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Abstract 
 
Fredrik Lundström (2012): Spänning och motstånd. En studie av samtal i 
karaktärsämnet på ett elprogram. Studier från Örebro i svenska språket 7. 
 
This study examines how teaching is interactionally accomplished within a 
vocational program for students studying to become electricians. The data 
is drawn from video recordings of classroom lectures as well as hands-on 
instructions at construction work sites. The analysis of the classroom ex-
plores how the students exploit poetics and sequential structures of lan-
guage including especially the Initiative-Response-Evaluation sequence to 
support, challenge or undermine teaching and to build alliances with or 
against peers. The analysis of the construction work sites focusses on how 
the teacher and the students use multimodal resources to create situations 
for teaching and learning. The analysis of the classroom focusses on how 
students launch different initiatives that compete with the instructional 
activities in the classroom. These initiatives emerge from and reveal the 
broad meaning potential inherent in linguistic forms. The analysis shows 
how structures and roles that are constitutive of the classroom as well as 
the emergent professional identity of the electrician provide resources for 
maintaining, challenging or even dissolving instruction. 

The analysis of the construction work site shows how artefacts, pos-
tures, talk, and spatial configurations are handled in relation to place, mo-
bility, and action. In stark contrast with the classroom, students at the 
construction site compete for the teacher's attention and assistance. The 
analysis includes descriptions of collaborative moments between the teach-
er and the students as well situations where the teacher is interrupted and 
challenged by the students. Three frames are deployed to convey meaning a 
professional, a mundane, and an educational. The professional frame in-
volves higher or lesser degrees of manifested professional visions on part of 
the teacher as well the students. The mundane frame is characterized by 
playfulness which in turn can jeopardize the professional agenda. Instruc-
tions provide a tool for re-establishing an instructional setting where work-
related tasks can be executed.  

Keywords: challenging activities, conversation analysis, vocational training, 
apprenticeship, poetics, classroom interaction, electrician, multimodal. 
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Förord 
I början av doktorandtiden funderade jag på hur det skulle kännas att ha 
kommit så här långt, att skriva förordet till avhandlingen. Eftersom det 
brukligen skrivs när i princip allt annat är klart, tänkte jag mig att det lik-
som skulle vara grädden på moset i avhandlingsprocessen. Och det känns 
lite overkligt. Doktorerande och avhandling har varit en stor del av tillva-
ron under så pass lång tid att det är lite svårt att ta in att det snart är slut. 
Bara det att jag inte behöver tänka på litteraturhänvisningar nu när jag 
skriver. Här i förordet ges i alla fall möjligheten att tacka några av alla 
dem som på olika sätt bidragit i projektet: 

Ett första tack går naturligt till min handledare, Anna Lindström. Till 
att börja med var det din förtjänst att jag över huvudtaget fick möjligheten 
att skriva en avhandling. En blivande forskare kan inte få bättre draghjälp 
in i en samtalsanalytisk, eller akademisk karriär, det är jag övertygad om. 
Ditt stora engagemang, stöd och din närvaro hela vägen. Din skarpa, kon-
struktivt kritiska blick för allt från texter till presentationer har hela tiden 
varit väldigt värdefull. Ibland förstår jag inte hur du orkat lägga ned det 
enorma och minituösa jobb du gjort. På ett mer privat plan har du också 
varit öppen för kommunikation, förstående och stöttande – inte minst när 
det varit lite tungt. Det värderar jag verkligen högt. 

Nästa tack går till min nuvarande biträdande handledare, Fritiof Sahl-
ström. Dina insatser under den kritiska fasen av jobbet, när alla lösa delar 
och ibland vaga idéer skulle vässas, plockas ihop, konkretisas och göras 
begripliga i ett färdigt resultat i text har varit ovärderligt. Tack för allt ditt 
jobb med läsning, diskussioner och kommentarer. Utöver din kompetens 
som handledare och forskare har du också en förmåga att skapa arbets-
glädje och lyfta fram meningsfulla sammanhang,  både i enskilda analyser 
liksom i texten i stort. Efter handledning har allt plötsligt känts mycket 
lättare och klarare. Jag vet inte hur du gör – men det fungerar. 

Följande tack går till Mathias Broth, biträdande handledare under ett 
tidigare skede i processen. Du lotsade mig in i multimodala analysers, arti-
kelskrivandets och forskarkonferensers tidigare förborgade värld. Jag fick 
inte bara ta del av förstklassiga kunskaper på dessa områden (vilka särskilt 
ligger till grund för kap 7 i avhandlingen – jag hoppas jag kan göra dem 
någon form av rättvisa), det var också entusiasmerande att arbeta med och 
lära av dig. Jag kommer nog aldrig mer att kunna gå förbi en viss stadsdel 
utan börja le och höra orden ”A, vi tar de sen – vi går över bryggan först” 
eka i mitt huvud. 

Överlag känner jag mig bortskämd med att ha haft så kompetenta, en-
gagerade och engagerande handledare. De eventuella förtjänster den här 



avhandlingen har härrör direkt från dem. I samband med detta vill jag 
också tacka Jakob Cromdal, din insats som opponent vid slutseminariet 
var utomordentlig; konstruktiv, frikostig med uppslag och utvecklande.  

Ett tack går också till alla kollegor och vänner på Örebro universitet, 
som bidragit på olika vis under den här tiden: Per Ledin, centralgestalt i 
ämnet, din passion för både språk och fotboll har smittat av sig. Shirley 
Näslund, för skarpa iakttagelser vid våra ibland förhärdande datasessioner 
liksom vid läsningen av min text inför slutseminariet. Paola Allegrini, To-
mas Svensson, Eric Borgström och Johanna Ledin, som också läst och fli-
tigt kommenterat manus när det behövdes. Agneta Klintenäs, som hjälpt 
med allt det administrativa genom åren och stått ut med mina förvirrade 
ISP:er och rapporter och allt vad det är. Ulla Moberg, dina observationer 
under datalabbar och litteraturtips, liksom frikostiga utlåning av böcker 
har varit till stor hjälp. Mats Ekström, du har inspirerat och gett insikter 
om samtalsanalys, liksom värdefulla uppslag vid datasessioner. Du har sått 
många frön. Anders Liljenbring, stort tack för all hjälp med det tekniska. 
Lena-Lind Packlini, Anja Malmberg och Helge Räihä, generationen dokto-
rander före mig, tack för att ni frikostigt delat med er av era insikter och 
lärdomar om avhandlingsskrivande, undervisning och doktorandliv.  

Ett tack och en särskild tanke går också till Ann-Marie Johansson för 
våra stimulerande diskussioner om metod, pedagogik och mycket mer – det 
är tragiskt att din resa ändade så tvärt.  

Yvonne Lindqvist, utöver att ha berikat den sociala samvaron har du 
också gett insiktsfulla kommentarer på mina texter och data och lärt mig 
om livet på universitetet. Daroon Yassin, doktorandtiden skulle vara 
mycket torftigare utan dig som undervisnings- och doktorandkollega, som 
bollplank för avhandlingsidéer och tankar om forskning, data och texter 
och mycket annat. Jag ser med glädje tillbaka på vårt gemensamma arbete, 
våra samtal och allt roligt vi gjort. 

Ni är förstås många fler som förtjänar att omnämnas här, i och utanför 
Örebro universitet, men som utrymmet inte medger. Jag riktar därför ett 
stort, gemensamt tack till er alla (ingen nämnd, ingen glömd) – ni vet vilka 
ni är! 

Ett tack går också till min familj, Ann och Olle, Lidas – tack för din 
hjälp som bidrog till att vi kunde flytta till Örebro. Och Deonila – din om-
tanke och din goda mat har gett energi när det har behövts som mest! 

Ett alldeles särskilt tack går till Anita Tapia, din hjälp med korrekturet 
(eventuella brister i texten beror emellertid helt och hållet på mig själv), 
och allt annat. En stor del av jobbet bakom avhandlingen har du gjort. Du 
har ställt upp och gjort det möjligt för mig att sitta frånvarande i arbetet 
under långa perioder. Bara det att du följde med till Örebro. Och att du 



har fått stå ut med evigt avhandlings- och doktorandprat, alltid lyssnande, 
förstående och med gott humör. Du har hela tiden stöttat och hjälpt mig 
att hålla ångan uppe. Därför tillägnar jag den här avhandlingen dig. 

Ett sista tack går också till mina informanter och andra berörda på sko-
lan jag samlade in data (både lärare, elever och rektor). Ni släppte in mig 
med videokameran och gav mig ett fantastiskt material! Saknar tiden med 
er och måste säga att ni har lärt mig massor om språk och samtal. 

Sådär – då var det gjort. Avhandlingen packad och klar. Förordet fär-
digskrivet. Dags att gå vidare. 
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1 INLEDNING 
I forskningen om skolan har undervisningens ’verkstadsgolv’ och vad som 
faktiskt sker där varit relativt avlägset i olika teoribyggen. Därför efterly-
ses, till exempel av lärarnas fackliga organ, fler evidensbaserade studier av 
skolans värld. I de fall sådana studier görs antar de ofta ett perspektiv som 
fokuserar på lärarens handlingar. Det är det pedagogiska etablissemangets 
intressen som styr blicken. Det kan leda till normativa resonemang som tar 
form innan hela bilden av ett fenomen har klarlagts. För yrkesprogram-
mens del har elever och ibland också lärare ofta till sin nackdel jämförts 
med teoretiska program. Detta utan att ens utforska verksamheter som 
hänger ihop med programmens speciella profil – karaktärsämnen och akti-
viteter där eleverna tränar på att utföra uppgifter som kan ingå i det yrke 
de utbildar sig till. Den här studien utgår från ett annat perspektiv. Med 
fokus på elevers handlingar i karaktärsämnen på ett yrkesprogram, såväl i 
skolan som på arbetsplatser, vill jag, så långt det är möjligt, studera verk-
samheten utan att värdera och jämföra.  

Jag undersöker ett yrkesprogram på en kommunal skola. Yrkespro-
grammet skiljer sig från de teoretiska programmen genom att det utbildar 
mot ett specifikt yrke snarare än att i första hand vara förberedande för 
vidare studier. Mer specifikt undersöks ett elprogram och installationsgre-
nen på detta, där eleverna förbereds för ett yrke som elektriker. Yrkespro-
grammet står i en särskild position mellan skola och yrkesroll. Exakt i 
vilken mån ett yrkesprogram skall vara studieförberedande och hur de 
skall utformas har debatterats. Frågan om yrkesprogram uppmuntrar till 
social stratifiering genom att öka en klyfta i samhället mellan högskoleut-
bildade och praktiskt yrkesutbildade har diskuterats, inte minst politiskt. 
Som ett underlag till den här diskussionen är föreliggande studie av vikt, 
eftersom den erbjuder en djupare förståelse om den verksamhet som debat-
teras. 

Karaktärsämnet består av undervisning i teoretiska moment och prak-
tiska övningar. Praktik är ett viktigt inslag i verksamheten. Därför görs i 
den här studien också analyser av sådan verksamhet. Den typen av miljö 
har inte undersökts utifrån den metod och de perspektiv jag nyttjar tidiga-
re. Därmed ges en inblick i och fördjupade kunskaper om karaktärsämnet. 

Studiens relevans är vidare inte begränsad till yrkesprogrammens speci-
fika miljö eftersom empirin också förväntas ge en inblick i språkande i 
vidare mening. Det är inget nytt att klassrumsforskning kan ha vidare hori-
sonter än ett intresse för en specifik didaktisk miljö eller skolan i sig. I 
forskning om andraspråksundervisning, ses till exempel klassrumssamtal 
som tacksamma att studera då det skapar förutsättningar för att kunna 
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förstå hur språkinlärning går till. I forskning av klassrumssamtal observe-
rades tidigt ett fenomen som kallats IRF-sekvensen i samma anda. Utforsk-
ningen av den anknöt ursprungligen till en vidare språklig fråga, huruvida 
den grundläggande sekvensiella ordningen i samtal var två1- eller tredelad. 
IRF-sekvensen är en tredelad struktur som brukar beskrivas med leden 
’fråga’, ’svar’ och ’värdering’. Genom IRF-sekvensen framträder klass-
rummets grundläggande identiteter; ’lärare’ och ’elev’.2 Med dessa talas 
också ett asymmetriskt förhållande mellan samtalsdeltagarna fram där 
’läraren’ intar en position som bättre vetande med rätten att bedöma ’ele-
vens’ handlingar eller kontrollera elevens kunskaper. Traditionellt har lära-
ren en rad andra rättigheter, till exempel att kunna tala fritt eller korrigera 
elevernas beteende. Eftersom klassrummet ofta har studerats och beskrivits 
i forskningen utifrån IRE-sekvenser och de olika rättigheter deltagarna har 
är det centralt att förstå klassrummet utifrån frågor om auktoritet och 
makt. Studiet av makt i klassrummet i samband med sekvensiell organisa-
tion i talet blir i sin tur ett kikhål som gör det möjligt att titta på mer uni-
versella språkliga fenomen. I samtalen som studeras i den här studien fram-
träder särskilt tydligt fenomen som har med språkets flexibilitet, mångty-
dighet och poetiska egenskaper att göra. Studiet av dessa möjliggör en 
djupare förståelse av vad språk är och hur det fungerar. Sammanfattnings-
vis har denna studie följande övergripande syften: 

 
1. Studera turtagningsorganisation i undervisning med fokus på makt, 

kontroll och inflytande. 
 
2. Beskriva karaktärsämnets samtalsmiljö, både i skolan och på byg-

get. 
 

3. Utforska språkets poetiska egenskaper och språkliga uttrycks 
mångtydighet och flexibilitet. 

 
Avhandlingen utgår från ett deltagarperspektiv och i studiet av samtalen 
tillämpas samtalsanalys (CA – Conversation Analysis). Med den här meto-
den och perspektivet ses kommunikativa händelser som handlingar, hand-
lingar som inte kan beskrivas utan att ta hänsyn till den kontext de genom-
förs i. Analyserna utgår inte från på förhand bestämda betydelser eller 
kategorier (som kön eller ålder). Istället är det deltagarnas egna framtalade 

                                                      
1 Med detta avses begreppet ’närhetspar’ i CA. 
2 I föreliggande studie kommer fortsättningsvis benämningen ’IRE-sekvensen’ att 
användas. 
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analyser och visade orienteringar mot förståelse som ledsagar analysen. 
Med detta förfaringssätt kan processer och fenomen studeras i detalj i sam-
talen, liksom hur samtalsdeltagare tillsammans genomför olika aktiviteter.  

Avhandlingen inleds med en teoretisk presentation av forskning och be-
grepp som ger en nödvändig bakgrund till de olika analysavsnitten. Den 
teoretiska genomgången tar först upp mer övergripande frågor och feno-
men (avsnitt 2.1-2.2), vilka sedan relateras till klassrumsforskning och 
specifikt frågor om makt och struktur (avsnitt 2.3-2.6). Sedan följer en 
genomgång av forskning som gjorts på samma eller liknande miljö som jag 
studerar, yrkesprogram. I samband med genomgången finns också en kort 
utläggning om hur föreliggande studie ställer sig till begreppen dialog och 
dialogism. Efter teorigenomgången följer avsnitt om metod och material 
samt en reflektion om etiskt förhållningssätt och dilemman i samband med 
materialinsamlingen.  

Analysavsnitten som följer bygger på två skilda miljöer inom karaktärs-
ämnet. Samtal i skolan och samtal på byggen, arbetsplatser där eleverna 
praktiserar. Analyserna av skolsamtalen anknyter till tidigare klassrums-
forskning på flera punkter: I studiet av elevutspel som utmanar och plurali-
serar maktförhållanden i klassrummet, i studiet av handlingar med fokus 
på uppträdande och präglade av ironi och ambivalens, samt frågor om 
relationer mellan identiteter som talas fram. En sammanfattande diskus-
sion rundar av analyserna av samtalen i skolan varpå ett analysavsnitt om 
samtal på byggen följer. En grundläggande beskrivning av miljön är nöd-
vändig innan olika fenomen kan utforskas mera specifikt och på djupet. 
Detta hänger ihop med studiens övergripande syfte – att beskriva samtals-
miljön i ett karaktärsämne på ett yrkesprogram. I analyserna av samtalen 
på byggena följs också frågor upp om makt och sekvensiell organisation 
liksom elevutspel med fokus på form och uppträdande.  

Miljön på byggena präglas vidare av att aktiviteterna är mobila eller po-
tentiellt mobila i högre grad än i klassrummet, vilket har lett till att analy-
ser med mer tonvikt på multimodalitet har genomförts på detta material. 
Med detta menas analyser som inbegriper andra kommunikativa resurser 
än talet som till exempel gående, rumslig konfigurering av deltagarnas 
kroppar, bruk av artefakter eller annat förkroppsligat beteende.3 I förelig-
gande studie har ett val gjorts där fokus på multimodala inslag tonas ned i 
analyserna av samtalen i skolan, till förmån för de frågor som driver studi-
en – studiet av språkets poetiska aspekter och mångtydighet, makt och 

                                                      
3 Med detta är det inte sagt att multimodala analyser av klassrumssamtal inte är 
oväsentliga. Det pågår och har gjorts mycket forskning om detta (t ex Macbeth 
1990, Mortensen 2009, Käntää 2010). 
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sekvensiell organisation, samt relationer mellan identiteter som talas fram i 
klassrummet. Efter en sammanfattande diskussion om analyserna av sam-
talen på byggena följer ett avsnitt där studiens övergripande resultat i sin 
helhet lyfts för diskussion. Avhandlingen avslutas med ett avsnitt som 
rymmer en sammanfattning och några övriga frågor och synpunkter. 
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2 TEORETISK BAKGRUND 
I avsnittet som följer kommer olika begrepp och studier att presenteras 
som ligger till grund för teoretiska antaganden och utgångspunkter i un-
dersökningen. Jag skriver i en forskningstradition där det är vanligt att 
presentera resultat tillsammans med exempel. För att vissa resultat skall 
kunna förstås är det därför nödvändigt att återge en del exempel från tidi-
gare forskning i genomgången. 

2.1 Samtal och språkets poetiska egenskaper 
Poetiska strukturer finns inte bara i lyrik utan också i samtal, innan jag tar 
upp forskning om språkets poetiska aspekter i samtal följer en kort presen-
tation av vad som först avsågs med poetiska strukturer i språkforskning. 
Tidigt ute att studera språkets poetiska egenskaper var lingvisten Jakob-
son.4 Modernistiskt och formalistiskt konstnärligt utövande under tidigare 
delen av förra seklet inspirerade honom till projektet att vederlägga vad 
han kallade ’poesins arkitektur’. De konstnärliga uttrycksformerna prägla-
des av en tonvikt på form för formens egen skull. Trots en ambition att 
utmana, spränga gränser och sträva bort från mening traditionellt sett, 
kunde konsten dock inte frigöra sig från grundläggande strukturer. I ku-
bism eller dadaism med nonsens- eller starkt abstraherade former fanns till 
exempel ändå mönster och symmetrier (Caton 1987, s 246 f). Jakobson 
utformade en modell av talhändelser där den poetiska funktionen är en 
bland flera andra i språket (de andra utgörs av den referentiella, den fatis-
ka, den metalingvistiska, samt den emotiva och konativa, Jakobson 1960, s 
356). Till skillnad från när till exempel den referentiella funktionen priori-
teras som vid en beskrivning av en situation, ett objekt eller ett mentalt 
tillstånd, framträder den poetiska när fokus ligger på budskapet självt. 
Detta kan ses i ordlekar eller andra lingvistiska sätt att manipulera eller 
skapa koncentration på formen eller ljudet i ett uttryck (jfr Duranti 2008, s 
284 ff). Jakobson beskrev hur språkets poetiska funktion utgjorde poesins 
arkitektur, vilken i stort bygger på parallellismer på olika nivåer. Parallel-
lismen beskrivs som en jämlikhetsprincip som projiceras från en axel av val 
till en axel av kombinationer (Caton 1987, s 240 ff). En förkortad återgiv-
ning av exemplet nedan illustrerar vad som menas med detta. Poeten har 
där valt från en paradigmatisk axel lika eller kontrasterande uttryck och 
projicerar dem på ett regelbundet sätt på en syntagmatisk axel. 

 

                                                      
4 Min presentation av Jakobson bygger i stort på Catos (1987) artikel som summe-
rar Jakobsons teorier och hans inverkan på senare tiders forskning.  
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(2.1) Ur Shakespeare Sonnet 129 (Caton 1987, s 240) 

Th’ expense of spirit in a waste of shame 
… 
Is perjured, murd’rous, bloody, full of blame 
 

I raderna ovan har poeten till exempel valt ett par ord som är ekvivalenta 
med avseende på ljud från en paradigmatisk axel – de rimmar  (shame-
blame). Ekvivalens föreligger också i semantiska kategorier (orden i fråga 
är grammatiskt ekvivalenta som substantiv och lexikalt ekvivalenta efter-
som de har moraliska konnotationer). Orden är dessutom projicerade i ett 
regelbundet mönster (rytmen, versen) där de återkommer i slutet av versra-
derna (Caton 1987,  s 240 f).  

Parallellismer i poesi involverar alla lingvistiska nivåer i att konstituera 
lyrik, från fonologi till morfologi (Jakobson inbegrep här både grammatisk 
och lexikal sådan) till syntax. På en nivå utgör parallellismen fonemens rim 
och alliterationer och på en högre nivå grupperingen av rader. Mellan olika 
verk finns också parallellism i form av intertextuella kopplingar. Dikter 
kan skrivas som svar på eller inspirerade av andra dikter där struktur (vers, 
rytm, etc) bibehålls, och med variationer skapas ett utbyte. Västerländsk 
poetisk tradition präglas av parallellism, det förekommer också i andra 
kulturer (Caton 1987, s 246).  

Poesins arkitektur var autotelisk – den utgjorde essensen av poetisk 
form, enligt Jakobson (Caton 1987, s 243 f). Den verkade kontextobero-
ende. Den stod i relation till den poetiska funktionen i språk som har sin 
egen grammatik, en grammatik som skiljer sig från den i språkets andra 
funktioner. Jakobson såg med detta kopplingar till det mänskliga tänkan-
det där abstraktionens kraft, som ligger bakom både geometriska relatio-
ner och grammatik, handlar om att överexponera enkla geometriska figu-
rer på specifika objekt och det konkret lexikala i den skildrade världen. 
Baudelaires synpunkt att ”Regularity and symmetry are among the pri-
mordial needs of the human mind” backades upp av Jakobson (1981, s 
772). Empirin för Jakobsons teorier utgjordes av texter, ofta hämtade från 
samtidens litterära kanon. Senare kritik har framförts mot att Jakobson tog 
mycket lätt på att studera poetiska texter utifrån deras sociohistoriska 
kontext. Jakobson var inriktad på att beskriva universella strukturer och 
funktioner och tog därmed ingen hänsyn till det sammanhang texterna 
skapades eller lästes i. Denna ståndpunkt resonerade förvisso konsekvent 
med de ovan nämnda konstriktningarnas sökande och ofta programma-
tiskt uttalade brott med historien. Hans vetenskapliga hemvist spelade 
också in, Jakobson kan beskrivas som huvudsakligen strukturalist. En brist 
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på konkreta analyser som demonstrerar hans teorier har också påpekats 
(Caton 1987, s 246 f). 

Tankarna om språkets poetiska funktioner återkom senare i forskning 
som kännetecknades av en tonvikt på att studera språk som handlingar och 
förstå dem utifrån sin kontext. Sacks (1992)[1971] uppmärksammade att 
strukturer som finns i lyrik också förekommer i vardagliga samtal– trots 
att talet där skapas under improvisation, utan på förhand inövade repliker 
eller skrivna manus. Sacks (1992, s 305 f)[1971] observerade att det i sam-
tal till exempel kunde förekomma strängar av ord intill varandra med ge-
mensamma ljudlikheter. Ljudlikheterna, ofta i form av alliterationer, ver-
kade dessutom ha ett inflytande på talarens ordval. Detta framgick utifrån 
val av ord som hängde ihop fonologiskt med tidigare ord men tedde sig 
märkliga, lexiko-semantiskt. I yttrandet “Oh, God! Christmas has gotten 
so damn painful… no one likes what they´re getting” noterade han 
strängen “God… gotten…getting” (Sacks 1992, s 306)[1971]. Ordet God 
syntes skapa ett inflytande över de följande orden i strängen, där become 
hade varit ett bättre val på andra plats, lexiko-semantiskt sett. Sacks obser-
verade också att ord som stod i kontrastförhållanden till varandra men inte 
hängde ihop semantiskt kunde dyka upp i följd. I yttrandet “I got up this 
morning and went down to the market” är up och down ett kontrastpar, 
men inte i semantisk mening, som det skulle vara i “I got up this morning 
and lay down again”. En formulering som ”I went to the market” skulle 
kunna fungera lika bra, varför det infogade down förbryllade (Sacks 1992, 
s 321)[1971]. Också siffror verkade skapa ett inflytande som kunde påver-
ka det senare talet. Yttrandet ”What’s been happening is the past three 
times…” verkade väl precist med bestämningen three times. I samman-
hanget var det svårt att inte bortse från en tidigare förekomst av siffror i 
den samtalssekvens yttrandet uttalades (Sacks 1992, s 323)[1971]. Ord 
eller delar av tal kunde också återkomma i omkastad form, ljudlikheter 
kunde uppstå i klungor och enskilda ord kunde gång på gång i dyka upp i 
samtal på ett uppseendeväckande sätt.  

