ≋ uppåt och viftar med fingrarna)) 
75 DAL: okej å sen står det nåt mer ((pekar i boken)) 
76 BRA: nej ((stänger sin bok och blundar)) 
77 DAL: ⌈((suckar djupt, tar Brankas bok, stänger den och lägger med≋

   
78 ≋båda händerna ner den på bordet med en kraftig smäll))⌉

79 ISA: ⌊((tar upp en laserpekare och lyser med en röd stråle på  
80 Dalilahs kind))                  ⌋ 
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att både Dalilah och Isaak har läst upp sina dagboksberättelser och svarat på 
frågor om dem. När Branka inledningsvis uppmanades av Dalilah att göra 
detta visade hon, som framgått ovan, upprepad motvilja. Motviljan framträder 
även i nedanstående exempel. Branka gör visserligen en kort dagboksrapport 
på Dalilahs uppmaning, men den tycks inte duga för Dalilahs del, se nedan.  

 
Exempel 10.21 Ledare och motvillig II (ur samtal 8) 

55 DAL: (( vänder sig mot Branka)) okej Branka 
56 BRA: ≈mitt ögonblick va att jag va ⌈ förkyld   ⌉ 
57 |((ler och gör en svepande  

 
 

58 rörelse med höger hand vid sidan om sig))| 
59 DAL: ⌊(håller upp båda 
60 armarna och händerna framför sig med handflatorna uppåt 
 

  
61 och skakar dem mot sig))                            ⌋ ∬xxx∬ (0.3) 
62 BRA: ⌈((stänger munnen, ler brett, sätter höger armbåge i  
63  bordet, håller upp handen och viftar med den bredvid  
64 ansiktet))                       ⌉ 
65 DAL: ⌊okej mer ((tittar på Branka))⌋ 
66 BRA: ((tittar på Dalilah, rycker på vänster axel, ta sin bok och 
67 försöker stänga den)) 
68 DAL: ((tar tag i Brankas bok och slår upp den mot bordet med en  
69 kraftig smäll))  
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den med båda händerna på bordet med en kraftig smäll (rad 77–78). Därefter 
hotar Dalilah till och med att ropa på någon som kan väntas vara mig eller 
läraren om Branka inte säger vad som står i dagboken (rad 85). Dalilah 
konstruerar därmed en situerad identitet som hotfull och våldsam ledare, 
vilket alltså sker i samkonstruktion med Branka som frammanar detta 
beteende hos Dalilah genom sin motvilja att delta i samtalet. Av exemplet 
framgår emellertid att Dalilah inte verkställer sitt hot, men hon ger inte heller 
Branka någon chans att svara, utan lägger själv orden i munnen på henne 
genom att faktiskt hitta på vad som mer står i Brankas dagbok (rad 85–90). 

Att Brankas motvilja att delta i gruppsamtalet är en samkonstruktion 
mellan henne och Dalilah framgår också av att Branka inte alls visar upp 
någon motvilja att delta i samtal när Isaak tilldelar henne turen att delta. I 
samtal 12 tar hon t.ex. turen tilldelad av Isaak och konstruerar diskursiv 
identitet för sig som dagboksrapportör genom en prefererad respons utan 
antydan till någon form av motstånd. Inte heller i samtal 1, i vilket Eric och 
Iman deltar, men där Dalilah inte deltar, visar Branka någon antydan till att 
konstruera situerad identitet som motvillig. I det samtalet gör Branka 
prefererade responser och tar själv initiativ och fördelar turer till de andra 
deltagarna, helt utan något tecken på motstånd eller motvilja att delta i 
samtalet, vilket hon däremot ofta uppvisar i samtal tillsammans med Dalilah.  
 

10.2.6 Spelevink 
När deltagare i ett samtal yttrar sig får de oftast bekräftelse av någon annan 
deltagare. När denne har lyssnat yttrar hen sig och bekräftar därigenom på ett 
eller annat sätt den föregående talaren och hens yttrande, även om den förste 
talaren inte explicit har konstruerat sig som bekräftelsesökare verbalt. En 
samtalsdeltagare verkar även kunna konstruera diskursiv identitet för sig som 
bekräftelsesökare icke-verbalt i ett samtal. Det gör t.ex. Isaak när en eller båda 
de övriga eleverna talar eller samtalar i gruppsamtalen. Han tycks då t.ex. 
ploja med kameran genom att interagera med den och stirra in i den, göra 
gester och miner, dansa med överkroppen framför den eller lysa med en 
laserpekare rakt in i den. Samtidigt konstruerar han då den situerade 
identiteten spelevink för sig, se Exempel 10.22 nedan. Exemplet inleds med 
att Dalilah ställer frågor till Branka efter hennes dagboksuppläsning. 
 
Exempel 10.22 Spelevink (ur samtal 10) 

1 DAL: hur ∇regera:∇ (.) hur ⌈ reagerade    ⌉≋ 
2 ISA: ⌊REAGERADE⌋ 
3 DAL: ≋ i så fall dom andra som var med 
4 BRA: ⌈(2.1)    ((tittar på Dalilah och skakar på huvudet))⌉ 

➔5 ISA: ⌊((ler, tittar in i kameran och börjar skaka överkroppen som  
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81 DAL: ⌈      vad står det här       ⌉ 
82 DAL: |   ((rycker på axlarna))  | 
83 BRA: ⌊((ler med stängd mun))⌋ 
84 DAL: ⌈                  ((vänder sig mot Isaak))                              ⌉ 
85 DAL: | säg vad det står här nu annars kommer jag ropa på (x)| 
86 ISA: ⌊    ((lägger tillbaks laserpekaren i fickan))                    ⌋ 
87 BRA: ((lägger ner boken på bordet och öppnar den)) 
88 DAL: okej Branka va förkyld hon gick till Pelles lekland och hon  
89  kom där och sen hon snorade 
90 BRA: ((skrattar lite och rycker på axlarna)) 

 
Av ovanstående exempel framgår att Dalilah och Branka återigen 
samkonstruerar identiteterna ledare och motvillig i samtal 8. Det sker när både 
Dalilah och Isaak har klarat av rapporteringen av sina dagbokstexter och 
svarat på frågor om texterna. Då återstår bara Brankas tur att läsa upp sin 
dagbokstext, vilket hon gör på Dalilahs inrådan (rad 55–58). Dalilah intar 
alltså återigen den situerade ledarrollen och driver på samtalsutvecklingen 
genom att ikläda sig diskursiv identitet som direktivgivare när hon gör en 
initierande språkhandling och säger ”Okej Branka”, med vilket hon implicit 
menar att Branka ska läsa upp sin dagbokstext. Branka responderar 
visserligen, men bara kortfattat och säger att ”mitt ögonblick va att jag va 
förkyld”. Emellertid gör hon direkt därefter en sidoställd rörelse med sin högra 
hand, vilket enligt Kendon (2004:275) indikerar ovilja, som här tolkas som 
Brankas ovilja att delta i interaktionen (rad 57–58). Likaså visar Brankas 
upprepade disprefererade responser i form av leenden med stängd mun, som 
utgör s.k. icke-svar, hur hon konstruerar situerad identitet som motvillig att 
delta i samtalet på raderna 62, 71 och 82.  

Dalilah fortsätter sin identitetskonstruktion som ledare genom att 
konstruera diskursiv identitet för sig som uppföljare och följa upp Brankas 
respons från rad 56 med ett bekräftande”okej” (rad 65). Sådana bekräftande 
uppföljningar är typiska drag i Dalilahs ledarstil, vilka hon gör 25 gånger 
sammantaget. Hon nöjer sig emellertid inte med Brankas respons denna gång, 
utan säger ”mer” och ber Branka att berätta mer, eller frågar vad hon mer har 
skrivit i sin dagbok. Branka fortsätter att konstruera situerad identitet som 
motvillig genom konstruktionen av diskursiv identitet som uppskjutare (av en 
respons) när hon rycker på vänster axel och försöker stänga sin dagbok istället 
för att respondera på Dalilahs fråga eller uppmaning (rad 66–67), men ju mer 
motvilja hon visar upp desto våldsammare blir Dalilah i sin ledarroll. Hon tar 
på rad 68 tag i Brankas bok och drämmer den i bordet med en kraftig smäll, 
samtidigt som hon öppnar upp dagboken. När Branka efter ytterligare försök 
från Dalilahs sida endast svarar med icke-svar eller säger ”nej” när Dalilah 
påstår att det står något mer i hennes dagbok konstruerar Dalilah återigen den 
våldsamma ledarrollen, suckar djupt, tar Brankas bok, stänger och lägger ned 
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121 BRA: ⌊        ((håller för sin mun och skrattar tyst))          ⌋ 
122 DAL: ((vänder och vrider och tittar på diktafonen)) 
123 BRA: ((försöker ta diktafonen från Dalilah)) 
124 dikt: °okej lördag den tjugoförsta september° 
125 DAL: ((tittar ner)) stak ↗falla 
126 (1.0) 
127 DAL: ⌈((tittar på Isaak)) är det ↗☺jag☺⌉ 
128 BRA: ⌊((tar diktafonen från Dalilah, sätter den vid sitt öra,  
129 skrattar tyst))                                   ⌋ 
130 ISA: ☺tja☺ 
131 BRA: ((skrattar tyst sätter upp handen för munnen)) 
132 DAL: ((ler tyst, tittar sedan på Branka)) 
133 ja få- (akme-) 
134 DAL: ((tar tillbaks diktafonen, håller den framför sig)) 
135 dikt: °(åäng) ∆skulle ↑FÅ∆ den:° (xx) 
136 ISA: ((tar ner laserpekaren)) €å ja ∆skulle ↑FÅ ⌈den∆€⌉≋ 
137 DAL:                     ⌊((smäller till  
138 Isaak med handens utsida på benet under bordet))⌋ 
139 ISA: ≋hum (vale xx)                        ⌈ ((skrattar))⌉ 
140 BRA: ☺ts☺ ((drar upp axlarna och |  skrattar))  | 
141 DAL:                         ⌊ ((fnittrar)) ⌋ ⌈ vänta ⌉ 
142 ⌊ håller upp 
143 vänsterhanden mellan sig och Isaak, sträcker ut pekfingret  
144 och öppnar sedan hela handen))         ⌋ 
145 dikt: (xxx) °varför fick hon etthundrafemti kronor tillbaks° 
146 ISA: ((håller  upp  laserpekaren  framför sig ⌈och fnissar))⌉ 
147 DAL: ⌊((smäller till 
148 Isaak på kepsens skärm))            ⌋ 
149 ISA: ((ryggar tillbaks och fnissar)) 
150 DAL: ((sätter upp vänster hand mellan sig och Isaak med fingrarna 
151 utspretade och handflatan mot kameran, fortsätter lyssna)) 
152 dikt:  °(xxx) hade penollettan match mot Viken å det blev två två° 
153 ISA: €∮as as as ⌈as as a (ingen fara) dä ↗di ↘da da da da da da⌉∮ 
154                    ⌊   ((slår ihop händerna i takt flera gånger))      ⌋ 
155 DAL: ((slår till Isaak på axeln)) 
156 BRA: ((försöker ta diktafonen ur Dalilahs händer)) 
157 DAL: VÄNTA ⌈((sliter tillbaks diktafonen))⌉ 
158  ⌊          nej    nej    nej           ⌋ 
159 ISA: ∮a ba da di da da da jep jep jep jep jep ⌈ jep  jep   jep  ⌉∮ 
160 DAL:                  |        xxx         | 
161  |((motar bort Isaak 
162 med vänsterarmen))                    | 
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6 i dans))                                                                    ⌋

 
7 DAL: ⌈∬∆jag förstog ingenting∆∬ ((skakar på huvudet mot  
8 Branka))                                                                          ⌉ 

➔9 ISA: ⌊((gör miner och plojar med kameran, fortsätter göra  
10 dansrörelser med överkroppen, tittar skämtsamt 
11 in i kameran och gör en min med munnen och tungan))⌋

   
12 BRA: °inte jag heller° 

 
Exemplet ovan visar hur Isaak konstruerar situerad identitet som spelevink för 
sig mitt under Dalilahs och Brankas pågående utbyte i gruppinteraktionen. 
Han gör det på rad 5–6 genom konstruktionen av diskursiv identitet som 
bekräftelsesökare genom att le, titta in i kameran och skaka överkroppen som 
i dans samt genom att göra miner, ploja med kameran och fortsätta dansa, titta 
skämtsamt in i kameran och göra en min med munnen och tungan på rad 9–
11.  

Isaak upphör att konstruera situerad identitet som spelevink när det blir 
hans tur att tala, vilket ger honom bekräftelse. Oftast upphör han också när 
Dalilah bekräftar honom icke-verbalt. Se Exempel 10.23 nedan, vilket inleds 
med att deltagarna är på väg att avsluta gruppsamtalet när Dalilah säger att 
hon vill höra på vad det står (på diktafonen), hon vill alltså lyssna på 
inspelningen de nyss har gjort.  

 
Exempel 10.23 Spelevink och ordningshållande ledare (ur samtal 8) 

115 DAL: ja vill höra på va de ⌈står  ((lutar sig fram)) ⌉ 
116 ISA          |((lyser med laserpekaren mot Dalilahs  
117  kind))                      | 
118 BRA:          ⌊((förvånad min, lyfter händerna och  
119 spretar med fingrarna))                                 ⌋ 
120 DAL: ⌈((startar diktafonen som spelar upp svaga röster))⌉ 
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143 vänsterhanden mellan sig och Isaak, sträcker ut pekfingret  
144 och öppnar sedan hela handen))         ⌋ 
145 dikt: (xxx) °varför fick hon etthundrafemti kronor tillbaks° 
146 ISA: ((håller  upp  laserpekaren  framför sig ⌈och fnissar))⌉ 
147 DAL: ⌊((smäller till 
148 Isaak på kepsens skärm))            ⌋ 
149 ISA: ((ryggar tillbaks och fnissar)) 
150 DAL: ((sätter upp vänster hand mellan sig och Isaak med fingrarna 
151 utspretade och handflatan mot kameran, fortsätter lyssna)) 
152 dikt:  °(xxx) hade penollettan match mot Viken å det blev två två° 
153 ISA: €∮as as as ⌈as as a (ingen fara) dä ↗di ↘da da da da da da⌉∮ 
154                    ⌊   ((slår ihop händerna i takt flera gånger))      ⌋ 
155 DAL: ((slår till Isaak på axeln)) 
156 BRA: ((försöker ta diktafonen ur Dalilahs händer)) 
157 DAL: VÄNTA ⌈((sliter tillbaks diktafonen))⌉ 
158  ⌊          nej    nej    nej           ⌋ 
159 ISA: ∮a ba da di da da da jep jep jep jep jep ⌈ jep  jep   jep  ⌉∮ 
160 DAL:                  |        xxx         | 
161  |((motar bort Isaak 
162 med vänsterarmen))                    | 
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6 i dans))                                                                    ⌋

 
7 DAL: ⌈∬∆jag förstog ingenting∆∬ ((skakar på huvudet mot  
8 Branka))                                                                          ⌉ 

➔9 ISA: ⌊((gör miner och plojar med kameran, fortsätter göra  
10 dansrörelser med överkroppen, tittar skämtsamt 
11 in i kameran och gör en min med munnen och tungan))⌋

   
12 BRA: °inte jag heller° 

 
Exemplet ovan visar hur Isaak konstruerar situerad identitet som spelevink för 
sig mitt under Dalilahs och Brankas pågående utbyte i gruppinteraktionen. 
Han gör det på rad 5–6 genom konstruktionen av diskursiv identitet som 
bekräftelsesökare genom att le, titta in i kameran och skaka överkroppen som 
i dans samt genom att göra miner, ploja med kameran och fortsätta dansa, titta 
skämtsamt in i kameran och göra en min med munnen och tungan på rad 9–
11.  

Isaak upphör att konstruera situerad identitet som spelevink när det blir 
hans tur att tala, vilket ger honom bekräftelse. Oftast upphör han också när 
Dalilah bekräftar honom icke-verbalt. Se Exempel 10.23 nedan, vilket inleds 
med att deltagarna är på väg att avsluta gruppsamtalet när Dalilah säger att 
hon vill höra på vad det står (på diktafonen), hon vill alltså lyssna på 
inspelningen de nyss har gjort.  

 
Exempel 10.23 Spelevink och ordningshållande ledare (ur samtal 8) 

115 DAL: ja vill höra på va de ⌈står  ((lutar sig fram)) ⌉ 
116 ISA          |((lyser med laserpekaren mot Dalilahs  
117  kind))                      | 
118 BRA:          ⌊((förvånad min, lyfter händerna och  
119 spretar med fingrarna))                                 ⌋ 
120 DAL: ⌈((startar diktafonen som spelar upp svaga röster))⌉ 
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ordningshållandet för hans del endast sker vid ett fåtal enstaka tillfällen 
separerat från konstruktionen av andra diskursiva identiteter som skulle kunna 
leda till en övergripande situerad ledarroll. Dalilah konstruerar sig emellertid 
som ordningshållare tre gånger i ovanstående exempel, vilket tillsammans 
med hennes många konstruktioner av diskursiva identiteter som beslutsfattare 
(rad 115), diktafonstartare (rad 120), tillbakatagare av diktafonen (rad 133–
134 och 157–158) och direktivgivare (rad 141–144, rad 150–151 och 157) 
visar att hon är den som konstruerar situerad identitet för sig som övergripande 
ledare i samtalet ovan. Ytterligare en framträdande situerad identitet som 
konstrueras i gruppsamtalen är den som dissare, se nedan. 
 

10.2.7 Dissare  
I samtal kan det som sagt inträffa att deltagare konstruerar diskursiv identitet 
för sig själva och varandra som värderare och värderade, så även i mina 
inspelade gruppsamtal, se avsnitt 10.1.4.3. Dalilah är den som oftast gör detta, 
vilket sker när hon delar ut initierande negativ kritik till kamraterna och kallar 
dem saker som ”tönt”, ”idiot”, ”nörd” och ”haiwan”. Dalilah gör så när Isaak 
eller Branka inte tycks utföra de handlingar som är givna av gruppuppgiften 
eller påbjudna av henne, se Exempel 10.24. Exemplet inleds med att Dalilah 
implicit uppmanar Isaak att ställa frågor till henne sedan hon har återberättat 
sin dagbokstext.  

 
Exempel 10.24 Dissare (ur samtal 7) 

1 DAL: okej Isaak 
2 ISA: ∬(jag ska inte ⌈ ställa några x)∬ ⌉ 
3 DAL:  ⌊ska ↗ han inte  stä⌋lla °några frågor ställ  
4 ⌈frågor ställa frågor°⌉ 
5 ISA: °oke°         | 
6 ⌊        ((harkling))    ⌋ e hej (.) ⌈jag heter Isaak (.)  jag  ska    ⌉≋ 

➔7 DAL:  ⌊°ställ frågor ställ frågor jävla⌋ 
8 idiot° 
9 ISA: ≋ prata om när FC Östad vann sin serie i torsdags så vann  
10 nollettorna sin serie och det var första gången dom vann och 
11 efter det så fick vi äta pizza å dricka coca cola å sånt å vi  
12 hade fest så ((djupt andetag)) och (.) i söndags igår så vann 
13 penolltvåan sin serie andra andra året ((harkling)) i rad (3.0) 
14 ((fnissar)) 
15 (0.8) 

➔16 DAL:  حيوان        ⌈gå att köra om den⌉ 
 haiwan     
 *[ditt] djur* 
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163 BRA:   |xxx fortfarande| 
164                  ⌊((pekar mot  
165 skärmen på pekplattan))                 ⌋ 
166 DAL: ja ⌈och⌉ 
167     ⌊((höjer snabbt diktafonen upp och ner med handen framför 
168 sig))    ⌋ 
169 ISA: ⌈    din         mormor          (11.0)               ⌉ 
170 ⌊(( riktar en röd laserstråle in i skärmen på pekplattan))⌋ 
171 (10.0) 
172 BRA: ((reser sig, går fram till kameran och stänger av den)) 

 
Ovanstående exempel visar att Dalilah säger att hon ”vill höra på vad det står” 
(rad 115) och så startar hon en uppspelning på diktafonen (rad 120), ur vilken 
svaga röster hörs tala. De lyssnar alla tre på Dalilahs dagboksberättelse, men 
på rad 136 härmar Isaak med tillgjord röst ett av Dalilahs yttranden på 
diktafonen, genom vilket han konstruerar diskursiv identitet för sig som 
bekräftelsesökare och samtidigt situerad identitet som spelevink. Dalilah 
konstruerar sig då genast som ordningshållare och tycks besluta att Isaaks 
beteende inte är accepterat, genom att hon blir våldsam och smäller till honom 
på benet under bordet (rad 137–138). De fortsätter lyssna på inspelningen och 
Isaak konstruerar sig då som spelevink genom att lysa med en laserpekare (rad 
146), varpå Dalilah återigen intar den situerade rollen som ordningshållare 
och slår till Isaak på skärmen av hans keps. Han ryggar tillbaka och fnissar, 
vilket kan ses som ett tecken på att han accepterar och samkonstruerar Dalilahs 
situerade roll som ordningshållare (rad 147–149). Därefter lyssnar eleverna 
vidare på diktafonen och när Isaak hör sig själv återberätta sin dagbokstext 
börjar han sjunga olika stavelser, ”as as as as […] dä di da da da da da da”, 
med tillgjord röst och slå ihop händerna i takt (rad 150–153). Han konstruerar 
därmed återigen situerad identitet som spelevink för sig, varpå Dalilah ännu 
en gång tar på sig ordningshållarrollen och slår till honom på axeln (rad 155).  