Alla dessa observationer ledde till frågan om ordval står under inflytan-
de från andra ord i mönster som sträcker sig över flera yttranden (Sacks 
1992, s 320) [1971]. Frågan hängde ihop med att deltagare verkade kon-
struera sina yttranden med hjälp av material som redan byggts, eller talats 
fram (Sacks 1992, s 324) [1971]. Utifrån ett resonemang om att se ord som 
objekt i samtal (Sacks 1992, s 321 f) [1971], vilka deltagarna använder 
som resurser, snarare än att primärt utbyta innehåll kom Sacks fram till att 
subtila sociala positioneringar kunde göras med återanvända ord – det var 
ett medel att uttrycka identitet samtidigt som samtalsdeltagare kunde hålla 
sig nära varandra i talet (även om de inte var överens). Han gjorde jämfö-
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relser med fenomenet citat, som i samtal handlar mer om att visa den cite-
randes position och identitet än att återge tal ordagrant (jfr Goffman 1981 
fotarbete). 

Sacks (1992)[1971] och Jefferson (1996) samlade fall med poetiska in-
slag i tal och visade olika handlingar som gjordes med denna resurs. Ut-
ifrån ett uppmärksammat ordval som inte verkade passa in i sammanhang-
et (men som kunde ses i en sträng av ljudliknande ord), kunde deltagare till 
exempel kommentera det som en ’freudiansk felsägning’ och med detta 
göra en positionering (Jefferson 1996). Kopplingen till det undermedvetna 
gjordes ofta som en skämtsamhet i passande situationer. I andra fall kunde 
samma fenomen i talet ignoreras (jfr Schegloff 2003). Andra handlingar 
som kunde genomföras med poetiska inslag i talet som resurs var retsam-
heter om ämne, kategorirelaterade värderingar, introduktion av nya ämnen 
och avslut (Jefferson 1996).  

Språkliga felaktigheter och samtalsspråkets poetiska egenskaper stude-
rades vidare av Hopper (1992). Vad som är ’fel’ definieras i Hoppers ana-
lyser utifrån ett deltagarperspektiv – det vill säga när deltagarna själva 
behandlar något inträffat som att en felaktighet uppstått i talet. Det kan 
handla om explicita kommentarer eller reparationsarbete. Hoppers studier 
av felaktigheter i tal påvisar att poetiska principer ligger bakom (eller kan 
delvis förklara) samtalsspråkets arkitektur. Språkliga fel visar ofta ljudlik-
heter och rymmer semantiskt suggestiva kopplingar mellan det ’felaktiga’ 
elementet och den omgivande aktiviteten. Att samtala är kognitivt eller 
neurolingvistiskt sett en komplex uppgift, där talare utför flera samtidiga 
operationer, när de följer ett samtal och producerar (eller planerar att pro-
ducera) tal. Felen uppstår ofta under vad Hopper kallar överdetermineran-
de influenser, där fler än ett ljud i kombination med fler än ett koncept 
finns med i bilden (Hopper 1992, s 114). 5 

 

(2.2) Hopper 1992, s 114 

 
Super Bowl XI: Jefferson 
Gowdy: [Fore]man stopped at the [for]ty, thirty yard line. 

 
I exemplet ovan utgör det felaktiga ordet forty ett icke passande alternativ 
från en annars i sammanhanget riktig uppsättning termer (olika yard-linjer 
på en amerikansk fotbollsplan). Ordet (forty) börjar med samma ljud som 

                                                      
5 Jakobsons syn på språkets hierarkiska uppbyggnad kan ses i relation till detta 
(Jakobson 1981, Caton 1987). 
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yttrandets subjekt (Foreman) – valet av ord är alltså logiskt systematiskt 
sett det mest riktiga efter en poetisk princip där både ljudlikhet och katego-
ri matchar yttrandets inledande tal (Hopper 1992, s 114) – en parallellism. 
Utifrån de principer som verkar vara i spel kring de språkliga felaktighe-
terna går det att hitta en mängd liknande fall i talad interaktion – som 
emellertid inte uppmärksammas av deltagarna i interaktionen som ’fel’. 

 

(2.3) Hopper 1992, s 115 

Lamb: Interviews, Jefferson 1977, p.7 
 
[B]ut at the time it really, (0.3) [b]ugged us 
[b]ecause we were in [B]ermuda. 
 

Ordet bugged ovan är ett bland många andra uttryck som kunde ha valts 
för att uttrycka talarens sinnestillstånd (till exempel irritated, annoyed, 
made angry eller liknande). Ordvalet kan emellertid ses i relation till de 
omgivande orden som börjar på b – liksom den förväntade platsen som 
nämns sist i yttrandet – Bermuda. Alliterationen i yttrandet kan också ha 
påverkat valet av formen because istället för ’cause’ – omgivande ljud i 
talet kan påverka valet mellan dessa två ord som inte semantiskt skiljer sig 
så mycket (Diesel 1991). 

Semiotisk aktivitet förefaller alltså bygga på poetiska associationer. 
Dessa associationer respekterar inte statiska kategorier utan förgrenar sig 
över dess gränser (Hopper 1992, s 117 f). Samtalsdeltagare kan vidare 
använda felaktigheter som resurserför att genomföra olika handlingar. 
Responser på yttranden med felaktigheter visar också ofta poetiska egen-
skaper (Hopper 1992 s 118, associationerna kan löpa vidare interperso-
nellt). En felaktighet nyttjas då som en resurs i samtalet. Ofta reagerar 
talare på ett upptäckt fel med skratt vilket bidrar till reparationsarbetet, 
men också ret och små fantasifulla historier kan uppstå i kölvattnet efter 
en felaktighet. Hoppers studie visar alltså att poetiska aspekter påverkar 
ordval i yttranden, och under vissa omständigheter så starkt att det uppstår 
’felaktigheter’ i språkproduktionen. Dessa kan vidare, uppmärksammade 
som ’felaktigheter’ användas som en resurs för att göra olika handlingar. 

Garrod & Pickering (2004) har senare formulerat en teori som resone-
rar med begrepp som parallellismer, symmetrier och poetiska funktioner. 
Den går ut på att språkligt processande sker via en interaktiv mekanism 
som leder till att lingvistiska representationer hela tiden korreleras delta-
garna emellan – samtidigt på flera nivåer. Korrelationen sker via automati-
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serade6 kanaler där deltagarna använder varandras val av ord, ljud, gram-
matiska former eller betydelser under samtalets gång. Språkliga uttryck 
väcker kulturellt bundna, liknande lingvistiska representationer7 hos talar-
na som korreleras eftersom under talets gång när kärnelement upprepas. 
Via upprepningarnas variationer finjusteras hela tiden samtalet så att det 
blir en samprodukt. När språkliga element återanvänds behöver de inte 
byggas upp från grunden, utan det processarbete som redan gjorts kan 
nyttjas. Tack vare att deltagarna hela tiden reflekterar varandras former 
kan också arbetet distribueras dem emellan. Därför är det möjligt för män-
niskor att med lätthet kunna genomföra en sådan komplicerad och mång-
fasetterad kognitiv process som det innebär att samtala. Detta kan till och 
med göras medan vi samtidigt löser andra uppgifter (Garrod & Pickering 
2004, s 10). 

Det samordnande arbetet i samtal bygger alltså på deltagarnas ekande 
av varandras språkliga former. Exemplet visar två spelare som arbetar med 
en gemensam labyrintuppgift där de försöker kommunicera sina positioner 
(deltagarna ser varsin version av en likadan labyrint). Sekvensen kan tyckas 
oorganiserad, men raden av yttranden är välordnad utifrån ett antagande 
att dialogen skapas av en serie samordnade handlingar som reflekteras via 
länkar mellan samtalsturerna. 

 

(2.4) Garrod & Pickering 2004, s 9 

 
Example maze-game dialogue taken from Garrod and Anderson [22]. (Colons mark noticeable pauses 
of less than 1 s) 
 
1            B: OK Stan, let’s talk about this. Whereabouts – whereabouts are you? 
2            A: Right: er: I’m: I’m extreme right. 
3            B: Extreme right. 
… … 
8            A: You know the extreme right, there´s one box. 
9            B: Yeah right, the extreme right it’s sticking out lika a sore thumb. 
10          A: That’s where I am. 
11          B: It’s like a right indicator. 
12          A: Yes, and where are you? 
13          B: Well I’m er: that right indicator you’ve got. 
14          A: Yes. 

                                                      
6 Eller åtminstone förmedvetna, enligt författarna, där en deltagare kan operera 
mer medvetet i sin språkproduktion kortare perioder under större koncentration. 
7 Tack vare denna associativa process där liknande lingvistiska representationer 
väcks samtidigt hos deltagarna då ett språkligt uttryck produceras behövs heller 
ingen ’theory of mind’ till vardags i samtal. Det vill säga att deltagarna behöver inte 
i alla situationer använda processorkraft för att skapa teorier om hur den andre 
tänker och upplever samtalssituationen. 
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15          B: The right indicator above that. 
16          A: Yes. 
17          B: Now if you go along there. You know where the right indicator above yours is? 
18          A: Yes. 
19          B: If you go along to the left: I’m in that box which is like: one, two boxes down 
 OK? 
 

Efter det närhetspar (Schegloff 1990, 2007b) som aktiveras med frågan på 
rad 12 förväntas ett svar av en viss typ, vilket levereras på rad 13 (hand-
lingen skapar alltså sekventiellt strukturella implikationer i samtalet med 
gemensamma förväntningar på en följande handling i ett visst format). 
Deltagarnas arbete korreleras samtidigt på olika lingvistiska nivåer. Om en 
deltagare refererar till objekt utifrån ett egocentriskt perspektiv (’till väns-
ter’ innebär till exempel talarens ’vänster’) tenderar den andre talaren att 
göra likadant – en gemensam situationsmodell skapas därmed. Deltagarna 
korrelerar också mer generellt karaktäriseringen av en domän – genom att 
använda figurativa beskrivningar (right indicator, box). Deltagarna refere-
rar också till speciella objekt med samma uttryck – vilka blir gradvis blir 
kortare när de använts flera gånger. Garrod & Pickering kallar detta för 
’rutinisering’ (2004, s 10). Det vill säga en utveckling under samtalets för-
lopp där en allt större del helt eller delvis stelnade uttryck förekommer när 
det gäller form och betydelse som återkommer i en allt mindre varierad 
form (extreme right - right). Syntaktisk korrelering förekommer också när 
talare repeterar strukturer eller lexikala element.8 Detta innebär att pro-
duktion och förståelse hela tiden dubbleras i samtalet. Meningen i vad som 
kommuniceras bygger på deltagarnas överenskommelse eller konsensus i 
situationen snarare än betydelser utifrån ett lexikon. Denna konsensus är 
hela tiden föremål för en pågående förhandling vilket förklarar varför 
människor som råkar lyssna på andras samtal utan att själva delta i det har 
svårt att förstå vad som sägs (Garrod & Pickering 2004, s 11).  

Garrod & Pickerings studie bygger på arrangerade samtal i laborativ 
miljö – författarna själva efterlyser studier där deras teorier kan jämföras 
med observationer av naturligt förekommande interaktion. De gör också 
kopplingar till en rad forskare som arbetar med deltagarorienterade mik-
roanalyser av inspelad samtal. Utöver Schegloff & Sacks (1973) refereras 
också till Tannen (1989) och hennes studier av repetitioner – ett fenomen 
som vanligen genomsyrar samtal.  

Utifrån studier av repetitioner i samtal vill Tannen föra fram en syn på 
språk som huvudsakligen format av poetiska principer – en poetisk språk-
                                                      
8 Det finns även studier som visat att korrelering också kan gälla artikulation, 
syntaktiska strukturer över språkgränser, dialekt och talhastighet (Garrod & Picke-
ring 2004, s 9). 
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syn (Tannen 1987, 1989). Med detta avses att flera drag som återfinns hos 
poesi också närvarar i talspråk. Det kan röra sig om alliterationer – ljud-
likheter och associationer, men framförallt att själva språkproduktionen 
verkar bygga på upprepningar av kärnelement som varieras. Till skillnad 
från poesins värld så är dessa medel i samtal inte lika stiliserade och tradi-
tionsbundna (Tannen 1987, s 574 f). Poesins stil- och kompositionsmedel 
kan ses som avlagringar av kommunikativa principer som annars vanligen 
förekommer i naturlig interaktion. Hon menar att repetitioner genomsyrar 
tal och att repetitioner är funktionella och ofta automatiserade i vardagligt 
tal. Repetitionerna genomsyrar samtal så att talet ofta struktureras runt en 
kärna – som sedan repeteras med olika variationer och får olika funktioner 
(Tannen 1987, s 586 f).  

Exemplet nedan är hämtat från ett inspelat samtal mellan fyra studenter 
som delar bostad, Tab är en kalorisnål läskedryck. Av de sju raderna är 
fem repetitioner och variationer på det paradigm som etablerades som en 
kombination mellan Marges fråga i 2b och det sista ordet i 2a. En funktion 
som variationerna på kärnfrasen har här är bland annat humor (2c-d), där 
a Tab omtolkas som MY Tab, det efterföljande skrattet står i relation till 
detta (jfr other initiated other repair). 

 

(2.5) Tannen 1987, s 586-587 

(2) a. Marge: Can I have one of these Tabs? 
     b. Do you want to split it? 
     c. Do you want to split a Tab? 
     d. Kate: Do you want to split MY Tab? (laughter) 
     e. Vivian: No. 
     f. Marge: Kate, do you want to split my Tab!? 
     g. Kate: No, I don’t want to split your Tab. 
 

Talarna väver alltså in ord från tidigare yttranden i sina egna formulering-
ar – en process som kan upprepas om och om igen av flera talare. Repeti-
tionerna med variationer för ihop individuella yttranden till en enhetlig 
diskurs, samtidigt som de används för evaluering – att framhäva varje tala-
res specifika synvinkel (Tannen 1987, s 588). 

I en vidareutveckling av Tannens och Hoppers forskning har den metod 
deltagare använder för att konstruera turer beskrivs som ’återanvändning 
med différance’ (Anward u u, 2003, 2004). Det franska uttrycket stammar 
från Derrida som med detta avsåg själva skillnaden i relationer mellan 
språkliga element som utvecklas eller konstrueras över tid (Derrida 1981). 
Ord eller tecken kan aldrig på egen hand till fullo framkalla sin egen slut-
giltiga mening. De kan bara definieras med andra ord, från vilka de skiljer 
sig. Mening är därmed alltid fördröjd eller framskjuten genomen en ändlös 
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kedja av signifikatorer (tecken skilda från det de refererar till). Begreppet 
différance inbegriper också en kraft som differentierar element från var-
andra, skapar tomrum mellan dem (espacemenent) och binära oppositioner 
och hierarkier som också underbygger mening (Derrida 1981, s 10). 

I återanvändning med différance gör talare nya turer genom att behålla 
det övergripande formatet på en tidigare tur behålls (implicit eller explicit) 
och ersätta en del av den tidigare turen med ett nytt uttryck (Anward (u u, 
2004). En illustration följer med exempel 2.6 som grund. 

 

(2.6) Anward u u 

Bokstaven p står paus i transkriptionen, alltså en kort tystnad i samtalet. 

 
1 Arne:  sen e ja eh: sen e där ju hela eutanasiproblemet 
 sönderfaller ju som (p)som ni vet i två begrepp 
 nämligen aktiv å passiv eutanasi också ju. 
2 Björn:  jaha. 
3 Clara: mm (p) 
4 Björn:  medveten å omedveten. (p) 
5a Arne:  näej aktiv e de där förstår du 
 att du helt enkelt slår ihjäl[folk.] 
6 Clara:                               [gör] fel.((LAUGHTER)) 
5b Arne:  på ett eller annat sätt 
 [passiv e bara att du skiter i dom] 

 
Björn använder Arnes första tur som en resurs för att uttrycka sin egen 
omformulering av Arnes distinktion. Implicit behålls det övergripande 
formatet på Arnes tur9. I tabell 1 nedan är den första och fjärde turen åter-
given i så kallat diagrafiskt format (se DuBois 1996). Återanvända format 
har placerats under varandra i olika kolumner i tabellen så att turer analy-
seras i återkommande jämbördiga enheter i samma kolumner. Björns tur 
kan därmed tolkas som ’hela eutanasiproblemet sönderfaller ju som ni vet i 
två begrepp, nämligen medveten och omedveten eutanasi. 
 

                                                      
9 Se också om Format tying, Goodwin & Goodwin 1987, Goodwin & Goodwin 
1990. I Goodwin & Goodwin 1990 visas också hur barn som grälar återanvänder 
strukturella ramar och material som redan talats fram. 
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Tabell 1. Samtalsturer återgivna i diagrafiskt format 

Turer från exempel 2.6 uppställda i diagrafiskt format (Anward u u) 

 

 
 
 

 
 

I tur 5 återanvänder Arne en del av Björns tal från tur 1, ’aktiv å passiv 
eutanasi’ och expanderar detta till en hel tur. Han gör det i två steg, först 
utvecklar han ’aktiv’, sedan ’passiv’. Han använder samma grundläggande 
format i bägge fallen. Clara bidrar till en expansion av delen ’aktiv’ i tur 6 
med sitt medhåll. 

 

Tabell 2. Samtalsturer återgivna i diagrafiskt format 

Återanvändning och expansion av kärnformat (Anward uu) 

 

 
 

 
På detta vis fortsätter samtalet framåt där olika element i tidigare yttran-
den plockas upp av deltagare som modellerar nya bidrag på dessa med 
hjälp av variationer. Anward understryker att varje nytt bidrag hela tiden 
är öppet för modifikationer och skall ses som en socialt förhandlad interim 
(pågående/provisorisk) strukturering av en serie tidigare turer. Återan-
vändningen styrs av principerna att en ny ram (ett format ) indikerar en ny 
aktivitet och ett nytt rema, ett nytt bidrag i samtalet. Särskilda kombina-
tioner av konturer, positioneringsmarkörer och svarselement används för 
att förhandla position och etablera intersubjektivitet (Anward 2004, s 34). 
Ett pågående övergripande format indikerar alltså en gemensam pågående 
aktivitet, där följande bidrag indikerar olika kombinationer av framåtskri-
dande och individualitet (2004). Återanvända etablerade format känne-
tecknas av att inte vara särskilt markerade med olika medel som förkorta-
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de former, taltempo, prosodi eller röstvolym. De är därmed reducerade, 
vilket kan relateras till begreppet ’rutinisering’ (Garrod & Pickering 2004, 
s 10). Nya inslag eller varierade element markeras istället med de medel 
som nämnts – detta understryker fortskridandet i samtalet och det sociala 
arbete som görs10. Återanvändningen kan alltså göras i mer eller mindre 
reducerad form där graden av reduktion indikerar hur en pågående tur 
knyter an till pågående sekvens. Variationerna gör olika sociala handlingar 
och driver samtalet framåt, samtidigt som det hålls samman. En balans 
mellan progression, koherens och grad av involverande liksom individuali-
tet skapas (Anward 2004, s 40).  

Anward kallar deltagarnas metod en poetisk metod – där likheten med 
poesi står att finna i bruket av en repeterad transformation av ett kärnut-
tryck. Till skillnad från poesi så är deltagarna i regel inte primärt oriente-
rade mot en estetisk dimension utan mot verksamhets- eller aktivitetskopp-
lade mål, liksom mot sociala dimensioner. 

De observationer och tankegångar som beskrivits ovan implicerar en 
syn på hur språk fungerar och genereras som på ett avgörande sätt skiljer 
sig från tidigare lingvistiska teorier. Anward (2004, u u) menar att lingvis-
ter tidigare antagit att turer som upplevts snabbt bleknar i minnet och bara 
generella mönster finns kvar. Utifrån strukturer i dessa mönster genereras 
nya turer – de generella mönstren har därmed setts som grunden för en 
grammatik. Anward (2004, s 43 ff) poängterar att nya reman i samtal tyd-
ligt är författade eftersom nya bidrag hela tiden inte bara prospekterar en 
speciell balans mellan progression och koherens utan också en speciell 
balans mellan grad av involverande och individualitet som sedan vidareut-
vecklas eller byggs ut med olika kommunikativa resurser. 

Att ett återanvänt format visar deltagande i en viss aktivitet stöds av 
observationer om att deltagare genom att repetera turinledande element 
’gör om samma sak’ på nytt. Om ett initiativ har avbrutits kan en deltagare 
därmed försöka påbörja det igen. Styrkan i denna praktik märks bland 
annat av det faktum att omstartade initiativ med återanvända element kan 
spänna över längre sekvenser (Schegloff 1987c). 

För att återanvändning med différance skall fungera krävs att deltagar-
na i full detalj minns upplevda prov på turer när de använder dem för att 
skapa nya prov på turer. Vidare måste dessa prov på turer minnas som 
situerade händelser, i sin sekvensiella kontext, som en del i en pågående 
social aktivitet och som ett särskilt dynamiskt kluster av deltagare, ämnen 
och bidrag. När en ny sekvens inleds måste deltagarna minnas en relevant 

                                                      
10 Anward talar om en hypo-hyperskala, som spänner från starkt reducerade (hypo) 
teman till överartikulerade (hyper) teman. 
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kombination av ämne och aktivitet för att finna en samling av provturer i 
minnet utifrån vilka turerna i sekvensen kan modelleras. 

Det innebär att lingvistisk kompetens utgör vår samlade erfarenhet av 
språkande och inte något som är extraherat från denna. Grammatik och 
lexikon måste ses som i samtalssituationen framträdande aspekter av ling-
vistiskt utövande. Grammatisk struktur och lexikala element framträder 
som aspekter av en tur när denna tur matchas mot tidigare upplevda turer. 
Vår samlade lingvistiska kompetens skapar ett dynamiskt nätverk av rela-
terade uttryck, där varje nod i nätverket struktureras efter sina likheter och 
skillnader gentemot de andra noderna. Skälen till att en grammatik uppstår 
är inte språkinterna, menar Anward (2004, s 43) – språket, systemet, är det 
som händer för att människor skall kunna utföra saker. Det språkliga sy-
stemet är inte extraherat ur memorerade saker – utan det är dessa memore-
rade inslag. 

Detta resonemang stärks av flera andra studier som har visat ett nära 
samband mellan grammatik och social interaktion visats. I Ochs, Schegloff 
& Thompson (1996) framträder en symbiotisk relation mellan grammatik 
och social interaktion där den sociala interaktionen utgör grammatikens 
hemvist. Grammatik gör till exempel kalibrering av turtagning möjlig i 
samtal, liksom projicerbarhet, där deltagare kan förutsäga när ett möjligt 
avslut på en tur kommer att ske (Ochs,  & Thompson 1996, s 35, Scheg-
loff 1996, Lerner 1996, Ford & Thomson 1996). 11 Lingvistiska strukturer 
utgör därmed temporalt framväxande interaktionella möjligheter till att 
omorganisera samtal med avseende på vem som tar nästa tur (Lerner 
1996). Grammatik är alltså utformat på ett sätt som passar interaktionella 
mål och utgör själva essensen av interaktion. Grammatiska strukturer är 
interaktionella till sin natur och har sin egen interaktionella morfologi och 
syntax inom och mellan turer (Ochs, Schegloff & Thomson 1996, s 39 f, 
Schegloff 1996, Ford & Thomson 1996). 

Till resonemanget om att språkliga yttranden skapas genom direkt 
(åter)användning av element från ett memorerat ’bibliotek’ av språkhän-
delser kan Tannens (1987, s 593 f) observationer läggas, där hon argumen-
terar för att det finns ett relativt stort mått av automatik i repetitioner. 
Hon menar att det tydligt framgår vid så kallad skuggning, ett fenomen där 
en deltagare nästan omedelbart upprepar bitar av tal som precis uttalats av 
en annan talare. Tannen använder bland annat följande exempel som ar-
gument för sitt påstående (1987, s 594).  

 

                                                      
11 Jfr Jakobsons 1981 observationer att grammatik utgör det huvudsakliga materia-
let för rytm i versmått. 
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(2.7) Tannen 1987, s 594 

(17) l.    D: Now it’s ┌the Huntington Hartford Museum. 
       m.   P:                └That’s the Huntington Hartford, right? 
 

På rad 17 m börjar P säga ungefär samma sak som deltagare D, trots att 
det yttrande han skuggar inte har hunnit särskilt långt i sin produktion. 
Om deltagarna skulle tänka på samma sak skulle P:s skuggning vara en 
prospektering på vad som komma skall i talströmmen, men platsen delta-
garna nämner i detta sammanhang är felaktig, vilket visar sig senare i sam-
talet. Det faktum att bägge deltagare skulle komma att tänka på samma 
felaktiga plats och uttala den ungefär samtidigt är inte troligt. Detta utgör 
indicer på att automation föreligger (Tannen 1987, s 594). Utöver automa-
tion menar Tannen (1987, s 596) också att syntaktiska former och intona-
tionsmönster kan finnas i färdigstöpta former vid repetitioner - detta gäller 
särskilt tydligt listor. 

Tannen påtalar att automatiserad språkproduktion är mindre energi-
krävande för hjärnan, vilket också framgår av neurolingvistiska studier. 
Studier av afatiska patienter har visat att de trots hjärnskador bibehållit 
förmågan att repetera och skugga – delar av språkproduktionen som där-
med skulle vara automatiserad (Tannen 1987, s 581). Tannen menar att 
det för en lyssnare också är energibesparande och en kognitivt mindre krä-
vande uppgift att bearbeta information i tal vid repetitioner – om kärnfra-
ser upprepas blir informationsflödet inte lika tätt. Till hennes diskussion 
kan Garrod & Pickerings studie om rutinisering och distribuerad proces-
sorkraft mellan talare föras. En implikation av dessa kvalitéer i samtal gör 
enligt Tannen (1987, s 600 f) gällande att samtalsspråk huvudsakligen 
formas av ett system genomsyrat av parallellismer. Ordningen i gramma-
tiska strukturer skulle därmed vara en effekt av lager på lager av repetera-
de format av olika slag och inte ett abstrakt lingvistiskt system. Hon pekar 
på att meningar och delar av meningar inte uppstår isolerade i samtals-
språk utan ekar varandra och flätas samman på ett mångskiftande sätt. 
Automationen bidrar till funktioner i repetitioners produktion, förståelse, 
koppling och interaktion och alla dessa dimensioner opererar samtidigt för 
att skapa koherens i en process som oavlåtligt bygger på ett intrapersonellt 
deltagande (Tannen 1987, 600 f). Samtalsspråk måste ses som skapat av 
relativt förutbestämda mönster snarare än att vara genererat efter gramma-
tiska generella principer. Tannen skriver också att repetitioner kan eka 
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språkliga element från avlägsna diskurser12 (jfr avsnitt 2.3 om ironi här), 
vilket kan jämföras med Anwards diskussion om att kärnturer är återan-
vända turer från tidigare samtal och kontexter.  

En möjlig implikation av de resultat och perspektiv som nämnts här är 
att språkandets strukturer uppstår och bibehålls på grund av att vara av 
distribuerad natur. Språkutövare skapar och upprätthåller tillsammans det 
gemensamma språket i en ständig växelverkan – kompetensen sitter inte i 
sin helhet hos en enskild individ utan det är snarare förmågan (till viss del 
automatiserad) hos deltagare att använda memorerade element i samspel 
med varandra efter vissa (poetiska och sekvensiella) principer som skapar 
språkandet så som det är manifesterat i sin helhet. 

I exemplen ovan är deltagarna orienterade mot att tillsammans genom-
föra aktiviteter, att samtala, även om de i vissa fall intar skilda positioner 
under samtalens gång. I andra fall kan samtalet rymma känsligare element 
som är föremål för förhandling, där deltagarnas gemensamma orientering 
mot en aktivitet eller ett projekt inte är given. Problem kan också uppstå i 
form av missförstånd kring den gemensamma etablerade förståelsen av var 
deltagarna befinner sig i samtalet. En fråga jag är intresserad av att följa 
upp är att se hur växelspelet ser ut mellan deltagarna och hur språkets 
poetiska egenskaper används i dessa sammanhang. Klassrumssamtalen är 
också en fördelaktig plats att undersöka hur poetiska inslag som till exem-
pel återanvändning med variation används eftersom de blottläggs tydligare. 
Detta beror på att en orientering mot poserande eller konstnärligt uppträ-
dande (se avsnitt 2.3) och språkliga uttrycks form för formens egen skull. 

2.2 Ironi 
I avsnitt 6.2 diskuteras en annan kvalité som präglar många av de yttran-
den elever gör i klassrummet; ambivalens eller ironi. Ironi utgör vidare ett 
sätt att uttrycka en värdering – en handling som är av central betydelse i 
relationen mellan de institutionella identiteterna lärare och elev i klass-
rummet (se avsnitt 2.4 och 2.5 nedan).  

I en analys som syftar till att blottlägga deltagarnas egna tolkningsmös-
ter kan ironi bli ett svårfångat fenomen eftersom ironi per definition inne-
bär någon form av dubbeltydighet. Det är inte alltid de följande deltagar-

                                                      
12 Detta resonerar med Bakhtin och Volosinovs syn på språk. De menade att språ-
ket är en arena för social kamp, där ord är överpopulerade med andras intentioner 
och måste erövras av språkbrukaren. De betonade att språk därför måste studeras i 
den konkreta verkligheten eftersom språk är socialt till sin natur med rötterna i det 
dagliga livets kamp och tvetydigheter (Maybin 2001, s 65 f). 
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nas handlingar visar på att ett yttrande mottagits som ironiskt – hur kan 
fenomenet då förstås utifrån deltagarorienterade perspektiv? En slags dub-
beltydighet hör vidare till fenomenets själva natur. Denna fyller en bestämd 
funktion i klassrummet där eleverna med ironi dels kan framföra ifrågasät-
tanden av känslig natur av olika inslag i aktiviteten från sin position. Dels 
bidrar den ambivalenta utformningen av yttrandena till att elever kan ba-
lansera mellan att visa deltagande i lärarens agenda och samtidigt utmana 
den (se avsnitt 6.2). I det som följer presenteras en deltagorienterad studie 
av ironi som visar att de komponenter som ingår som inslag i ironi bygger 
på sekvensiell placering och ett anspråk från ironisatören på en upplösning 
av olika talarroller som annars ses konvergera i en talare (Clift, 1999). 

Tidigare teorier om ironi beskriver fenomenet som att det utförs genom 
ekon av tidigare yttranden (eller delar av yttranden) och ett slags agerande 
som har likheter med teater. Dessa beskrivningar har inte varit heltäckande 
för att kunna förstå ironi (Clift 1999, s 539). Vad som ekas kan ofta vara 
oklart, det är inte alltid ett ironiskt yttrande pekar mot ett specifikt språk-
ligt objekt, det kan handla om en hel diskurs, en allmän föreställning eller 
gemensamma upplevelser (Clift 1999, s 525 f). Att se ironi som ett ageran-
de, där talaren spelar ett slags roll har också brister. Ett ironiskt yttrande 
kan beskrivas som spelandet av en roll, men talaren  kliver samtidigt ur sin 
egen karaktär (eller andra talarroller). Det kan också vara svårt att klart 
urskilja vilken roll ironisatören spelar – det kan till exempel handla om ett 
konglomerat av diverse allmänna föreställningar. Den ekande kvalitén, 
liksom orienteringen mot en publik finns definitivt där, menar Clift (1999, 
s 529 f), men hon bygger vidare på förståelsen av fenomenet genom att 
tillföra begreppen inramning, fotarbete och sekvensiell organisation i ana-
lysen av ironi. Inramning och fotarbete bygger på Goffmans (1986)[1974] 
analyser av de strategier människor använder för att rama in sina hand-
lingar så att de kan förstås på olika sätt. Goffman skiljer mellan olika rol-
ler som etableras i ett yttrande och hur en talare meddelst ’fotarbete’ kan 
förflytta sig mellan dessa roller. Rollerna utgörs av animatören, (den som 
faktiskt uttalar ett yttrande), författaren (det vill säga upphovsmannen till 
orden, vilken kan skilja sig från talaren – till exempel när något citeras) 
och den ansvariga (den som omhuldar värderingen i det sagda, Goffman 
1974, kap 3). Möjligheten att skapa förändringar i relationen mellan dessa 
roller utgör ett medel för en talare att göra olika positioneringar. I en ny-
hetsintervju kan en journalist till exempel citera andra källor för att avsäga 
sig ansvaret för kontroversiella utsagor. Clift hänvisar här till Clayman 
(1992, s 196) som visat att ett samarbete måste göras mellan deltagarna i 
ett samtal för att ett en talares åberopade perspektiv skall kunna etableras. 
Ett talares intagna perspektiv är alltså resultatet av ett kollektivt samspel. I 
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exemplet nedan kan en aspekt av nyhetsintervjuns diskurs ses där en repor-
ter i en intervjusituation måste göra ett arbete för att leva upp till förvänt-
ningar om objektivitet och samtidigt inta en utmanande position gentemot 
den som intervjuas (Clift 1999, s 532, Clayman 1992, s 196). 

 

(2.8) Clift 1999, s 592 

(6) Interview (On ”The World at One,” BBC Radio 4, 17.1.93; debate on the Calcutt report on privacy 
and the media. KC is the Home Secretary, Kenneth Clarke; B is the interviewer, Nick Clarke, who has 
just asked him a question) 
1    KC I think that Calcutt and others who are foa:ming on in the way that you:’re  
 f:oaming on- [ 
2    NC   →                      [I’M only trying to represent the foaming,= 
3    KC   → =W(h)ell in that case you’re doing it very adequately. 
4    NC   → Thank you. 
5    KC I think they’re… 
 

Genom att påstå att intervjuaren ’tågar på’ i samma ordning som de källor 
han borde återge objektivt, anklagar Kenneth Clarke reportern för att vara 
lierad med dessa källor. Reportern bemöter denna anklagelse i rad 2 ge-
nom att markera att han endast animerar åsikter som redan framförts av 
andra aktörer. Kenneth Clarkes yttrande på rad 3 befäster det anspråk på 
neutralitet som reportern gjort. Exemplet avtäcker också den vardagliga 
föreställningen rollerna animatör och ansvarig förutsätts konvergerar hos 
avsändaren av ett yttrande. Formella situationer kan som visats ha andra 
förutsättningar. 

   Skillnaden mellan vardagliga samtal och de situationer som beskrivits 
för skådespelare och intervjuare består dock i att ironisatören i vardagliga 
situationer endast gör anspråk på en distinktion mellan animatör, författa-
re eller ansvarig. I själva verket innehar talaren alla tre rollerna (Clift 1999, 
s 532 f). Medan journalistens neutrala fotarbete är utformat för att genom-
föra citat av andra röster, innebär en talares fotarbete i samband med ironi 
en inramning av det egna talet. Två dimensioner av mening närvarar där-
med i yttranden – en inre och en yttre, där den senare inramar den förra. 
Två meningsaspekter måste uppfattas samtidigt för att ironi skall kunna 
fungera. En dimension utesluter alltså inte den andra, utan den ena dimen-
sionen behövs för att den andra ska bli begriplig (Clift 1999, s 532 f). 

 

(2.9) Clift 1999, s 526 

(4) Yugoslavia (S has asked G if he has been to Turkey; this was recorded when the civil war in the 
former Yugoslavia was just beginning) 
1    Gus I was nea:r once but I went to Yugoslavia instead. (1) Uh:m, 
2 (1) 
3    Sarah ºghmmº. (.) I’d steer clear of that, (.) (as well [now), 
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4    Gus                                                                       [we::ll this was when it was 
5    Gus   → [(reasonably) peaceful (1) ↑PEA:ceful: 
6    Jo [yeahhe he he 
7    Gus   → (1) uh:m socialist people, 
8    Sarah hehehehe 
9    Gus right (.) uh, 
10 (1) 
11  Jo      → huhuh as they a:re, (1) [hehehe? 
12  Gus                                     [with deep- deep fraternal bonds, 
13 (1) 
14  Sarah yeah that’s [right 
15  Gus                   [betwee:n the uhm (1) [separate but equal republics, 
16  Sarah indee:d. 
17 (2) 
18  Sarah or so we thou:ght 
19 (.) 
20  Gus ye:s. (0.2) Well ↑that’s what they used to say, 
21  Sarah ye::s. 

 
Det ’fredliga socialistiska folket med djupa broderliga band mellan de olika 
men jämlika republikerna (peaceful socialist people with deep fraternal 
bonds between the separate but equal republics)’ låter som propaganda 
med en citerande kvalité. Jos och Sarahs skratt och medhåll (4:11 och 
4:14) stämmer in i samtalsutdragets ironiska anslag och visar att de förstår 
Gus tal som just ironiskt. En förståelse som Gus ratificerar på rad 4:20 
(that’s what they [folket eller deras självutnämnda representanter] used to 
say) med sitt yttrande som gör hans tidigare tal till ett citat. Vid uttalandet 
av det andra peaceful markerar Gus att han inte talar med ’sin egen’ röst 
utan med någon eller flera andras. Det framgår av att han efter tystnaden 
om en sekund gör ett klart artikulativt skifte i uttalet av PEA:ceful. Gus 
återanvändning av ordet med särskilt tryck på den första stavelsen marke-
rar skiftet till en annan typ av artikulation – den känslomässigt markerade 
abstrakta idealiseringen särskiljer detta tal från det omgivande som någon-
ting citerat snarare än hans författat av honom själv (Clift 1999, s 526). 
Just trycket på det andra peaceful åstadkommer ett skifte i fotarbetet och 
detta skifte ger uttalandet dess citerande karaktär. Ironisatören (Gus) för-
nekar därmed skenbart författarskapet till det som sägs (det tillskrivs istäl-
let kommunistisk dogma eller propaganda) och han gör endast anspråk på 
animatörsrollen (Clift 1999, s 533). Gus gör inget öppet försök till att ta 
avstånd från vad han säger (som reportern i exempel 2.8) och spelar där-
med implicit på den allmänna förväntningen att han är uppriktig. Med 
hjälp av skiftet i fotarbetet gör yttrandet alltså anspråk på en distinktion 
mellan rollerna animatör, författare och ansvarig. Med fotarbetet ramar 
ironisatören in vad som sägs och blir ansvarig från en yttre ram, eller ett 
yttre meningsperspektiv (Clift 1999, s 533). Exemplet visar också hur en 
diskurs (kommunistisk propaganda) kan ekas i ironiska yttranden. 
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Centralt för ironi är att skapade förväntningar inte infrias genom ett 
slutligt skifte i anslaget i en ironisk handling (Clift 1999, s 536). I ett sam-
tal byggs dessa förväntningar upp under en sekvens i talet och skiftet i 
anslaget genomförs med fotarbetet. Svaret på uppmärksammad ironi bru-
kar bestå av skratt och/eller en vidare utbyggnad av ironin (som i exemplet 
Yugoslavia), båda dessa handlingar accepterar skiftet i fotarbetet och utgör 
samtidigt medhåll till den implicita värdering som framträder genom ironin 
(Clift 1999, s 538). Ironi utgör på så vis en särskild resurs som kan utnytt-
jas av talaren för att uttrycka värderingar som hon själv inte vill stå för. 
Känsliga eller annars förbjudna ämnen kan därmed hanteras. Evalueringar 
är alltså implicita i inramningen som karaktäriserar ironi där inramningen 
tjänar till att bjuda in observatören/publiken att dela ironisatörens perspek-
tiv. Denna implicita inbjudan kan kännas igen dels på grund av utform-
ningen av turen, dels på dess sekvensiella placering. 

Enligt Clift (1999, s 539 f) presenterar ironi, liksom humor, ett dubbelt 
perspektiv där två inkongruenta världar talas fram. En extraordinär värld 
(hur saker och ting kunde eller borde vara) delas tillfälligt mellan deltagar-
na för att sedan ställas mot den vardagliga, eller den befintliga verklighe-
ten. Clift framhäver dock att den åberopade distinktionen mellan anima-
tör, författare och ansvarig alltid närvarar i ironi – därför att orimligheten i 
den värld som invokeras annars skulle innebära att uppriktigheten hos 
talaren skulle betvivlas. 

“In seeking reassurance regarding something ludicrously obvious, the ironist in-
vokes an alternative world where these certainties are not so certain. The alterna-
tive world proposed by irony is thus characterized by the expression of doubt 
where there should be certainty […], or the expression of certainty where there 
should be doubt” (Clift 1999, s 540). 

Clift diskuterar vidare en grundläggande egenskap hos ironi som består av 
en skenbar sekvensiell diskontinuitet – detta gäller dock endast på det in-
nehållsliga planet. I hennes material görs ironiska turer i regel på en plats i 
samtalet där en evaluering förväntas. En sådan plats kan till exempel vara 
när en historia avslutas, där det finns utrymme för förväntad uppskattning 
(Clift 1999, s 541, se också Schegloff 1984). Tillsammans försäkrar berät-
taren och mottagaren på denna plats i talet att mottagaren visar hur histo-
rien har förståtts. 

Ironiska evalueringar kännetecknas alltså av att innehållsligt förefalla 
störa eller avbryta ett förväntat förlopp i en sekvens, men den sekvensiella 
platsen de görs på ger ändå kontinuitet i samtalet. Handlingen passar alltså 
in strukturellt i en aktivitet. En spänning föreligger därmed mellan plats 
och språkligt innehåll (item). Den skenbara diskontinuiteten bidrar till att 
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synliggöra inramningen och på så vis kan ironin identifieras. I de fall där 
ironin missuppfattas kan det bero på att den dåliga matchningen mellan 
plats och språkligt element inte är så uppenbar. Detta hänger bland annat 
ihop med det faktum att en ironisatörs attityd inte alltid på förhand har 
annonserats (Clift 1999, s 542).  

Inramningen av ironin synliggörs alltså mer utifrån förväntningar på 
vad som konstituerar en passande nästa tur, snarare än konventionalisera-
de paralingvistiska ledtrådar, till exempel tonfall, röststyrka eller stilise-
rande kvalitéer (många språkforskare har förgäves försökt fånga och sys-
tematisera dessa, Clift 1999 s 542 f). Den vanliga föreställningen att ironi 
karaktäriseras av lingvistiska eller paralingvistiska markörer på överdrift 
per se stämmer därmed inte riktigt. Dessa markörer används endast när en 
ironisk tur är explicit överbyggd. Den skenbart dåliga matchningen mellan 
språkligt element och plats tjänar alltså till att åstadkomma den specifika 
aktiviteten evaluering.  

Förståelsen av fenomenet ironi som det beskrivits ovan kan kopplas 
ihop med en rad inslag i klassrumssamtalet. Ironi är ett sätt att uttrycka en 
värdering. Värderingen, eller evalueringen är en handling som är av stor 
betydelse i klassrummet, eftersom den hänger ihop med lärarens talarrät-
tigheter. Ironi genomförs också genom nyttjande av flera samtidiga me-
ningsnivåer (en yttre och en inre) i ett yttrande. Detta fördjupar förståelsen 
av språkets dubbeltydighet – ett fenomen som framträder särskilt väl i 
klassrumssamtal (Candela 1999, s 161) och som undersöks i avsnitt 6.2. 
Ironi rymmer till sist också ett inslag av uppträdande där både ironisatö-
rens agerande och aktualiserade deltagarstrukturer som har gemensamma 
drag med teater (Clift 1999, s 539) närvarar.  

Den uppträdande kvalitén i kombination med ekande av lexikala ele-
ment är drag som går igen i många elevernas handlingar i klassrummet. I 
det följande ges en teoretisk bakgrund till analysen av hur eleverna engage-
rar sig i klassrumsaktiviteter och utnyttjar poetiska aspekter i språket. 

2.3 Performans och poesi i klassrummet 
Performance kännetecknas av att vara kreativt, realiserat, uppnått (Duranti 
2008, s 24 ff, jfr Hymes 1981, s 81) och det förekommer inte bara i konst-
närliga sammanhang utan också i vardagliga situationer. Goffmans 
(1990)[1959] dramaturgiska metaforer inklusive begrepp som skådespela-
re, scen, bakgrund och förgrund understryker vardagslivets dramaturgi. En 
viktig skillnad mellan vardagen och teatern är dock att vardagen vanligen 
innebär inslag av improvisation (Duranti 2008, s 16, jfr Palmer & Janko-
wiak 1996, Sawyer 1996). Den som gör performance är föremål för andras 
värderingar. Till skillnaden från de på teatern iscensatta improvisationerna 
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finns det inget manus att ugå ifrån i det vardagliga livet och den vardagliga 
aktören löper ständigt risken att göra fel och bli negativt bedömd av sin 
publik. Bourdieu (1977) underströk närvaron av det oförutsägbara, okän-
da i mänskligt handlande, där spänning och osäkerhet kan närvara i olika 
faser av ett kommunikativt utbyte. I klassrummet finns inte bara risken för 
att bli negativt bedömd av klasskamraterna utan också för sanktioner från 
lärarens sida, eftersom handlingar gjorda som performance ofta utmanar 
lärarens agenda. Emellanåt kommer i avhandlingen ordet ’uppträdande’ att 
användas – det skall då förstås som en synonym till performance. 

Eleverna använder ofta delar av tidigare tal eller händelser i plenarsam-
talet som material för dessa handlingar och bygger vidare på det genom att 
använda språkets poetiska egenskaper. Lindström (u u) och Lundström 
(2010) har beskrivit hur elever kan parasitera på element i lärarens tal för 
att göra nya initiativ i samtalet som står mer eller mindre i opposition mot 
lärarens agenda. Initiativen anpassas efter plenarsamtalets framträdande 
strukturer och kallas för utspel. Denna term kommer hädanefter att tilläm-
pas och avser då elevhandlingar med drag av performance, en utmanande 
nyans och som nyttjar strukturer eller element i plenarsamtalet. 