Av exemplet ovan framgår också att Dalilah dessutom konstruerar situerad 
identitet för sig som ledare i samband med att hon försöker hålla ordning i 
gruppen, eftersom det ofta faller på en ledares lott att vara den som 
kontrollerar övriga deltagare och håller ordning på deras handlingar. De 
situerade identiteterna ordningshållare och ledare tycks därmed överlappa 
varandra här, precis som de situerade identiteterna tyst och motvillig ibland 
har visat sig göra. Emellertid verkar inte alltid konstruktion av situerad 
identitet som ordningshållare förutsätta att man samtidigt konstruerar sig som 
ledare på det övergripande planet. Exempelvis konstruerar Isaak situerad 
identitet för sig som ordningshållare några gånger i gruppsamtalen och håller 
då ordning på vilka deltagare som är med i grupprummet och på att alla har 
pratat klart innan inspelningarna stängs av. Dock kan han inte sägas konstruera 
diskursiv identitet för sig som övergripande ledare på samma gång, eftersom 
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ordningshållandet för hans del endast sker vid ett fåtal enstaka tillfällen 
separerat från konstruktionen av andra diskursiva identiteter som skulle kunna 
leda till en övergripande situerad ledarroll. Dalilah konstruerar sig emellertid 
som ordningshållare tre gånger i ovanstående exempel, vilket tillsammans 
med hennes många konstruktioner av diskursiva identiteter som beslutsfattare 
(rad 115), diktafonstartare (rad 120), tillbakatagare av diktafonen (rad 133–
134 och 157–158) och direktivgivare (rad 141–144, rad 150–151 och 157) 
visar att hon är den som konstruerar situerad identitet för sig som övergripande 
ledare i samtalet ovan. Ytterligare en framträdande situerad identitet som 
konstrueras i gruppsamtalen är den som dissare, se nedan. 
 

10.2.7 Dissare  
I samtal kan det som sagt inträffa att deltagare konstruerar diskursiv identitet 
för sig själva och varandra som värderare och värderade, så även i mina 
inspelade gruppsamtal, se avsnitt 10.1.4.3. Dalilah är den som oftast gör detta, 
vilket sker när hon delar ut initierande negativ kritik till kamraterna och kallar 
dem saker som ”tönt”, ”idiot”, ”nörd” och ”haiwan”. Dalilah gör så när Isaak 
eller Branka inte tycks utföra de handlingar som är givna av gruppuppgiften 
eller påbjudna av henne, se Exempel 10.24. Exemplet inleds med att Dalilah 
implicit uppmanar Isaak att ställa frågor till henne sedan hon har återberättat 
sin dagbokstext.  

 
Exempel 10.24 Dissare (ur samtal 7) 

1 DAL: okej Isaak 
2 ISA: ∬(jag ska inte ⌈ ställa några x)∬ ⌉ 
3 DAL:  ⌊ska ↗ han inte  stä⌋lla °några frågor ställ  
4 ⌈frågor ställa frågor°⌉ 
5 ISA: °oke°         | 
6 ⌊        ((harkling))    ⌋ e hej (.) ⌈jag heter Isaak (.)  jag  ska    ⌉≋ 

➔7 DAL:  ⌊°ställ frågor ställ frågor jävla⌋ 
8 idiot° 
9 ISA: ≋ prata om när FC Östad vann sin serie i torsdags så vann  
10 nollettorna sin serie och det var första gången dom vann och 
11 efter det så fick vi äta pizza å dricka coca cola å sånt å vi  
12 hade fest så ((djupt andetag)) och (.) i söndags igår så vann 
13 penolltvåan sin serie andra andra året ((harkling)) i rad (3.0) 
14 ((fnissar)) 
15 (0.8) 

➔16 DAL:  حيوان        ⌈gå att köra om den⌉ 
 haiwan     
 *[ditt] djur* 
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163 BRA:   |xxx fortfarande| 
164                  ⌊((pekar mot  
165 skärmen på pekplattan))                 ⌋ 
166 DAL: ja ⌈och⌉ 
167     ⌊((höjer snabbt diktafonen upp och ner med handen framför 
168 sig))    ⌋ 
169 ISA: ⌈    din         mormor          (11.0)               ⌉ 
170 ⌊(( riktar en röd laserstråle in i skärmen på pekplattan))⌋ 
171 (10.0) 
172 BRA: ((reser sig, går fram till kameran och stänger av den)) 

 
Ovanstående exempel visar att Dalilah säger att hon ”vill höra på vad det står” 
(rad 115) och så startar hon en uppspelning på diktafonen (rad 120), ur vilken 
svaga röster hörs tala. De lyssnar alla tre på Dalilahs dagboksberättelse, men 
på rad 136 härmar Isaak med tillgjord röst ett av Dalilahs yttranden på 
diktafonen, genom vilket han konstruerar diskursiv identitet för sig som 
bekräftelsesökare och samtidigt situerad identitet som spelevink. Dalilah 
konstruerar sig då genast som ordningshållare och tycks besluta att Isaaks 
beteende inte är accepterat, genom att hon blir våldsam och smäller till honom 
på benet under bordet (rad 137–138). De fortsätter lyssna på inspelningen och 
Isaak konstruerar sig då som spelevink genom att lysa med en laserpekare (rad 
146), varpå Dalilah återigen intar den situerade rollen som ordningshållare 
och slår till Isaak på skärmen av hans keps. Han ryggar tillbaka och fnissar, 
vilket kan ses som ett tecken på att han accepterar och samkonstruerar Dalilahs 
situerade roll som ordningshållare (rad 147–149). Därefter lyssnar eleverna 
vidare på diktafonen och när Isaak hör sig själv återberätta sin dagbokstext 
börjar han sjunga olika stavelser, ”as as as as […] dä di da da da da da da”, 
med tillgjord röst och slå ihop händerna i takt (rad 150–153). Han konstruerar 
därmed återigen situerad identitet som spelevink för sig, varpå Dalilah ännu 
en gång tar på sig ordningshållarrollen och slår till honom på axeln (rad 155).  

Av exemplet ovan framgår också att Dalilah dessutom konstruerar situerad 
identitet för sig som ledare i samband med att hon försöker hålla ordning i 
gruppen, eftersom det ofta faller på en ledares lott att vara den som 
kontrollerar övriga deltagare och håller ordning på deras handlingar. De 
situerade identiteterna ordningshållare och ledare tycks därmed överlappa 
varandra här, precis som de situerade identiteterna tyst och motvillig ibland 
har visat sig göra. Emellertid verkar inte alltid konstruktion av situerad 
identitet som ordningshållare förutsätta att man samtidigt konstruerar sig som 
ledare på det övergripande planet. Exempelvis konstruerar Isaak situerad 
identitet för sig som ordningshållare några gånger i gruppsamtalen och håller 
då ordning på vilka deltagare som är med i grupprummet och på att alla har 
pratat klart innan inspelningarna stängs av. Dock kan han inte sägas konstruera 
diskursiv identitet för sig som övergripande ledare på samma gång, eftersom 
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verbalt genom att konstruera sig som givare av en prefererad respons genom 
att säga att Dalilah ”har magic” i samband med att de diskuterar att hon tycks 
vara den enda i fokusgruppen som vet hur man startar diktafonen. Även denna 
situerade identitet tycks byggas upp genom bara en sorts diskursiv identitet, 
som givare av prefererade responser, men den verkar kunna konstrueras 
genom olika modaliteter, både icke-verbalt och verbalt via kodväxling. 
Orsaken till att Isaak konstruerar situerad identitet för sig på dessa sätt är att 
det kan vara genant för honom att visa uppskattning av en klasskamrat och att 
han därför lindar in uppskattningen i en icke-verbal handling och i en 
kodväxling av ansiktsbevarande skäl. Likaså kan det vara ansiktsbevarande 
för Dalilah att Isaak konstruerar sig som uppskattare genom engelska språket, 
för hon reagerar inte speciellt på det, utan konstaterar bara den ena gången att 
hon har magic för att hon ”har teknik”, inte som de andra ”nördarna” i 
samtalsgruppen. 

En enda gång konstruerar Dalilah situerad identitet för sig som uppskattare 
av sig själv, vilket ingen annan i fokusgruppen gör. Det sker just när Isaak har 
konstruerat sig som uppskattare av andra och visat Dalilah uppskattning 
genom att värdera henne och ge henne en positiv komplimang när han säger 
att hon ”har magic” (för att hon tycks vara den enda i gruppen som kan starta 
diktafonen), varpå hon konstruerar sig som uppskattare av sig själv och säger 
att det är för att hon ”har teknik”. 

 

10.2.9 Sammanfattning konstruktion av situerade identiteter 
Situerade identiteter byggs upp av en eller flera diskursiva identiteter. 
Knippen av dessa diskursiva identiteter, vare sig de är av en och samma typ 
eller av olika typer, buntas sedan ihop och konstruerar tillsammans situerade 
identiteter, vilka också påverkas av rådande situationskontext i form av 
institutionella ramar och deltagarramar. Sammantaget tycks en dryg handfull 
situerade identiteter vara de mest framträdande och karaktäristiska för 
fokuseleverna, och dessa är uppgiftsutförare, ledare, ordningshållare, tyst, 
motvillig, spelevink, dissare och uppskattare. 

Den situerade identiteten uppgiftsutförare är given av den uppgift eleverna 
har fått av mig att utföra i grupprummen, och den görs i större eller mindre 
utsträckning av var och en av eleverna. Dalilah visar sig konstruera denna 
identitet för sig oftast, genom konstruktion av diskursiv identitet som frekvent 
berättelseintroduktör, dagboksrapportör och informationssökande fråge-
ställare, vilket ger henne mycket taltid i gruppsamtalen. Isaak tar också relativt 
mycket taltid när han konstruerar situerad identitet för sig som 
uppgiftsutförare genom dagboksrapportering, men han tar betydligt mindre 
taltid än Dalilah som frågeställare, vilket han bara konstruerar sig som hälften 
så ofta som hon. Branka är den som allra mest konstruerar situerad identitet 
som uppgiftsutförare genom konstruktion av diskursiv identitet som 
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17 ISA: ⌊    ((skrattar tyst))  ⌋ ((ljudlig inandning)) ☺jag 
18 vet inte vad jag ska säga☺ 
19 DAL:  (xxx) 
20 X: ((filmkameran stängs av)) 

 
Exemplet ovan visar hur Dalilah konstruerar situerad identitet för sig som 
dissare av en av kamraternas handlingar när Isaak inte tycks göra som hon 
vill. Det sker när han inte konstruerar diskursiv identitet för sig som 
frågeställare (rad 2), trots att Dalilah har uppmanat honom att göra detta (rad 
1, 3 och 4). Isaak tar istället ett nytt initiativ och konstruerar diskursiv identitet 
för sig som dagboksrapportör (rad 5–6). Dalilah fortsätter att konstruera 
diskursiv identitet för sig som direktivgivare, och hon förstärker till slut sina 
direktiv genom att konstruera diskursiv identitet för sig som värderare när hon 
på rad 6 och 7 kallar Isaak för ”jävla idiot”. Isaak tycks emellertid inte uppfatta 
eller bry sig om att han samtidigt konstrueras som värderad, utan fortsätter sin 
diskursiva identitetskonstruktion som initierande dagboks-rapportör (rad 9–
14). Därefter fnissar Isaak och efter en kort paus konstruerar Dalilah återigen 
diskursiv identitet för sig som värderare och kallar Isaak för något mycket 
nedsättande på sitt förstaspråk arabiska, nämligen ”haiwan” som betyder (ditt) 
djur (rad 16). Sammantaget visar detta hur Dalilah konstruerar situerad 
identitet för sig som dissare och för Isaak som dissad. Denna ålagda identitet 
tycks han emellertid inte anta, utan konstruerar istället diskursiv identitet för 
sig som initierare av en rapport annat, säger att han inte vet vad han ska säga 
(rad 17–18) och kamerainspelningen stängs strax därpå av, sedan Dalilah har 
sagt något för mig ohörbart (rad 19–20). 

Analysen ovan visar att även den situerade identiteten dissare byggs upp 
av en enda typ av diskursiv identitet, nämligen den som värderare, istället för 
av ett knippe olika diskursiva identiteter. Den skiljer sig emellertid från den 
situerade identiteten spelevink som också tycks byggas upp av en enda typ av 
diskursiv identitet, den som bekräftelsesökare. Skillnaden ligger i att den 
diskursiva identiteten bekräftelsesökare byggs upp av olika icke-verbala 
handlingar i mina gruppsamtal. Den diskursiva identiteten värderare tycks 
däremot konstrueras enbart genom en sorts verbal handling av pejorativt slag. 
Denna diskursiva identitet verkar i sin tur bygga upp den situerade identiteten 
dissare.  

 

10.2.8 Uppskattare 
Som enda elev i fokusgruppen verkar Isaak vara den som konstruerar situerad 
identitet för sig som uppskattare av andra. Det sker inte ofta, men ett par 
gånger gör han det. Dels gör han det icke-verbalt genom att en gång konstruera 
diskursiv identitet för sig som givare av en prefererad respons och applådera 
Dalilah efter hennes dagboksrapportering. Dels gör han det en annan gång 
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verbalt genom att konstruera sig som givare av en prefererad respons genom 
att säga att Dalilah ”har magic” i samband med att de diskuterar att hon tycks 
vara den enda i fokusgruppen som vet hur man startar diktafonen. Även denna 
situerade identitet tycks byggas upp genom bara en sorts diskursiv identitet, 
som givare av prefererade responser, men den verkar kunna konstrueras 
genom olika modaliteter, både icke-verbalt och verbalt via kodväxling. 
Orsaken till att Isaak konstruerar situerad identitet för sig på dessa sätt är att 
det kan vara genant för honom att visa uppskattning av en klasskamrat och att 
han därför lindar in uppskattningen i en icke-verbal handling och i en 
kodväxling av ansiktsbevarande skäl. Likaså kan det vara ansiktsbevarande 
för Dalilah att Isaak konstruerar sig som uppskattare genom engelska språket, 
för hon reagerar inte speciellt på det, utan konstaterar bara den ena gången att 
hon har magic för att hon ”har teknik”, inte som de andra ”nördarna” i 
samtalsgruppen. 

En enda gång konstruerar Dalilah situerad identitet för sig som uppskattare 
av sig själv, vilket ingen annan i fokusgruppen gör. Det sker just när Isaak har 
konstruerat sig som uppskattare av andra och visat Dalilah uppskattning 
genom att värdera henne och ge henne en positiv komplimang när han säger 
att hon ”har magic” (för att hon tycks vara den enda i gruppen som kan starta 
diktafonen), varpå hon konstruerar sig som uppskattare av sig själv och säger 
att det är för att hon ”har teknik”. 
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Situerade identiteter byggs upp av en eller flera diskursiva identiteter. 
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identiteter, vilka också påverkas av rådande situationskontext i form av 
institutionella ramar och deltagarramar. Sammantaget tycks en dryg handfull 
situerade identiteter vara de mest framträdande och karaktäristiska för 
fokuseleverna, och dessa är uppgiftsutförare, ledare, ordningshållare, tyst, 
motvillig, spelevink, dissare och uppskattare. 

Den situerade identiteten uppgiftsutförare är given av den uppgift eleverna 
har fått av mig att utföra i grupprummen, och den görs i större eller mindre 
utsträckning av var och en av eleverna. Dalilah visar sig konstruera denna 
identitet för sig oftast, genom konstruktion av diskursiv identitet som frekvent 
berättelseintroduktör, dagboksrapportör och informationssökande fråge-
ställare, vilket ger henne mycket taltid i gruppsamtalen. Isaak tar också relativt 
mycket taltid när han konstruerar situerad identitet för sig som 
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17 ISA: ⌊    ((skrattar tyst))  ⌋ ((ljudlig inandning)) ☺jag 
18 vet inte vad jag ska säga☺ 
19 DAL:  (xxx) 
20 X: ((filmkameran stängs av)) 

 
Exemplet ovan visar hur Dalilah konstruerar situerad identitet för sig som 
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Analysen ovan visar att även den situerade identiteten dissare byggs upp 
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av ett knippe olika diskursiva identiteter. Den skiljer sig emellertid från den 
situerade identiteten spelevink som också tycks byggas upp av en enda typ av 
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diskursiva identiteten bekräftelsesökare byggs upp av olika icke-verbala 
handlingar i mina gruppsamtal. Den diskursiva identiteten värderare tycks 
däremot konstrueras enbart genom en sorts verbal handling av pejorativt slag. 
Denna diskursiva identitet verkar i sin tur bygga upp den situerade identiteten 
dissare.  

 

10.2.8 Uppskattare 
Som enda elev i fokusgruppen verkar Isaak vara den som konstruerar situerad 
identitet för sig som uppskattare av andra. Det sker inte ofta, men ett par 
gånger gör han det. Dels gör han det icke-verbalt genom att en gång konstruera 
diskursiv identitet för sig som givare av en prefererad respons och applådera 
Dalilah efter hennes dagboksrapportering. Dels gör han det en annan gång 
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gör det ofta med glimten i ögat. Han upphör när det är hans tur att tala, vilket 
ger honom bekräftelse och han upphör oftast när Dalilah bekräftar honom, 
även om det ibland tycks ske något våldsamt från hennes sida genom sparkar, 
nyp, knuffar eller slag. 

Det visar sig vara mycket karaktäristiskt för Branka att konstruera 
situerade identiteter för sig som tyst och motvillig i gruppsamtalen. Hon är 
ytterst sällan aktiv på eget initiativ i samtalen och deltar visserligen fysiskt i 
20 av dem men yttrar sig eller handlar enbart i tolv stycken, i de övriga 
konstruerar hon diskursiv identitet för sig som tyst, vilket motsvarar så mycket 
som 40 % av de samtal hon deltar i. När Branka väl yttrar sig eller handlar i 
samtalen sker det genom konstruktion av diskursiv identitet för sig som 
rapportör av mycket korta dagbokstexter, liksom genom att ofta konstruera 
diskursiv identitet för sig som givare av disprefererade responser i form av 
icke-svar och uppskjutningar, vilket får till följd att interaktionen bromsas upp 
och inte flyter på som vore önskvärt. Ju mer situerad identitet som motvillig 
Branka konstruerar för sig i gruppsamtalen, desto mer tvingande och hotfull 
blir emellertid Dalilah i sin ledarroll och ordningshållarroll. Samtidigt verkar 
det som att ju mer Dalilah driver på Branka att delta i gruppuppgiften, desto 
mer motvilja uppvisar Branka, vilket tycks leda till att de har varandra i sitt 
grepp i form av en slags moment 22. Det kan dock tilläggas att Branka endast 
tycks konstruera situerad identitet för sig som motvillig i samtal där Dalilah 
deltar, för i samtal 1 där Branka samtalar med klasskamraterna Eric och Iman, 
men Dalilah inte är med, är Branka lika verbalt aktiv som de övriga två, utan 
något tecken alls på motvilja att delta i gruppuppgiften. 