Rampton (2006) har studerat samtal på en förortsskola och en inner-
stadsskola (se också Rampton & Harris 2010). Förortsskolan har bättre 
renommé och ett upptagningsområde med högre social status. Innerstads-
skolan tar istället emot många elever från arbetarklassområden och dras 
med problem vad gäller till exempel ordning och betygsnivåer (Rampton 
2006, s 42-44). En rad myter existerade på innerstadsskolan bland lärarna 
om orsaker till elevernas beteende. Till dessa hörde att eleverna hade svå-
righeter att lyssna eller koncentrera sig, att de inte deltog i lektionerna eller 
att de var svagare begåvningar. Dessa myter, menar Rampton, kan som 
bäst ses som endast partiella förklaringar, eller så är de direkt felaktiga 
(2006, s 88 f). Rampton beskriver elevers deltagande i vad han kategorise-
rar som det ’oordnade klassrummet’ (se nästa avsnitt) som ett hyperenga-
gemang. Eleverna är ofta inriktade mot språkets poetiska aspekter, per-
formativitet och en orientering mot kommunikativa handlingars form i sig. 
Enligt Rampton är eleverna mycket uppmärksamma mot strukturer i det 
gemensamma samtalet (2006, s 88 f). De är emellertid inte alltid orientera-
de mot att bygga vidare på det intellektuella akademiska innehållet i talet, 
utan fokuserar istället mot språkytan och det omedelbart nära i interaktio-
nen. Eleverna visar därmed ett slags överdrivet engagemang i samtalet vil-
ket ofta är inriktat mot språkets poetiska kvalitéer (i form av parallellis-
mer). Läraren är med Ramptons ord mer fokuserad på det akademiska 
innehållet i talet till skillnad från eleverna. Eleverna behandlade istället ofta 
yttranden de precis hört som en möjlighet för en lingvistisk omkodning, 
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där de producerade sekvenser som karaktäriserades av parallellismer (upp-
repningar med kontrast). Eleverna plockade dessutom ofta upp delar av 
klassrummets ordinära tal och gjorde om dessa till nya former som på ett 
iögonfallande sätt skiljde sig från det urspungliga talet. Ofta var de omar-
betade formerna inkongruenta i den omedelbara kontexten (Rampton 
2006, s 58). Elevernas bidrag anslöt inte till det propositionella argument 
läraren visade sig orienterad mot att bygga under lektionen, utan tog av-
stamp i den poetiska snarare än den referentiella potentialen hos orden de 
reagerade på (Rampton 2006, s 58): 

 

They [the students] also apprecetively recycled anomalous utterances – musical 
blurts, bits of German, incongruous back-channeling obtuse comments – iconically 
revivifying a comic or dramatic moment, savouring some aspect of the very here-
and- now, attending precisely to the “felicities or infelicities of the presentation” 
[…]. These ‘echoings’ (which also normally involved some contrast with the repeti-
tion) were often performed with a half-laugh, co-constructing the salience, memo-
rability, amusement value of the original. (Rampton 2006, s 58) 

 
Rampton (2006, s 61) menar att dessa parallellismer eller ekande yttranden 
visar att studenterna följde det gemensamma klassrumssamtalets förlopp. 
Elevernas handlingar stoppade dock upp ett momentum i lektionen. De 
kunde hålla fast vid och fortsätta bearbeta element i yttranden bortom all 
igenkänning och på så vis förhindra den lärarledda undervisningens pro-
gression. Yttrandena markerade ett intresse för att prioritera konstnärligt 
uppträdande som ett alternativ till den officiella lektionen (Rampton 2006, 
s 61 f). Därvid markerades yttranden och ramades in så att de objektifiera-
des, ställdes till allmänt beskådande (Rampton 2006, s 62). Med hjälp av 
repetitioner med kontrast placerade eleverna sig tillfälligt i rampljuset där 
de kandiderade för bekräftelse på sin kvicktänkthet och humor – bekräftel-
sen gavs i sin tur genom ekandet, där publiken fullgjorde sin del i skådespe-
let. Med en term lånad från musikalisk diskurs beskriver Rampton elever-
nas beteende som karaktäriserat av en kontrapunktisk estetik (där två sam-
tidiga melodier spelas spegelvänt från varandra; om en melodi går upp går 
den andra ned) som drar bort från lektionens formella krav på intellektuell 
relevans. Elevernas nöje intensifierades genom utbroderingar av yttranden i 
det gemensamma samtalet (Rampton 2006, s 62 f). Rampton tillämpar 
teorier formulerade av Focault och ser elevernas hyperengagemang som 
subjektets anarkistiska uppror mot den institutionella makten som talas 
fram i klassrummet (Focault 1977, 1980, Rampton 2006, s 88 ff). För att 
följa upp detta resonemang följer härnäst en teoretisk bakgrund om be-
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greppet makt i klassrummet, hur det kan förstås utifrån icke-strukturella 
kategorier och vad tidigare forskning har visat om makt i klassrummet. 
Innan en diskussion om auktoritet i klassrummet måste ett fenomen först 
presenteras som är centralt i klassrummets organisation och som konstitue-
rar dess roller – IRE-sekvensen. 

2.4 IRE-sekvensen 
IRE-sekvensen är en speciell, tredelad sekvensiell organisation som är 
mycket vanlig i klassrum (se van Lier 1994, Nassaji & Wells 2000 och 
Nikula 2007). Strukturen är väl beforskad och har gått under flera namn i 
olika studier; McHoul (1978) identifierade den som Question-Answer-
Comment, Sinclair & Coulthard (1975, 1992) använde begreppet IRF 
(Initiative-Response-Feedback), Lemke (1990) benämnde den senare triadic 
dialog och Arminen (2005) i sin tur pedagogic cycle. IRE myntades av 
Mehan (1979a, b), där förkortningen står för Initiative-Response-
Evaluation (initiativ-respons-evaluering) – en benämning som här fortsätt-
ningsvis kommer att användas, liksom ordet evaluering. Med det avses en 
värdering som är gjord utifrån en lärarposition.  

Sekvensens tre led utgörs av ett inledande initiativ gjort av läraren, följt 
av en respons från en elev, som i sin tur följs av en respons från läraren. 
Exempel 2.11 nedan visar hur IRE-sekvensen (det undre utdraget i exemp-
let) skiljer sig från frågor i vardagliga samtal (det övre utdraget i exemplet). 
Istället för en kvittens i den tredje turen i det vardagliga samtalet, vilken 
manifesterar att ny information har erhållits av den frågande, så görs en 
evaluering av den frågande (läraren) i den pedagogiska diskursen. 

 

(2.11) Lee 2007, s 1205 

Ursprungligen från Mehan 1979b 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Den frågande, läraren, etablerar med evalueringen i det tredje ledet att den 
initierande frågan inte sökt ny information. Evalueringen gör istället det 
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tidigare erhållna svaret till ett korrekt sådant. Till skillnad från vardagliga 
samtal blir frågan en resurs för att ta reda på vad den tillfrågade vet eller 
kan snarare än att inhämta ny kunskap (Levinson, 1988).  

IRE-strukturen konstituerar klassrumsinteraktion som en särskild insti-
tutionell diskurs. När den genomförs manifesteras de speciella deltagarrol-
ler och funktioner som hänger samman med den (jfr Mehan 1979a, kap 4, 
Arminen 2005, kap 5, Heritage & Clayman 2010, s 27 f). Flera kvantitati-
va studier har gått ut på att katalogisera vilken typ av frågor som kan inle-
da en IRE-sekvens och sedan försökt bedöma hur pedagogiskt effektiva de 
är (se Brock 1986, Dillon 1990 eller Lynch 1991). Andra studier har for-
mellt klassificerat vilka funktioner den tredje turen har – som t ex evalue-
ring, feedback eller uppföljning (se Barnes 1992, Carlsen, 1991, Cazden 
1988, Nassaji & Wells 2000, Wells 1993). Sådana, ofta etiketterade som 
diskursanalytiska (DA) ansatser tillskriver kvalitéer i själva IRE-sekvensen 
eller dess olika delar som konstanta. Medan andra studier istället har pekat 
på att IRE-sekvenserna karaktäriseras av en flexibilitet efter och anpass-
ningsbarhet till den direkta lokala kontexten, där de kan användas på 
många olika sätt av deltagarna. För att förstå det pedagogiska arbete en 
lärare gör måste dessa aspekter beaktas – vilket möjliggör en förståelse för 
dynamiska aspekter av deltagarnas handlingar i klassrummet (Lerner 1995, 
Seedhouse 2004, Markee & Kasper 2004, Markee 2000, Hellermann 
2005, Lee 2007 och Niemelä 2008). Här har Lee (2007) visat att den tredje 
turen inte bara behandlar elevers svar. Den visar också att läraren gör ett 
tolkande arbete utifrån elevens svar, samtidigt som en relation upprätthålls 
i yttrandet till den första turen som initierades av läraren. Läraren tolkar 
och anpassar sig alltså efter den andra turen.  Med en återanknytning till 
den ursprungliga frågan kan läraren också driva interaktionen framåt på 
många olika vis med evalueringen som verktyg (se också Seedhouse 2004).  

Kääntä (2010) har också studerat förkroppsligade praktiker i samband 
med IRE-sekvensen och visat hur deltagarna tillsammans skapar den, där 
talare kan modifiera sitt tal när det pågår i relation till de andra deltagar-
nas icke-verbala orientering eller tidigt intervenerande återkopplingssigna-
ler. Det är alltså missvisande att söka fånga strukturella kvalitéer eller pa-
rameterar i IRE-sekvensen eftersom det är ett omöjligt projekt att få fatt i 
en fast betydelse eller funktion. IRE-sekvensens inneboende funktioner kan 
därmed inte studeras (Lee 2007). Det tredje ledet i en IRE-sekvens är där-
emot en viktig plats att undersöka i interaktionen eftersom detta i en kon-
textkänslig analys synliggöra många sammanhang och det arbete som görs 
i klassrummet:  
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[…] the teacher’s third turn is a situated accomplishment made out of a diverse 
array of interactional resources, for example, the Identity of the participants, the 
contextual backgrounds that constantly renew themselves, the knowledge and skills 
of those people who are involved, and other circumstantial factors. […] It is in the 
production of the third turn that students’ answers are evaluated, questions are 
reformulated, rules are enforced, and errors are corrected. (Lee 2007, s 1226)  

Den tredje turen, eller evalueringen, är alltså centralt förknippad med lära-
rens talarroll och det arbete läraren gör i undervisningen. Rätten att evalu-
era och att kunna initiera och genomföra IRE-sekvenser har i tidigare 
forskning visats höra till lärarens speciella talarrättigheter i klassrummet. 
Dessa rättigheter bidrar till att skapa en auktoritär position. I det som föl-
jer kommer frågan om makt och auktoritet i klassrummet att vidare följas 
upp. 

2.5 Makt i klassrummet 
En stor del av den tidigare forskningen har präglats av ett antagande om 
att ett maktförhållande finns inskrivet i skolsamtalet på förhand (se 
Thornborrow 2002, s 113). En del tidigare teoretiker har menat att lära-
rens makt och auktoritet, liksom respektive deltagares rättigheter struktu-
reras utifrån kraven i läroplanen. Thornborrow (2002, s 115) invänder 
mot detta och menar att studier av klassrumsinteraktion inte bör utgå från 
att olika roller har inneboende specifika repertoarer eller pre-existerande 
strukturella förhållanden. Istället bör klassrumsstudier fokusera på evidens, 
det vill säga vilka resurser respektive deltagare nyttjar. 

Klassrummet har jämförts med Foucaults teoretiska metafor av makt 
som ett nät (Manke 1997). Makten ägs inte av någon speciell person, utan 
utövas, upplevs och motsätts konstant av alla sociala aktörer inbegripna i 
nätet (jfr Foucault 1980, s 39, 1977, s 170-194). De maktförhållanden som 
råder i klassrummet konstrueras alltså gemensamt av samtliga deltagare. 
Lärare har visats använda olika diskursiva resurser, som det inkluderande 
pronomet ’vi’ vid direktiv, tillrättavisningar i indirekt form (”it is really 
better if desks are tidy”) eller genom att använda artighetsmarkörer (Man-
ke 1997, s 78). Detta görs inte enbart för att minska social distans eller för 
att stärka elevers självkänsla. Dessa tilltalsval bidrar också till att skapa 
den gemensamma pakt som krävs för att den pedagogiska verksamheten i 
klassrummet överhuvudtaget ska fungera. De diskursiva strategierna mins-
kade risken för konfrontationer som riskerar att rasera den ordnade miljö 
som utgör förutsättningen för undervisning och lärande (Manke 1997). 

En studie av Thornborrow (2002, s 117-131) har vidare visat att elever 
kan göra motstånd mot lärarens agenda på olika vis i klassrumsdiskussio-
ner och att de har därmed inflytande över helklassamtalet. De diskussioner 
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hon undersöker skiljer sig förvisso från de diskursiva mönster instruktioner 
uppvisar, där de senare utgör en mer reglerad aktivitet. Thornborrow 
sammanfattar: 

Although teachers may nominally occupy a role in the classroom which is institu-
tionally inscribed as powerful, in practise this role can be very effectively resisted 
and challenged by pupils and made difficult to sustain in a disruptive classroom 
where class members may be more concerned with displaying onco-operative strat-
egies. (Thornborrow 2002, s 131) 

I senare studier har en skillnad mellan det ordnade, eller mer traditionellt 
beskrivna klassrummet och det i senare forskning allt mer framträdande 
oordnade klassrummet diskuterats (Rampton 2006, Rampton & Harris 
2010). I det ordnade klassrummet kan lärarna i allmänhet tala till klassen 
under längre perioder, utan att störas eller distraheras av eleverna. IRE-
sekvenser kan genomföras utan motstånd. I det oordnade klassrummet är 
det istället i regel svårt för läraren att använda sin röst för att utveckla ett 
ämne fritt från avbrott eller distraktioner. Elever talar ofta med varandra 
om andra saker medan läraren försökte tilltala dem. Många självvalda 
talare fäller kommentarer som kan höras tvärs över klassen – i konkurrens 
med vad läraren talar om. IRE-sekvensen kan inte heller genomföras utan 
motstånd (Rampton 2006, s 42). I det oordnade klassrummet har eleverna 
agens (inflytande) i plenarsamtalet och kan bestrida lärarens utsagor, vär-
dera andra elevers svar på lärarens frågor eller utmana lärarens kommenta-
rer på elevernas uppförande. De kan också tillrättavisa sina klasskamrater. 

Det vore en överdrift att hävda att auktoriteten i det oordnade klass-
rummet är helt jämnt fördelad mellan eleverna och lärare. Läraren har 
trots allt en del att säga till om. Maktsituationen kan snarare beskrivas 
som till viss del pluraliserad (Rampton 2006, s 55). Detta utgör ett annat 
förhållande än vad som råder i det ordnade klassrummet, där IRE-
sekvensen kan genomföras oproblematiskt. Därav benämns det ordnade 
klassrummet också som IRE-klassrummet. Rampton (2006) ser maktför-
hållandena i klassrummet som att deltagarna tillsammans konstruerar as-
symetrier som hänger ihop med det institutionella sammanhang de befinner 
sig i. IRE-sekvensen utgör en av maktens ’disciplinerande tekniker’ och 
motståndet eleverna gör som ’subjektets anarkistiska uppror’. Begreppen är 
hämtade från Focaults teorier om att makten i det senmoderna samhället 
inte ligger hos en enskild instans. Makten konstrueras och skriver in sig i 
den dagliga interaktionen och i relationerna mellan människor. Maktens 
disciplinerande tekniker verkar instrumentellt i detta. Upproret mot denna 
form av makt präglas av en ideologilöshet, det är inte riktat mot någon 
eller något särskilt och det syftar inte till att iscensätta en vidare revolt. Det 
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ter sig mer som en direkt reaktion mot den disciplinering som subjektet 
utsätts för (Ramtpon 2006, s 88 f, Focault 1980, s 39, 1977, s 170-194).  

En presentation av IRE-sekvensen och hur det ordnade eller traditionel-
la klassrummet beskrivits i tidigare forskning är emellertid nödvändig för 
att förstå på vilka punkter det oordnade klassrummet skiljer sig från det 
ordnade. Detta för att dels ge en bredare bild av Ramptons diskussion, 
men också en bakgrund till hur elklassrummet och frågor om makt kan 
förstås. Tillträde till talutrymmet och genomförande av evalueringar är 
centrala fenomen i sammanhanget, eftersom detta utgör resurser när 
asymmetrier talas fram i klassrummet. 

2.6 Från IRE–klassrummet till det oordnade klassrummet 
Framåt millenieskiftet började en ursprungligen tämligen schematisk bild 
av klassrumssamtalets strukturer att ifrågasättas (Nuthall 1997) och ut-
vecklas till en mera komplex där elevernas handlingar också uppmärk-
sammades i analyserna. Sahlström (1999) inkluderade elevers handlingar i 
sin studie och särskiljde bänksamtal från klassrummets kollektiva, gemen-
samma talutrymme. Bilden av det traditionella IRE-klassrummet är till viss 
del en effekt av tidigare forskningsperspektiv. Läraren och dennes hand-
lingar har där satts i centrum. Det i senare forskning synliggjorda oordnade 
klassrummet kan emellertid också återspegla samhällsförändringar (Ramp-
ton 2006, s 89 f). Det traditionella IRE-klassrummet kännetecknas av att 
IRE-strukturen kan genomföras ostört av läraren. Läraren har med detta 
särskilt tillträde till talutrymmet och rätten att evaluera andra deltagares 
tal och handlingar, samtidigt som elevernas handlingsutrymme begränsas. 
Detta utgör ett asymmetriskt förhållande (Rampton 2006, s 87 ff). 

     Den övergripande samtalsstrukturen under föreläsande aktivitet i 
plenarsamtal (Sahlström 1999, kap 3, 4) utgörs av parterna ’helklass’ och 
’lärare’. Denna konstellation har tidigare beskrivits av Philips (1972) som 
en där de olika parterna har olika rättigheter när det gäller vilka kommu-
nikativa resurser som kan användas, tillträde till talutrymmet och val av 
näste talare. I tidigare forskning porträtteras oftast läraren som den som 
har rätten att utse näste talare (t ex Philips 1972) och den som kontrollerar 
och leder aktiviteten framåt. Flera studier har beskrivit hur lärare etablerar 
en situation där de andra deltagarna blir ett gemensamt kollektiv (Lerner 
1993, 1995). I det ordnade klassrummet hör det till lärarens rättigheter att 
börja tala fritt som självvald talare, fördela ordet, bestämma samtalsämnet, 
avbryta och omfördela turer som bedöms som irrationella i samband med 
ämnesvalet och ge fortlöpande kommentarer på vad som sägs och menas. 
Läraren skapar på så sätt koherens mellan olika sekvenser under lektioner-
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na (Edwards & Westgate 1994, s 40, 46, Mehan 1979a, b, 1985, Cazden 
1988). 

Evalueringen är en resurs i detta och starkt förknippad med lärarens 
pedagogiska uppdrag och identitet. I och med lärarens rättighet att evalue-
ra svaren tillskrivs läraren en starkare kunskapsposition (K+) jämfört med 
elevens (K-, Heritage & Clayman 2010 s 27 f). Exemplet nedan visar hur 
denna asymmetri kan te sig. I utdraget försöker läraren få en klass som har 
läst en dikt (Hodgson, Time, you Old Gypsyman, 1917) att förstå vad 
dikten symboliskt handlar om – tiden. 

 

(2.12) Heritage & Clayman 2010, s 27 

(9) [Gypsyman:3] 
1 Tea: Okay (.) now then (.) has anyone anything to say (.)  
2 What dýou think this poem’s all about? 
3 (2.9) 
4 Tea: Miss O’Neil? 
5 Stu: The uh:m gypsyman they want him to stay one more day  
6 longer. 
7 Tea: The gypsyman they want him to stay one day longer,  
8 (.) Don’t be afraid of making a mistake, if you’ve  
9  got any thoughts you put your hand up. =No-one’s  
10  gonna laugh at ya.=I shall be very grateful  
11 for anything you have to say. Miss O’Neil said it’s a 
12 poem about a gypsyman (.) an’ somebody wants him to 
13     → stay. (0.3) Any other ideas.=She’s not right. 
14 (3.1) 
15 Tea:→ That’s the answer I expected but she’s not right. 
16 (0.9) 
17 Tea: Kate my love what are your thoughts? 
18 (4.3) 
19 Tea: Mister Williams? 
20 (2.5) 
21 Tea: Don’t be frightened don’t be frightened. This is a- 
22 Not an easy poem. (1.3) Miss Cotrell my dear, 
23 Stu: They want him to com:e (1.0) just come away they  
24 want him to come and stay [with them. 
25 Tea:                           [Uhr who- they want who to 
26 come? 
27 Stu: The gypsy. 
28 Tea: The gypsy. You say(.) we are talking about a gypsyman. 
29 (1.1) 
30 Tea: You arn’tcha? 
31 Stu: ((nods)) 
32 Tea:→ Well we’re not. (1.1) We are not talking about a 
33 gypsy living in a caravan, (.) Not really. They- 
34 the- the word gypsyman is there and the caravan 
35 etcetera etcetera etcetera. (.) But (.) her this 
36 is not really what the poem is all about. 
 ... 
 ... (Six lines Omitted) 
 ... 
43 Tea:  Mister Roberts. 
44 Stu: Could it be some kind of- pickpocket or something- 
45 always on the move so he doesn’t get caugh[t 
46 Tea:→                                           [No:: it 
47 is not a pickpocket pocket-on the move.(.)Mister Amos? 
48 Stu: Is it about a bird that flies around. 
49 Tea: About a:? 
50 Stu: A bird that flies [around 
51 Tea:→                   [A bird flying around.=No, 
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Lärarens kunskapsövertag är så stort att eleverna på rad 44 och 48 formu-
lerar sina svar som gissningar, utformade som frågor, eleven på rad 31 vill 
inte heller verbalt backa upp sitt svar (Heritage & Clayman 2010, s 28). I 
exemplet framträder IRE-sekvensens permutabla karaktär (något som ock-
så gäller för frågor i vardagliga samtal). Med detta menas att sekvensen 
kan byggas ut på olika sätt, det kan fogas in mellansekvenser och göras 
expansioner före och efter sekvensen. Mehan (1979a, s 92) Lemke (1990, s 
8) visade vidare att expanderingar eller utbyggnader som kan göras före- 
och/eller efter själva IRE-sekvensen kan förbereda eleverna för en kom-
mande aktivitet eller parafrasera erhållna svar inför hela klassen (rad 28 i 
exemplet). Niemelä (2008) skriver i samband med detta om komplexa IRE-
sekvenser.  

   Heap (1985) har beskrivit lärarens arbete under helklassamtal som 
skapandet av ett kumulativt allmänt protokoll, ett bygge som styrs av lära-
rens auktoritativa kunskapsposition13. IRE-sekvenser korrigerar yttranden 
så att deras innehåll passar in i detta bygge och skriver samtidigt in lära-
rens auktoritet i klassrummet (Rampton 2006, 56 f). Ett ordnat klassrum 
där detta arbete pågår obehindrat kännetecknar det ’traditionella IRE-
klassrummet’ (Rampton 2006, s 57). Debatten kring denna sekvens och 
den typ av klassrumssamtal som IRE-sekvensen kännetecknar är ideolo-
giskt tyngd och har ofta varit normativ. Det ordnade IRE-klassrummet är 
till exempel ett ideal som ofta eftersträvas i politisk debatt (Rampton 2006, 
s 86). När IRE-klassrummet inte etableras har många negativa värderingar 
kring elevers och lärares bristande kompetenser gjorts. Istället för värde-
rande, normativa studier eftersöker Seedhouse (2004) och Rampton (2006) 
en realistisk skildring av hur deltagarna faktiskt hanterar sina vardagliga 
liv i klassrummet. Utifrån ett sådant perspektiv framträder förekomsten av 
en annan typ av klassrum – det oordnade klassrummet (se avsnittet ovan, 
Rampton 2006, Rampton & Harris 2010). Detta klassrum måste förstås 
och beskrivas på sina egna villkor (Rampton 2006). 

   Som ett led i en mer nyanserad syn på vad som sker i klassrummet där 
också elevers handlingar synliggörs har Jones & Thornborrow (2004) på-
visat olika samtalsnivåer även under reglerade aktiviteter (Jones & Thorn-
borrow, 2004).  

 

                                                      
13 Ett protokoll som dessutom måste genomföras med både tajmning och disposi-
tion, där olika bitar av information måste ordnas i en följd så att de kan tillgodogö-
ras kognitivt av eleverna, enligt Erickson 1982. 
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(2.13) Jones & Thornborrow 2004, s 404 

 (1) South Wales, Session 11.1 (T 5 teacher) 
45 T: Dean 
46 Dean: yma ((“here”)) 
47 T: Nathan 
48 Nathan: yma 
49 T: Guillermo 
50 Guillermo: yma 
51 T: Reuben 
52 Reuben: ym 

 
I exemplet ovan utför deltagarna aktiviteten ’ta närvaro’. Centralt för akti-
viteten är de närhetspar vars första del utgörs av att läraren läser ett namn 
som står på klasslistan. Den förväntade andra delen, och vad som kan 
kategoriseras som legitimt tal i plenarsamtalet är det svar elever producerar 
när de bekräftar sin närvaro med svaret yma (walesiska för ’här’). Aktivite-
ten är hårt reglerad, det finns tydliga förväntningar på när deltagarna kan 
tala, hur mycket och vad de kan säga. En löst reglerad aktivitet utgör 
andra änden i ett spektrum är gruppdiskussioner som förs av elever utan 
lärarens närvaro (Jones & Thornborrow, 2004). Samtalsgolvet är då öppet 
(eller utformas av deltagarna som öppet) för flera deltagare att börja tala 
samtidigt, och vad som kan sägas är inte heller reglerat på samma vis som 
under närvarotagningen. Mellan dessa båda extrempunkter kan samtals-
golvet under olika aktiviteter utformas som mer eller mindre hårt reglerat. 

Utöver det legitima golv där lärarens agenda genomförs, finns också ett 
illegitimt golv som attraherar censur (Jones & Thornborrow 2004). I ex-
emplet nedan sanktionerar läraren viskande småprat med en tillsägelse, 
denna tillsägelse visar en orientering mot det samtidiga bänkpratet att ka-
tegoriseras som ’prat’ (chatting) vilket blir en form av illegitimt tal. 

 

(2.14) Jones & Thornborrow 2004, s 406 

 (4) South Wales, Session 4.1 
37 T: um can we stop the chatting please 
38 cos I can’t hear people’s responses [to the question 
39 Tariq: [cinio 
40 T: shh 
41 (.) 
42 Tariq: cinio 
43 T: thank you Tari 
 

I andra fall kan dock bänkprat förekomma utan att någon tillsägelse görs. 
Detta visar en orientering från lärarens att tolerera småpratet så länge det 
inte stör plenarsamtalet. 
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Candela (1999) har studerat lektioner i naturvetenskap i en mexikansk 
grundskola. Hon ifrågasätter liksom Thornborrow (2002) en syn som i 
tidigare studier av klassrumsinteraktion varit förhärskande, där lärarens 
handlingar satts i fokus och läraren har setts som den deltagare som haft 
makten att styra och kontrollera samtalet. Hon menar att omvända roller 
och interventioner visar att elever har makt att kunna påverka samtalet och 
styra det i en viss riktning.14 Candela har analyserat exempel där elever 
visar så hög grad av engagemang i lektionsmoment att de bitvis tar över 
lärarens funktioner i syfte att påskynda lektionens progression, eller söka 
klargöra problematiska frågor eller missförstånd. 

I en annan studie av Rampton (2006) finns liknande fall där elever eva-
luerar andra elevers handlingar. I exemplet nedan har klassen diskuterat 
Shakespeares pjäs Romeo och Julia. Mot Aruns yttrande, vilket backas upp 
av läraren (Mr N) vänder sig Hanif med en negativ evaluering. Exemplet 
visar att evalueringen är en plats på vilken institutionella identiteter både 
kan lösas upp och återetableras och att läraren är orienterad mot att så att 
säga patrullera dess gränser för att kunna återetablera sin identitet. 

 

(2.15) Rampton 2006, s 54  

I en diskussion om varför Romeo och Julia dog. Hanif har hävdat att Romeo och Julias 
kärlek varit för mesig. Rampton markerar de fenomen han vill peka ut i transkriptionerna 
med fet stil, jag behåller denna i de exempel som följer. 

Extract 2.11 (n14’15’:909) 
ARUN (it be’d like they’re sort of like) love survive in      
   this sort of environment 
MR N their love couldn’t sur┌vive in that sort of 
                        │       environment= 
HANIF                        └WHAT A LOA:D OF RU:BBISH 
MR N =that’s a nice phrase ((:referring to Arun’s 
 formulation)) 

 

Exemplet visar hur auktoritet pluraliseras i klassrummet. Lärarens linje 
utmanas och ifrågasätts av en självvald talare som börjar tala samtidigt 
som läraren i det gemensamma samtalsutrymmet (Rampton 2006, s 52 f). 
Läraren följer upp sitt yttrande med en positiv evaluering av Aruns tidigare 
tal, vilket i sin tur innebär att han inte ratificerar Hanif som talare15. Där-

                                                      
14 I detta vänder hon sig i mot Erickson (1982) som menat att intervenerande elev-
handlingar där eleverna har en viss makt hindrar ett pedagogiskt arbete. 
15 Rampton lämnar ingen ytterligare information i exemplet om varför Mr N:s 
yttrande ses som riktat mot Arun. Utifrån transkriptionen framträder det som riktat 
mot Hanif och skulle då vara ironiskt till sin karaktär. 
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med stryks den sekvensiella relevansen av Hanifs yttrande (se Lerner 
1989).16   

Flera senare studier handlar i en mening om att kontextualisera klass-
rummet och ta hänsyn till vilka förutsättningar som råder för en enskild 
verksamhet i vidare mening. Emanuelsson & Sahlström (2006) har visat på 
skillnader mellan amerikanska och svenska klassrum under matematiklek-
tioner där det svenska klassrummet framträder som en mer pluralistisk 
diskurs jämfört med det amerikanska i och med att lärarens agenda gång 
på gång kan komma att utmanas av elever. Detta hänger ihop med de vär-
deringar och mål som uttrycks i centrala styrdokument i det svenska skol-
systemet, vilka uppmuntrar till demokrati och jämlikhet. Nedan följer en 
kortare presentation av tidigare svensk forskning av yrkesprogram som 
undersöker iakttagelser och strömningar i forskningen på inhemsk mark. 

 
 

                                                      
16 Lundström (2010, s 188) har också visat hur läraren använder fördröjd avslut-
ning av en tur och på så sätt återetablerar sin auktoritativa roll (med rätten att 
evaluera de andra deltagarnas handlingar). 





FREDRIK  LUNDSTRÖM Spänning och motstånd I 49 
 

3 Forskning om yrkesprogram – metodologiska 
och teoretiska ingångar 
I det som följer kommer jag att presentera och diskutera forskning som 
relaterar till de fenomen och den empiri jag undersöker, det vill säga klass-
rumsinteraktion och ungdomars identitetsarbete i skola och samtal på yr-
kesprogram. Avsikten är att ge en översikt, som söker visa några trender i 
forskningen och kontextualisera några frågor jag är intresserad av. 

Tidigare studier av yrkesprogram har ofta gjorts som en inlaga i diskus-
sioner kring likvärdig undervisning i svenskämnet. Detta har inneburit att 
ovanifrånperspektiv har prioriterats, det vill säga det bildade etablisse-
mangets, didaktikern/pedagogens eller lärarens. I relation till diskussionen 
om likvärdig undervisning har tidigare studier också tenderat att anlägga 
ett jämförande perspektiv mellan olika gymnasieprogram. Fokus på 
svenskämnet och samtal om litteratur och litteraturreception har varit van-
ligt. En rörelse kan dock skönjas där en rad studier under senare år antagit 
ett deltagarperspektiv med allt mer detaljerade analyser där elevers kom-
munikativa handlingar står i fokus. 

Föregångarna till dagens yrkesprogram, innan skolreformen 1994, var 
de så kallade 2-åriga yrkesförberedande programmen. I en avhandling av 
Malmgren (1992) som nyttjat intervjuer som primärmaterial och studerat 
socialisationsprocesser, litteraturreception och kulturer på bland annat ett 
verkstadsprogram beskrivs den homogent manliga miljön som följer: 

 

Intresset för svenska är lågt och man kan tala om ett negativt arv från grundskolan 
som gör sig gällande i gymnasiet. Klassrumskulturen är stökig och präglas av kamp 
om makt och uppmärksamhet i ett kollektiv. Pojkarna agerar som en grupp. 
(Malmgren 1992, s291) 

 
Malmgren menar att eleverna befinner sig i en talkultur snarare än en läs- 
och skrivkultur, deras ämnesuppfattning är diffus och de visar ett öppet 
motstånd mot svenska och kultur. Eleverna ”läser” (Malmgren använder 
citattecken kring ordet här) vidare texter mer bokstavligt än bildligt och 
låser sig inför abstrakt stiliserande element. ”Verkstadseleverna befinner 
sig med andra ord långt borta från den beredskap inför en resonerande 
litterär gemenskap som demonstreras i humanistklasssen [sic!] och också 
från den instrumentella anpassning till en litterär kurs som finns i naturve-
tarklassen.” (Malmgren 1992, s 292).  

Som framgår av ovanstående citat är Malmgrens undersökning norma-
tiv – inte minst när man ser sammanfattande omdömen om andra program 
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som inbegripits i undersökningen. Man kan till exempel läsa att konsum-
tionsklassen (ett annat yrkesförberedande program) som till övervägande 
del består av flickor präglas av en mjuk stämning under svensklektionerna, 
här råder en omsorgskultur (Malmgren 1992, s 292). På naturvetarpro-
grammet möter man som besökare en vuxen och disciplinerad stämning 
(Malmgren 1992, s 294) och humanistklassen består av en rad ganska 
särpräglade individer med kulturella profiler (Malmgren 1992, s 294). Ett 
slags motsats till de manliga yrkeselevernas kollektiv, alltså. De två sist-
nämnda programmen visar vidare styrkor på alla de punkter verkstadspro-
grammet brister. Sammanfattningsvis porträtteras verkstadsprogrammets 
elever i studien som stökiga män i en ständig maktkamp med varandra och 
läraren, präglade av flockbeteende, låsta och oförmögna till att tillgodogö-
ra sig mer sofistikerade inslag i litteratur och kultur. På en skala hamnar de 
längst ned jämfört med andra program på en rad punkter. 

Malmgrens avhandling anknyter till en diskussion om utformning av 
kursplaner, där det påpekas att social stratifiering råder mellan elevgrup-
perna på de olika programmen och att kursplaner med samma innehåll för 
hela gymnasieskolan inte går att genomföra i praktiken (Malmgren 1992, 
kap 2). Studien lyfter alltså fram problem med krav på likvärdig undervis-
ning inom svenskämnet över hela gymnasieskolan. Frågan om likvärdig 
undervisning liksom frågor om politik och ideologi i relation till yrkespro-
gram har genererat en del forskning och livlig debatt, vid tiden för Malm-
grens undersökning liksom även under senare år (se t ex Broady & Börjes-
son 2006, Eriksson 2002 och Lundahl 1993, 2008). 

I föreliggande studie kommer emellertid inte dylika frågor att behand-
las, och tillvägagångssätt och forskningsobjekt med mera skiljer sig i det 
mesta från Malmgren. Malmgrens undersökning illustrerar emellertid någ-
ra vanliga inslag när det gäller tidigare forskning kring skola och yrkespro-
gram. Dessa inslag kan vidare få olyckliga konsekvenser eftersom de kan 
leda till stereotypa och förenklade uppfattningar kring hur det ser ut i des-
sa miljöer. Malmgren undersöker förvisso inte i första hand själva samtalen 
eller interaktionen i klassrummen. Likväl finns en mängd påståenden om 
elevernas beteende i klassrummet, påståenden som bygger på hennes käl-
lors vittnesbörd. Innan beskrivningarna har presenterats för läsaren har de 
passerat en mängd filtrerande processer. Informanternas tolkningar av 
situationer, deras minneskonstruktioner av händelserna, interaktiva pro-
cesser som påverkar det som sägs under själva intervjun och i sista hand 
forskarens bearbetningar och presentationer av materialet. Detta gör att 
vad som faktiskt utspelar sig under lektionerna blir tämligen avlägset i 
undersökningen. 
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Svensk forskning om samtal på yrkesprogram har följt i Malmgrens fot-
spår med inriktning på att göra jämförelser mellan olika program och med 
ett fokus på ämnet svenska och samtal om litteratur och litteraturrecep-
tion. Ljud- och senare videoinspelningar av klassrumssamtal har med tiden 
allt mer kommit att användas. Ofta har diskussioner mellan deltagarna 
studerats. Wirdenäs (2002) genomförde en studie av gymnasisters argu-
mentation i gruppdiskussioner. Hon fann att deras argumentationstekniker 
huvudsakligen kunde definieras i två stilar, inventeringsstilen och punktsti-
len. Den första stilen, som kännetecknas av personangrepp, frågeformade 
invändningar och ogiltighetsförklaringar är vanligare hos personer på yr-
kesförberedande gymnasieprogram. Den andra stilen kännetecknas i sin tur 
av komplexa villkorsargument, jämförelser, precisering och auktoritetsar-
gument och är vanligare bland personer på teoretiska gymnasieprogram. 
Hultin (2006) anknyter till frågor om likvärdighet i svenskundervisningen 
med sin studie av litteratursamtal i helklass med läraren. Litteratursamta-
len på yrkesprogrammen Industriprogrammet och Handelsprogrammet, 
beskrivs som ”undervisande förhör” till skillnad från Samhällsprogram-
mets ”dialogiska samtal”. Hultin diskuterar huruvida dessa förhållanden 
är en följd av IP- och HP-elevernas ointresse för undervisningen. Undervis-
ningen på yrkesprogrammen verkar också inriktas på en ”light-version” av 
den litterära bildningen. 

Palmér (2008) får i en mening resultat som står i opposition mot Hultin 
och viker delvis av från den tidigare kärnämnesinriktade trenden. Hon 
inkluderar också karaktärsämnen i sin undersökning av muntlig interak-
tion och läroprocesser i ämnet Svenska och i karaktärsämnen på två yrkes-
förberedande gymnasieprogram. Materialet utgörs av resonemang och 
förberett tal som ingår som en del i det nationella provet. Hon visar att 
undervisningen i olika klasser och olika ämnen skiljer sig från varandra i 
de förutsättningar som ges för elevernas muntliga språkutveckling. Palmér 
beskriver två olika kulturer som utkristalliserar sig där variablerna makt 
och kunskapsideologi varierar. Kulturerna utgörs av ett dialogiskt kontra 
ett monologiskt samtalsklimat där det förra konstateras främja språkut-
veckling. Palmér studerar också maktrelationer i klassrummet genom att 
jämföra olika lärares undervisningsstilar. Hon menar att en mindre inter-
venerande stil ger större utrymme för elevernas maktspel sinsemellan där 
några elever kan komma att tryckas ned av andra. En mer agerande men 
samtidigt lyssnande lärarstil befrämjar istället alla elevers muntliga språk-
utveckling (Palmér 2008, s182f). Palmér gör sålunda en första studie av 
klassrumssamtal som i jämförelser med andra program tydligt lyfter fram 
också positiva kvalitéer hos yrkesklassrummet. Palmérs material bygger på 
ljudinspelningar och analyserna av samtalen är därför inte finkorniga, var-
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för diskussionen kring en del kvalitéer som tillskrivs olika klassrum kan 
fördjupas. Palmérs, och även Hultins, kategorisering av vissa klassrum som 
dialogiska kommer att problematiseras nedan. Den maktkamp mellan ele-
ver som Palmér beskriver kommer också att studeras närmre i avsnitt 6.3 
och 6.4. Kampdynamiken hos de övervägande manliga elevgrupperna på 
yrkesprogrammen ter sig nästan som en strukturell kategori efter genom-
läsning av tidigare forskning så långt – en annan är dessa gruppers kollek-
tiva orientering. 

Asplund (2010) har genomfört en studie av litteratursamtal i smågrup-
per i Svenska på fordonsprogram. Han understryker en homogent kollektiv 
orientering hos de huvudsakligen manliga grupperna. Fokus ligger på hur 
deltagarna uttrycker sin läsning och sitt mottagande av texter de arbetat 
med, liksom identitetskonstruerande processer som också sker under sam-
talen. Studien visar att det finns en stark drivkraft hos deltagarna att skapa 
en enhetlig gemenskap. Röster som riskerar att splittra gemenskapen mot-
sätts på olika vis. 

Bellanders (2010) har undersökt ungdomars interaktion i olika media. 
Hon har följt ungdomar från en tätortsskola, en landsortsskola, och en 
skola i en förort. Utöver interaktion via olika elektroniska media har hon 
också studerat samtal. Hennes studie visar att ungdomarna använder re-
surser från sin individuella lingvistiska repertoar för att åstadkomma speci-
fika mål eller konstruera roller i interaktionen.  

Asplund och Bellanders studier berör frågor om identitet hos ungdomar 
och bland andra studier som angriper detta kan nämnas Engblom (2004) 
som har studerat hur ungdomar i samtal i mångkulturella miljöer konstru-
erar olika identiteter. Kahlin (2008) har vidare studerat sociala kategorise-
ringar i gruppsamtal mellan flerspråkiga gymnasieungdomar. Hon har följt 
hur kön, etnicitet och generation konstitueras i samtal och studien behand-
lar deltagarnas positionering i relation till sociala kategorier som tjejer och 
killar, invandrare och svenskar. Utifrån videoinspelningar av samtal med 
flera deltagare har Kahlin följt hur sociala kategorier förhandlas i samtal 
och används för att etablera identitet – eller för att undvika att riskera att 
förknippas med icke-önskvärda kategoriseringar. Kahlin visar också att 
kategorierna har situationell relevans och används lokalt som resurser för 
att skapa förväntningar på hur medlemmar i sociala grupper bör agera. 
Deltagarna i föreliggande studie utgör en relativt homogen grupp vad gäll-
er etnicitet, men det finns exempel på de processer som Kahlin beskriver (se 
avsnitt 6.4). Maskulinitet i ungdomars språkande har Jonsson (2007) vida-
re studerat i ungdomars språkande – han tar ställning mot moraliserande 
och demoniserande tendenser i debatten om invandrarförortskillars slang 
och språkbruk. Han visar också hur exkluderande termer i ett samman-



FREDRIK  LUNDSTRÖM Spänning och motstånd I 53 
 

hang (till exempel ordet ’blatte’) kan användas för att stärka social gemen-
skap i ett annat. 

En linje i forskningen av skol- och klassrumssamtal som uppstått på se-
nare år har präglats av ett deltagarperspektiv, med detaljerade analyser av 
interaktionen och ett fokus på hur deltagarna genomför olika aktiviteter. 
Hofvendahl (2006) har studerat utvecklings-/kvartsamtal för elever i åk 5 
utifrån ett deskriptivt fokus. Han understryker att det finns ett tomrum för 
forskningen att fylla när det gäller de perspektiv han utgår ifrån. Utifrån 
ljudupptagningar har de kommunikativa strategier som tas i bruk för att 
hantera riskabla moment i samtalen analyserats, liksom hur deltagarna 
strukturerar aktiviteten. Föreliggande studie utgör vidare en ansats att fylla 
det ’tomrum’ i forskningen Hofvendahl nämner (även om en del har hänt 
på senare år, se nedan). Både när det gäller perspektiv, analysnivå och me-
tod. 

I studier av traditionella samtal mellan lärare och elever i klassrum har 
skolforskningen ofta analyserats utifrån Sinclairs & Coulthards (1975, s 21 
ff, 1992) IRF-struktur (i den här studien används annars benämningen 
IRE, se avsnitt 2.4). Undervisning som domineras av IRF-strukturen har 
beskrivits innebära en stark lärarstyrning och litet utrymme för elever att 
påverka innehållet eller utveckla egna tankar (Bellander 2010, s 31, Hultin 
2006, s 35 ff). Nystrand (1997, s 26) har nyanserat denna bild och använ-
der benämningen recitativ samtalsform vilken går ut på att det tredje ledet 
kan utvecklas till ett samtal med utbyggda turer, där läraren i tredje turen 
först ger en positiv evaluering vilken bekräftar elevens svar som bidrag till 
den fortsatta dialogen och för den vidare genom ”uptakes” (uppföljning-
ar). 

I och med en utveckling inom forskningen som gått från användning av 
ljudupptagningar till videoinspelningar har andra modaliteter än talet 
kommit att inbegripas i analyserna. Sahlström (1999) använder videoin-
spelningar när han studerar hur deltagande i klassrummets interaktion 
förhåller sig till de jämlikhetsmål som anges i läroplanen. Sahlström gör en 
distinktion i organisationen av samtal i klassrummet där han skiljer mellan 
bänksamtal och plenarsamtal (ett offentligt samtal mellan läraren och ele-
verna). I studien visas att talarselektion (handuppräckning, lärare väljer, 
självvald) ger olika möjligheter för deltagande. En deltagares vunna tillträ-
de till det gemensamma talutrymmet minskar möjligheterna för andra 
konkurrerande deltagare att komma till tals. Härvid uppstår ett ekono-
miskt system kring distributionen av det gemensamma talutrymmet i klass-
rummet. Grundläggande för att detta system fungerar som det gör är att 
samtalsdeltagarna kan förutsäga att en kommande möjlig turbytesplats 
(TBP) framträder i samtalsströmmen i en annan talares pågående yttrande. 
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Utifrån detta kan strategier utformas och ansatser göras för att fördela, 
behålla eller komma in i plenarsamtalets talutrymme. På det stora hela ser 
Sahlström att klassrummets organisation inte är lämpad för att uppfylla 
mål om jämlikhet och demokrati i kursplanen. Sahlströms fokus på elevers 
handlingar har också anammats i den här studien, liksom användning av 
videoinspelningar. 

Liljestrand (2002) använder begreppet ”helklassdiskussion” för att be-
skriva ett lektionsmoment där läraren leder hela klassen i samtal om en i 
samhället omdiskuterad eller ”’kontroversiell’ fråga” (Liljestrand 2002, s. 
112). Han menar att helklassdiskussioner avser sammanhållna arbetsfaser 
där deltagarna på ett systematiskt sätt ägnar sig åt att diskutera olika äm-
nen. Analyser av lärarledda diskussioner i helklass på bland annat yrkes-
programmet HP (Handelsprogrammet) genomförs i studien. Liljestrand 
visar utifrån dessa att läraren befinner sig i ett spänningsförhållande mellan 
uppdraget att driva diskussioner i en viss riktning. Detta uppstår mellan 
krav på läraren att handla i enlighet med skolans officiella värdegrund 
(enligt läroplaner) samtidigt som elevernas synpunkter skall komma fram. 
Till synes öppna eller autentiska frågor kan därmed i viss mån bli styrande. 
Elever å sin sida konstruerar allianser under diskussionerna där de ger stöd 
för varandras positioner. En viktig resurs är att utnyttja det system för 
fördelning av ordet som råder i samtal. Grundläggande för detta är princi-
pen om ’en talare i taget’. När flera talare börjar tala samtidigt (överlap-
pande) görs till exempel arbete för att rätta till situationen i enlighet med 
denna princip (Sacks, Schegloff & Jefferson, 1974, se också Jones & 
Thornborrow 2004). Något som är av särskilt intresse här är att Lilje-
strands studie visar att deltagarna har olika tillträde till talutrymmet i 
klassrummet och att särskilda resurser nyttjas som finns tillgängliga för 
respektive deltagares position; som elev eller lärare.  

Lindström (u u) har studerat elevers talinitiativ på liknande grunder 
som Liljestrand, och hon har visat att eleverna för att få tillträde till det 
gemensamma samtalsutrymmet kan parasitera på turtagningsregler som 
annars råder i vardagliga samtal. På så vis kan de från sin position föra 
fram åsikter som inte sanktioneras av läraren. Liljestrands och Lindströms 
studier vittnar om att en homogen agenda inte alltid präglar klassrumssam-
tal. Deras exempel visar spänningar och konkurrens mellan de olika delta-
garna och hur dessa spänningar hanteras. Utifrån de perspektiv och meto-
der som används framträder en differentierad bild av hur motsättningar 
kan te sig i klassrummet och hur deltagarna hanterar dessa. Sahlström, 
Hofvendahl, Liljestrand och Lindström med flera ansluter inte i analyserna 
till vare sig explicita eller implicita strukturella kategorier, och inga norma-
tiva resonemang om deltagarnas kvalitéer förs. Föreliggande studie skall 
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ses som en fortsättning på detta spår, där kunskaper om hur spänningar 
och konkurrerande agendor manifesteras avses att fördjupas i analysavsnit-
tet. 

Flera tidigare studier som tagits upp ovan har tillskrivit vissa typer av 
klassrum en dialogisk kvalité – en kvalité som står i opposition mot en 
monologisk. Med det dialogiska inslaget avses pluralism och öppenhet i 
samtalet, där flera deltagares röster och åsikter kan komma fram. Den 
dialogiska kvalitén förutsätts i diskussioner ofta vara eftersträvansvärd till 
skillnad från monologiska samtal där en deltagare (läraren) styr och de 
andra därmed inte får komma till tals i samma mån. Hultin (2006) beskri-
ver till exempel litteratursamtal på samhällsprogrammet som ”dialogiska 
samtal” till skillnad från de undervisande förhör som utspelat sig på yrkes-
programmen Industri- och Hantverksprogrammet. Palmér (2008) gör mot-
satta observationer från Hultin och ser istället samtal på yrkesprogram 
som präglade av ett dialogiskt klimat. Det dialogiska klimatet står i opposi-
tion mot ett monologiskt samtalsklimat. Palmér presenterar inledningsvis 
begreppet dialogism (2008, s 34) i sin avhandling och hänvisar bland annat 
till Linell (1998, se också Linell 2009) där dialogism står för en språksyn 
som ser språkliga handlingar som ömsesidigt beroende av varandra. En 
dialogisk syn innebär också större hänsyn till kontext än vad ”ren” CA 
gör, med Palmérs ord (och bruk av citattecken, en definition av vad som 
avses med detta saknas emellertid). 