Dalilah tycks också konstruera situerad identitet för sig som den mesta 
dissaren av vad klasskamraterna gör eller inte gör i gruppsamtalen. Det sker 
genom konstruktioner av diskursiv identitet som värderare i form av utdelare 
av negativ kritik till kamraterna när de inte tycks agera som Dalilah vill i 
gruppsamtalen. De verkar däremot inte se sig själva som dissade, utan 
interaktionerna fortgår trots hennes pejorativa ord om och till kamraterna. 

Isaak verkar vara den enda fokuseleven som konstruerar situerad identitet 
för sig som uppskattare av andra i gruppsamtalen. När han vid ett tillfälle 
konstruerar diskursiv identitet som givare av en prefererad respons applåderar 
Dalilah efter hennes dagboksrapportering, och när han vid ett annat tillfälle 
konstruerar diskursiv identitet som givare av en prefererad respons och säger 
att hon ”har magic” för att hon tycks vara den enda i samtalsgruppen som vet 
hur man startar diktafonen. I samma veva konstruerar Dalilah situerad 
identitet för sig som uppskattare av sig själv genom att lovorda sig själv och 
säga till Isaak att det är för att hon ”har teknik”. 

Avslutningsvis kan konstateras att det alltså verkar möjligt att konstruera 
flera olika situerade identiteter för sig i ett och samma samtal. Fokuseleverna 
har här visat att de kan vara både uppgiftsutförare, ordningshållare, ledare och 
dissare i samma samtal, liksom spelevink och uppgiftsutförare, eller tillfällig 
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respondent, vilket sker i ungefär 70 % av hennes diskursiva identitets-
konstruktioner, medan Isaak bara gör det i knappt 40 % och Dalilah endast i 
20 % av sina identitetskonstruktioner. 

Dalilah tycks också vara den elev som sammantaget konstruerar situerad 
identitet för sig som den främsta ledaren i de lärarlösa gruppsamtalen. Hon 
gör det oftast genom att konstruera diskursiv identitet för sig som initierare 
och igångsättare av utbyten. Ibland gör hon det som direktivgivare och 
uppmanar de övriga deltagarna att göra eller sluta göra olika saker. I sin 
situerade ledarroll konstruerar Dalilah mycket ofta diskursiv identitet för sig 
som informationssökande frågeställare, liksom som bekräftande och 
godkännande uppföljare av kamraternas responser betydligt oftare än Isaak 
och Branka gör det. De två tycks emellertid inte opponera sig mot att Dalilah 
konstruerar situerad identitet för sig som ledare i gruppsamtalen. Snarare 
samkonstruerar de denna identitet med henne, precis som kamraterna gör med 
allas identiteter, men här gör Isaak och Branka det genom att exempelvis 
tilldela Dalilah s.k. deontisk auktoritet som ger henne rätten att avgöra vad de 
andra deltagarna i samtalet ska göra eller inte göra, även om hon ibland gör 
det genom både tvingande direktiv och hot. Det händer också att Dalilah 
konstruerar situerad identitet som ledare för sig genom att värdera kamraterna 
och ge dem negativ kritik, vilket de emellertid inte heller tycks opponera sig 
emot. 

Likaså konstruerar Dalilah situerad identitet som ordningshållare för sig i 
gruppen. Hon tycks hålla ordning på de övriga deltagarnas beteenden i 
gruppsamtalen. Hon försöker se till att framför allt Branka deltar i 
grupparbetet, vilket ibland kräver tvingande direktiv med både hot och våld 
från Dalilahs sida eller frekvent konstruktion av diskursiv identitet som 
frågeställare. Hon konstruerar sig också som ordningshållare genom att 
bekräfta Isaak när han söker bekräftelse på att han faktiskt finns med i 
grupprummet trots att han inte är verbalt aktiv. Dalilah konstruerar då 
diskursiv identitet för sig som direktivgivare och uppmanar Isaak att sluta bete 
sig som han gör när hon bekräftar honom genom nyp, sparkar, knuffar eller 
slag. Dalilah visar samtidigt vilken sorts beteende som är accepterat i 
grupprummet eller inte. Även Isaak konstruerar ibland situerad identitet för 
sig som ordningshållare om är betydligt mer sällan än Dalilah. Han håller då 
ordning på vilka elever som deltar i grupprummet och på att deltagarna har 
fått tillräcklig med taltid innan inspelningarna stängs av. Så sker emellertid 
inte alltid, utan det händer även att samtalen ibland avbryts innan Branka ens 
har hunnit yttra sig. 

Isaaks icke-verbala konstruktioner av diskursiv identitet som bekräftelse-
sökare leder till att han konstruerar situerad identitet för sig som en spelevink 
i gruppsamtalen. Han gör det genom att blåsa i sina kupade händer, knäcka 
sina knogar, räcka långnäsa, dansa med överkroppen eller genom att räcka ut 
tungan o.s.v. Isaak tycks emellertid inte göra det av elakhet eller illvilja, utan 
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elevernas konstruktioner av bärbara identiteter som flerspråkiga. Avsnittet 
avslutas därefter med en sammanfattning i avsnitt 10.3.3. 

 

10.3.1 Flerspråkighet relevantgjord genom kodväxling 
Bakgrundsinformation om deltagarna i kodväxlingsstudien visar att 31 av de 
32 eleverna har ett annat förstaspråk än svenska och använder detta språk i 
hemmet. Knappt hälften av eleverna kodväxlar inte någon gång i de inspelade 
gruppsamtalen och konstruerar sig därmed inte som flerspråkiga i dessa 
interaktioner. Emellertid kodväxlar alltså 16 elever någon gång eller mer i 
gruppsamtalen. Flerspråkigheten relevantgörs då tillfälligt lokalt, även om den 
finns med i bakgrunden och bärs med från situation till situation av 
samtalsdeltagarna. 

Sammantaget förekommer det kodväxling i 33 av de 114 gruppsamtalen 
totalt sett. Det betyder att eleverna som grupp till största del inte konstruerar 
sig som flerspråkiga i gruppsamtalen, utan som svenskspråkiga. Jag ska 
emellertid beskriva hur relevantgörandet av flerspråkighet går till i de fall det 
görs i gruppsamtalen, och jag lyfter några särskilt karaktäristiska fall nedan. 
De som oftast relevantgör sin flerspråkighet och kodväxlar mest i 
gruppsamtalen är Isaak, som gör det 13 gånger, och Dalilah, som gör det elva 
gånger. Därefter följer Lehan, som gör det nio gånger, Ceria, som gör det åtta 
gånger och Zoya, som gör det sju gånger. De övriga elva elever som kodväxlar 
gör det bara tre gånger eller färre vardera. Branka gör det t.ex. bara en enda 
gång och yttrar då bara ett enda ord på engelska, nämligen ”yes” (ja). 

Totalt sett är det till engelska som flest kodväxlingar görs i de inspelade 
gruppsamtalen. Genom dessa konstruerar eleverna bärbar identitet som 
engelsktalande och därmed också bärbar identitet i form av flerspråkighet. 
Tolv elever gör det någon gång eller mer, varav Isaak (somaliska), Lehan 
(georgiska), Ceria (spanska), Zoya (arabiska) och Safije (albanska) 
konstruerar sig som engelsktalande fler gånger än de konstruerar sig som 
kodväxlande förstaspråkstalare. Även Chris relevantgör bärbar identitet för 
sig som engelsktalande när han några gånger kodväxlar till engelska i 
samtalen, men han gör det mindre ofta än de fem ovannämnda eleverna, och 
för hans del rör det sig om att han då konstruerar en bärbar identitet för sig 
som förstaspråkstalare av engelska. Antagandet att han konstruerar sig som 
just förstaspråkstalare av engelska och att de övriga ovannämnda eleverna 
därmed inte gör det, gör jag utifrån ett etiskt perspektiv och den insamlade 
bakgrundsinformation jag har om elevernas språkkunskaper. Det framgår 
emellertid inte av interaktionen i sig att han konstruerar sig som just 
förstaspråkstalare av engelska, även om kamraterna kanske vet att det är hans 
förstaspråk.  

Att jag ser de engelsktalande eleverna som kodväxlare snarare än 
språköverskridare som använder språk som egentligen inte ”tillhör” dem 

 
 
 
 
 

252 

uppgiftsutförare och ändå motvillig i ett och samma samtal. Det innebär att 
även situerade identiteter kan ses som flexibla och föränderliga, precis som 
diskursiva identiteter.  

Den tredje och sista identitetsnivån är bärbara identiteter, som behandlas 
nedan. 

10.3 Bärbar identitet i gruppsamtal 
Bärbara identiteter, som t.ex. kön, etnicitet och ålder kan ses som 
gruppidentiteter som bärs med från situation till situation. De är alltså 
potentiellt närvarande i alla situationer, men relevantgörs inte alltid. De tycks 
emellertid, mer eller mindre i bakgrunden, vara med och samverka med och 
påverka de diskursiva och situerade identiteterna, och det är dessa identiteter 
som i sin tur möjliggör relevantgörandet av olika bärbara identiteter i olika 
situationer. Till exempel kan en bärbar identitet i form av kön och en 
situerad roll som ledare påverka varandra i en viss specifik 
samtalssituation. Ofta är bärbara identiteter möjliga att se utanpå kroppen. 
Jag fokuserar dock här endast på vad som framkommer verbalt i interaktion 
mellan deltagare, för att besvara avhandlingens första forskningsfråga: 
Relevantgör eleverna sin flerspråkighet i gruppsamtalen och i så fall hur? Jag 
riktar in mig på den bärbara identiteten flerspråkighet, eftersom detta är ett 
fokus i det större forskningsprojektet ”Interaktion för språk- och 
identitetsutveckling i flerspråkiga klassrum”, som jag anslöt till.  

I delstudien av bärbar identitetskonstruktion har hela materialet använts, 
d.v.s. 114 gruppsamtal och 29 elever. 16 av dessa elever kodväxlar någon gång 
eller mer i gruppsamtalen. De språkhandlingar, eller delar av språkhandlingar, 
som dessa kodväxlingar utgör har kodats enligt min modifierade modell av 
ESM. Analysen av de kodväxlade språkhandlingarna som gjorts i kapitel 6 
ligger till grund för vad jag i avsnitt 10.3.1 kan säga om alla elevernas 
relevantgörande av flerspråkighet generellt.  

Analysen i avsnitt 10.3.1, tillsammans med analysen av fokuselevernas 
konstruktioner av diskursiva och situerade identiteter som beskrivits i avsnitt 
10.1 och 10.2 ligger därefter till grund för den syntes jag gör i avsnitt 10.3.2. 
I det avsnittet knyter jag ihop alla tre identitetsdimensionerna och visar hur 
detta fungerar i gruppsamtalen i praktiken genom samspelet mellan de tre 
fokuseleverna i gruppinteraktionerna, liksom genom samspelet mellan de tre 
identitetsnivåerna som står i reciproka påverkansförhållanden till varandra. I 
detta avsnitt är perspektivet dels emiskt, d.v.s. mina synteser utgår från vilka 
bärbara identitetsgöranden som är meningsfulla för deltagarna i grupp-
samtalen, dels är perspektivet emellertid också etiskt ibland när 
deltagarperspektivet kompletteras med bakgrundskunskap om eleverna och 
annan omvärldskunskap för de kategoriseringar som görs angående vissa av 



 
 
 
 
 

253 

elevernas konstruktioner av bärbara identiteter som flerspråkiga. Avsnittet 
avslutas därefter med en sammanfattning i avsnitt 10.3.3. 

 

10.3.1 Flerspråkighet relevantgjord genom kodväxling 
Bakgrundsinformation om deltagarna i kodväxlingsstudien visar att 31 av de 
32 eleverna har ett annat förstaspråk än svenska och använder detta språk i 
hemmet. Knappt hälften av eleverna kodväxlar inte någon gång i de inspelade 
gruppsamtalen och konstruerar sig därmed inte som flerspråkiga i dessa 
interaktioner. Emellertid kodväxlar alltså 16 elever någon gång eller mer i 
gruppsamtalen. Flerspråkigheten relevantgörs då tillfälligt lokalt, även om den 
finns med i bakgrunden och bärs med från situation till situation av 
samtalsdeltagarna. 

Sammantaget förekommer det kodväxling i 33 av de 114 gruppsamtalen 
totalt sett. Det betyder att eleverna som grupp till största del inte konstruerar 
sig som flerspråkiga i gruppsamtalen, utan som svenskspråkiga. Jag ska 
emellertid beskriva hur relevantgörandet av flerspråkighet går till i de fall det 
görs i gruppsamtalen, och jag lyfter några särskilt karaktäristiska fall nedan. 
De som oftast relevantgör sin flerspråkighet och kodväxlar mest i 
gruppsamtalen är Isaak, som gör det 13 gånger, och Dalilah, som gör det elva 
gånger. Därefter följer Lehan, som gör det nio gånger, Ceria, som gör det åtta 
gånger och Zoya, som gör det sju gånger. De övriga elva elever som kodväxlar 
gör det bara tre gånger eller färre vardera. Branka gör det t.ex. bara en enda 
gång och yttrar då bara ett enda ord på engelska, nämligen ”yes” (ja). 

Totalt sett är det till engelska som flest kodväxlingar görs i de inspelade 
gruppsamtalen. Genom dessa konstruerar eleverna bärbar identitet som 
engelsktalande och därmed också bärbar identitet i form av flerspråkighet. 
Tolv elever gör det någon gång eller mer, varav Isaak (somaliska), Lehan 
(georgiska), Ceria (spanska), Zoya (arabiska) och Safije (albanska) 
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just förstaspråkstalare av engelska och att de övriga ovannämnda eleverna 
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uppgiftsutförare och ändå motvillig i ett och samma samtal. Det innebär att 
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detta fungerar i gruppsamtalen i praktiken genom samspelet mellan de tre 
fokuseleverna i gruppinteraktionerna, liksom genom samspelet mellan de tre 
identitetsnivåerna som står i reciproka påverkansförhållanden till varandra. I 
detta avsnitt är perspektivet dels emiskt, d.v.s. mina synteser utgår från vilka 
bärbara identitetsgöranden som är meningsfulla för deltagarna i grupp-
samtalen, dels är perspektivet emellertid också etiskt ibland när 
deltagarperspektivet kompletteras med bakgrundskunskap om eleverna och 
annan omvärldskunskap för de kategoriseringar som görs angående vissa av 



 
 
 
 
 

255 

någon som öppnat dörren och försökt komma in i fokuselevernas grupprum 
mitt under deras pågående samtal. Genom kodväxlingen uttrycker han 
frustration och negativ känsla, liksom när han en gång kodväxlar, svär och 
säger ”shit” (skit) om något som tycks vara inne i Dalilahs öga.  

Isaak kodväxlar ytterligare sex gånger till engelska, varav han tre gånger i 
samtal 12 använder den prefabricerade frasen ”oh my God” ( å Herre Gud) för 
att, som det tycks, uttrycka nervositet inför dagboksuppläsning och senare i 
samtalet för att uttrycka förvåning och frustration när han upptäcker att endast 
Dalilah syns på pekplattans skärm. ”Oh my God” är den vanligaste fasta fras 
som används vid kodväxling i gruppsamtalen, vilket görs 13 gånger och av tio 
olika elever. Precis som några av de fasta fraserna på arabiska skulle kunna 
väcka religiösa konnotationer skulle även detta engelska uttryck kunna göra 
det, men det framgår inte av de inspelade samtalen att så är fallet och verkar 
därför föga troligt. Jämförelsevis kan nämnas att Bøll (2002) inte heller har 
kunnat konstatera att de dansk-turkiska grundskoleelever som ingick i hennes 
studie verkade konstruera några religiösa identiteter i sina gruppsamtal i 
skolmiljö.  

Dalilah är den elev som relevantgör sin flerspråkighet näst flest gånger i 
gruppsamtalen, nämligen elva gånger, varav hon kodväxlar till engelska fyra 
gånger och till förstaspråket arabiska sju gånger. Även hon yttrar 
prefabricerade fraser på arabiska som skulle kunna väcka religiösa 
konnotationer, som t.ex. ”astaschfir allahi ladim” (jag ber Gud den allsmäktige 
om förlåtelse), ”La ila ha illa allah” (det finns ingen Gud utom Gud) och några 
av de fraser som Isaak också använder. Emellertid använder hon också 
prefabricerade fraser som troligen inte skulle kunna locka fram sådana 
konnotationer, t.ex. ”haiwan” ([ditt djur]) och ”ella shahata” ([jag ska slå dig] 
med sandalen). Dalilah yttrar också meningar som hon själv tycks formulera 
på arabiska och svenska när hon säger t.ex. ”wujaa som el ha” (ont som i 
halsen) till Branka när hon försöker få henne att berätta mer om den förkylning 
hon just har nämnt i sin dagbokstext.  

Även Zoya relevantgör sin flerspråkighet genom att kodväxla till 
förstaspråket arabiska. Hon säger t.ex. ”zaiton” (oliv), ”dabab” (dimma) och 
”quasditji” (du menar), genom vilket hon konstruerar bärbar identitet för sig 
som förstaspråkstalare av arabiska.  

En elev som däremot relevantgör sin flerspråkighet som förstaspråkstalare 
av albanska är Safije (albanska) som säger ”nuk ka bojt nuk ka bojt qurtjetj” 
(inte göra inte göra någonting) när en av hennes gruppkamrater lite i smyg har 
pekat finger åt en tredje deltagare, varpå Safije försöker släta över kamratens 
handling och tillägger på svenska att ”han gjorde inget”. Till saken hör att de 
alla tre talar samma förstaspråk, men detta är den enda mening som yttras på 
albanska i de 114 inspelade gruppsamtalen, vilket innebär att de övriga två 
elever som har albanska som förstaspråk inte relevantgör denna form av 
flerspråkighet för sig. 
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själva (Rampton 1995:485, min översättning) har med det faktum att göra att 
jag menar att engelska språket kan sägas tillhöra dagens ungdom, eftersom de 
läser det i skolan och dessutom omges av det och använder det dagligen 
genom t.ex. film, musik, sociala medier och digitala spel. Detta antagande gör 
jag också ur ett etiskt perspektiv. För eleverna själva tycks det inte vara 
betydelsefullt om de kodväxlar, språköverskrider eller inte, eftersom 
kodväxling eller språköverskridanden inte verkar vara markerade drag i 
interaktionerna.  

Det uttryck som används allra mest vid kodväxling i gruppsamtalen är 
engelskans ”oh my God” (åh Herre Gud), vilket yttras 13 gånger sammanlagt 
och tycks uttrycka både förvåning, glädje och nervositet hos de tio elever som 
brukar det. Andra engelska ord och uttryck som kodväxlas till i gruppsamtalen 
är t.ex. ”magic” (magi), ”shit” (skit), ”awful” (hemskt), ”fucking bitch” (jävla 
hora), ”in so much pain” (i så mycket smärta) och ”don’t lie to me” (ljug inte 
för mig). Elever som yttrar dessa ord och uttryck kan också sägas konstruera 
sig som prestigespråkstalare av engelska (jfr Holmen 2006:37; Norrby och 
Håkansson 2010:67) som en del i relevantgörandet av den bärbara identiteten 
flerspråkighet, men just prestigespråkandet tycks inte relevantgöras av dem i 
gruppsamtalen eftersom detta inte förhandlas i interaktionerna. 

Näst vanligast i gruppsamtalen är att elever relevantgör sin flerspråkighet 
genom kodväxlingar till arabiska. Dalilah (arabiska), Zoya (arabiska) och tre 
andra elever gör det som förstaspråkstalare av arabiska. Ytterligare en elev 
har arabiska som förstaspråk i de två femteklasserna, men hon relevantgör inte 
sin flerspråkighet genom att yttra sig på arabiska i gruppsamtalen, utan endast 
en gång på engelska. Det gör däremot Isaak (somaliska) fem gånger genom 
språköverskridanden till arabiska. Han relevantgör då flerspråkigheten genom 
bruket av prefabricerade fraser som skulle kunna väcka religiösa 
konnotationer, som ”alham du lila” (pris ske Gud), ”bismi llahi rahmani 
rahim” (i Guds den barmhärtige förbarmarens namn) och ”walla” (jag svär 
[vid Gud, eller på koranen], d.v.s. jag lovar).  