När hon talar om FV/HP (Fordons- och Hantverksprogrammen) klass-
rummets kvalitéer beskriver hon det som ”en muntlig kultur för dialogiskt 
meningsskapande” (Palmér 2008, s 141). Det dialogiska inslaget handlar 
här om hur undervisningen är upplagd (öppen, tematisk) och att läraren 
”utnyttjar sin maktposition för att i riktning mot ökad dialogicitet sprida 
ordet, främja elevernas lyssnande till varandra och uppmuntra elever till att 
utveckla och fördjupa sina tankar” (Palmér 2008, s 141). Dialog handlar 
här alltså om makt och som en följd av hur makten brukas/fördelas får 
eleverna ”delta i ett sammanhang där lärande ses som ett dynamiskt me-
ningsskapande snarare än överföring av information”. Det dialogiska 
klassrummet framträder därmed som mer överensstämmande med moder-
na pedagogiska teoriers syn på lärande. Lave & Wenger (1991), Wenger 
(1998), Säljö (2005), med flera betonar ett aktivt och allt mer ökande del-
tagande, som centralt i läroprocessen. Denna syn skiljer sig från äldre teo-
rier som såg lärande som ett slags överföring av kunskapspaket, eller kun-
skapsinjektioner, utförda eller förmedlade av läraren. Gemensamt för både 
Hultin och Palmér är att de placerar ut olika klassrum på en linje mellan 
motpolerna dialogiskt kontra monologiskt. Deras resultat skiljer sig när det 
gäller observationerna av hur samtalen på yrkesprogrammen ser ut, men 
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att klassrum präglat av dialogicitet är hos bägge en positiv egenskap. Där-
med blir kvalitéerna som tillskrivs olika klassrum normativa och faktorn 
mer eller mindre dialog synes hänga samman med maktförhållanden i 
klassrummet med avseende på deltagarnas olika tillträde till talutrymmet. 

Olika klassrum präglas av olika samtalsklimat och dialog i dess tradi-
tionella, platonska mening kan kanske vara eftersträvansvärt för den gode 
pedagogen. Begreppet dialogism i studiet av interaktion, baserat på bland 
annat Bakhtin, som det presenteras av till exempel Linell (1998, 2009), 
beskriver emellertid en överordnad teori som gäller för alla samtal – all 
kommunikation mellan människor. Det bygger på en bild av samtal som 
ett nätverk, en ekologi med fokus på det interaktionella och kontextuella. 
Linell (1998, 2009) definierar dialogism som en speciell syn på människan, 
språk och meningsskapande. I kontrast mot tidigare monologiska teorier 
präglas dialogismen bland annat av en syn på sinne, mening och kognition 
som distribuerade företeelser. Människan blir till först i mötet med ’den 
andre’ och mening är något som metaforiskt existerar mellan olika indivi-
der. Perspektivet vänder sig från en Descartiansk uppdelning mellan kropp 
och själ. Kroppen är en enhetlig del i meningsskapande som sker i dialog 
med situation, kontext i interaktion och via semiotiska tecken. Linell 
förtydligar: ”Rather than being primarily normative attempts to define 
”good dialogue,” dialogical theories lay claims to empirical validity, with 
regard to actual sense-making processes in the real world” (2009, s 31). 
Samtal präglas vidare nästan alltid av assymetrier i relationen mellan delta-
gare där det finns olika förväntningar på parterna. Dialogism är alltså ett 
brett begrepp, vilket inte bara handlar om språk utan berör kommunika-
tion i många olika former och på många olika nivåer – från lokala samtals-
sekvenser till globala ideologiska utbyten. Dialogism är ett perspektiv inom 
humanvetenskap i stort. 

Ett dialogiskt perspektiv kan beskrivas som en motpol mot ett monolo-
giskt, där det senare präglas av en syn på kognition som individuellt infor-
mationsprocessande, kommunikation som informationsöverföring och 
språk som fixerade koder. Dialogismen ser istället kognitionsprocesser som 
distribuerade där flera olika kontexter alltid involveras som konstitutiva 
inslag. Kommunikation är en handling och språkliga uttrycks betydelser 
måste förstås utifrån de framträdande lokala situationer där de förekom-
mer. Språk, handling och mening ses också som socialt konstruerade och 
förhandlade. Genom en uppdelning mellan monologism och dialogism har 
ett fokus på text till förmån för tal i språkforskning (skrivet språk har tra-
ditionellt setts som en ’renare’ representation av språk – närmre dess idé-
värld, med en Platonsk analogi) kunnat pekas ut, liksom att senare fokuse-
ra på tal till förmån för förkroppsligat kommunikativt beteende. Goodwin 
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2000, Kendon 1990, Heath 1986 och Mondada 2006a har visat vikten av 
att förstå hur även andra resurser än talet spelar in i interaktion. Talet är 
inte alltid överordnat dessa resurser. Distinktionen har även pekat på bris-
ter med att förstå språkliga fenomen som kontextoberoende och att se 
samtal utifrån ett ’sändare-mottagare’ perspektiv. En talare omkodar enligt 
detta perspektiv en intention eller färdig idé till ett språkligt yttrande som 
mottagaren sedan avkodar för att förstå. Goodwin (1981) har visat att 
språkliga yttranden växer fram i ett tätt samarbetare mellan olika deltagare 
där inte bara talaren är aktiv (se också Goodwin & Goodwin 1992). 
Framväxande yttranden kan hela tiden korrigeras utifrån omgivningens 
visade reaktioner. Dialogism – monologism distinktionen har vidare an-
vänts som kritik mot teorier som fokuserar på individuella processer ’inne i 
huvudet’ på språkutövare. Från kognitivt lingvistiskt håll finns emellertid 
exempel på forskning som är lyhörd för och efterfrågar ett utbyte mellan 
egna resultat under laborativa former och observationer från tal i naturligt 
förekommande interaktion (till exempel Garrod & Pickering 2004). Det 
finns vidare en ansats inom samtalsanalytisk forskning att ta sig an kogni-
tiva företeelser (te Molder & Potter, 2005). Ett samtalsanalytiskt, delta-
garorienterat perspektiv utgår inte på förhand från begrepp som kan vara 
vardagsmetaforer eller icke-demonstrerade termer som står för komplice-
rade företeelser – till exempel ’makt’, ’lärande’ eller olika kognitiva till-
stånd. Detta är en central skiljelinje mellan samtalsanalytisk eller den be-
släktade diskursanalytiska forskningen och traditionella kognitiva perspek-
tiv. Likväl kan de olika ’lägren’ möjligen nå en djupare förståelse för språk 
i en gemensam diskussion. 

Som jag sökt reda ut ovan, handlar vad som i en del tidigare studier 
diskuterats i termer av dialog och monolog, om frågor om makt i relation 
till talarrättigheter och tillträde till samtalsutrymmet. Makt i form av del-
tagares olika tillträde till samtalsutrymmet är ett tema som gått igen i 
klassrumsforskning internationellt, liksom i svensk forskning om yrkespro-
gram. Asymmetrier mellan deltagarnas olika talarrättigheter är centrala när 
det gäller att förstå den sociala organisationen av en verksamhet. Eftersom 
jag vill utforska samtalsmiljön blir det därför en viktig fråga att följa upp 
och anknyta till. Till detta hör också frågan hur relationer mellan olika 
identiteter talas fram av deltagarna, liksom hur spänningar och konkurre-
rande agendor görs i klassrummet. 

Begreppet dialogism, som presenterats ovan, utgör ett övergripande per-
spektiv på språk. Studien resonerar i stort med ett dialogiskt perspektiv och 
i studien finns ett intresse för rent språkliga fenomen. Dessa inbegriper hur 
språkets poetiska funktioner, ironi, talarroller och lexikala formers mång-
tydighet fungerar och verkar i samtal. 
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Den här studien fortsätter vidare på det metodologiska spår som tagit 
form under senare år med empirinära, deltagarorienterade analyser av 
samtal som också inbegriper elevernas handlingar i klassrummet. Att an-
vända videoinspelningar hör också till denna trend, vilket i sin tur ger möj-
ligheter att göra multimodala analyser. Härnäst följer en presentation av 
den metod som nyttjas i den här studien. 
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4 METOD  
Materialinsamlingsfasen och den första bearbetningen av data för att ringa 
in fenomen och sekvenser som föremål för analyser har präglats av ett 
induktivt tillvägagångssätt. I analyserna används Conversation Analysis 
(förkortat CA). Fokus ligger på att studera samtal och social interaktion ur 
ett lokalt deltagarperspektiv, nära empirin (s k mikroanalys eller mikroso-
ciologi). Begreppet ’samtal’ skall förstås i en bred betydelse såsom det bru-
kar definieras i CA och inkluderar då i princip alla kommunikativa hand-
lingar deltagare gör tillsammans. CA utforskar hur interaktion organiseras 
socialt17. Den kulturella betydelsen eller förankringen i människors samspel 
tolkas därmed inte utan analysen undersöker och visar hur deltagarna 
handlar ömsesidigt. Perspektivet kännetecknas av en strävan efter att inte 
på förhand utgå från givna, strukturella kategorier (till exempel kön, klass 
eller ålder) i analysarbetet. Istället uppmärksammas hur deltagare genom-
för aktiviteter och organiserar tillvaron (Jfr Schegloff 1984, 2007a). 

En central utgångspunkt är att se kommunikativa händelser i samtal 
som handlingar. Tal och sociala handlingar utgör inte två separata forum 
utan tal ses som ett medium för att organisera flera handlingar och därmed 
orkestrera sociala aktiviteter (Arminen 2005, s 6). Grundläggande för att 
en organisation kan göras är att deltagare orienterar sig mot ett turtag-
ningssystem i samtalet (Sacks, Schegloff & Jefferson 1974). Genom att ta 
fasta på de handlingar som görs med kommunikativa medel kan handling-
ar identifieras i sekvenser av talturer. Analysen blir därmed också sekvensi-
ell – en handling ses inte isolerad från sin position i den pågående aktivite-
ten (Cromdal 2009, s 50). På så vis framträder de sätt på vilka deltagarna 
organiserar sina handlingar. Schegloff har visat vikten av att analysera 
samtal utifrån sin sekvensiella organisation och utifrån studiet av denna 
organisation går det att bringa reda i samtal och visa att de är uppbyggda 
som rationella sekvenser (Schegloff 1990 s 53, s 72f, 2007b). De medel 
med vilka deltagarna korrelerar sig sinsemellan utgör byggstenarna i ska-
pandet av intersubjektivitet, en gemensam förståelse av vad som pågår i ett 
samtal (Schegloff 1990, 2007b). Intersubjektivitet skall emellertid förstås 
som ett pågående provisorium i samtalet, en framträdande struktur som 
hela tiden kan komma att revideras och uppdateras av deltagares visade 
förståelse av handlingar inför varandra (Schegloff 1990). Deltagande fram-
träder alltså genom metodiskt arbete mellan deltagarna (Cromdal 2009, s 

                                                      
17 För närmre presentationer av deltagarorienterad metod och CA, se Cromdal 
2009 och Arminen 2005. 
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50), där analytikern (och också deltagarna själva) på sekvensiella grunder 
förstår hur yttranden hänger ihop. 

En annan utgångspunkt härvid är att varje följande handling förnyar 
förståelsen av den tidigare så att turer både riktar sig mot föregående kon-
text men också förnyar kontexten (Heritage 1984, s 242). En kontextfri 
beskrivning av samtal blir därmed omöjligt att göra och samtal låter sig 
inte beskrivas med en uppsättning formella regler utifrån vilka nästa tur 
(eller en uppsättning turer) i ett samtal kan förutsägas. Därför inriktas 
analysen på att försöka beskriva deltagarnas intersubjektiva förståelse un-
der samtalets förlopp så som den framträder och utvecklas från ögonblick 
till ögonblick och utifrån hur deltagarna själva orienterar sig. 

Talsituationer kan vidare rymma faktorer som försvårar eller komplice-
rar för deltagarna – det kan handla om parallella agendor eller samtal där 
flera deltagare förekommer, olika aktiviteter som koinciderar med samtalet 
eller själva miljön (förhindrad sikt, buller, etc). Schegloff poängterade att 
desto mer kaotisk en talsituation är, av desto större vikt är det att leta efter 
de sätt på vilka deltagarna etablerar ordning i samtalet (Schegloff 1990, s 
72 f). I kaotiska situationer och under komplexa sekvenser, men också 
under lugnare förhållanden, är det alltså viktigt att se hur deltagarna själva 
lotsar varandra framåt i samtalet med kommunikativa medel, där varje 
litet språkligt element utgör en ledtråd till vad en deltagare visar sig göra 
och hur denne tolkat det som hänt och samtidigt ställer sig till detta (en 
princip som gäller i samtal överlag, ”order at all points”, jfr Sacks 1984, s 
22). Alla små detaljer förutsätts därmed på förhand ha en potentiell bety-
delse – de är byggstenar i en intersubjektivitetens arkitektur på vilken soci-
ala handlingar vilar, stora som små (Arminen 2005, kap 1). 

Deltagarnas visade förståelse för varandra och vad som görs och sker i 
en viss situation ligger alltså till grund för de utsagor forskaren kan göra. 
Om till exempel identitet uttryckligen används för att genomföra en hand-
ling blir ett resonemang om detta relevant – förutsatt att det kopplas till 
den kontext deltagarna befinner sig i. Detta ’emiska’ (inifrån deltagarnas 
framtalade värld) perspektiv kan metodologiskt skiljas från ett ett ’etiskt’ 
(utifrån) perspektiv där strukturella kategorier, ofta i kombination med 
olika teoribyggen läggs som ett raster på materialet vid analysen. Osvalds-
son (2009, s 76) har uttryckt att ett emiskt perspektiv låter deltagarnas 
egna kategoriseringsarbete och referensramar styra den analytiska proces-
sen vilket skapar en annars negligerad brygga mellan informanter och ana-
lytikers intressen. 

Analysen bygger alltså på en speciell bevisprocedur där den analytiska 
beskrivningen skall vara relevant för deltagarna i den situation de befinner 
sig. Ett observerat fenomen skall också ha en påvisad konsekvens eller 
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effekt för deltagarna (Schegloff 1987a och b, s 218). Detta innebär att 
analytikern får tillgång till en handlings lokala funktion genom att se vil-
ken respons den skapar. Andra deltagares responser visar deras tolkningar 
av det som sker och genom att stödja sina analyser i observationer av dessa 
erhåller forskaren ”bevislig relevans” (Hofvendahl 2006, s 45 f). Tillväga-
gångssättet kallas också, ”next turn proof procedure” (Sacks m fl 1974, s 
728-729), där en följande samtalstur visar en förståelse av det som gjorts i 
den föregående. Denna metod öppnar upp för deltagarnas egen förståelse 
allteftersom den framträder under samtalets förlopp. Bevisproceduren går 
alltså ut på att demonstrera de analytiska observationernas förankring i de 
tolkningar som deltagarna själva ger varandra - analysen byggs så att säga 
med deltagarnas orienteringar (Cromdal 2009, s 70, se också Lindström 
1999, om deltagarperspektiv i samtalsanalys). Hutchby & Wooffitt (1998, 
s 38-39) skiljer på sekvensiell och inferentiell (tolkande) ordning i samtal 
där den ena förutsätter den andra. Deltagares inferentiella arbete ger dem 
möjligheten att bygga sekvenser av handlingar på vilka det inferentiella 
arbetet vilar. 

Deltagarna förutsätts också påverkas av de förväntningar som skapas 
på dem av det sekvensiella förloppet i interaktionen. Deras egna bidrag 
lägger alltid till något nytt, medvetet eller ej, till det ramverk utifrån vilket 
en pågående handling kommer att förstås. Deltagare kan därmed inte und-
gå att vara en del av en kontext som deras handlingar reflexivt konstitue-
rar. Att till exempel dra sig ur interaktionen blir i sig självt en social hand-
ling som förändrar förhållandena i ett pågående skeende (Arminen 2005, 
kap 1). 

En multimodal ansats präglar också föreliggande studie, det vill säga ett 
perspektiv som inbegriper andra modaliteter än talet i interaktionen och 
inte utgår ifrån att talet är överordnat dessa. Kendon (1990) menar att 
icke-verbala resurser av många tidigare interaktionsforskare setts som ett 
”spill-over” från det verbala språket, eller endast medel till att förtydliga 
det. Det har lett till att dessa fenomen förskjutits till bakgrunden i blick-
fånget till förmån för verbalt inriktade analyser och kommit att behandlas 
som en ’grå massa’. I mina analyser, främst av samtalen på  byggena, beak-
tas också den materiella omgivning deltagarna befinner sig i, deras kropps-
liga beteende, placering och rörelse genom miljön, liksom bruket av arte-
fakter (olika föremål som används i meningsskapandet).18 Detta utgör 
viktiga resurser som samtalsdeltagarna aktivt använder i kommunikatio-

                                                      
18 En rad multimodala analyser har också gjorts av klassrumssamtal, bland vilka 
kan nämnas Kääntä 2010, som utforskar IRE-sekvensen, eller Mortensen 2008, 
2009, som studerat blickar och talarselektion i klassrum. 
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nen, vilket en rad studier har visat (se Duranti 2008, Heath 1986, Good-
win 2000). Goodwins (2000) observationer om hur deltagare med hjälp av 
sina kroppar för samman olika modaliteter eller semantiska system till en 
meningsfull helhet i en enskild kommunikativ handling har varit vägledan-
de. Det vill säga vilka resurser, ord, föremål, kroppställningar, med mera 
använder en deltagare i ett visst ögonblick som tillsammans, reflexivt kon-
figurerade, skapar en kommunikativ handling? Flera modaliteter inbegrips 
alltså i analyserna som olika delar i en handlings kommunikativa pakete-
ring, eller kontextuella konfiguration (Goodwin 2000). 

Metoden som används kan överlag liknas vid en slags omvänd ingen-
jörskonst av ett väldigt komplex av intersubjektivitet (Arminen 2005, kap 
1) eller en empiriskt grundad rekonstruktion av deltagarnas sociala verk-
lighet. En strikt betoning på empirisk evidens hjälper analytikern att inte 
att dra förhastade slutsatser eller föra ogrundade spekulationer (Arminen 
2005, kap 1). Betoningen på empirisk evidens går hand i hand med hur 
transkriptionerna har utformats och använts under bearbetningsprocessen. 
De har vuxit fram steg för steg tillsammans med analysen och för det mesta 
bearbetats i datasessioner (där flera personer tillsammans går igenom data-
sekvenser och bidrar med observationer). Ibland har en transkription först 
gjorts av en sekvens ganska förutsättningslöst vilket har lett till observatio-
ner som har styrt arbetet vidare. Vid andra tillfällen har speciella sekvenser 
valts ut i jakt på ett speciellt fenomen eller en situation och sedan transkri-
berats. Vid behov har vissa förlopp transkriberats mer detaljerat. Se Ed-
wards & Westgate (1994) och (ten Have 1999) för en presentation av det 
tillvägagångssätt som nyttjas vid databearbetningen. En ambition har varit 
att hela tiden i första hand försöka utgå från videoinspelningarna och titta 
på dem under analysarbetet och använda transkriptionen som stöd för att 
konkretisera och beskriva olika observationer. I sista hand har de tran-
skriptioner som ligger till grund för exemplen bearbetats med hänsyn till 
läsbarhet, efter det resonemang som följer nedan. 

Transkriptionerna av tal följer konventioner som utvecklades av Sacks, 
Schegloff & Jefferson (1974). Transkriptionerna skall ses som en ansats att 
försöka återge rådata i en form som tillfredsställande återger vilka observa-
tioner analytiska poänger grundar sig på. När det gäller hur detaljerade 
transkriptioner skall vara och hur mycket information de skall rymma så 
måste ett val alltid göras som väger mellan å ena sidan läsbarhet och å 
andra sidan så detaljerad återgivning som möjligt. Inte minst gäller detta 
när multimodala inslag skall transkriberas. Då uppstår rent tekniska utma-
ningar – hur till exempel gående, blickspel eller gesters kan återges på ett 
rättvisande sätt. Linjära, tvådimensionella transkriptioner av dessa reflexivt 
konfigurerade, ofta flytande, dynamiska och tredimensionella kommunika-
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tiva handlingar har sina begränsningar. Mer information i transkriptioner-
na ger en skarpare bild av inspelningen, men en känsla för flödet i ett sam-
tal och tillgängligheten för en läsare minskar samtidigt snabbt om en tran-
skription rymmer för mycket information. Många olika metoder har pro-
vats av olika forskare, till exempel teckningar av bilder från inspelningen (t 
ex Melander 2009, Goodwin 2000). Dessa skapar en lättillgänglig tran-
skription, men de kan brista i att framhäva dynamiska förlopp. Serier av 
frysta bilder (t ex Büscher 2007) från en inspelning är ett annat alternativ 
som utgör en mera trogen återgivning av en inspelad sekvens, men den är 
utrymmeskrävande. Bilderna måste göras ganska små och det kan vara 
svårt för en läsare att se detaljer. De kan också överbelasta en läsare med 
för mycket information. Transkribering med endast tecken och symboler är 
en annan variant (t ex Heath 1986). 

I den här studien används bilder i de fall som kräver det, utifrån de ana-
lytiska poänger som görs. Jag har följt en restriktiv linje när det gäller bild-
användning, vilket bland annat har inneburit att jag bara visar bilder från 
samtal på byggena (med något enstaka undantag). Detta beror på två skäl. 
För det första hoppas jag att exemplen blir mer lättillgängliga för en läsare, 
för det andra skulle ett mer frekvent användande av bilder innebära en 
större risk för att de personer som filmats kan identifieras. Hänsyn till 
informanternas anonymitet är en faktor som måste tas ställning till i sam-
band med återgivning av inspelat material. Olika filter i redigeringspro-
gram har i samband med detta provats på bilderna i syfte att avanonymise-
ra informanterna, men för att alla detaljer (deltagarnas kroppsställningar, 
positioner, miljön runtomkring dem) skall kunna urskiljas med en tillfred-
ställande grad av detaljrikedom, har jag valt att inte använda filter på bil-
derna utan istället dölja deltagarnas ansikten där det behövs. Den ur-
sprungliga filmens kvalité och ibland knappa ljusförhållanden har bidragit 
till valet av denna lösning.  

Som komplement har bilderna försetts med texter som avser att förtyd-
liga det som sker och ibland har också teckentranskriptioner gjorts av mul-
timodala inslag. I de fall fina detaljer behövs har transkriptionerna gjorts 
efter en egen bearbetning av Heaths (1986) system som i sin tur är en vida-
reutveckling av Sacks, Schegloff & Jeffersons konventioner (1974). Andra 
modaliteter än talet återges då i transkriptionen på en egen rad (som inte är 
numrerad) och med kommatecken, punkter och linjer återges en handlings 
förberedelse, klimax och tillbakadragande. Transkriptionen i sin helhet 
skall läsas som ett partitur där de olika modaliteterna visas som parallella 
’stämmor’ och de juxtaposeras till talet vid olika punkter med hjälp av 
korresponderande tecken på bägge raderna (@, #, *). Punkter (.) markerar 
en handlings uppbyggnad, understrykning (_) dess klimax och kommateck-
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en dess tillbakadragande. En pil (->) markerar att en handling fortsätter på 
en annan rad och en längre pil (-->) att en handling fortsätter utanför tran-
skriptionen. Pilar tillämpas också på yttranden som påbörjas före eller efter 
transkriptionen. Multimodala transkriptioner på egna, onumrerade rader 
eller kommentarer inom dubbelparenteser återges med ljusare, grå text i 
avsikt att tydliggöra transkriptionerna. Kommentarer av mer teknisk ka-
raktär (t ex ((inspelning avbryts))) utgör undantag från detta bruk. En full-
ständig förteckning över de symboler som används finns i bilaga 1, där 
ingår också symboler som används vid transkriptionen av tal. Modaliteter-
na beskrivs med en kommentar inom dubbelparentes i transkriptionen, till 
exempel ((visslar)), och i de fall en mindre grad av detaljrikedom behövts 
har endast kommentarer tillfogats. Vid vilken punkt i talet bilderna har 
tagits återges med en infogad fyrkant runt den korresponderande bildens 
nummer (t ex 1). Exemplet nedan visar hur det kan se ut. De gråa ovalerna 
har lagts till vid behov i bilderna för att anonymisera deltagarna. 

 

(4.1) Multimodal transkription 

Exempel på en multimodal transkription.Tony har gett Martin ett lock som skall sättas 
upp i ett annat rum. Deltagarna har skämtat om att locket är fult. 