Faktumet att ovannämnda fraser är prefabricerade och inte utformade av 
Isaak själv stärker antagandet att han konstruerar en bärbar identitet som 
flerspråkig språköverskridare till arabiska, snarare än som kodväxlare av 
arabiska, eftersom arabiskan inte är hans förstaspråk och han aldrig producerar 
egna ord, fraser eller meningar på detta språk, vilket däremot t.ex. både 
Dalilah och Zoya gör i gruppsamtalen. Detta betyder att Isaak använder drag 
från ett språk som inte tillhör honom själv när han språköverskrider. Att så är 
fallet kan bekräftas av att Isaak säger till sin f.d. lärare att han bara kan några 
enstaka svordomar på arabiska, vilka han lärt sig av vänner, när jag 4,5 år efter 
inspelningarna gjordes får möjlighet att via läraren fråga var och när Isaak har 
lärt sig arabiska. Några svordomar på arabiska kan emellertid Isaak inte höras 
säga på arabiska i gruppsamtalen. Däremot svär han någon gång när han 
kodväxlar till engelska och skriker ”ey fucking gå ut” (gå ut för helvete) till 
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Sammantaget kan hittills sägas om konstruktionen av bärbar identitet som 
flerspråkig i de inspelade gruppsamtalen att det inte tycks vara enbart i 
interaktionerna som olika typer av flerspråkig identitet trots allt skapas, 
eftersom det t.ex. inte framgår av interaktionerna i sig vilket förstaspråk en 
samtalsdeltagare har, eller vilket språk som ses som prestigespråk i samhället. 
Därmed räcker inte det emiska perspektivet vid analys av bärbar identitet, utan 
även det etiska perspektivet måste intas genom vilket exempelvis 
bakgrundsinformation eller omvärldskunskap kan läggas på deltagarnas 
relevantgöranden i analyserna. I min undersökning möjliggör det därmed att 
jag kan uttala mig om att vissa elever konstruerar bärbar identitet som t.ex. 
flerspråkig förstaspråkstalare av arabiska, som flerspråkig språköverskridare 
eller som flerspråkig prestigespråkstalare av engelska. Sedan är det upp till 
deltagarna att orientera sig mot dessa bakgrundskunskaper och 
omvärldskunskaper eller inte i relevantgörandet av varandras bärbara 
identiteter. 
 

10.3.2 Fokuselevernas bärbara identiteter 
I detta avsnitt fördjupar jag alltså beskrivningen av fokuselevernas 
konstruktioner av bärbar identitet i form av flerspråkighet. Konstruktionen av 
denna identitet i och genom interaktion påverkas av och samverkar med 
elevernas konstruktioner av diskursiva och situerade identiteter och tvärtom. 
Det ska emellertid kommas ihåg att bärbar identitet också tycks följa med av 
bakgrundskunskaper och den kulturkontext samtalsdeltagare befinner sig i, 
eftersom detta inte alltid framgår av interaktionen, men kan vara delvis 
avgörande för möjlig konstruktion av bärbara identiteter. 

Isaak och Dalilah visar sig vara de två elever som konstruerar bärbar 
identitet i form av flerspråkighet allra mest i gruppsamtalen. Isaak gör det 
oftast genom diskursiv identitet som initierare av olika slag, t.ex. i den 
situerade rollen som uppgiftsutförare, då han tycks uttrycka nervositet inför 
dagboksuppläsning, förvåning över vad han ser på pekplattans skärm och 
frustration över att inspelningen inte tycks vara till hans belåtenhet när han 
använder det engelska uttrycket ”oh my God” (åh Herre Gud). Han uttrycker 
också positiva känslor med hjälp av kodväxling i den situerade rollen som 
uppgiftsutförare, när han genom diskursiv identitet som initierare språk-
överskrider till arabiska och säger ”alham du lilah” (pris ske Gud) när han 
lyckats avsluta en dagboksrapportering trots tvekan och stakningar m.m. 

Bärbar identiet som flerspråkig konstruerar Isaak också för sig genom 
konstruktion av diskursiv identitet som responsgivare. Det sker när han delar 
ut en positiv komplimang i den situerade rollen som uppskattare och säger till 
Dalilah att hon har ”magic” när de talar om att hon tycks vara den enda i 
fokusgruppen som kan starta diktafonen. Som uppgiftsutförare konstruerar 
Isaak ytterligare en gång bärbar identitet för sig som flerspråkig vid ett tillfälle 
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I övrigt görs ett antal språköverskridanden i gruppsamtalen när olika elever 
yttrar ord och fraser som ”ciao” (hej) på italienska, sagt av Zoya (arabiska), 
”adios” (hej då) på spanska, sagt av Chris (engelska), ”jalla” (skynda) på 
arabiska) sagt av Ceria (spanska) och Lehan (georgiska) och ”mamma mia” 
(min mamma) på italienska också sagt av Lehan. Jag kategoriserar här dessa 
elever som språköverskridare, eftersom jag mot deras insamlade 
bakgrundsinformation vet att de inte använder språk som tillhör dem själva. 
Det är emellertid tveksamt om eleverna ens vet att de då konstruerar sig som 
italiensktalande, spansktalande och arabisktalande, däremot kan de alla fyra 
sägas konstruera bärbar identitet som flerspråkiga genom bruket av dessa ord 
och uttryck på olika språk.  

En intressant jämförelse kan göras mellan dessa resultat och vad Haglund 
(2004; 2005) har funnit om hur andra flerspråkiga mellanstadieelever 
konstruerar identiteter. Hon visar att det görs i strid med rådande 
samhällsideologi som endast erkänner viss flerspråkighet, som t.ex. de 
prestigefyllda språken svenska och engelska, men inte mindre prestigefyllda 
språk. Min studie visar jämförelsevis att eleverna som grupp endast till viss 
del konstruerar flerspråkig identitet, men när det sker är det signifikant att det 
görs allra mest genom kodväxlingar till det prestigefyllda språket engelska 
och näst mest till arabiskan som på senare tid har kommit att bli ett av de 
största invandrarspråken i Sverige, liksom på elevernas skola, och därmed kan 
ha fått en viss prestigefylld status bland användarna. Likaså kodväxlas det 
några gånger till andra västerländska språk som spanska och italienska i mina 
gruppsamtal, vilka också skulle kunna ses som prestigefyllda, men endast en 
gång kodväxlas det till något annat eventuellt mindre prestigefyllt språk i 
samtalen. Kanske är mina elever påverkade av samma samhällsideologi som 
Haglunds elever, även om studierna har ett tiotal år mellan sig. Det går 
emellertid inte att avgöra av mina elevers gruppinteraktioner om de är 
medvetna eller inte om att de kan sägas konstruera sig som 
prestigespråkstalare när de kodväxlar till engelskan, eftersom de inte 
förhandlar sin flerspråkighet i samtalen. Det sker endast en gång och då nämns 
inte prestige.  

Mina elever kodväxlar alltså endast tillfälligt och bara i 33 av 114 samtal. 
Lytra och Jørgensen (2008) berättar däremot hur turkisktalande ungdomar på 
olika håll i Europa tycks kunna beskrivas som polyspråkande kodväxlare, 
språköverskridare och användare av nya språkliga varieteter och strategier. 
Språkarna kan emellertid välja att bara använda ett språk för att de förväntar 
sig nå sina mål genom bruket av drag från bara en språklig uppsättning. Jag 
har inte intervjuat mina elever om deras val av språkliga strategier, men anar 
att målet med deras språkande i gruppsamtalen kan ha varit att göra samtalen 
förståeliga för mig som forkare som inte delar samma språkkunskaper som 
alla elever i gruppsamtalen, och jag antar att de kanske därför har vinnlagt sig 
om att tala så mycket svenska som möjligt. (Se vidare diskussionskapitel 11.) 
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Sammantaget kan hittills sägas om konstruktionen av bärbar identitet som 
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och Dalilah gör det sedan klasskamraten Eric har kommit in i grupprummet 
och avbrutit hennes dagboksrapportering. Lite senare i samma samtal 
konstruerar Dalilah bärbar identitet i form av flerspråkighet för sig när hon i 
sin situerade roll som ordningshållare gör den diskursiva identiteten 
initierande direktivgivare av tvingande hot genom att kodväxla till arabiska 
och säga ”ella shahata” till Isaak, d.v.s. ”(jag ska slå dig) med sandalen”, sedan 
hon har irriterats av att klasskamraten Eric kommit in i fokusgruppens rum 
och stört, och Isaak har fortsatt att tala om kameravinkeln på pekplattan, vilket 
Eric nämnde när han avbröt Dalilahs dagboksåterberättelse. 

Dalilah konstruerar också bärbar identitet för sig som flerspråkig när hon i 
de situerade rollerna som uppgiftsutförare och dissare delar ut negativ kritik 
till Isaak sedan han har stakat sig och kommit av sig i sin dagboksuppläsning, 
varpå Dalilah i sin diskursiva identitet som utdelare av en disprefererad 
respons i form av värderare kallar honom för ”haiwan”, vilket är mycket 
nedsättande på arabiska och betyder (ditt) djur. Isaak tycks emellertid inte ta 
på sig rollen som värderad och dissad utan skrattar bara och säger att han inte 
vet vad han ska säga, varpå inspelningsapparaturen stängs av. Ytterligare en 
gång konstruerar Dalilah bärbar identitet som flerspråkig för sig i samband 
med konstruktionen av den situerade identiteten som dissare när hon uttrycker 
en negativ känsla som tycks bestå av frustration när hon kodväxlar till 
engelska och säger ”oh my go(d)” följt av värderingen ”vilka nördar där är” 
riktat till kamraterna Isaak och Branka, som inte tycks veta hur man startar 
inspelningen på diktafonen. Inte heller denna gång tar de på sig rollen som 
dissade och nedvärderade utan Isaak förklarar bara att det alltid brukar vara 
Dalilah som startar diktafonen. 

Sammantaget visar detta att Dalilah relevantgör sin flerspråkighet ett 
flertal gånger i sin situerade roll som ledare i de lärarlösa gruppsamtalen. 
Denna ledarroll ger henne makt och mandat att styra interaktionen och 
kamraternas beteenden och hon uttrycker sitt missnöje och frustration på 
arabiska och engelska när de inte gör som hon vill. Hon tar sig också rätten att 
värdera och dissa Isaak och levererar kritik till honom på arabiska, vilket får 
ansiktsbevarande effekter för samtalsdeltagarna, samtidigt som hon 
konstruerar bärbar identitet för sig som flerspråkig. Dalilah tycks alltså 
utnyttja sin flerspråkighet som ett maktmedel genom bruket av kodväxlingar 
i en del av sin ledarroll genom att bl.a. dela ut tvingande direktiv och hot samt 
negativ kritik till kamraterna i gruppsamtalen. Jämförelsevis har t.ex. 
Jørgensen (1998) visat att dansk-turkiska elever i årskurs fem använde 
kodväxling för maktutövning i gruppsamtal, vilket alltså Dalilah visar sig göra 
relativt ofta i fokusgruppens samtal och likaså gör Isaak då och då.  

 Avslutningsvis kan emellertid konstateras att Branka knappast kan sägas 
konstruera bärbar identitet för sig som flerspråkig alls i gruppsamtalen, 
eftersom det endast sker en gång när hon kodväxlar till engelska och säger 
”yes” sedan det har beslutats att det pågående samtalet ska avslutas. Denna 
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när han som responsgivare tycks uttrycka positiva känslor sedan Dalilah har 
återberättat sin dagbokstext och Isaak säger ” alham du lilah” (pris ske Gud).  

Lite vid sidan om den situerade identiteten som uppgiftsutförare 
konstruerar Isaak också bärbar identitet som flerspråkig när han i ett samtal 
säger att han ska gå ut och dricka och ett antal gånger lovar vid Gud att det är 
vad han ska göra, inget annat, och säger ”walla walla walla”. Ett par gånger 
kodväxlar han också till engelska och säger ”shit” och ”why” i samband med 
diskursiv identitetskonstruktion som initierare. Båda gångerna säger han det 
till Dalilah och här tycks kodväxlandet i sig och konstruktionen av bärbar 
identitet som flerspråkig få en sorts ansiktsbevarande funktion, eftersom 
känsliga och ifrågasättande saker lindas in i en kodväxling för att kanske tas 
emot på ett annat sätt av Dalilah än om det inte hade yttrats genom kodväxling. 

Även i den situerade rollen som ordningshållare konstruerar Isaak bärbar 
identitet för sig som flerspråkig när han genom konstruktion av diskursiv 
identitet som givare av en disprefererad respons uttrycker negativ känsla samt 
som initierare av tvingande direktiv skriker ”ey fucking gå ut” till en 
utomstående klasskamrat som har öppnat dörren till grupprummet där 
fokusgruppen sitter. Likaså här kan kodväxlandet och därmed konstruktionen 
av bärbar identitet som flerspråkig ha en ansiktsbevarande effekt. I den 
situerade rollen som ordningshållare konstruerar Isaak dessutom bärbar 
identitet för sig som flerspråkig språköverskridare när han på arabiska säger 
”bismillahi rahmani rahim” (i Guds den barmhärtige förbarmarens namn), 
sedan han har frågat om Dalilah är klar med sin dagboksrapportering och fått 
ett jakande svar av henne. 

I sin situerade roll som spelevink kan Isaak emellertid inte sägas konstruera 
bärbar identitet som flerspråkig utifrån definitionen av flerspråkighet som 
”talare av två eller flera språk på en för individen viktig färdighetsnivå”. 
Rollen som spelevink konstrueras icke-verbalt av Isaak, varför han därigenom 
inte kan ses konstruera bärbar identitet som verbalt flerspråkig. 

Dalilah konstruerar däremot bärbar identitet för sig som flerspråkig i sin 
situerade roll som uppgiftsutförare i ett samtal när hon genom den diskursiva 
identiteten som initierande eliciterande bekräftelsesökare verbalt tycks ge 
uttryck för en negativ känsla av frustration. Hon kodväxlar då till sitt 
förstaspråk arabiska, sedan till svenska och till arabiska igen och frågar 
Branka om hon hade ”wujaa som el ha” (smärta som i halsen) när hon har 
försökt få Branka att berätta mer om sin dagbokshändelse än att hon bara var 
förkyld. Branka svarar emellertid på svenska att hon inte förstår vad det 
betyder och att hon inte bryr sig.  

Likaså konstruerar Dalilah bärbar identitet för sig som flerspråkig när hon 
genom diskursiv identitet som givare av en disprefererad respons i sin 
situerade roll som uppgiftsutförare uttrycker en negativ känsla, kodväxlar till 
sitt förstaspråk arabiska och säger ”astashfir allahi ladim” (jag ber Gud den 
allsmäktige om förlåtelse). Uttrycket används när man ser någon begå en synd 
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Likaså konstruerar Dalilah bärbar identitet för sig som flerspråkig när hon 
genom diskursiv identitet som givare av en disprefererad respons i sin 
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diskursiv identitet som responsgivare, kodväxlar till engelska och säger ”yes” 
när man har tagit beslut i gruppen om att samtalet ska avslutas. I övrigt tycks 
Branka oftast konstruera situerad identitet för sig som tyst och motvillig att 
delta i gruppsamtalen, vilket får till följd att hon inte relevantgör sin 
flerspråkighet särskilt ofta. 

Dalilah och Isaak relevantgör däremot sin flerspråkighet något oftare i 
gruppsamtalen, även om det inte sker mer än elva respektive 13 gånger 
vardera. Dalilahs bärbara identitet som flerspråkig konstrueras då i samband 
med att hon konstruerar situerad identitet för sig som uppgiftsutförare, 
ordningshållare och dissare och yttrar sig på förstaspråket arabiska, men också 
på engelska. Hon ger i dessa sammanhang ofta uttryck för negativa känslor 
och tar sig i sin situerade ledarroll rätten att styra inte bara interaktionerna utan 
också de övriga deltagarnas handlingar i de lärarlösa gruppsamtalen. Gör 
kamraterna inte som hon vill tilldelar hon dem ibland både tvingande direktiv 
med hot och negativ kritik, vilka hon tycks linda in i arabiska respektive 
engelska språket av ansiktsbevarande skäl. 

Isaaks relevantgöranden av flerspråkighet kommer fram när han samtidigt 
som han konstruerar situerad identitet för sig som uppgiftsutförare och genom 
konstruktion av diskursiv identitet ger uttryck för negativa känslor i form av 
nervositet, förvåning och frustration genom kodväxling till engelska. Han 
konstruerar dessutom bärbar identitet för sig som flerspråkig när han ger 
uttryck för positiva känslor genom konstruktion av diskursiv identitet som 
responsgivare och kodväxling till engelska samt språköverskridande till 
arabiska. Troligen konstruerar han då bärbar identitet som flerspråkig av 
ansiktsbevarande orsaker. Likaså gör han det genom bruket av engelska och 
arabiska i den situerade rollen som ordningshållare när han konstruerar 
diskursiv identitet som initierande utdelare av ett tvingande direktiv och som 
initierande informerande rapportör av annat. Avslutningsvis kan det 
emellertid konstateras att Isaak inte relevantgör sin flerspråkighet genom den 
situerade identiteten spelevink, om man med flerspråkig, som här, avser en 
person som använder två eller fler verbalspråk frekvent på någon för hen 
viktig färdighetsnivå. Som spelevink konstruerar sig Isaak nämligen genom 
icke-verbalt språk i form av t.ex. miner, gester och dans med överkroppen, 
vilket innebär att denna identitetskonstruktion inte bidrar till relevantgörandet 
av bärbar identitet som flerspråkig för hans del.  
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glädjeyttring från Brankas sida över att samtalet ska avslutas kan förvisso 
kopplas till hennes konstruktion av situerad identitet som motvillig att delta i 
gruppsamtalen, och hennes situerade identitet som tyst är förstås också med 
och påverkar att hon inte relevantgör någon bärbar identitet som flerspråkig, 
trots att det framkommer av den bakgrundsinformation som samlats in att hon 
behärskar språken svenska, engelska, bosniska, serbiska samt kroatiska och 
därigenom skulle kunna ses som flerspråkig.  
 

10.3.3 Sammanfattning konstruktion av bärbara identiteter  
Bärbar identitet ses som potentiellt närvarande och bärs med av en individ från 
en situation till en annan, men relevantgörs inte alltid. Den kan vara synlig 
utanpå kroppen men i kapitel 10 har den bärbara identiteten flerspråkighet, 
som kan bli synlig interaktionellt, ställts i centrum. Fokus har legat på just 
denna sorts bärbara identitet eftersom mitt material samlades in på en skola 
där projektet ”Interaktion för språk- och identitetsutveckling i flerspråkiga 
klassrum” pågick. Bärbar identitetskonstruktion har undersökts genom studier 
av kodväxling i hela materialet, med 114 samtal och 29 elever.  

Sammanfattningsvis har det kunnat konstateras att eleverna i de två 
klasserna som helhet främst inte konstruerar bärbara identiteter som 
flerspråkiga, utan som enspråkiga svensktalande, eftersom drygt två 
tredjedelar av gruppsamtalen förs enbart på svenska. Vad det kan bero på 
återkommer jag till i avhandlingens diskussionskapitel (kapitel 11).  

Det förekommer emellertid att 16 av de 32 eleverna konstruerar bärbara 
identiteter som flerspråkiga lokalt i gruppsamtalen vid närmare 70 tillfällen, 
om än väldigt kortfattat genom kodväxling av en del av en språkhandling, eller 
av en enda hel språkhandling. Dalilah konstruerar då en bärbar identitet för 
sig som flerspråkig förstaspråkstalare av arabiska, vilket även Zoya gör. 
Också Isaak talar ibland arabiska i gruppsamtalen, men han konstruerar då en 
bärbar identitet för sig som språköverskridare till arabiska, eftersom hans 
förstaspråk är somaliska. Även andra elever relevantgör sin flerspråkighet 
genom språköverskridanden av olika slag i gruppsamtalen, även om det inte 
är särskilt vanligt förekommande.  

Bärbar identitet som talare av engelska konstruerar däremot ett flertal 
elever för sig genom kodväxling en eller flera gånger vardera i gruppsamtalen, 
men det framgår inte av interaktionerna om de vet om att de samtidigt gör sig 
till prestigespråkstalare eller inte. Främst används det engelska uttrycket ”oh 
my God” av eleverna.  

För de tre fokusgruppseleverna gäller sammantaget att Branka inte kan 
sägas konstruera bärbar identitet för sig som flerspråkig i gruppsamtalen trots 
att det framgår av hennes bakgrundsinformation att hon behärskar fem olika 
språk. Hon använder endast svenska språket de få gånger hon yttrar sig i 
gruppsamtalen över huvud taget, förutom en gång då hon konstruerar 
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på att materialet för undersökningen har samlats in i samband med 
forskningsprojektet ”Interaktion för språk- och identitetsutveckling i 
flerspråkiga klassrum” på en grundskola med nästan enbart flerspråkiga 
elever, och fokus på flerspråkighet föreföll därför relevant. 

Den första delstudien, redovisad i kapitel 6, undersöker elevernas 
eventuella kodväxlingar och om de därigenom kan sägas relevantgöra sin 
flerspråkighet i gruppsamtalen, som en del i sina identitetskonstruktioner. 
Resultatet visar att kodväxling endast sker i 33 av 114 samtal och då inte i mer 
än cirka 70 hela eller delar av språkhandlingar utförda av 16 elever. Resten av 
eleverna kodväxlar inte alls och eleverna som grupp kan därmed inte sägas 
relevantgöra sin flerspråkighet i någon högre grad i de inspelade 
gruppsamtalen, särskilt som de kodväxlingar som trots allt görs är mycket 
kortfattade. De består bara av hela eller delar av enstaka språkhandlingar, 
aldrig några hela utbyten.  

Att flerspråkigheten inte kommer fram mer i gruppsamtalen kan dels bero 
på att jag som forskare med svenska som förstaspråk delade ut uppgiften till 
eleverna att skriva i sina dagböcker och samtala om texterna efteråt, vilket kan 
ha påverkat deras språkval framför kameran och vid diktafonen. Eleverna 
visste att jag inte kunde deras olika språk och eftersom jag skulle se och lyssna 
på deras inspelningar efteråt kan det ha bidragit till att de vinnlade sig om att 
tala så mycket svenska som möjligt.  

Dels kan valet att tala nästan uteslutande svenska i gruppsamtalen bero på 
den monolingvistiska norm (Jørgensen 2008a:163) som tycktes råda på 
elevernas skola när materialinsamlingen genomfördes. Personalen på skolan 
menade då att eleverna enbart skulle tala svenska på lektionerna eftersom det 
var målspråket som skulle läras in och de skulle därmed utsättas för så mycket 
input på svenska som möjligt och också ges många möjligheter att själva tala 
svenska i skolan (Svensson 2016a:211, 213, 216). Detta tankesätt bland 
pedagoger på flerspråkiga skolor känns igen från t.ex. Cekaite och Evaldssons 
forskning (2008) som visat att lärare och elever avstod från att använda 
polylingvala resurser och därmed frambringade en monolingvistisk norm på 
två låg- och mellanstadieskolor med flerspråkiga elever (se även Evaldsson 
och Cekaite 2010). En sådan monolingvistisk norm verkar man emellertid 
vara på väg bort från på min insamlingsskola i dagsläget, eftersom man sedan 
några åt tillbaks arbetar transspråkande (García och Li Wei 2018) i 
undervisningen och numera istället försöker se och lyfta alla elevernas 
språkkunskaper som resurser i lärandet, snarare än som hinder för inlärningen 
av och på målspråket (Svensson 2016b).  

Trots den monolingvistiska norm som alltså tycktes råda på skolan när mitt 
material samlades in visade sig emellertid 16 elever kodväxla någon gång eller 
mer i de lärarlösa gruppsamtalen, främst till prestigespråket engelska, liksom 
till arabiska och också några gånger till italienska och spanska samt en gång 
till albanska. Om eleverna som kodväxlade till engelska verkligen gjorde detta 
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11 Diskussion 

I centrum för denna avhandling står flerspråkiga elever i årskurs 5 och deras 
identitetskonstruktioner via bruket av språkhandlingar i lärarlösa gruppsamtal. 
Följande två forskningsfrågor har varit undersökningens utgångspunkter: 
Relevantgör eleverna sin flerspråkighet i gruppsamtalen och i så fall hur? 
samt: Hur konstrueras de flerspråkiga elevernas diskursiva, situerade och 
bärbara identiteter genom språkhandlingar i gruppsamtalen? Den första 
frågan har kunnat besvaras genom att studera om och hur eleverna i de två 
klasserna kodväxlar i 114 audio- och videoinspelade gruppsamtal, som bygger 
på deras skrivna dagbokstexter. Den andra forskningsfrågan har kunnat 
besvaras genom att dessutom undersöka hur de tre fokuseleverna Isaak, 
Dalilah och Branka använder språkhandlingar verbalt och icke-verbalt i 21 av 
gruppsamtalen. I avsnitt 11.1 nedan diskuteras undersökningens mest 
framträdande resultat i förhållande till avhandlingens teori, syfte, 
forskningsfrågor och metod, följt av en diskussion om undersökningens 
vidgade validitet och transparens i avsnitt 11.2. Därefter diskuteras 
undersökningens relevans och de didaktiska implikationer som resultaten 
leder fram till i avsnitt 11.4, och förslag på fortsatt forskning ges 
avslutningsvis i avsnitt 11.5.  

11.1 Resultatdiskussion 
Avhandlingens teoretiska perspektiv är socialkonstruktionistiskt, anti-
essentialistiskt och identiteter ses som processer, d.v.s. som något man gör, 
snarare än är. Det innebär också att identiteter ses som flexibla, förhandlings-
bara och multipla. Utifrån Zimmermans identitetsteori (1998), som ligger till 
grund för mina analyser, ses människor konstruera multipla identiteter i tre 
samtidiga dimensioner. Dessa är diskursiva identiteter som skapas på 
interaktionens mikronivå, såsom t.ex. talare och lyssnare eller frågeställare 
och svarare. Dessa diskursiva identiteter bygger i sin tur upp situerade 
identiteter som kan vara institutionellt betingade, så som kund och kassörska, 
eller mindre förutsägbara som organisatör och medhjälpare. Både de 
diskursiva och situerade identiteterna ses som individuella, personliga 
identiteter, och dessa är med och bygger upp gruppidentiteter för människor i 
form av bärbara identiteter, samtidigt som alla tre identitetsdimensionerna ses 
påverkas av varandra i ett reciprokt förhållande. Bärbara identiteter är 
potentiellt närvarande i olika situationer, men relevantgörs inte alltid av 
deltagarna i en interaktion. De kan vara t.ex. genus, kön, ålder och etnicitet, 
vilka också kan vara synliga utanpå kroppen. I denna avhandling fokuseras 
emellertid endast den verbala bärbara identiteten flerspråkighet, vilket beror 



 
 
 
 
 

263 

på att materialet för undersökningen har samlats in i samband med 
forskningsprojektet ”Interaktion för språk- och identitetsutveckling i 
flerspråkiga klassrum” på en grundskola med nästan enbart flerspråkiga 
elever, och fokus på flerspråkighet föreföll därför relevant. 

Den första delstudien, redovisad i kapitel 6, undersöker elevernas 
eventuella kodväxlingar och om de därigenom kan sägas relevantgöra sin 
flerspråkighet i gruppsamtalen, som en del i sina identitetskonstruktioner. 
Resultatet visar att kodväxling endast sker i 33 av 114 samtal och då inte i mer 
än cirka 70 hela eller delar av språkhandlingar utförda av 16 elever. Resten av 
eleverna kodväxlar inte alls och eleverna som grupp kan därmed inte sägas 
relevantgöra sin flerspråkighet i någon högre grad i de inspelade 
gruppsamtalen, särskilt som de kodväxlingar som trots allt görs är mycket 
kortfattade. De består bara av hela eller delar av enstaka språkhandlingar, 
aldrig några hela utbyten.  

Att flerspråkigheten inte kommer fram mer i gruppsamtalen kan dels bero 
på att jag som forskare med svenska som förstaspråk delade ut uppgiften till 
eleverna att skriva i sina dagböcker och samtala om texterna efteråt, vilket kan 
ha påverkat deras språkval framför kameran och vid diktafonen. Eleverna 
visste att jag inte kunde deras olika språk och eftersom jag skulle se och lyssna 
på deras inspelningar efteråt kan det ha bidragit till att de vinnlade sig om att 
tala så mycket svenska som möjligt.  

Dels kan valet att tala nästan uteslutande svenska i gruppsamtalen bero på 
den monolingvistiska norm (Jørgensen 2008a:163) som tycktes råda på 
elevernas skola när materialinsamlingen genomfördes. Personalen på skolan 
menade då att eleverna enbart skulle tala svenska på lektionerna eftersom det 
var målspråket som skulle läras in och de skulle därmed utsättas för så mycket 
input på svenska som möjligt och också ges många möjligheter att själva tala 
svenska i skolan (Svensson 2016a:211, 213, 216). Detta tankesätt bland 
pedagoger på flerspråkiga skolor känns igen från t.ex. Cekaite och Evaldssons 
forskning (2008) som visat att lärare och elever avstod från att använda 
polylingvala resurser och därmed frambringade en monolingvistisk norm på 
två låg- och mellanstadieskolor med flerspråkiga elever (se även Evaldsson 
och Cekaite 2010). En sådan monolingvistisk norm verkar man emellertid 
vara på väg bort från på min insamlingsskola i dagsläget, eftersom man sedan 
några åt tillbaks arbetar transspråkande (García och Li Wei 2018) i 
undervisningen och numera istället försöker se och lyfta alla elevernas 
språkkunskaper som resurser i lärandet, snarare än som hinder för inlärningen 
av och på målspråket (Svensson 2016b).  

Trots den monolingvistiska norm som alltså tycktes råda på skolan när mitt 
material samlades in visade sig emellertid 16 elever kodväxla någon gång eller 
mer i de lärarlösa gruppsamtalen, främst till prestigespråket engelska, liksom 
till arabiska och också några gånger till italienska och spanska samt en gång 
till albanska. Om eleverna som kodväxlade till engelska verkligen gjorde detta 

 
 
 
 
 

262 

11 Diskussion 

I centrum för denna avhandling står flerspråkiga elever i årskurs 5 och deras 
identitetskonstruktioner via bruket av språkhandlingar i lärarlösa gruppsamtal. 
Följande två forskningsfrågor har varit undersökningens utgångspunkter: 
Relevantgör eleverna sin flerspråkighet i gruppsamtalen och i så fall hur? 
samt: Hur konstrueras de flerspråkiga elevernas diskursiva, situerade och 
bärbara identiteter genom språkhandlingar i gruppsamtalen? Den första 
frågan har kunnat besvaras genom att studera om och hur eleverna i de två 
klasserna kodväxlar i 114 audio- och videoinspelade gruppsamtal, som bygger 
på deras skrivna dagbokstexter. Den andra forskningsfrågan har kunnat 
besvaras genom att dessutom undersöka hur de tre fokuseleverna Isaak, 
Dalilah och Branka använder språkhandlingar verbalt och icke-verbalt i 21 av 
gruppsamtalen. I avsnitt 11.1 nedan diskuteras undersökningens mest 
framträdande resultat i förhållande till avhandlingens teori, syfte, 
forskningsfrågor och metod, följt av en diskussion om undersökningens 
vidgade validitet och transparens i avsnitt 11.2. Därefter diskuteras 
undersökningens relevans och de didaktiska implikationer som resultaten 
leder fram till i avsnitt 11.4, och förslag på fortsatt forskning ges 
avslutningsvis i avsnitt 11.5.  

11.1 Resultatdiskussion 
Avhandlingens teoretiska perspektiv är socialkonstruktionistiskt, anti-
essentialistiskt och identiteter ses som processer, d.v.s. som något man gör, 
snarare än är. Det innebär också att identiteter ses som flexibla, förhandlings-
bara och multipla. Utifrån Zimmermans identitetsteori (1998), som ligger till 
grund för mina analyser, ses människor konstruera multipla identiteter i tre 
samtidiga dimensioner. Dessa är diskursiva identiteter som skapas på 
interaktionens mikronivå, såsom t.ex. talare och lyssnare eller frågeställare 
och svarare. Dessa diskursiva identiteter bygger i sin tur upp situerade 
identiteter som kan vara institutionellt betingade, så som kund och kassörska, 
eller mindre förutsägbara som organisatör och medhjälpare. Både de 
diskursiva och situerade identiteterna ses som individuella, personliga 
identiteter, och dessa är med och bygger upp gruppidentiteter för människor i 
form av bärbara identiteter, samtidigt som alla tre identitetsdimensionerna ses 
påverkas av varandra i ett reciprokt förhållande. Bärbara identiteter är 
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undersökningar tycks emellertid motsätta sig att bli kategoriserade enligt olika 
grupptillhörigheter. Mina elever uppvisar inte samma explicita motstånd mot 
den bärbara identiteten flerspråkighet. Det kan eventuellt bero på att den inte 
tillskrivs dem av någon annan, utan att den bara relevantgörs av dem själva 
tillfälligt lokalt, förutom möjligen den gång då Dalilah kodväxlar till arabiska 
och Branka säger att hon inte bryr sig för att hon inte förstår. Det skulle kunna 
ses som att Branka motsätter sig att konstrueras av Dalilah som flerspråkig 
och ”arabiskförstående”.  

Resultatet av min undersökning visar också att flerspråkighet som bärbar 
identitet inte enbart konstrueras i interaktion via diskursiva och situerade 
identiteter, i de fall den relevantgörs, utan också genom förkunskaper om 
samtalsdeltagare och om samhällelig samtalskontext. Eftersom jag via ifyllda 
bakgrundsenkäter om eleverna vet att alla utom en i de båda femteklasserna 
har ett annat förstaspråk än svenska, och att alla talar ytterligare ett eller flera 
språk, ser jag alla elever i undersökningen som flerspråkiga, även om det inte 
kommer fram genom allas relevantgöranden av flerspråkighet i grupp-
samtalen. Via min kännedom om olika språks prestige och status i den 
omgivande samhällskontexten skulle jag också kunna anta att eleverna 
relevantgör sig som prestigspråktalare när de kodväxlar till engelska, som är 
ett prestigefyllt språk i vårt samhälle. Likaså när de kodväxlar och 
språköverskrider till arabiska som är ett av de förstaspråk som talas av flest 
elever på insamlingsskolan och därmed också skulle kunna medföra prestige 
till dem som använder språket i gruppsamtalen, men det går inte att med 
säkerhet göra sådana antaganden utifrån gruppinteraktionerna, eftersom 
möjlig prestige eller status i samband med kodväxling till engelska eller 
arabiska aldrig förhandlas explicit mellan eleverna.  

Dessa konstateranden kan visserligen ses gå i klinch med det emiska 
perspektivet att det som är meningsfullt för deltagarna i interaktionen är det 
som ska förklaras och analyseras. Min undersökning visar alltså inte att 
elevernas eventuella förkunskaper om varandras språkkunskaper i form av 
förstaspråk och andraspråk o.s.v. relevantgörs i gruppsamtalen. Inte heller att 
deras eventuella kännedom om engelskans och andra språks möjliga prestige 
i samhället relevantgörs genom diskussion i samtalen, varför jag eventuellt 
inte borde ha dragit slutsatser om dessa bruk i analyserna. Emellertid skriver 
Zimmerman själv att ”sådan klassificerande information55 kan användas för 
att referera till eller karaktärisera individer som ett sätt att förklara 
utvecklingen av en interaktionell episod” (1998:91, min översättning, min 
fotnot) och det är alltså i och genom en sådan interaktionell episod bärbara 
identiteter konstrueras tillsammans med den klassificerande bakgrunds-
information deltagarna besitter. Därav har jag trots allt gjort vissa antaganden 
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för att det kunde medföra prestige för dem är emellertid inte möjligt att avgöra 
utifrån gruppsamtalen eftersom olika språks prestige eller status aldrig 
förhandlades av deltagarna i samtalen. Holmen (2006) tycks dock mena att 
den engelska som hennes dansk-turkiska grundskolelever använde genom 
kodväxling i gruppinteraktioner utgörs av ”språkliga drag som har status i 
ungdomskulturen”. Det skulle eventuellt också kunna medföra en viss prestige 
eller status för de av mina elever som kodväxlar till arabiska i gruppsamtalen, 
eftersom det är ett av de förstaspråk som talas av flest på skolan där materialet 
samlades in. Emellertid förhandlas inte heller detta språks status i de inspelade 
gruppinteraktionerna, varför frågan om relevantgörande av flerspråkighet 
genom prestige- eller statusspråk lämnas därhän. 

Kodväxlingarnas främsta funktion i gruppsamtalen tycktes vara att 
uttrycka negativa känslor och negativa värderingar i form av kritik, men också 
några enstaka gånger att uttrycka positiva komplimanger och att skämta, vilket 
gjordes genom bruket av kodväxlade hälsnings- och avskedsfraser. Dessa 
resultat visar att relevantgörandet av vissa elevers flerspråkighet kan ha 
ansiktsbevarande orsaker. Känsliga saker som negativ kritik eller positiva 
komplimanger kan behöva lindas in interaktionellt i t.ex. pauser, tvekljud eller 
i kodväxlingar innan de yttras, för att minska eventuellt ansiktshot både för 
talare och lyssnare i gruppinteraktionerna. Detsamma kan gälla för 
skämtandet eftersom de institutionella ramarna kanske inte alltid tillåter 
skämtande i skolarbete.  

Resultaten av kodväxlingsstudien visar också att det inte tycks vara ett 
markerat drag att kodväxla, eftersom det bara händer en enda gång i de 21 
fokusgruppsamtalen att någon elev reagerar verbalt på kodväxlandet. Det är 
Branka som en gång säger till Dalilah att hon inte bryr sig, eftersom hon inte 
förstår vad det som nyss sagts av Dalilah på arabiska betyder. I övrigt flyter 
samtalen bara vidare på svenska efter eventuella kodväxlingar, vilket alltså 
kan ha med den rådande monolingvala normen på skolan att göra, eller med 
det faktum att jag som svensktalande i efterhand skulle lyssna på och kunna 
förstå elevernas gruppsamtal.  

För fokuselevernas del visar resultaten av kodväxlingsstudien 
sammantaget att Branka bara relevantgör sin flerspråkighet mycket kort en 
gång i gruppsamtalen, medan Isaak och Dalilah däremot är de två elever som 
kodväxlar allra mest sett till de 114 gruppsamtalen, och de gör det 13 
respektive elva gånger vardera. Genom dessa kodväxlingar relevantgörs deras 
flerspråkighet tillfälligt lokalt i gruppsamtalen, vilket visar att även bärbara 
identiteter, som t.ex. flerspråkighet, kan vara flexibla och föränderliga trots att 
de är bärbara och kan förefalla mer statiska än diskursiva och situerade 
identiteter. Resultatet ligger i linje med tidigare forskning av t.ex. Engblom 
(2004) och Kahlin (2008), som har visat att flerspråkiga ungdomars 
konstruktioner av etnicitet, generation och kön, d.v.s. bärbara identiteter, 
också är flexibla, föränderliga och förhandlingsbara. Ungdomarna i deras 
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uppstår. Dessutom konstruerar sig Branka mycket sällan som initierande 
dagboksrapportör. Däremot gör hon det något oftare som responderande 
dagboksrapportör, men när det sker görs det mycket kortfattat, vilket leder till 
att Dalilah konstruerar diskursiv identitet för sig som direktivgivare och manar 
på Branka att berätta mer. Det gör Dalilah också när Branka konstruerar 
responderande diskursiv identitet för sig som uppskjutare och icke-svarare, 
vilket samtidigt formar situerade identiteter för henne som motvillig och tyst 
och för Dalilah som ledare. Ju mer motvilja och motstånd att delta aktivt i 
gruppsamtalen Branka visar upp, desto mer påstridig blir Dalilah i den 
situerade ledarroll hon konstruerar för sig i det lärarlösa gruppsamtalen. 
Dalilah konstruerar då både diskursiv identitet för sig som hotande 
direktivgivare och som initierare av negativa känslor som uttrycks via våld 
när hon t.ex. hotar att de ska hämta en elevstödjare för att få Branka att läsa 
upp sin dagbokstext eller slår Brankas dagbok hårt med en smäll i bordet när 
Branka inte gör som Dalilah vill.  