09 Ton:  Ja den*e#a-(0.2) de håller jag med om. 
   Ton           #.....________________________->((går in i rum)) 
   Mar-->,,,,* ((tar lock)) 
10       (0.2) 
11 Mar:  @M:¿ 
   Mar   @...-> ((går in i rum)) 
12 Kar:  He(h)[e he 
13 Ton:       [m(h)(h)m$ de som finns4he(h)#hehh@(.)Den ska£på på  
   Ton ->____________________,,,,,,,,,,,,,,#    
                       .......£((pekar))______,,,,,,,,,,,,,£          
14       ren där5rackarn där£,                    
   Mar                                 ->____,,,@((stannar))                                          
15 Mar:  *M¿(.)Du some:  
   Ton   *...........__-->((backar, går bort)) 

 
4 Ton skrattar, blick åt Kar... 5 pekar mot taket... 
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Ibland markeras delar i transkriptionen med grå överstrykning, som i 
skrattet på rad 12 i exemplet ovan. Detta görs för att läsaren lättare skall 
kunna urskilja handlingar eller fenomen som diskuteras i analysen. Innan 
analysavsnittet tar vid följer nedan en presentation av studiens material och 
etiska förhållningssätt. 
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5 Material 
Kurser som hänger ihop med ett gymnasieprograms speciella profil kallas 
för karaktärsämnen, till exempel för elprogrammets del ellära, elektronik 
och styrteknik, med mera.19 Allmänna ämnen som läses på samtliga pro-
gram på gymnasiet kallas för kärnämnen (matematik, svenska, samhälls-
kunskap, etcetera). Elprogrammet är en treårig yrkesutbildning, under 
andra och tredje året genomförs några veckors sammanhängande praktik 
där eleverna ensamma eller parvis är utplacerade på olika arbetsplatser. 
Den praktiska verksamhet jag följde hörde emellertid inte till denna prak-
tik utan genomfördes i grupp tillsammans med läraren. På skolan jag be-
sökte erbjöds två grenar inom den övergripande utbildningen; elektronik 
och installation. Eleverna gjorde ett grenval efter det första året på pro-
grammet (majoriteten av eleverna valde installation; elektronikgrenen hade 
så få elever att det fanns planer på att avveckla den). Jag följde en lärare 
som var verksam inom installation, fortsättningsvis kallad Tony, och de 
elevgrupper han arbetade med. Nedan följer en närmre presentation av hur 
materialet har samlats in och vad det utgörs av. 

5.1 Materialinsamling 
En etnografiskt inspirerad ansats ligger till grund för materialinsamlingen 
(Wolcott 2008, Hammersley & Atkinson 1995). Under sammanlagt fem 
veckor var jag ute på fältet för att uppnå en bekantskap med verksamheten 
och också nå en djupare förståelse av den. Ibland förespråkas att längre 
tider om minst ett år krävs för en etnografisk materialinsamling (se Ham-
mersley & Atkinson 1995, Silverman 2006). Detta var i mitt fall inte rele-
vant eftersom jag tidigare arbetat på programmet och därmed var väl be-
kant med verksamheten och de personer jag skulle följa. Enligt Silverman 
(2006, s 100 ff) skulle de fenomen som är centrala i den här studien med 
en traditionell etnografisk begreppsapparat i övrigt fallit in under en enkel 
kategori som ’naturliga’ interaktioner. Studien är därför inte i vidare me-
ning etnografisk. I relation till den metod som används har ett intresse 
legat på talad och förkroppsligad interaktion på lokal nivå i samtal. Ge-
nom att arbeta utifrån ett mikrosociologiskt perspektiv kan processer blott-
läggas som bygger upp mer abstrakta och generella begrepp som annars 
ibland tenderar till att oproblematiserat användas i diskussioner om sko-
lan. Hur deltagarna gör när de skapar mening och orienterar sig i vardagen 

                                                      
19 För en detaljerad redovisning av el-programmets struktur se skolverkets folder 
Elprogrammet – Programmål, kursplaner, betygskriterier och kommentarer, samt 
Gy 2000:03. 
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kan också studeras varför ett ’etnometodologisk’ perspektiv i en senare 
bearbetning av materialet låg nära till hands (Jfr Garfinkel 1991, 1996 som 
förespråkade studiet av de metoder medlemmar i en kultur använder sig av 
för att genomföra aktiviteter). 

Materialinsamlingen genomfördes främst i form av videoinspelningar, 
men också genom anteckningar och insamling av en del centrala texter som 
användes i verksamheten. Anteckningarna gjordes så fort tillfälle gavs. Till 
exempel mellan de tillfällen Tony undervisade sina grupper och före eller 
efter skoldagens slut. I dem försökte jag skriva ned saker som kameran inte 
fångade. Det kunde handla om angränsande lokaler eller områden som inte 
kom med i bild, noteringar om händelser som inträffade när kameran inte 
var igång eller aktiviteter och verksamheter som pågick i anslutning till 
Tonys och elevernas tid i skolan. Anteckningarna rymmer med andra ord 
allt från information om beslut som togs under lärarlagskonferenser, ele-
vers fritidsevenemang (till exempel en fest, en LAN-kväll, en konsert eller 
ett biobesök som väntade) till olika samtal jag själv deltog i när jag inte 
filmade. Flera av dessa samtal kan beskrivas som informella intervjuer där 
jag passade på att fråga om saker jag inte förstod eller ville få en djupare 
inblick i (till exempel vad ett arbete gick ut på, vad ett speciellt begrepp 
kunde betyda eller någon person eller händelse deltagarna refererade till i 
sitt tal.  

I den deltagarorienterade metod jag valt för att analysera videomateria-
let synliggörs inte anteckningarna i så hög grad i analyserna eftersom de i 
förhållandevis hög grad rymmer ett element av mina egna, ’utifrån’ gjorda 
tolkningar (se metodavsnittet). Avsnittet om etiskt förhållningssätt och min 
närvaro på fältet som följer (5.4) bygger i högre grad på anteckningar där 
också detta material synliggörs. Under ’efterarbetet’ med materialet har 
anteckningarna också varit till stor hjälp i att förstå till exempel hur olika 
sekvenser stod i rumslig relation till varandra i en större lokal. Det var 
också lättare att förstå vad deltagarna refererade till när de talade om saker 
eller händelser bortom den lokala situationen. 

En rad beslut ligger bakom videomaterialet – till exempel vilka situatio-
ner jag följde, vilka kameravinklar, panoreringar eller zoomningar som 
nyttjades. På fältet försökte jag följa med i interaktionen som en övervä-
gande ’tyst’ deltagare. Jag filmade deltagarna i olika samtalssituationer, 
men när något speciellt uppmärksammades i omgivningen kunde jag tillfäl-
ligt rikta kameran dit och lät mig så att säga naturligt dras med i samtalet. 
På det viset kan kamerans rörelser ses som en deltagares dokumenterade 
analys av en samtalssituation Macbeth (1999). Fördelen med videoinspel-
ningar är att deltagarnas handlingar återges tämligen detaljerat i en relativt 
oförvanskad form (till skillnad från till exempel anteckningar eller återgiv-
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ningar utifrån minne). Texter som på olika sätt anknöt till det som hände i 
samtalen samlades också in.  

Under materialinsamlingsperioden följdes en lärare åt under arbetstid 
och den tid han var tillsammans med sina elevgrupper filmades, liksom en 
del samtal dessa elever emellan, under raster och dylikt. Samtalen som 
filmades utspelar sig i olika miljöer, under olika sorters aktiviteter och i 
olika konstellationer. Från teorigenomgångar, under laborationer på sko-
lan, liksom praktiska moment på platser utanför skolan (deltagarna själva 
refererade till detta som att de var ”ute på bygge”). Även en lunch och 
fikor utanför skolan och i en byggbarack filmades, liksom ett besök på ett 
byggvaruhus. Tvåpartssamtal liksom flerpartsamtal med varierande antal 
deltagare förekommer i inspelningarna, mellan lärare och elever, men ock-
så, som nämnts, enbart mellan elever. Videoinspelningarna utfördes med 
en handburen videokamera. Detta var nödvändigt eftersom samtalsdelta-
garna rörde sig mycket mellan olika platser. Deltagarna befann sig också 
ofta ute på byggen. På byggena liksom i laborationssalarna förekom myck-
et rörelse och förflyttningar, utrymmena var ofta trånga eller belamrade 
med olika objekt, verktyg, byggmaterial eller sådant som hörde till inred-
ningen. Det var inte alltid klart på förhand var verksamheten skulle kom-
ma att förläggas under dagarna. Detta berodde på flera orsaker. Bland 
annat på att uppdragen på byggena ibland också involverade elever och 
lärare från byggprogrammet, snickare, målare och andra hantverkare. Ex-
akt i vilken takt arbetet på ett bygge fortskred, när ett moment var klart 
och elektrikerna kunde påbörja sitt arbete var inte givet. Miljön i själva 
skolan var också allt annat än statisk där lokalerna på programmet precis 
hade byggts om och den nya organisationen kring detta inte riktigt hade 
satt sig. Dessa sammantagna omständigheter ledde till att jag valde att 
filma med handburen kamera istället för att filma med stativ eller försöka 
organisera upptagningar med två eller flera kameror. Deltagarna hade inte 
i förväg bestämt vilka grupper som skulle formas under dagen, vilket gjor-
de det svårt för mig att använda enskilda mikrofoner. Miljön på byggena 
och under laborationerna bidrog till detta. Platserna var bullriga och de 
aktiviter som pågick skiftade hela tiden. Under alla dessa sammantagna 
förutsättningar blev en handburen kamera det bästa alternativet. Föresat-
sen i filmandet kom snart också att bli att försöka få in så bra samtalsma-
terial som möjligt, med avseende på bildkvalité (där deltagarna syntes så 
bra i bild som möjligt), vilka aktiviteter som försiggick (där det talades 
mest) samt ljudkvalité (där så lite störande ljud som möjligt förekom). Jag 
rörde mig hela tiden runt med kameran och försökte aktivt hitta bra situa-
tioner efter dessa kriterier. 
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Utöver anteckningar och några insamlade dokument består materialet 
av totalt 32 timmar och 47 minuters videoinspelningar. Tabell 3 visar en 
sammanställning av inspelningarna och ger en antydan om hur fördelning-
en mellan olika aktiviteter ser ut i verksamheten. Där framgår att tiden i 
klassrummet endast utgör en del i verksamhetens helhet. 

 

Tabell 3. Sammanställning av videoinspelningar   

Tabellen visar en sammanställning av de sekvenser som filmats. Fördelningen mel-
lan olika aktiviteter visar att verksamheten inte bara sker i form av klassrumsun-
dervisning. 
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Inspelningarna har bearbetats i efterhand i samband med att de fördes över 
till datafiler. En ny omgång anteckningar gjordes, vilket bidrog till att göra 
en övergripande kartläggning av materialet där detaljer som inte uppmärk-
sammades på fältet kunde registreras i inspelningarna. De båda uppsätt-
ningarna anteckningar, från fältet och efter videobearbetningen, samman-
fördes i ett tredje steg för att få en helhetsblick över situationerna och hän-
delseförloppen i materialet.  

Jag har försökt närma mig materialet förutsättningslöst och låtit det 
leda mig i att finna intressanta aspekter, mönster eller fenomen. Ett grund-
läggande perspektiv i analysarbetet har redan från början varit ett delta-
garperspektiv. Detta innebär att kategorier, strukturer eller fenomen endast 
uppmärksammas när deltagarnas egna handlingar visar orientering mot 
eller utgör exempel på dessa. Det tillvägagångssätt som följts har motive-
rats, beskrivits och rekommenderats av Seedhouse (2004, s 25-26) för ar-
bete med klassrumssamtal. Det öppnar upp för nya observationer och blir 
inte normerande på samma sätt deduktiva, strukturella analyser kan bli (se 
Metodavsnittet).  

Ett fokus i studien har legat på att hitta en balans mellan storleken på 
samlingar av fall och analysdjup. Jag har valt att arbeta med mindre sam-
lingar vilket tillåtit mer detaljerade analyser. Emellanåt tillämpar jag också 
analyser av enskilda fall – fördelen med dessa är att man kan gå ännu mer 
på djupet och inbegripa fler aspekter i den enskilda situationen än om man 
jobbar med stora samlingar av fall (se en diskussion om ”single case analy-
sis” av Hutchby & Wooffitt, 1998, s 120-130). I en mening kan man se 
mina mindre samlingar som ett slags mellanväg mellan enskilda-fall analy-
ser och stora samlingar, med en strävan mot en kvalitativ nivå, samtidigt 
som analysen breddas till att inkludera flera fall. 

Det induktiva tillvägagångssätt jag använt innebar att jag inte till fullt 
ut visste var jag skulle hamna på förhand – materialet kan med en induktiv 
analysgång så att säga leda åt olika håll (Alvesson & Sköldberg 1994,  
s109 ff). För min del uppstod snart fokus på en aktivitet deltagarna be-
nämnde teorilektion. Detta beror på en mängd orsaker. Ljud och bildkvali-
té är en faktor, en annan är att här finns inslag som i högre grad än under 
andra aktiviteter är tydligt återkommande. Det går också att koppla denna 
aktivitet till forskning om klassrumsinteraktion i stort. En andra del av 
materialet som uppmärksammas är samtalen på byggena. En sådan typ av 
samtal har inte utforskats i tidigare forskning. Aktiviteten utmärker sig 
också för karaktärsämnen. Aspekter som ljud- och bildkvalité liksom åter-
kommande situationer har också styrt urvalet av exempel i det som följer. 
Likväl har jag strävat efter att fånga upp fenomen som präglar verksamhe-
ten i stort. En ledstjärna har varit att de fenomen som uppmärksammas 
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under en viss aktivitet skall närvara i stort sett hela tiden. Nedan följer två 
avsnitt som beskriver de olika aktiviteterna teorilektioner respektive byg-
gen. 

5.2 Klassrummet 
Under teorilektionerna samlas läraren och en elevgrupp och går igenom 
olika moment eller avsnitt i boken efter de behov som finns för tillfället. 
Genomgångar inför och uppföljning av prov kan också inbegripas i detta. 
Lokalerna har många gemensamma drag med de klassrum som används i 
kärnämnen när det gällde utformning och inredning. Här finns till exempel 
en whiteboardtavla i ena änden av rummen, framför vilken en eller flera 
bänkar är tvärställda i ’katederposition’. Bakom ’katedern’ befinner sig 
läraren vanligen under genomgångarna. Granström (2009, s 230-243) har 
diskuterat katederns roll i klassrum och hur den återspeglar den traditio-
nella skolans strukturer. Att en kateder finns i klassrummet visar alltså en 
orientering mot att lektionerna skall bedrivas under traditionella former 
och med därtill förknippade deltagarstrukturer.  

Motsatt denna lärarens plats är elevernas bänkar utplacerade, i rader. 
Detta framgår av skissen och bilden i figur 1. I utdragen tillämpas fram-
över principen att ge respektive deltagare namn efter sittplatsen som ano-
nymiseringsåtgärd (Tony står härefter för läraren, Karl för kameramannen 
och de andra namnen är elevernas). Lokalerna används också till praktiska 
moment, vilket framgår av att utrustning förvaras på väggar, i skåp och på 
hyllor i rummen. På bänkarna kan det ligga kvar verktyg och komponenter 
från dessa aktiviteter (detta kan också gälla utrustning som används i före-
visande syfte under genomgångar) och i samma rum finns det väggpaneler 
eller utrymmen som används för att till exempel träna på att göra installa-
tioner eller dylikt. På den bakre väggen i bilden i figur 1 kan en verktygs-
behängd bakre vägg liksom utrustning som ligger på bänkarna skymtas. 
Närheten till verksamhetens speciella karaktär och praktiska inslag finns 
alltså tydligt manifesterad i lokalerna. 
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Figur 1. Ö bild på klassrummet. U skiss över klassrummet och de fiktiva 
namn som tilldelats sittplatserna 

Under de föreläsande momenten på teorilektionerna förekommer i regel en 
del bänkprat, det vill säga parallellt tal mellan deltagare som inte visar 
någon orientering mot att delta i eller påverka plenarsamtalet. Det är oftast 
svårt att urskilja annat än fragment ur bänkpratet i inspelningarna. Det är 
också vanligt att elever skämtsamt kommenterar saker läraren gör eller 
säger på ett sätt som är orienterat mot att höras i det gemensamma talut-
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rymmet. Handuppräckning tillämpas vidare inte i klassrummet och ofta 
utser elever sig själva som talare i plenarsamtalet med läraren. De många 
inslagen i transkriptionerna med ibland fragment av yttranden och ibland 
ohörbart samtidigt tal eller ourskiljbara talare återspeglar den verkliga 
situationen för deltagarna i klassrummet. Även om de har andra förutsätt-
ningar att uppfatta saker än jag haft utifrån inspelningen så kan de sanno-
likt inte urskilja allt som sägs vid mycket samtidigt tal och vissa yttranden 
måste etableras i det gemensamma talutrymmet i konkurrens med annat tal 
med särskilda medel (oftast handlar det om sekvensiell anpassning eller 
stark röst) för att kunna urskiljas av alla deltagare. På liknande sätt kan 
samtidigt tal, men framförallt ofta buller också ses inverka på transkriptio-
nerna och deltagarnas samtalsmiljö under de praktiska momenten. I analy-
serna av utdragen använder jag omväxlande deltagarnas (fingerade) namn 
eller beteckningarna ’eleven’ respektive ’läraren’. De fingerade namnen 
tillämpas på friare basis i exemplen hämtade från de praktiska momenten. 

5.3 Bygget 
De praktiska momenten präglas av en tonvikt på att någon typ av arbete 
skall genomföras. Ute på byggena (med deltagarnas egen benämning) ut-
förs riktiga jobb. De platser som filmades på var en föreningsstuga som det 
gjordes omfattande ombyggnationer i, en vind, en vandrarhemslokal i ett 
lägenhetshus som renoverades, samt ett soprum. På vinden och i soprum-
met var uppdragen mindre omfattande där bättre belysning skulle installe-
ras (på vinden också rörelsedetektorstyrd). 

Byggena kan vara belamrade med verktyg och byggmateriel. Arbeten 
kan utföras i trånga utrymmen eller lokaler med dålig belysning. Strömmen 
till belysning kan till och med vara avstängd eller inte ha dragits ännu. 
Eftersom många parallella aktiviteter pågår kan det ibland vara oklart om 
vem som ska göra vad och också vad som ska göras. Utöver detta måste 
elektrikernas arbete ofta passas in mot andra hantverkargruppers, till ex-
empel målare eller snickare (se också Karlsson 2006, s 54 f som uppmärk-
sammat liknande förutsättningar på byggen). Ledningar måste dras innan 
innerväggar kan sättas upp och målas vilket ställer krav på samverkan och 
att hålla en tidsplan. Till detta kommer logistiska frågor som att ha rätt 
material och verktyg på plats, faktorer som inte sällan ställer till problem 
och kräver improvisation. Karlsson 2006 (s 54 ff) har tidigare observerat 
en komplexitet och ibland oklarhet som kan råda på byggarbetsplatser. 
Saker och ting kan krångla, ritningar kan vara felaktiga, materialleveranser 
försenade eller bristfälliga, speciella verktyg saknas och så vidare. Dessa 
komplexa inslag förekommer också på de byggen Tony och eleverna befin-
ner sig. 
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Tony samverkar med lärare från de andra hantverksprogrammen, skö-
ter kontakten med kunder och fungerar som arbetsledare för sina elever. 
Hans roll rymmer många utmaningar – utöver att se till att arbetet blir 
utfört under de förutsättningar som beskrivits tillkommer en pedagogisk 
dimension. Han måste också se till att elever får uppgifter de kan klara av, 
eller behöver lära sig. Han måste hantera gruppen och utnyttja de lärotill-
fällen som uppstår under arbetet. Eleverna å sin sida står också inför ut-
maningar. Utöver  vad det innebär att utveckla kunskaper inom yrket kon-
kurrerar de ofta om Tonys uppmärksamhet, de bidrar till i att upprätthålla 
koordination och ordning i den krävande verksamheten och de hanterar 
inbördes relationer. 

Den fysiskaomgivningen på byggena påverkar samtal och deltagarstruk-
turer, liksom hur aktiviteterna är upplagda. Eleverna arbetar oftast i mind-
re grupper om två till tre personer, ibland ensamma, och Tony rör sig hela 
tiden mellan eleverna och fördelar löpande arbetet, övervakar det, svarar 
på frågor eller ger handledning. De vanligaste deltagarkonstellationerna 
under de praktiska aktiviteterna är så kallade dyadiska eller triadiska sam-
tal. Figur 2 utgör ett kollage av några sådana typiska samtalssituationer. 
Där kan ett gemensamt uppmärksamhetsfokus etableras kring en plats eller 
ett föremål som hänger ihop med det arbete som utförs av någon av delta-
garna. Kendon (1990, se figur 2) har beskrivit dessa så kallade L- eller F-
formationer  som anpassas efter den rumsliga omgivningen.  
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Figur 2. Några exempel på deltagarkonstellationer i samtal under praktiska mo-
ment 

Härnäst följer en diskussion om studiens etiska förhållningssätt, min när-
varo på fältet och reflektioner om upplevda dilemman under materialin-
samlingen. 

5.4 Etiskt förhållningssätt och närvaron på fältet 
I samband med att studiens etiska förhållningssätt tas upp i detta avsnitt 
kommer jag också att göra en utläggning med reflektioner om händelser på 
fältet. Ambitionen med detta är att försöka angripa ett problem som består 
i hur det etiska avsnittet brukar utformas i avhandlingar. Det är vanligt i 
studier med ett likartat, formaliserat etiskt avsnitt som lika gärna kan ha 
”klippts och klistrats” mellan olika texter (Aarsand & Forsberg 2009, s 
154). Detta innebär att forskaren kan friskriva sig från ett aktivt moraliskt 
ansvar genom att förhålla sig till vetenskapsrådets ritklinjer (mer om dessa 
nedan) som en universell lag utifrån vilken ’rätt’ eller ’fel’ handlande kan 
uttydas. En reflexiv diskussion om till exempel maktrelationer som uppstår 
i fält eller konkreta exempel på etiska dilemman kan hjälpa läsaren att se 
de faktiska förhållanden en forskare kan stå inför (Aarsand & Forsberg 
2009, s 154). Hur forskarens närvaro och den teknik som använts har 
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påverkat informanterna har också diskuterats bristfälligt (Aarsand & 
Forsberg 2009, s 154 f). På ett eller annat sätt påverkar forskarens närvaro 
informanterna, till och med om det bara handlar om att slå på en kamera 
och sedan gå ut ur rummet. Detta borde topikaliseras i högre grad. I det 
som följer kommer därför några konkreta exempel att ges på problematis-
ka situationer som uppstod under materialinsamlingen och jag söker också 
beskriva informanternas relation till min och kamerans närvaro. Det som 
följer skall alltså inte ses som en regelrätt analys utan handlar mer om en 
reflexiv diskussion utifrån egna intryck och anteckningar under materialin-
samlingen. 

Som utgångspunkt för mitt etiska förhållningssätt vid materialinsam-
lingen användes Vetenskapsrådet (2002) riktlinjer för humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning och riktlinjer för forskning med video 
(HSFR 1996) i relation till de lagstadgade etiska krav som ställs på forska-
ren; informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjande-
krav. Riktlinjerna går ut på att forskningens samhällssnytta ska berättiga 
det intrång på individens integritet som materialinsamling oundvikligen 
innebär. Informanterna skall vidare informeras om forskningens syfte, de 
har rätt att bestämma över sin medverkan, uppgifter om informanterna 
skall hanteras så försiktigt som möjligt och materialet skall endast använ-
das i forskningsändamål. 

Kontakt med informanterna med information och förhandlingar om 
tillgång till fältet skedde i flera omgångar. Min väg gick så att säga upp-
ifrån och ned i skolans hierarki. Först kontaktade jag rektorn, sedan lära-
ren jag hade i åtanke att följa och efter det eleverna och lärarlaget på pro-
grammet. Jag var mån om att ge information till varje part muntligt och 
med information som distribuerades både pappersvägen och elektroniskt. 
Även de som indirekt berördes av studien fick en kortare information och 
kontaktuppgifter; det vill säga alla elever på programmet. Det var inte 
praktiskt möjligt att genomföra samtal med alla, så ett massutskick via 
programmets e-postsystem gjordes. Informationsblad sattes upp på pro-
grammets anslagstavla och jag uppmanade lärarna att ge informationen 
(dela ut lappar) till sina respektive elevgrupper. De jag skulle följa gav sitt 
samtycke och i stort sett alla andra på programmet visade sig öppna och 
ville samarbeta, endast en lärare uttryckte en ovilja mot min närvaro. Att 
respektera denna persons integritet var ett första dilemma jag stötte på. 
Mitt resonemang gick ut på att studien inte inbegrep denna person (eller 
dennes elevgrupper). Det fanns emellertid en risk för att någon av dem 
kunde komma att skymta i bild eftersom det var mycket rörelse i lokalerna 
på programmet. Jag var därför hela tiden mån om att rikta bort eller 
stänga av kameran om det hände. 
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En situation uppstod där flera andra lärare ställde sig i opposition mot 
den visade oviljan mot min närvaro – inga direkta konfrontationer inträf-
fade, men vid flera tillfällen gav de mig sitt stöd. Jag tolkade situationen 
som att det inte var min närvaro i sig som skapade de läger som utkristalli-
serats mellan en lärare i ensam minoritet mot resten av lärarlagets majori-
tet. Jag blev en katalysator eller användes som ett uttryck för en spänning 
som fanns där tidigare. Det kan diskuteras om jag genom att ta upp denna 
incident har brustit i konfidentialitet, samtidigt utgör det hela ett exempel 
som belyser ett dilemma och maktrelationer på fältet, därför väljer jag att 
röra mig in i gråzonen här. 