En fråga som uppstår är dock vem som konstruerar situerad identitet för 
sig som den egentliga ledaren i gruppsamtalen? Är det Dalilah som gör det 
genom sina många initiativ och uppföljningar samt genom bruket av hot och 
våld i gruppsamtalen, eller är det kanske snarare så att det är Branka som har 
Dalilah i sitt grepp och leder samtalet genom att ofta konstruera en situerad 
identitet för sig som tyst och motvillig deltagare? Vem som är den egentliga 
ledaren går kanske inte att avgöra, men klart är att de båda i allra högsta grad 
samkonstruerar varandras identiteter. 

Genom bruket av hot och våld framgår också att Dalilah konstruerar sig 
som ordningshållare i gruppsamtalen. Det sker t.ex. när Isaak konstruerar 
diskursiv identitet för sig som bekräftelsesökare när de övriga två deltagarna 
talar eller samtalar i grupprummen. Då tycks Isaak söka bekräftelse på att han 
också finns med i grupprummet, trots att han inte är verbalt aktiv, och han 
konstruerar då diskursiv identitet som bekräftelsesökare för sig genom att 
interagera med kameran och göra gester och miner, blåsa i sina händer, knäcka 
sina knogar eller dansa med överkroppen. Oftast är det då Dalilah som 
bekräftar Isaak genom att konstruera situerad identitet för sig som 
ordningshållare och därigenom bruka våld när hon konstruerar sig som icke-
verbal direktivgivare och t.ex. sparkar till honom, nyper honom eller slår till 
honom eller hans keps för att få honom att sluta. Andra gånger slutar Isaak 
självmant med sina konstruktioner av diskursiv identitet som bekräftelse-
sökare, för att det är hans tur att tala, vilket ger honom bekräftelse på att han 
finns med i grupprummet. Varken Isaak eller Branka opponerar sig mot 
Dalilahs våldsamma beteenden och tilldelar därmed henne s.k. deontisk 
auktoritet (Stevanovic och Peräkylä 2012), vilken ger Dalialh rätten att besluta 
vad de övriga deltagarna får göra eller inte göra. 

I sin ledarroll tar sig Dalilah också rätten att värdera de övriga kamraterna 
och konstruerar därigenom situerad identitet för sig som dissare av dem. Hon 
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om elevernas bruk av förstaspråk, språköverskridanden och prestigespråk i 
mina analyser. 

Fokuselevernas bruk av språkhandlingar i de lärarlösa gruppsamtalen ger 
vid handen att de genom språkhandlingarna interaktionellt konstruerar 
diskursiva och situerade identiteter för sig själva och varandra. De konstruerar 
också den bärbara identiteten flerspråkighet som görs tillfälligt lokalt i 
interaktionerna av två av de tre fokuseleverna. Sammantaget konstruerar 
fokuseleverna drygt 800 diskursiva identiteter för sig och varandra, fördelade 
på över 30 olika typer av sådana identiteter i de 21 gruppsamtalen, vilket 
borgar för Zimmermans syn på diskursiva identiteter som flexibla och 
föränderliga från ”stund till stund” (1998:90, min översättning). Dessa 
identiteter visar sig så flexibla att de inte bara förändras mellan turer, utan 
även inom turer i vissa fall. De diskursiva identiteter fokuseleverna 
konstruerar för sig själva och varandra ligger till grund för sju olika typer av 
situerade identiteter som särskilt framträder i gruppsamtalen och de bidrar 
också till den bärbara identiteten flerspråkighet som fokuseras i denna 
undersökning. Dessa tre identitetsdimensioner står i reciproka förhållanden till 
varandra och det kan därför vara svårt att diskutera resultaten av 
fokuselevernas olika identitetsdimensioner en i taget,. Därav startar jag i 
konstruktion av situerade identiteter, vilket leder mig in på diskursiva och 
bärbara identiteter efter hand. 

Alla tre fokuseleverna konstruerar situerad identitet för sig som 
uppgiftsutförare, förmodligen påverkade av sina institutionellt situerade 
tillhandahållna roller som elever, genom vilka de förutsätts följa och lyda 
instruktioner från läraren, eller som i detta fall, från mig som forskare. Dock 
visar resultaten att eleverna gör det i olika utsträckning. Dalilah gör sig till 
uppgiftsutförare allra mest. Det sker genom konstruktion av diskursiv identitet 
som initierare av flest berättelseintroduktioner och dagboksrapporter, vilket 
tilldelar henne stort talutrymme, liksom det faktum att hon också konstruerar 
diskursiv identitet för sig som informationssökande frågeställare betydligt 
oftare än kamraterna. Hon vänder sig till dem båda med sina frågor, medan 
Isaak och Dalilah enbart ställer frågor till henne, aldrig till varandra. Dalilah 
konstruerar till viss del också den situerade rollen som uppgiftsutförare för sig 
genom diskursiv identitet som respondent. 

 Branka är däremot den som konstruerar diskursiv identitet för sig som 
respondent allra oftast, vilket sker i nästan 70 % av hennes konstruktioner av 
diskursiv identitet men bara i knappt 40 % av Isaaks och 20 % av Dalilahs. 
Utmärkande för Branka är att hon ofta konstruerar diskursiv identitet som 
givare av disprefererade responser i sin roll som uppgiftsutförare. När hon får 
frågor av Dalilah, som konstruerar diskursiv identitet för sig som frågeställare 
i den situerade rollen som uppgiftsutförare, svarar Branka ofta med att 
konstruera diskursiv identitet för sig som uppskjutare, när hon svarar ”jag vet 
inte” och som icke-svarare när hon är helt tyst och en lång paus i samtalet 
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om elevernas bruk av förstaspråk, språköverskridanden och prestigespråk i 
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varit att utveckla ESM som analysmetod även för icke-verbala 
språkhandlingar, vilket inte har gjorts förut, och resultatet tycks ha fallit 
mycket väl ut. 

Emellertid verkar det inte räcka att enbart studera elevernas bruk av 
språkhandlingar när det gäller deltagarnas konstruktioner av den bärbara 
identiteten flerspråkighet, eftersom det inte tycks vara så att just 
språkhandlingarna i sig är ytterst avgörande för bärbara identitets-
konstruktioner. Det verkar nämligen inte spela någon roll om en elev gör 
initierande, responderande eller uppföljande språkhandlingar när de 
relevantgör sin flerspråkighet. Istället förefaller språkhandlingarna i 
kombination med valet av kod (här språk) kunna avgöra om bärbar identitet i 
form av flerspråkighet konstrueras verbalt eller inte, och detta i sin tur 
påverkar och påverkas av de diskursiva och situerade identiteterna. Den 
bakgrunds-information jag har samlat in om elevernas förstaspråk och övriga 
språk som de talar, skriver och läser möjliggör emellertid att jag också kan 
uttala mig om de övriga elevernas bärbara identiteter i form av flerspråkighet. 
Det kan emellertid diskuteras om jag som samtalsanalytiker verkligen kan dra 
dessa slutsatser mot bakgrund av tyst, underförstådd information som eleverna 
inte relevantgör explicit i gruppsamtalen, utan som har samlats in av mig som 
forskare i form av andra källor. Emellertid skriver Zimmerman att 
klassificerbar information om individer kan användas ”som ett medel för att 
förklara utfallet av en interaktionell episod” (1998:91, min översättning). Ett 
sådant synsätt skulle kunna rättfärdiga min användning av 
bakgrundsinformation om elevernas språkkunskaper i mina analyser av bärbar 
identitet i form av flerspråkighet, vilken faller ut av de gruppinteraktioner jag 
undersökt. 

Materialinsamlingsmetoden att låta eleverna göra både audio- och 
videoinspelningar med diktafon och pekplatta har varit fruktbar för mina 
undersökningar. Att ha två inspelningsapparater har fungerat som god back-
up ifall någon av apparaterna inte fungerade eller inte sattes på av någon orsak. 
Dessutom blir ljudet ännu mycket bättre inspelat på en diktafon än via 
videofunktionen på en pekplatta, varför det har varit en stor tillgång att ha 
även separata ljudfiler när det har varit svårt att höra vad eleverna säger på 
filmerna. Emellertid dröjde det ganska länge efter materialinsamlingen innan 
jag började studerade filmerna och ljudfilerna i detalj och transkribera dem. 
Det fick till följd att jag inte längre var kvar på insamlingsskolan när jag 
började gå igenom samtalen och därmed inte hade möjlighet att ställa frågor 
till eleverna som dök upp när jag såg filmerna och lyssnade på inspelningarna. 
Det kan ses som en viss metodologisk nackdel. Hade jag tittat och lyssnat 
direkt, och kanske tillsammans med eleverna, hade jag t.ex. kunnat fråga dem 
själva vad de kodväxlingar som gjordes till arabiska och albanska betyder och 
hade inte behövt leta rätt på andra personer som kunde hjälpa mig med detta. 
Dock är studien induktiv och det inspelade materialet har krävt en mängd 
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gör det genom att dela ut negativ kritik när hon kallar gruppkamraterna allt 
från idioter och töntar till nördar och haiwan, som betyder [ditt] djur på 
arabiska och alltså är mycket nedsättande. Den sistnämnda dissningen sker när 
Dalilah kodväxlar till sitt förstaspråk arabiska, och samtidigt relevantgör 
bärbar identitet för sig som flerspråkig.  

Ett intressant mönster som framkommer i gruppsamtalen är att Dalilah 
stundtals tycks relevantgöra bärbar identitet som flerspråkig genom 
kodväxlingar och utnyttja detta i en maktposition i samtalsgruppen, vilket sker 
när hon skapar den situerade ledarrollen för sig, liksom när hon konstruerar 
sig som ordningshållare och som dissare. Hon använder då ofta makten till att 
uttrycka negativa känslor och negativ kritik i förhållande till kamraternas olika 
beteenden. Eftersom de inte opponerar sig mot detta skapas asymmetrier 
mellan deltagarna i fokusgruppen, vilket också skapas genom att Dalilah är så 
mycket mer talför och styrande i samtalen än Isaak och Branka och därmed 
tar på sig ledarrollen i samtalen. De tycks emellertid ibland medkonstruera 
denna situerade identitet för Dalilah genom att tilldela henne s.k. deontisk 
auktoritet. Den ger henne rätten att avgöra vad de andra deltagarna ska göra, 
som när t.ex. Branka frågar Dalilah om hon ska läsa. Hon tilldelas också 
deontisk auktoritet när varken Isaak eller Branka opponerar sig mot Dalilahs 
ibland mycket våldsamma beteenden i gruppsamtalen. Dalilah tycks då ges 
rätten att avgöra om deras egna beteenden är acceptabla eller inte och vad 
klasskamraterna i så fall måste göra eller inte göra i gruppsamtalen.  

Dessa resultat kan leda till didaktiska implikationer, som jag återkommer 
till i avsnitt 11.4.  

11.2  Metodologiska reflektioner  
Det verkar av avhandlingens resultat som att den valda metoden att studera 
elevernas språkhandlingar för att kunna dra slutsatser utifrån den första 
forskningsfrågan har varit fruktbar. Frågan lyder: Relevantgör eleverna sin 
flerspråkighet via språkhandlingar i gruppsamtalen, och i så fall hur? Den 
kan besvaras med ”ja” för vissa av eleverna, men inte för alla.  

Likaså verkar metoden att undersöka elevernas bruk av språkhandlingar ha 
fungerat väl för att kunna besvara den andra forskningsfrågan. Frågan lyder: 
Hur konstrueras flerspråkiga elevers diskursiva, situerade och bärbara 
identiteter via språkhandlingar i gruppsamtal? Särskilt har metoden fungerat 
väl för undersökningen av diskursiva identiteter, som tycks stå i ett en-till-en 
förhållande till språkhandlingar, men metoden har också fungerat väl för 
undersökningen av situerade identiteter som dels bygger på diskursiva 
identiteter och de språkhandlingar som görs i konstruktionen av dessa, men 
också på den rådande institutionella situationskontexten. Hur dessa två 
identitetsdimensioner konstrueras i 21 gruppsamtal har kunnat redovisas för 
alla tre fokuseleverna. Dessutom har ett mindre syfte med denna avhandling 
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Diskursgruppen och det Högre Språkvetenskapliga Seminariet (HSS) vid 
Linnéuniversitetet. Dels har de diskuterats med andra forskare vid olika 
konferenser runt om i Norden, samt med mina externa diskutanter vid mitt 
mittseminarium och mitt slutseminarium, som båda bidragit till att mina 
analyser har utvecklats och finmejslats samt därmed stärkt undersökningens 
vidgade validitet. 

Alla undersökningens analyser har gjorts ur ett deltagarperspektiv, vilket 
jag också menar ökar undersökningens validitet. Det är inte jag som analytiker 
som har lagt på mina egna på förhand uppställda tolkningsramar, utan 
analyserna utgår från vad deltagarna själva orienterar sig mot och relevantgör 
i samtalen. Deras relevantgöranden har jag försökt belysa genom 
återkommande detaljerade samtalsexempel och genom att i analyserna av 
samtalen ta hänsyn till sekventialitet, d.v.s. både föregående, pågående och 
efterföljande samtalsturer, för att visa orsaker till deltagarnas handlingar och 
konsekvenser för deras fortgående handlingar. 

Att en undersökning är transparent är extra viktigt, särskilt om den är 
kvalitativ som denna, eftersom den inte är generaliserbar i alla delar, men 
däremot bör vara överförbar. Hög transparens, som genererar möjlig 
överförbarhet, menar jag föreligger i avhandlingsresultaten, eftersom jag noga 
har redogjort för både materialinsamling och materialbearbetning i form av 
transkribering (se kapitel 3) och för analysmetod i form av kodning av 
språkhandlingar utifrån ESM (se kapitel 4). Dessutom har alla analyser noga 
redovisats med detaljerade exempel i form av transkriptioner och citat ur 
gruppsamtalen, vilket ökar transparensen i undersökningen. I transkrip-
tionerna har jag vinnlagt mig om att även få med det multimodala 
perspektivet. Alla framträdande icke-verbala handlingar i filmerna som tycks 
ha relevans för deltagarna i interaktionen och dess utveckling har återgetts 
verbalt inom dubbla parenteser i den dramadialogiska uppställningen i mina 
transkriptioner. I flera av dem har också belysande foton i form av stillbilder 
från filmerna lagts in för att möjliggöra att en så rättvis och transparent bild 
av samtalen som möjligt ges läsaren. I vissa fall har även pilar lagts på 
stillbilderna för att visa de icke-verbala språkhandlingarnas rörelseriktningar 
osv. Elevernas relevantgöranden av både verbala och icke-verbala handlingar 
i gruppsamtalen (se kapitel 6–9) har sedan legat till grund för den syntes av 
fokuselevernas identitetskonstruktioner i de lärarlösa gruppsamtalen som jag 
redovisat i kapitel 10. De didaktiska implikationer som avhandlingens resultat 
leder fram till beskrivs i avsnittet nedan. 

11.4 Relevans och didaktiska implikationer 
Denna avhandlings relevans för forskarsamhället består i att jag på två sätt har 
utvecklat Tsuis Exchange Structure Model (1994) för studien av flerspråkiga 
elevers bruk av språkhandlingar i gruppsamtal. Dels har modellen i sig utökats 
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genomlyssningar och genomtittningar för att upptäcka olika framträdande 
mönster i elevernas språkbruk, varvid nya intressanta saker har upptäckts hela 
tiden. Om filmern hade studerats tätt efter inspelningstillfällena, eller 
kompletterats med intervjuer, skulle det emellertid kunna vara så att många 
intressanta saker inte ens hade hunnit upptäckas i inspelningarna av mig som 
analytiker och då hade det kanske inte funnits så många frågor att ställa till de 
deltagande eleverna trots allt. 

11.3  Validitet och transparens  
I forskningssammanhang talas ofta om reliabilitet och validitet (Denscombe 
2014:298), d.v.s. om undersökningars tillförlitlighet och giltighet. En under-
sökning kan anses tillförlitlig om undersökningsinstrumentet kan generera 
samma resultat vid ett senare tillfälle, förutsatt att alla andra faktorer är 
oförändrade. En undersökning kan anses giltig om det som har utlovats att 
mätas faktiskt mäts i studien. Jag menar att min undersökning håller hög 
validitet, eftersom de forskningsfrågor som ställts upp besvaras och 
avhandlingens syfte nås. I kvalitativ forskning, som min, skulle det emellertid 
kunna komma fram delvis skiftande resultat om forskningen genomförs vid 
ett senare tillfälle eller av en annan forskare, varför det skulle vara mindre 
passande att här diskutera undersökningens reliabilitet. Istället kan det vara 
lämpligare att tala om ett ”vidgat validitetsbegrepp” (Boyd och Ericsson 
2015:25–26; jfr Patel och Davidson 2011:106). 

För att öka min undersöknings validitet har jag bl.a. gjort kodningarna av 
språkhandlingarna i elevernas gruppsamtal i korpusverktyget UAM 
CorpusTool (O’Donnell 2008). Genom det digitala verktyget har systematisk 
noggrannhet i undersökningen kunnat uppehållas. Kodningarna har gjorts 
utifrån Exchange Structure Model (Tsui 1994) med mina modifieringar. Detta 
har möjliggjort detaljerad kodning av språkhandlingar ända ner på fem 
underliggande nivåer, vilket också har bidragit till undersökningens vidgade 
validitet. Emellertid kan tyckas att en analytiker inte ska anpassa en modell 
för att få materialet att passa in i modellen, men jag menar att jag istället har 
anpassat modellen för att inte behöva välja bort delar av materialet. 
Modellanpassningen har gjort att jag har kunnat utnyttja hela materialets 
potential när det gäller språkhandlingar i elevernas gruppsamtal, vilket jag ser 
som en styrka. Utan anpassningarna hade analyserna av elevernas bruk av 
språkhandlingar blivit mer grovmaskiga och inte lika specifika. 

Undersökningens validitet har också värnats genom att mitt material har 
lagts fram vid olika datasessioner vid olika universitet där jag och andra 
forskarkollegor tillsammans har tittat och lyssnat på materialet, eftersom flera 
par ögon ser och hör mer än två. Mina analyser av och funna resultat om 
elevernas språkhandlingsbruk och identitetskonstruktioner har också 
diskuterats under avhandlingsskrivandets gång, dels med kollegor i 



 
 
 
 
 

271 

Diskursgruppen och det Högre Språkvetenskapliga Seminariet (HSS) vid 
Linnéuniversitetet. Dels har de diskuterats med andra forskare vid olika 
konferenser runt om i Norden, samt med mina externa diskutanter vid mitt 
mittseminarium och mitt slutseminarium, som båda bidragit till att mina 
analyser har utvecklats och finmejslats samt därmed stärkt undersökningens 
vidgade validitet. 

Alla undersökningens analyser har gjorts ur ett deltagarperspektiv, vilket 
jag också menar ökar undersökningens validitet. Det är inte jag som analytiker 
som har lagt på mina egna på förhand uppställda tolkningsramar, utan 
analyserna utgår från vad deltagarna själva orienterar sig mot och relevantgör 
i samtalen. Deras relevantgöranden har jag försökt belysa genom 
återkommande detaljerade samtalsexempel och genom att i analyserna av 
samtalen ta hänsyn till sekventialitet, d.v.s. både föregående, pågående och 
efterföljande samtalsturer, för att visa orsaker till deltagarnas handlingar och 
konsekvenser för deras fortgående handlingar. 

Att en undersökning är transparent är extra viktigt, särskilt om den är 
kvalitativ som denna, eftersom den inte är generaliserbar i alla delar, men 
däremot bör vara överförbar. Hög transparens, som genererar möjlig 
överförbarhet, menar jag föreligger i avhandlingsresultaten, eftersom jag noga 
har redogjort för både materialinsamling och materialbearbetning i form av 
transkribering (se kapitel 3) och för analysmetod i form av kodning av 
språkhandlingar utifrån ESM (se kapitel 4). Dessutom har alla analyser noga 
redovisats med detaljerade exempel i form av transkriptioner och citat ur 
gruppsamtalen, vilket ökar transparensen i undersökningen. I transkrip-
tionerna har jag vinnlagt mig om att även få med det multimodala 
perspektivet. Alla framträdande icke-verbala handlingar i filmerna som tycks 
ha relevans för deltagarna i interaktionen och dess utveckling har återgetts 
verbalt inom dubbla parenteser i den dramadialogiska uppställningen i mina 
transkriptioner. I flera av dem har också belysande foton i form av stillbilder 
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elevers bruk av språkhandlingar i gruppsamtal. Dels har modellen i sig utökats 
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genomlyssningar och genomtittningar för att upptäcka olika framträdande 
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analytiker och då hade det kanske inte funnits så många frågor att ställa till de 
deltagande eleverna trots allt. 
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sökning kan anses tillförlitlig om undersökningsinstrumentet kan generera 
samma resultat vid ett senare tillfälle, förutsatt att alla andra faktorer är 
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mätas faktiskt mäts i studien. Jag menar att min undersökning håller hög 
validitet, eftersom de forskningsfrågor som ställts upp besvaras och 
avhandlingens syfte nås. I kvalitativ forskning, som min, skulle det emellertid 
kunna komma fram delvis skiftande resultat om forskningen genomförs vid 
ett senare tillfälle eller av en annan forskare, varför det skulle vara mindre 
passande att här diskutera undersökningens reliabilitet. Istället kan det vara 
lämpligare att tala om ett ”vidgat validitetsbegrepp” (Boyd och Ericsson 
2015:25–26; jfr Patel och Davidson 2011:106). 

För att öka min undersöknings validitet har jag bl.a. gjort kodningarna av 
språkhandlingarna i elevernas gruppsamtal i korpusverktyget UAM 
CorpusTool (O’Donnell 2008). Genom det digitala verktyget har systematisk 
noggrannhet i undersökningen kunnat uppehållas. Kodningarna har gjorts 
utifrån Exchange Structure Model (Tsui 1994) med mina modifieringar. Detta 
har möjliggjort detaljerad kodning av språkhandlingar ända ner på fem 
underliggande nivåer, vilket också har bidragit till undersökningens vidgade 
validitet. Emellertid kan tyckas att en analytiker inte ska anpassa en modell 
för att få materialet att passa in i modellen, men jag menar att jag istället har 
anpassat modellen för att inte behöva välja bort delar av materialet. 
Modellanpassningen har gjort att jag har kunnat utnyttja hela materialets 
potential när det gäller språkhandlingar i elevernas gruppsamtal, vilket jag ser 
som en styrka. Utan anpassningarna hade analyserna av elevernas bruk av 
språkhandlingar blivit mer grovmaskiga och inte lika specifika. 

Undersökningens validitet har också värnats genom att mitt material har 
lagts fram vid olika datasessioner vid olika universitet där jag och andra 
forskarkollegor tillsammans har tittat och lyssnat på materialet, eftersom flera 
par ögon ser och hör mer än två. Mina analyser av och funna resultat om 
elevernas språkhandlingsbruk och identitetskonstruktioner har också 
diskuterats under avhandlingsskrivandets gång, dels med kollegor i 
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Enligt ESM-modellen ses grundstrukturen för utbyten mellan 
samtalsdeltagare bestå av tre språkhandlingar, en initierande, en 
responderande och möjligen en uppföljande, vilket skapar det s.k. IRU-
mönstret för samtal (jfr Sinclair och Coulthard 1975; Svensson 2013). Sådana 
mönster är mycket vanliga i lärarledd klassrumsinteraktion där läraren gör 
initiativet och kanske ställer en fråga som en elev besvarar, varpå läraren följer 
upp elevens respons och bekräftar eller godkänner den. Traditionella 
deltagarramar ser ofta ut så i klassrumssamtal där läraren ofta intar den 
styrande ledarrollen i form av expert, medan eleverna intar roller som noviser, 
men vilka roller som intas i lärarens frånvaro står i undersökningens fokus i 
denna avhandling. 

Undersökningsresultaten har visat att i de lärarlösa gruppsamtalen tar 
Dalilah på sig den situerade ledarrollen. Hon tar flest turer, startar upp flest 
utbyten och följer upp kamraternas responser flest gånger, samt konstruerar 
sig som uppgiftsutförare och ordningshållare mest i gruppen. Detta får till 
följd, eller kan vara en orsakat av, att Branka tvärtom konstruerar sig som tyst 
och motvillig att delta i gruppsamtalen. Som ledare och uppgiftsutförare är 
Dalilah den som oftast ställer frågor till kamraterna efter deras 
dagboksuppläsningar och hon gör det i genomsnitt 19 gånger per samtal i 19 
olika samtal. Isaak gör det som uppgiftsutförare 12 gånger per samtal i 20 
olika samtal, men Branka gör det endast 1 gång per samtal i sex av 19 samtal, 
vilket åskådliggör den asymmetri som råder i de gruppsamtal där Isaak, 
Dalilah och Branka deltar alla tre. I det ytterligare samtal där Branka deltar 
tillsammans med de andra klasskamraterna Eric och Iman, och där Dalilah 
inte är med, syns inte någon asymmetri mellan deltagarna vad gäller samtalets 
organisation. Alla får och tar ungefär lika mycket talutrymme i diskussionen. 
Branka konstruerar ingen situerad identitet som motvillig i detta samtal, utan 
konstruerar sig istället som en lika aktiv deltagare som de övriga två och 
konstruerar t.ex. diskursiv identitet för sig som initierande informations-
sökande frågeställare lika ofta som de andra. Detta är alltså ett generaliserbart 
resultat av min undersökning: Elevernas identifieringsmöjligheter varierar 
beroende på vem de interagerar med. 

Den didaktiska implikationen för lärare blir, att för att undvika att 
asymmetrier mellan elever som arbetar i grupp kan cementeras, bör 
samarbetsgrupperna förändras ibland. Skilda deltagarramar skapar olika 
förutsättningar för elevernas aktiva deltagande i gruppsamtalen, visar min 
undersökning. Möjligheterna för eleverna att konstruera olika roller för sig i 
gruppsamtal och grupparbeten bör kunna öka om deltagarramarna förändras 
med jämna mellanrum. Detta har varit ett känt faktum i undervisnings-
sammanhang. Forskning om kooperativt lärande via grupparbete i skolan har 
också visat på fördelar med att som lärare på förhand dela ut diskursiva och 
situerade roller till eleverna i syfte att de ska träna olika färdigheter som 
behövs vid genomförandet av gruppsamtal och grupparbete. Likaså för att 
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med ett antal språkhandlingar som inte Tsui har med i sin ursprungliga modell, 
och dels har modellen använts även för studium av icke-verbala 
språkhandlingar. Tsui har visserligen också till delvis använt den för studium 
av auditiva icke-verbala språkhandlingar, men inte för språkhandlingar som 
inte inbegriper rösten som redskap, vilket jag däremot har gjort.  

Ytterligare en relevans som denna avhandling kan bidra med för 
forskarsamhället är att jag har prövat att undersöka alla tre av Zimmermans 
identitetsdimensioner (1998) via bruket av språkhandlingar, alltså även 
bärbara identiteter. Olika typer av gruppidentiteter har tidigare studerats 
genom t.ex. Membership Categorization Analysis (Sacks 1992; Stokoe 2012), 
d.v.s. genom analys av kategoriseringar som individer tillskriver varandra, 
vilka indikerar medlemskap i olika samhällsgrupper. Däremot har jag inte 
kunnat hitta några studier där konstruktion av bärbar identitet undersöks via 
språkhandlingar, varför jag ser min avhandling som ett relevant bidrag till 
forskarsamhället inom både språkvetenskap och identitetsforskning. 

Avhandlingen är skriven inom forskarämnet svenska språket, och inte 
inom svenska med didaktisk inriktning, men jag vill ändå peka på några 
didaktiska implikationer som kan göras utifrån undersökningens resultat, 
eftersom det rör sig om skolforskning. Dessa implikationer bidrar till 
avhandlingens relevans utanför forskarsamhället. 

Min undersökning kan vara av stor relevans för alla som arbetar i skolans 
värld, och särskilt i flerspråkiga elevers närhet. Idag har i snitt 27,6 % av 
eleverna i svensk kommunal grundskola annat förstaspråk än svenska 
(Skolverket 2018b) och antalet flerspråkiga elever har ökat kraftigt de senaste 
åren. Ofta omskrivs dessa elever i negativa ordalag i massmedier, men jag vill 
med denna avhandling ge en annan bild av eleverna och visa vad de faktiskt 
gör med sina språkliga resurser i lärarlösa gruppsamtal. Avhandlingen bygger 
på en fallstudie bestående av kvalitativ forskning, som visserligen inte kan ses 
som generaliserbar i alla delar. Exempelvis skulle förmodligen inte exakt 
samma språkhandlingar brukas på samma sätt, eller exakt samma identiteter 
konstrueras på exakt samma sätt av tre andra elever i andra gruppsamtal om 
undersökningen gjordes om vid ett senare tillfälle, men andra resultat kan 
däremot ses som generaliserbara. Det gäller exempelvis resultaten om 
samkonstruktion av identiteter, om identitetskonstruktion i förhållande till 
deltagarramar och om bruket av kodväxlade språkhandlingar för att minska 
ansiktshot. Dessa generaliserbara resultat kan t.ex. bidra till didaktiska 
implikationer, oavsett vilka elever man egentligen undervisar. Innan jag 
redovisar de didaktiska implikationer som avhandlingsresultaten medför gör 
jag en kort sammanfattning nedan om samtalsmönster i interaktion i allmänhet 
och klassrumsinteraktion i synnerhet, för att underlätta för läsaren att förstå 
några av de framträdande mönster som jag ser som generaliserbara i min 
undersökning.  
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av identitetskonstruktioner i sitt skolarbete, t.ex. genom kooperativt lärande, 
vilket skulle ge dem användbara redskap även för framtiden. 

11.5 Fortsatt forskning 
Denna undersökning har mynnat ut i resultat som i sig genererar nya frågor. 
Exempelvis vore det intressant att i ny forskning fördjupa sig i elevers 
konstruktion av andra bärbara identiteter än flerspråkighet, som t.ex. ålder och 
kön. Det vore spännande att undersöka även dessa typer av bärbara identiteter 
genom elevernas bruk av språkhandlingar i gruppsamtalen. För 
fokuselevernas del är kodningen av vilka olika språkhandlingar de gör i 
gruppsamtalen redan genomförd och nu skulle det alltså vara intressant att se 
på språkhandlingarna med andra glasögon än just dem med en 
flerspråkighetslins. Vad skulle materialet visa om jag studerade det med en 
ålderslins i mina glasögon, eller med en könslins?  

En annan fråga som väcks hos mig är vad som skulle kunna göras med det 
övriga material jag samlade in i de två femteklasserna. Förutom de 114 
inspelade gruppsamtalen består mitt material som sagt av 1272 handskrivna 
och ritade elevtexter i form av dagboksberättelser. Detta material vore 
intressant att forska mer på. Vad går det att säga om elevernas 
identitetskonstruktioner utifrån dessa texter? Är det möjligt att studera 
texterna utifrån samma teoretiska ram, d.v.s. utifrån Zimmermans teori om tre 
identitetsdimensioner (1998)? Är dimensionerna möjliga att finna även via 
elevernas skriftspråk, och går det att undersöka dimensionerna genom 
språkhandlingar utifrån ESM-modellen (Tsui 1994), eller behöver det göras 
på ett annat sätt? Likaså innehåller de insamlade dagbokstexterna ett stort 
antal ritade bilder, som också vore spännande att ta med i undersökningen av 
elevernas identitetskonstruktioner och se om det även är möjligt att applicera 
Zimmermans teori om identitetsdimensioner på dessa bilder.  

Även för andra forskare med annat material än mitt skulle 
identitetskonstruktion i och genom interaktion utifrån Zimmermans teori om 
tre identitetsdimensioner (1998) kunna studeras med hjälp av språkhandlings-
analys via ESM-modellen (Tsui 1994). Det skulle kunna studeras, dels hos 
andra individer i olika åldrar och av olika kön, dels i andra kontexter än 
skolans. Individers interaktion i det offentliga rummet, t.ex. inom olika yrken, 
skulle kunna ställas mot individers interaktion i det privata livet, för att se hur 
de konstruerar diskursiva, situerade och bärbara identiteter i olika kontexter, 
genom olika sorters texter, såväl muntliga som skriftliga och ritade. När det 
gäller muntliga texter skulle också multimodala ansatser kunna göras även av 
andra forskare, så att också icke-verbala språkhandlingar tas med i analyserna 
av identitetskonstruktion för att ge en breddad och mer fördjupad bild av 
språkbrukets betydelse för identitetskonstruktion, liksom jag har försökt göra 
i denna avhandling.  
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eleverna öka sitt lärande och utvecklas i allmänhet. En elev kan vara 
ordförande och turfördelare som ser till att alla får tala, en kan vara berättare, 
en kan vara frågeställare, en kan vara sammanfattare, en kan vara 
materialanasvarig, en kan vara sekreterare, en kan vara stavningsansvarig, en 
kan vara grammatikansvarig, en kan vara teknikansvarig, en kan ansvara för 
att tiden hålls o.s.v. beroende på vilken sorts gruppuppgift eleverna har att 
genomföra (jfr Fohlin m.fl. 2017; Fohlin och Wilson 2018). 

Bland andra Lindberg och Skeppstedt (2000), Jacobs och Small (2003) 
samt Gröning (2006), som forskat särskilt på flerspråkiga elevers språk- och 
kunskapsutveckling, har visat att kooperativt lärande i smågrupper skapar 
utrymme för interaktion mellan eleverna, vilket kan bidra till deras 
språkutveckling. Resultaten av min avhandling visar att eleverna visserligen 
interagerar i gruppsamtalen, men att asymmetrier uppstår mellan eleverna när 
det gäller t.ex. tal- och handlingsutrymme. Om en rollfördelning på förväg 
hade gjorts av lärarna i femteklasserna, eller av mig, och blandats mellan 
deltagarna vid de olika samtalstillfällena hade förmodligen mer utrymme för 
fler elever att delta aktivt i gruppuppgiften kunnat skapas. Emellertid var jag 
intresserad av att se hur eleverna på egen hand konstruerade och 
samkonstruerade identiteter för sig och varandra i lärarlösa gruppsamtal. 
Därför styrde jag inte upp rollfördelningen i samtalsgrupperna på förhand. 

Mina avhandlingsresultat kan dock komma till godo för de lärare som vill 
dela ut diskursiva och situerade roller på förhand till sina elever vid 
grupparbeten och gruppsamtal, eftersom lärarna då i förväg skulle kunna tala 
med eleverna om vilka språkhandlingar som kan vara passande eller inte att 
göra och därmed vilka diskursiva identiteter som kan konstrueras i 
gruppinteraktionen samt hur de kan göras i de olika diskursiva och situerade 
rollerna som t.ex. ledare, rapportör, frågeställare, uppföljare och 
ordningshållare samt hur roller som tyst, motvillig och spelevink skulle kunna 
motverkas i de fall det är önskvärt. Likaså skulle man kunna diskutera med 
eleverna hur olika roller som t.ex. värderare och dissare, liksom andra roller 
som t.ex. direktivgivare, skulle kunna tas emot av lyssnaren eller lyssnarna, 
samt vilka effekter det kan få på samtalet och själva gruppuppgiftens 
utförande.  

Dessutom skulle lärare kunna diskutera med sina elever hur 
relvantgöranden av bärbar identitet som flerspråkig genom kodväxling och 
språköverskridanden kan bidra till både interaktioners utveckling och 
utvecklingen av relationer mellan samtalsdeltagare, genom exempelvis s.k. 
ansiktshot och ansiktsbevaranden.  

Avhandlingens resultat kan alltså också vara av relevans för eleverna i 
svensk skola om lärare på fältet tar del av mina forskningsresultat och 
anammar de didaktiska implikationer resultaten får till följd. Eleverna skulle 
då kunna ges explicita möjligheter att via interaktion i grupp träna olika typer 
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Theoretical foundations and model of analysis 
The theoretical foundation of this study is the social constructionist, anti-
essentialist, view of identities as processes, which emerge from and are 
constructed in and through interaction. In this view, identities are seen as 
something people do, instead of what they are (De Fina 2011). Identities are 
seen as being flexible, negotiable and multiple. They can, according to 
Zimmerman (1998) be divided into three different dimensions, which are 
reciprocally contingent on each other. These are discursive, situated and 
transportable identities. Discursive identities are constructed on the micro- 
level of interactions, negotiated and changeable from moment to moment, 
such as speaker and listener or story teller and questioner. Situated identities 
are constructed depending on institutional frames and other contextual frames 
in different situations, and such identities can be for instance a doctor and a 
patient, or less predictably as an organizer and a troublemaker. Transportable 
identities are identities which a person carries with him or her from one 
situation to another, such as sex, gender, age and race, but the person might 
not make them relevant in every interaction (Zimmerman 1998:90–91).  

I study all three of these identity dimensions in my participants’ group 
discussions and when it comes to transportable identities I focus on 
multilingualism. This seemed to be a relevant focus since my material was 
collected at a school where a research project called ‘Interaction for language 
and identity development in multilingual classrooms’, with which I was 
associated, was being conducted at the same time. However, the main foci are 
the dimensions of discursive and situated identities in my investigations. 

The model of analysis used for this research is the Exchange Structure 
Model (ESM) by Tsui (1994). It regards speech between participants 
hierarchically built from the micro-level of speech acts in the sense of 
discourse acts, which shape moves between speakers, which in turn shape 
extensions, which shape transactions (i.e. topics), which finally shape whole 
conversations.  

ESM depicts discourse acts divided into three types of acts, initiative, 
response and follow-up acts, which all can be divided in several subcategories. 
Initiative discourse acts consist of informatives, elicitations, requestives and 
discursives. Responsive discourse acts can be divided into preferred or 
dispreferred responses,56 and which response is which is decided by the way 
each response fits in with the action of the previous initiative or not. The third 
type of discourse act is follow-ups, which consist of endorsements, 
acknowledgements and concessions. Follow-ups are not compulsory moves 
in an exchange between speakers, however. I have made some modifications 
to Tsui’s model to enable analyses of my complete material.  

                                                      
56I have borrowed the terms ‘preferred’ and ‘dispreferred responses’ from CA, instead of Tsui’s 
terms ‘fully fitting’ and ‘not fully fitting responses’ (1994:164). 
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Summary 

The aim of this thesis is to investigate how multilingual pupils construct their 
own and each other’s identities through ‘discourse acts’ (Tsui 1994:9) in 
group discussions without a teacher. By multilingual I mean a person who 
frequently uses two or more languages on a significant level of proficiency for 
him or her. Furthermore, all the multilingual pupils in my investigation, but 
one, have other first languages than Swedish. The investigation starts from the 
following two research questions, which derived from the material itself in 
this inductive study:  

• Do multilingual pupils make their multilingualism relevant in 
group discussions without any teacher present, and if so, how?  

• How are the multilingual pupils’ discursive, situated and 
transportable identities constructed in their group discussions in 
school? 
 

The approach of this research is multimodal, that is both verbal and non-verbal 
language use will be investigated. 
 
Material 
The material for this research was collected in two fifth-grade classes with 
multilingual pupils in a compulsory primary school in Sweden. During one 
term, the pupils wrote diary texts for three to four mornings each week in 
school, resulting in 1272 texts, collected by me. Once every other week they 
discussed, on my initiative, their diary texts in groups of two to four pupils, 
recording themselves on iPads and dictaphones, without any teacher or me as 
a researcher present. One hundred and fourteen recorded group discussions 
are used in a study aiming at answering the first research question. Out of 
these group discussions 21 discussions conducted by a focal group of three 
pupils are used in another study with the aim of answering the second research 
question.  

My primary material consists of the audio and video recordings, out of 
which I made minute transcriptions of all the 21 group discussions in the focal 
group, using Jefferson’s transcript conventions (2004), transcribing both 
verbal speech and non-verbal acts in the transcription programme CLAN 
(MacWhinney 2000). In some of the transcriptions the non-verbal acts are also 
shown in transformed pictures made out of stills from the recorded films, with 
arrows showing the directions of some of the embodied discourse acts. In the 
rest of the 114 group discussions exchanges containing code-switching were 
selected and transcribed in detail, both verbally and with illuminating stills 
from the films. 
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16 pupils code-switch and make crossings locally in the interactions almost 
70 times, but never in whole exchanges, only in whole or parts of discourse 
acts. 

A prominent pattern in the pupils’ use of codeswitching and crossing is 
that they use the English language most frequently, about twice as much as 
they use the Arabic language. They also use Spanish, Italian and Albanian a 
few times in the group discussions and it seems as if they use different 
languages for different types of expressions. Expressions which can evoke 
religious connotations are expressed in Arabic, such as ‘astaschfir allahi 
ladim’ (I ask God the almighty for forgiveness). However, from the 
interactions it cannot be verified that these expressions are used for this 
purpose, and the same is true for the English expression “oh my God”. This 
expression rather seems to express surprise, astonishment, fear or nervousness 
for some of the participants. “Oh my God” is the most commonly used phrase 
of all code-switches in the group discussions, which might have to do with the 
fact that English is a highly prestigious language, which might also be the 
reason that they code-switch into English most of the time. However, since 
this is not negotiated among the pupils in the interactions, such conclusions 
cannot be drawn.  

Other prominent patterns relating to the participants’ code-switched 
expressions are phrases of greetings and good byes, which are uttered in 
English, Spanish and Italian in the group discussions, it seems often with the 
purpose of joking. It also appears that the pupils who make these code-
switches often seem to interact with the camera at the time, or with an 
imagined person behind the camera. A third prominent pattern when regarding 
code-switched expressions is that the pupils seem to use them for expressing 
negative feelings, negative assessments and negative criticism. This appears 
to have a face-saving effect for the participants in the group discussions, which 
may account for the fact that one quarter of the code-switches are produced in 
dispreferred responsive discourse acts. Another result shows that it seems as 
if code-switching is an unmarked feature in the group discussions, since they 
are usually followed by discourse acts in the Swedish language and only once 
one of the pupils comment on a friend’s code-switching into Arabic, saying 
that she doesn’t understand what it means and that she does not care. 

 
The study of identity constructions  
The investigation into the second research question was conducted by 
annotating the three focal pupils’ use of discourse acts in their 21 group 
discussions. Their use of initiating discourse acts is presented in chapter 7, 
their use of responsive discourse acts is presented in chapter 8 and their use of 
follow-up discourse acts is presented in chapter 9 of this thesis. The 
annotations of the discourse acts was made according to the partly modified 
Exchange Structure Model (Tsui 1994) and was carried out in the digital 
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ESM takes a pragmatic view of discourse acts, but I also study the 
discourse acts by applying sequential analysis, using interactional tools such 
as preference structure (taken from CA) to be able to carry out richer analyses. 
Both ESM and CA are based on the emic perspective, i.e. the participant’s 
perspective, which means that I as an analyst may not assume anything in my 
analysis. Instead, I must look at what the participants make relevant and orient 
to in their interactions.  

 By studying the pupils’ use of discourse acts on the micro-level of their 
group discussions I can see what they make relevant and how they construct 
their discursive identities, which in turn shape their situated identities in co-
construction with the institutional frames and other contextually situated 
frames. The situated identities in turn shape a person’s portable identities 
together with shared previous knowledge about the participants’ background 
and the surrounding cultural context. However, this previous knowledge may 
not be oriented to by the participants in the interaction. 

The ESM model describes the possibility of three turns in exchanges of 
speech, i.e. an initiating turn, a responsive turn and possibly a follow-up turn 
(Tsui 1994). Such exchanges are common in whole-class interactions between 
teachers and pupils, where the teacher takes the initiative and asks a question, 
which a pupil answers and the teacher then follows up and evaluates the 
answer. Since there is no teacher present in the recorded group discussions, I 
am interested in what the interaction order looks like during the discussions 
and what identities the pupils construct in and through the interactions. 
 
The code-switching study and its results 
The investigation of the research question regarding whether the pupils make 
their multilingualism relevant in the group discussions started with a study of 
their use of code-switching and crossing in their interactions, which is 
presented in chapter 6 of this thesis. The term code-switching here refers to 
the use of two or more linguistic varieties (here: languages) in the same 
conversation (cf. Scotton and Ury 1977:5). Crossing is seen as the process 
when a person switches into a linguistic code (here: language) which actually 
“does not belong” to him or her (Rampton 1995:485). I look at code-switching 
from a pragmatic view, which means that it is not up to me as an analyst to 
put my assumptions into the analyses, but to look for what the participants 
themselves make relevant and orient to when it comes to code-switching in 
the interaction (Auer 1995:116). Gumperz (1992) argues that code-switches 
work as contextualisation cues in interactions, telling the listeners how to 
interpret what has just been said, and I assume the same view in my analyses. 

The results of my code-switching study are presented in chapter 6 and they 
show that the multilingual pupils as a group only partly make their 
multilingualism relevant in their group discussions. This is only done in 33 of 
the 114 group interactions and only by 16 of the 29 pupils. Nevertheless those 
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negative criticism, calling them ’jerk, nerd, idiot’ (my translations) and 
’haiwan’, which means [your] animal in Arabic and is highly derogatory. It 
only happens once in the group discussions that one of the other participants 
calls Dalilah a “jerk”, however, but Isaak, who says it, immediately hurries up 
to say that he is sorry and that it was meant as a joke.  

In contrast to Dalilah Isaak constructs discursive identities for himself as a 
valuer and a payer of positive compliments, which happens when he applauds 
Dalilah’s diary reporting once. He also applauds her once when it seems as if 
she has been able to solve a dispute in the group discussion. Furthermore he 
pays her another compliment Dalilah once by saying that she has got ‘magic’ 
when she seems to be the only pupil able to start the dictaphone in the group 
room.  

An interesting and prominent pattern of Isaac’s constructions of discursive 
identities also shows that he often constructs himself as a seeker of 
confirmation non-verbally when the other participants talk or interact. He 
seems to seek for confirmation that he, too, is present in the room, by 
mimicking, gesturing, dancing with his upper body, cracking his knuckles, 
playing with a laser pointer etc. Dalilah is the one who gives him confirmation 
non-verbally. Branka never confirms him other than by giving him a smile 
once in a while. Dalilah, on the contrary, confirms that Isaak is in the room a 
little more violently, by pinching him, kicking him, pushing into his side and 
hitting him or his cap, which makes him stop most of the time. Isaak never 
opposes this violence, however, and most of the time he stops constructing a 
discursive identity as a seeker of confirmations after Dalilah’s confirmations. 
Sometimes Isaak stops constructing himself as a confirmation seeker when it 
is his turn to talk, however, which probably gives him confirmation. 

The third participant, Branka constructs herself as an initiator in the group 
talks very few times when compared to the others, but she constructs most 
discursive identities for herself as a responder the more. Those constructions 
amount to almost 70 % of her discursive identity constructions, which shows 
that she most often talks in the second turns of exchanges in the interactions 
rather than in the first. It can be questioned whether she really talks as a 
responder, however, because she often constructs these identities through the 
use of postponements, saying ‘I don’t know’ or ‘no idea’ instead of giving an 
informative answer, or through non-answers, i.e. by being completely silent. 
When Branka really does construct discursive identities as a talker, either as 
an initiator or as a responder, her turns are distinguished by being very short. 

Dalilah is also the one most often constructing discursive identities for 
herself as an evaluator of the other participants’ responses in the group 
discussions. She evaluates their responses by acknowledging them or 
endorsing them, and she does it six times more often than Isaak and 15 times 
more often than Branka. Thus it is rather uncommon for Isaak to construct 
discursive identities for himself as an evaluator and Branka never does it in 
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annotation programme UAM CorpusTool (O’Donnell 2008).This programme 
facilitated thorough and systematic annotations. The annotations showed 
which pupil produced which discourse acts in the group discussions, as well 
as how and why they were produced.  

After the analysis of the focal pupils’ use of discourse acts I applied the 
identity theory of Zimmerman (1998) to the results to see how they construct 
and co-construct their discursive, situated and transportable identities in the 
group discussions without a teacher. The results of the identity analysis, 
presented in chapter 10, show that the three focal pupils, Isaak, Dalilah and 
Branka, whom all have been given pseudonyms to ensure their anonymity, 
construct more than 800 discursive identities for themselves and each other, 
consisting of more than 30 different types in their group discussions. Each 
discursive identity seems to be constructed through a specific discourse act, 
and the discursive identities constructed by the focal pupils contribute to the 
construction of eight prominent different situated identity roles for them in the 
group discussions. The situated identities seem to be made up of a number of 
discursive identities, either of the same type or of different types, which are 
bundled in the construction of a certain situated identity. Both the discursive 
and situated identities combined with background information about the 
pupils’ language skills construct the focal pupils’ transportable identities as 
multilinguals, and I have studied their construction of all three identity 
dimensions in this investigation, with a special focus on discursive and 
situated identities. 

 
Results for discursive identity construction 
Dalilah is the pupil who constructs most discursive identities for herself57 the 
group discussions. She does it more often than Isaak and Branka combined, 
which means that she utters or commits almost half of the total number of 
discourse acts in the conversations. She constructs herself discursively as an 
initiative-taker and she retells thoroughly what she has written in her diary. 
By doing so she also constructs discursive identities for herself as a story 
initiator and a diary reporter. Furthermore, as an initiator, Dalilah often 
allocates turns to the other participants as an information-seeking questioner, 
twice as often as Isaak and 16 times more often than Branka does.  

Dalilah is also the pupil who most often constructs discursive identities for 
herself as a giver of directives the most. At the same time she allocates turns 
to the others. She gives the directives both as advice and as forcing 
instructions, sometimes reinforced by both threats and physical violence. 
Dalilah also constructs discursive identities for herself as a valuer of the other 
participants when they do not do what she wants them to do. She gives them 
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constructs discursive identities for herself as a giver of negative criticism and 
she does this if the classmates do not say or do what she wants them to in the 
group discussions. Being the leader of the group seems to give her the right to 
call her classmates pejorative words, and at the same time she seems to be 
constructing a situated identity for herself as what I choose to call a ‘disser’. 
Isaak and Branka do not oppose to it, however, thereby co-constructing both 
the leader role and the role as a disser for Dalilah.  

The co-construction of the leader role is also visible in the so called deontic 
authority (Stevanovic and Peräkylä 2012), which Isaak and Branka allocate 
Dalilah. Once Branka asks Dalilah if Branka should read her diary text before 
she does it. This allocates deontic authority to Dalilah and the right to 
determine Branka’s future action. Most of the time, Isaac too allocates deontic 
authority to Dalilah and the right to determine what actions are appropriate or 
allowed in the group discussions. She often directs him to stop mimicking, 
gesturing or dancing with his upper body etc. when he constructs discursive 
identities for himself as a seeker of confirmation and a situated identity as 
what I choose to call ‘the group clown’ (c.f. the expression ‘the class clown’). 
Since Isaak stops constructing these identities most of the times after Dalilah’s 
confirmations, he actually allocates the deontic authority to her to determine 
his future actions.  

As opposed to Dalilah’s construction of situated identity for herself as a 
disser, Isaak sometimes constructs a situated identity for himself as an 
appreciator. He seems to be the only one giving compliments to one of the 
classmates, once when he gives Dalilah an applause after her diary report, and 
once when he compliments her by saying that she has got ‘magic’ because she 
is the only one who seems to know how to start the dictaphone.  

The final prominent type of situated identity that Dalilah and Isaak seem 
to construct for themselves is the one as keepers of order in the group 
discussions. Dalilah seems to do it by keeping order of how the others perform 
the group task and directing them when to talk and what to do and not to do 
in the group discussions. Isaak seems to construct himself as a keeper of order 
by controlling who is in the group room or not, shouting at a classmate who 
interrupts and locking him or her out for instance, but also by controlling that 
the other participants have had enough time to talk before the recorders are 
switched off a few times. 

 
Results for transportable identity construction  
The discursive identities and the situated identities that the three focal pupils 
construct contribute to the way they construct their transportable identities as 
multilinguals, together with the background information that they all have 
another first language (L1) than Swedish. Dalilah’s L1 is Arabic, Isaac’s L1 
is Somali, and Branka’s L1 is Bosnian. However, Branka cannot be said to 
make transportable identity as a multilingual relevant for herself very often in 
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the group discussions together with Dalilah. However, she does it twice in a 
group discussion in which Dalilah is not present, when Branka talks with two 
other classmates called Eric and Iman instead. 

 
Results for situated identity construction 
All the discursive identities that the focal pupils construct for themselves and 
each other in the group conversations build up their situated identities together 
with the situational context and the participation frames. The situated 
contextual frames construct the participants as pupils, but since there is no 
teacher present in the group discussions, the participation frames are different 
from whole class discussions with the teacher as the leader of the interactions. 
However, the prerequisite that the pupils are supposed to follow given 
instructions still exists, even though the teacher is not present during the group 
discussions. This leads to a question about what kind of pupils the three 
participants construct themselves as in the discussions without a teacher.  

Furthermore the results show that all of the focal pupils construct situated 
identities for themselves as task performers more or less often in their group 
conversations. These roles are actually given by me, and the pupils are 
supposed to read or retell their diary texts, ask each other questions about the 
texts and answer them. Dalilah seems to be the one that constructs herself as 
a task performer most often in the group. She accounts for the highest number 
of story introductions, which enables her to talk without being interrupted until 
her reports have reached identifiable endings. On the other hand, Isaak is the 
one giving the most diary reports in the group discussions, while constructing 
situated identities for himself as a task performer. However, Dalilah asks the 
most questions, and they are directed at the other two participants, while they 
only ask her questions, and never each other. When Branka gives her diary 
reports, a prominent pattern is that they are very short. This also goes for the 
few informative answers she actually gives to Dalilah’s questions. 

Since Branka expresses herself very briefly in the group discussions 
Dalilah tries to push Branka to say more. The more Branka constructs situated 
identities for herself as silent and as reluctant to participate for herself, the 
more Dalilah constructs discursive identities for herself as a giver of different 
directives, at times reinforcing those directives with both threats and physical 
violence. However, since the two participants affect each other’s identity 
constructions reciprocally it seems as if conclusions cannot be drawn from the 
group discussions as to who is actually the most powerful of the two. 

In the absence of the teacher, Dalilah builds up her situated identity as the 
leader of the group discussions by constructing herself as the most talkative 
person. She talks the most in the group as a reporter of long diary stories, she 
asks questions most frequently, and she is the most common evaluator of the 
other’s responses. She starts most exchanges in the discussions and thereby 
she allocates most turns to the others. From time to time, Dalilah also 
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implications might give them valuable tools to use both as pupils and in their 
future lives. 
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the group discussions, since she only utters one word in English and only 
speaks Swedish for the rest of the discussions. Dalilah and Isaak, on the other 
hand, construct transportable identities for themselves a little more often. 
Dalilah seems to make this identity dimension relevant to gain power in the 
discussions, as when she code-switches into English or Arabic and talks 
patronisingly to and about her classmates, ‘dissing’ them. She also uses code-
switching as a resource of power which lets her decide when to finish a group 
discussion and lets her decide what is appropriate and allowed in the group 
room. Being powerful also enables her to steer an interaction by putting her 
words into the mouth of an uninvited participant, for example. All of these 
power wieldings (cf. Jørgensen 1998) are made by Dalilah through the use of 
code-switching and at the same time through her construction of transportable 
identity as a multilingual. The same goes for Isaak who for instance constructs 
his transportable identity as a multilingual while showing an uninvited 
participant to the door of the group room, while code-switching into English 
and locking him out. Furthermore, both Isaak and Dalilah use code-switching 
for face-saving effects when expressing negative feelings in different 
situations, at the same time constructing their transportable identities as 
multilinguals. 

 
Conclusions and didactic implications 
In short the results of the investigations presented in this thesis show how the 
multilingual pupils’ identities are constructed and co-constructed in and 
through their language by using both verbal discourse acts in different 
languages and non-verbal discourse acts. Moreover, the results show that 
asymmetries emerge in the interactions between the participants regarding for 
instance who talks and acts the most, depending on different participation 
frames in the group discussions. This leads to didactic implications for group 
work and group discussions in school. Earlier research has shown that 
cooperative learning activities are positive for pupils’ development and that 
they increase their interaction possibilities (cf. Barnes and Todd 1995; 
Gröning 2006). It is common for teachers to allocate their pupils’ different 
roles in cooperative learning groups (Fohlin et al. 2017), which might even 
out these asymmetries. Teachers who read this thesis might find out which 
discourse acts might be useful in the construction of specific roles, and which 
might not, and why. This knowledge can then be applied in class in 
discussions with the pupils before the they start to discuss in peer groups. The 
teachers and pupils might also discuss the possibility of using discourse acts 
for face-threatening or face-saving effects through code-switching and what 
this might do to the interactions and to the relationships between the pupils as 
participants in group discussions. These didactic implications of my 
investigation might help pupils to carry out group discussions smoothly, while 
constructing discursive, situated and trans-portable identities, and the 
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Bilaga 1 
Blankett för informerat samtycke   
 
Till föräldrar som har barn på XXXskolan! 
Vi är en grupp forskare vid XXXXXX som forskar på olika skolor. Vi undersöker hur lärares 
undervisning påverkar utvecklingen av elevernas språk och kunskaper. Vi samarbetar med rektor och 
pedagoger på XXXXXskolan. För att studera resultatet av undervisningen behöver vi också undersöka 
elevernas material, hur de arbetar och vad de själva tycker om sitt skolarbete. Det är därför vi skriver 
till er och frågar om ni godkänner att ert barn samarbetar med oss i forskningsprojektet. Vårt projekt 
ska leda fram till att vi kan visa fram riktigt bra undervisningsmetoder. Allt som vi skriver om projektet 
blir anonymt och ingen kan se vilka eleverna är och inte heller vilka lärare eller vilken skola.  

 
Alla forskarnas namn   XXXX XXXXXXX 
 
XXXX XXXXXXX   XXX XXXXXXX 
 
XXXXXXXXXXXX  XXXX XXXXXXXX 
   
Här nedan har vi frågor som vi önskar att ni svarar på. 
 

Ert barns namn_____________________________     Klass_______________ 
 
1. Får vi använda material som ert barn skrivit eller ritat?___________ 
2. Får ert barn vara med när vi gör ljudinspelningar i skolan?________ 
 
Vi kommer också att göra videoinspelningar och ta kort i klassrummet. Det är bara vi forskare som 
tittar på videorna och korten, och vi kommer sedan att förstöra filmerna och korten så att ingen annan 
kan se dem.  
3. Får ert barn vara med när vi filmar och tar kort i klassrummet? ___________ 
 
4) Vilket språk talar ni helst med ert barn_______________ 
 a) Mamma talar helst_______________ 
 b) Pappa talar helst_________________ 
 
5) Vilket år kom ni till Sverige? 
 a) Mamma kom till Sverige år___________ 
 b) Pappa kom till Sverige år _____________ 
 
6) Hur gammalt var ert barn när hon/ han började tala svenska?_____________ 
7) Var började ert barn lära sig svenska? Sätt ett kryss på rätt rad 
 a) Hemma______ 
 b) På dagis _____ 
 c) Hos dagmamma________ 
 d) På annan plats _________ 
 
 XXXXX  XXXXXX, mejladress 
 Fil.dr., projektledare  
 
 

Förälders underskrift  
 
Om du undrar över något kan du vända dig till XXXXX  XXXXXXX  

Foto på forskarna i 
projektet 
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Språkstegen  
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Bilaga 2 
Språket i mitt hjärta    
 
Namn_____________________   Klass_______________  
 
 
 
 
 
 
1. Skriv i hjärtat det språket som du tycker bäst om.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Skriv i stjärnan det språket som du är bäst på.  
 
 
 
 
 
 
 
3. Skriv i pratbubblan det språk som du tycker det är lättast att prata.  
 
 
 
 
 
 
4. Skriv på pappersrullen det språk som är lättast att skriva.  
 
 
 
 
 
 
 
5. Skriv i pilen det språk som du tycker är ditt modersmål. 
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Stödfrågor    
  
 
När du skriver…  
 
Utgå från NÄR? VAR? HUR? VARFÖR? 
 
– Vad tänkte du när det hände?  

– Hur kändes det när det hände? Varför? 

– Varför valde du just det här ögonblicket? 

– Var du ensam eller var det flera personer med? Hur reagerade i så fall de 
andra som var med? 

 
 
 
När ni talar… 
 
Ställ följdfrågor.   
  
– Kan du beskriva lite mer, så att man ser det framför sig? 

– Kan du berätta lite mer om ögonblicket? 
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