De deltagare som var direkt berörda av studien, det vill säga Tony och 
hans elevgrupper gavs ett kontrakt där deras underskrift styrkte att de tagit 
del av informationen. Med underskriften gav de också samtycke till med-
verkan, men de informerades om sin rättighet att kunna ångra sig i efter-
hand och delar av materialet skulle därmed raderas eller bearbetas med 
hänsyn till detta. 

Under materialinsamlingen uppstod ett annat dilemma. Det hade varit 
problem med en del förstörelse i programmets lokaler. Vid ett tillfälle hade 
ett nödstopp i en laborationssal kopplats från, en händelse som lärarlaget 
reagerade starkt på. Incidenten dök upp i elevernas tal vid några tillfällen 
medan jag filmade. Några gånger fick jag känslan av att någon elev råkade 
försäga sig om något som hade med detta att göra. De kunde kasta en 
snabb blick mot kameran med en min som jag tolkade som förlägen och 
kunde avbryta sig för att sedan börja tala om någonting annat.  

Jag valde att hålla låg profil och låtsades som att jag inte uppmärk-
sammat det som hänt eller förstod vad de pratade om. Min inblick i det 
hela var också mycket vag; jag tolkade situationen som att eleverna kunde 
känna till något om det som hänt eller vara direkt inblandade, men det var 
osäkert vilket. 

Gränserna för hur jag förhöll mig i samband med detta kom så små-
ningom att prövas i ett slags lek. Eleverna kunde skoja om det skedda och 
på ett lekfullt sätt nästan avslöja vem som gjort det inför mig – vilket ledde 
till att annat bus drogs upp på samma sätt. Jag fortsatte hålla en låg profil, 
hade jag reagerat på annat sätt hade det inneburit en tydlig positionering 
från min sida. Jag såg mina impulser till att vilja gå in och markera i sam-
talet som skapade utifrån förväntningar på mig som vuxen, tidigare verk-
sam lärare; eller uppfostrare. Hade jag reagerat hade jag troligen uppfattats 
som tillhörande det vuxna etablissemanget och inte utifrån den mer neutra-
la position jag ville inta som forskare. Jag såg inte heller situationen som en 
fråga om att etablera något slags moraliskt ’rätt’ eller ’fel’. Elevernas bete-
ende visade i mina ögon att de tydligt kände till förväntade normer kring 
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dessa begrepp, eftersom de lekfullt kunde röra sig i längs dess gränser. Jag 
tolkade alltså aktiviteten som ett sätt att utforska min position snarare än 
att utmana värderingar och de markeringar lärarlaget gjort i samband med 
förstörelsen. 

Elever kunde i början av materialinsamlingen ställa frågor om varför 
jag var där och vad jag gjorde mer i detalj. De var nyfikna på vad det inne-
bar att doktorera och varför jag valt att ge mig på ett, i deras ögon, så 
tråkigt projekt. Någon enstaka kommenterar gjordes inledningsvis (under 
de första två dagarna) om att det kändes konstigt med kameran på plats, 
men de verkade vänja sig vid att den fanns där fort. Intresset kring min 
närvaro avtog märkbart och efter ett par dagar uppmärksammades jag inte 
med mycket mer än hälsningar när jag anlände på morgonen och avsked 
efter dagens slut. I övrigt tilltalades jag knappt och det kändes som att jag 
var en person som föflyttats till periferin i deltagarnas tillvaro. En position 
som faktiskt medförde en viss känslomässig dysterhet å min sida. 

Deltagarna betedde sig däremot inte som om jag och kameran inte 
fanns. De kunde använda kamerans närvaro som en resurs i att genomföra 
ret eller skämtsamheter av olika slag, till exempel skoja om att de var med i 
en dokusåpa eller att jag skulle filma en ritad karikatyr av en annan närva-
rande elev. Ur metodsynpunkt är inslag av att deltagarna orienterar sig mot 
kameran inte ett problem. Jag strävar efter att studera naturligt förekom-
mande interaktion. Att deltagare skojar med kameran eller forskarens när-
varo som resurs, till exempel poserar inför eller vinkar in i kameran eller 
liknande, tyder det på ett avslappnat beteende gentemot det inslag filman-
det utgör. Om deltagarna inte låtsas om forskarens närvaro överhuvudta-
get skulle det kunna ses som ett mer ansträngt beteende. Elevernas beteen-
de i samband med incidenten med ’sabb’ (deltagarnas egen benämning på 
uppsåtlig förstörelse) på programmet vittnar om att deltagare fövisso till 
viss del kan vakta på sitt beteende så att de inte säger vad som helst rakt ut 
i kamerans närvaro. Detta är emellertid en förutsättning som råder överlag 
i samtal. Olika konstellationer av deltagare skapar olika normativa för-
väntningar på vad som är accepterat tal eller inte (jfr avsnitt 6.5).  Elever-
nas lek inför mig som gick ut på att ’nästan avslöja bus’ framstod som ett 
sätt att undersöka och etablera de normer som gällde när jag fanns med i 
samtalskonstellationen.  

Tony försökte ibland bistå mitt projekt utifrån den tolkning han gjorde 
av det. När vi var ensamma med någon elev kunde Tony uppmana eleven 
att ge förklaringar eller små föreläsningar inför kameran, som för att före-
visa dennes kunskaper. När jag frågade om jag kunde få tillgång till texter 
som användes i undervisningen ville Tony hellre att jag skulle vänta på nya 
läromedel som var beställda, istället för de vältummade och lite ålderdom-
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liga böcker och papper som användes tills de nya kom. Han visade alltså 
en orientering mot att vilja framställa verksamheten i positiv dager. 

Andra lärare kunde under materialinsamlingens initiala fas ibland börja 
tala med mig, även lärare från andra program. Vanligast var frågor om 
ords etymologi eller språkriktighetsdiskussioner, vilket kan ses i relation till 
att jag var doktorand i ämnet svenska. Ibland gav lärare också problem-
skildringar om negativa inslag i skolans värld överlag (till exempel skolpo-
litik eller läraryrkets försämrade yrkesvillkor över tid) eller i sin arbetssitu-
ation (till exempel för hög arbetsbelastning, rörig miljö eller omotiverade 
elever). Det kändes som att jag blev ett slags bollplank mot vilket ett visst 
missnöje kunde ventileras. Kanske kunde den konfidentialitet jag informe-
rat om ha spelat in, i relation till att jag kom ’utifrån’. Att uttrycka missnö-
je inför mig blev ’säkert’ i den meningen att det inte ledde till vidare konse-
kvenser. Det var inte något problemskildraren skulle behöva stå för. Jag 
vill poängtera att situationen inte alls var den att missnöjet så att säga ko-
kade under ytan på programmet, eller i skolan. Tvärtom så upplevde jag 
miljön som övervägande positiv. 
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6 Samtal i skolan 
Nuthall (1997) har påpekat att varje klassrum har lokalt etablerade kon-
ventioner för vad som är tillåtet beteende eller inte – på så vis kan delta-
garna ha rimliga förväntningar på varandra. Som en inledning till analys-
avsnittet ges nedan ett exempel som illustrerar några typiska inslag under 
teorilektionerna. Exemplet illustrerar hur tillträdet till talutrymmet ser ut 
och de grundläggande identiteter som etableras i klassrummet (lärare – 
elev). Det visar att parallellt tal kan förekomma under lärarens föreläsning, 
både sådant som är orienterat mot det gemensamma samtalsutrymmet och 
sådant som kan kategoriseras som bänkprat. Talinitiativ som är orientera-
de mot att höras i det gemensamma samtalsutrymmet är anpassade efter 
och bygger på framträdande strukturer i lärarens tal, de kan både anknyta 
till lärarens agenda eller gå emot den. 

Det är här värt att poängtera att deltagare måste göra ett interaktivt ar-
bete i relation till andra för att etablera en identitet. Identiteter en person 
gör anspråk på kan vidare närsomhelst ratificeras, omformuleras eller mot-
sättas av följande handlingar andra deltagare gör. En etablerad identitet 
kan också framkalla identiteter hos andra deltagare och skapa vidare för-
väntningar på olika typer av handlande (se Antaki & Widdicombe 1998). 
Jag kommer i avsnitt 6.4 och 6.5 diskutera hur institutionella identiteter 
kan omformuleras och hur elprogrammets verksamhet hänger ihop med en 
annan identitet utöver skolans traditionella, nämligen elektrikeryrkets. 

 Här vill jag också ge en bild av turtagningsorganisationens öppna ka-
raktär (med Jones & Thornborrows 2004 begrepp) som råder i klassrum-
met, där nya talare kan etablera sig som självvalda talare i det gemensam-
ma talutrymmet. Dessa yttranden kan handla om så kallat bänkprat eller 
småprat, parallella samtal till plenarsamtalet, men de kan också vara orien-
terade mot att höras i det gemensamma talutrymmet och verka i enlighet 
med lärarens agenda eller avvika från den.  

I regel tillåts parallellt tal under mer reglerade aktiviteter under teorilek-
tionerna, som till exempel när läraren föreläser. Vid transkriptionens bör-
jan är Tony i färd med att summera en instruktion han gett om hur en 
elektrisk komponent, motorbläck, kan placeras i en elektrisk motor. Detta 
ingår som en del i en förläsande aktivitet om just elektriska motorer. 

 



82 I FREDRIK LUNDSTRÖM  Spänning och motstånd 
 

(6.1) 0512 1340 Bläcken 

Tony föreläser om elektriska motorer, i vilka ’bläcken’ är komponenter som kan placeras i 
två lägen i större motorer beroende på spänningsförhållandet. 

19 Ton:  Antingen har du bläcken så där,(.)[eller annars så    
20       har du bläcken sådär, 
21 Mar:                                    [eller (fejk), 
22 Osk:                    ((vänd mot Pet))[(          )  
23 Joh:  [VA? (0.2) Vänta¿ 
24 Osk:  [(              ) 
25 Ton:  [Antingen har du bläcken såhär,  
26       (0.2) 
27 Joh:  Ja:, 
28 Ton:  Annars har du bläcken så här. 

 
Tony talar inledningsvis på raderna 19-20 i ett format som är typiskt för 
hans roll som lärare under genomgångarna. Arminen (2005, s 117-124) 
har beskrivit aktiviteten föreläsning i pedagogiska samtal. Den känneteck-
nas av utbyggda flerledade turer som produceras i ett rytmiskt mönster där 
ämnet presenteras via så kallade babysteg. Små bitar av information fogas 
till varandra, ofta skilda åt av mindre pauser – som inte alltid sammanfal-
ler med en turbytesplats (Arminen 2005, s 118). Möjligheten att kunna 
genomföra dessa utbyggda turer hänger ihop med att lärarens institutionel-
la identitet medför ett särskilt tillträde till talutrymmet. I vardagliga samtal 
har Sacks, Schegloff & Jefferson (1974) visat att en talare normalt har 
rätten att tala under en turkonstruktionsenhet. Skall samma talare göra 
yttranden som är längre än så måste ett arbete göras deltagarna emellan för 
att skapa utrymme för detta (jfr t ex Schenkein 1978, s 219-220 om berät-
tande av historier). Små tecken på att Tony förekommer eventuella avbrott 
av föreläsningen framgår av att intonationen vid möjliga turbytesplatser 
varken går upp eller ned, förutom på rad 28 när Tony har besvarat Johans 
fråga. Med denna intonationskurva ges inga prosodiska tecken till de 
andra deltagarna att det finns möjligheter för en annan talare att ta ordet 
vid turbytesplatser. Efter den korta tystnaden på rad 19 skyndar också 
Tony in i nästa turkonstruktionsenhet vilket minskar möjligheterna för nya 
talare att komma in i samtalet. Dessa medel kännetecknar ofta Tonys tal. 
Trots att talet är utformat på ett sätt som ger minimalt utrymme för andra 
deltagare att komma in i samtalet börjar två elever tala samtidigt på rad 21 
och 22. Detta sker vid en turbytesplats som sammanfaller med en kort 
tystnad och visar att elevernas initiativ är väl anpassade efter framträdande 
strukturer i lärarens tal – trots de förekommande inslagen i Tonys tal är 
eleverna ’på hugget’ när tillfälle ges. 

På raderna 22 och 24 illustrerar Oskars tal i överlapp med först läraren 
och sedan en annan elev parallellt bänkprat. Det går inte att urskilja vad 
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Oskar säger i inspelningen, men på videon syns att han är kroppsligt orien-
terad mot en annan elev som sitter bredvid honom och de har visat sig 
genomföra ett parallellt, lågmält samtal både innan och efter utdraget. På 
rad 23 utser eleven Johan sig själv som ny talare med ett reparationsinitia-
tiv som indikerar att han har problem med att tillgodogöra sig lärarens tal 
(se Sacks, Schegloff & Jefferson 1977). Johan räcker inte upp handen här 
och som en resurs nyttjas inledningsvis starkare röstvolym (i det första 
ordet som kan beskrivas som en frågande interjektion) vilket etablerar 
honom i det gemensamma talutrymmet och skapar möjligheter för att er-
hålla uppmärksamhet från lärarens sida. Läraren ratificerar i utdraget en-
dast Johans tal (på raderna 25 och 28) och har därmed godkänt det och 
lyft in det i sin genomgång – det blir en del i det officiella samtalet. Johans 
tal manifesterar honom som elev när han visar en orientering mot läraren 
som en deltagare med större kunskaper om det de talar om – en kunskaps-
asymmetri i relationen mellan deltagarrollerna lärare- elev manifesteras. 
Johans yttranden kan också ses bygga vidare på lärarens tal i linje med den 
agenda läraren visar sig driva och blir med Jones & Thornborrows (2004) 
begrepp en del i klassrummets legitima samtal. 

Så är däremot inte fallet med Martins yttrande på rad 21. Det är anpas-
sat till Tonys tal eftersom det påbörjas i samband med en mikropaus och 
parasiterar på ordvalet i lärarens tur med det inledande ordet (eller). Det 
följande ordet i Martins yttrande pekar sedan mot att det handlar om en 
slags skämtsamhet som bygger på lärarens tal (fejk – fusk). Med Jones & 
Thornborrows (2004) modell skulle det höra till klassrummets illegitima 
samtal. Yttrandet är i och med sin samordning med det som sker orienterat 
mot att höras i det gemensamma samtalsutrymmet, men tar inte över det i 
vidare mening eftersom det inte byggs ut, vare sig av Martin själv eller av 
någon annan deltagare. Den här typen av korta, efter lärarens tal, väl an-
passade inskott eller kommentarer är mycket vanliga i materialet, de till 
och med kännetecknar samtalen.20  

Deltagarna i elklassrummet orienterar sig alltså mot ’klassiska’ delta-
garroller och strukturer som har påvisats i tidigare forskning om klass-
rumsinteraktion. Turtagningsorganisationen i elklassrummet är samtidigt 
tämligen öppen för nya talare att få tillträde till det gemensamma samtals-
utrymmet och samtidigt tal kan tillåtas. Exemplet illustrerar ett slags nor-
malläge under föreläsningarna, vilket också inbegriper en ständigt pågåen-
de dynamik. Dynamiken yttrar sig i att deltagarna kan orientera sig mot 
olika agendor i konkurrens med varandra. Orienteringen mot de roller och 

                                                      
20 Lindström (u u) samt Lundström (2010) har visat hur elever kan parasitera på 
inslag i lärarens tal när de gör utspel i det gemensamma talutrymmet 
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strukturer som beskrivits kan också skifta från att hålla ihop verksamheten 
till att lösa upp den. Detta ställer en bild av ett statiskt och ordnat klass-
rum mot ett mer pluralistiskt och dynamiskt. Här finns många likheter 
med det Rampton (2006, Rampton & Harris 2010) beskriver som det 
’oordnade klassrummet’, men eftersom klassrummet också präglas av sär-
skilda sammanhållande faktorer låter det sig bättre betecknas som ett ’flex-
ibelt’ klassrum. I det som följer kommer jag att analysera hur man kan tala 
om ett gemensamt samtal samtidigt som det präglas av parallella och 
ibland direkt konkurrerande agendor. Hur eleverna använder tidigare hän-
delser i samtalet för att göra samma typ av handlingar som Martin i ex-
emplet ovan kommer också att närmre beskrivas. 

6.1 Poesi, utmaningar och lekfullhet i klassrummet – en parallell 
aktivitet 
Ofta präglas elevernas handlingar i klassrummet av en orientering mot att 
uppträda inför varandra där språkets poetiska funktioner används i utspel 
som bygger på tidigare framtalat material eller händelser i klassrummet. 
Utspelen präglas av kreativitet och lekfullhet. Utspelen är inte orienterade 
mot att föra lärarens föreläsning framåt och kan stoppa upp lektionens 
momentum. Utspelen bygger vidare på en inneboende dubbeltydighet eller 
godtycklighet i språkliga yttranden som innebär att språkliga yttranden 
kan rymma skilda betydelser. Candela (1999) skriver att klassrumssamtal 
utgör ett särskilt väl lämpat material för att studera denna aspekt av språk 
– en aspekt som har varit svår att fånga i studier av tvåpartssamtal. Efter-
som klassrumssamtal är flerpartssamtal framträder dubbeltydigheten i 
språket tydligare där en fras kan ges olika funktionella betydelser beroende 
på hur den bemöts av olika deltagare (Candela, 1999, s 161). I flera exem-
pel som kommer att studeras här orienterar sig läraren respektive eleverna 
på olika sätt gentemot specifika språkliga element. 

Elevutspelen ställer frågan om vad som utgör deltagande i samtal på sin 
spets. I utspelen används repetitioner med variationer efter agendor som 
konkurrerar deltagarna emellan –  de går i en mening emot andra deltaga-
res (oftast lärarens projekt). Å andra sidan ingår de i själva samtalet efter-
som de nyttjar grundläggande principer för turkomposition och är sekven-
siellt anpassade efter plenarsamtalets struktur.  

Återanvändning med variation används också i lärarens tal, som de in-
ledande exemplen nedan visar. Dessa exempel är tänkta att skapa en relief 
för en kontrastiv analys av elevernas handlingar och hur en orientering mot  
eller från lärarens agenda skall förstås. 
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(6.2) 0512 1343 En grej till 

 
01 Ton: ↑SEN KOMMER EN GREJ till som står på den här skylten  
02 här de här stog det va¿ (1.0)*sen kan det stå nånting 
03 som heter eta(.) 
 

(6.3) 2111 1227 Affären 

04 Ton: affärn där (.) då harom lastkajar (1.4)  
05 dom har ju en lastkaj här så[ö: (1.0) 
                  

 
I exemplen ovan kan återanvända element som repeteras med variation ses 
i Tonys tal (sen, står-stog-stå här, då harom lastkajar, dom har ju en last-
kaj). Med de repeterade orden eller fraserna i Tonys tal förs hans instruk-
tion framåt stegvis (babysteg Arminen 2005, kap 5) där han presenterar 
informationsbitar i en pedagogisk ordning. Repetitionerna utgör en resurs 
för läraren att göra ett pedagogiskt bygge i sitt tal. Erickson (1982) har 
belyst det arbete lärare gör genom att skilja mellan en social och en aka-
demisk struktur i talet, Academic Task Structure (ATS) och Social Partici-
pation Structure (SPS, Erickson 1982, s 153). Den akademiska strukturen 
går ut på att läraren ordnar bitar av tal så att information presenteras i 
logiska steg som är kognitivt anpassade för att de andra deltagarna skall 
kunna tillgodogöra sig information. En ATS-struktur kan tydligt ses i ex-
emplet nedan där Tony är i färd med att berätta om hur en säkring med 
bimetaller fungerar. En sådan består av två metaller som kombineras i en 
komponent där den ena, bimetallen, har en större förmåga att bli varm när 
den leder ström. Genom att den sitter ihop med en hårdare metall böjer sig 
säkringen när bimetallen blir tillräckligt varm. 

 

(6.4) 2111 1240 Bimetaller 

03 Ton:        [genom den här bimetallen då blir den varm,  
04 (0.6) å kommer de mycke ström ja då blir han ju   
05  varmare då givetvis,(0.6) å då kommer den här >å vil  
06  ja< böja sig där (0.2) å då böjer han sig där då löser  
07  han ut va, 

 
ATS-strukturens steg i Tonys tal ser ut som följer: 1. När det kommer 
ström genom bimetall blir den varm (rad 03-04). 2. Metallen blir varmare 
om det kommer mycket ström genom den (rad 04-05). 3. Under dessa för-
hållanden kommer metallen att böja sig (rad 05-06). 4. När metallen böjer 
sig löser säkringen ut (rad 06-07). De olika leden bygger på varandra där 
tidigare led gör det lättare att tillgodogöra sig information i senare led. En 
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schematisk återgivning av ATS-strukturen och hur de olika leden förhåller 
sig till varandra återges i tabell 4, nedan. 

 

Tabell 4. Schematisk beskrivning av ATS-struktur i Tonys tal   

Tabellen spaltar upp de olika leden som bygger upp en ATS-struktur i Tonys tal i 
exemplet ovan. Inom parentes återges tidigare framtalad information, som finns 
med i kontexten. 

Informa-
tion 1: När 
det kommer 
ström genom 
metallen blir 
den varm 
(rad 03-04) 

 

Information 2 
(vidareutveckling 
av 1): Metallen 
blir varmare om 
det kommer 
mycket ström 
genom den (rad 
04-05) 

Information 3 
(konsekvens av 1 och 
2): Då böjer sig bi-
metallen (som är 
känsligare för tempe-
raturväxlingar än 
omgivande kompo-
nenter, rad 05-06) 

Informa-
tion 4 (kon-
sekvens av 
3): När me-
tallen böjer 
sig bryts 
kretsen  och 
säkringen 
löser ut (rad 
06-07) 

 
 

Informationen i steg 1 och 2 utgör en bakgrund till steg 3 som i sin tur 
behövs som en bakgrund till steg 4. Talet genomför med denna struktur ett 
pedagogiskt projekt eller en agenda. Ett sammanhang talas fram, det byggs 
bit för bit byggs ut där det redan tidigare sagda används – i en tydligt or-
ganiserad tema-rema struktur. Elever kan emellertid blanda sig i plenar-
samtalet med hjälp av yttranden som använder det redan tidigare framta-
lade (eller inträffade) som en resurs för att göra utspel som inte är inriktade 
på föreläsningens framåtskridande. Exemplet som följer visar en längre del 
av samtalet än vad som återgetts ovan och rymmer två elevutspel. 

 

(6.5) 2111 1240 Varm och kall 

Läraren visar och berättar om en kopplingsenhet 

01 Ton: den går IGENOM här, (1.0) 
02 Osk: en (cyk[iot)¿ 
03 Ton:        [genom den här bimetallen då blir den varm,  
04 (0.6)å kommer de mycke ström ja då blir han ju   
05  varmare då givetvis,(0.6) å då kommer den här >å vil  
06  ja< böja sig då (0.2) å då böjer han sig där då löser  
07  han ut va, 
08 Osk: hur gör man en kall då¿ (1.2) 
09 Lud: (få ja bara trycka) 
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10 Ing: Lägga isbitar. 
11 (0.6) 
12 Ton: Där e den simplaste typen, 

 
Oskars fråga på rad 08 anknyter till lärarens tidigare tal med ett kontrast-
ord21, kall, vilket är en parallellism till lärarens varm, varmare. Yttrandet 
är utformat efter en kontrapunktisk estetik och frågan är inkongruent i 
sammanhanget där ett skämtsamt inslag inroduceras i och med parallellis-
mens kontrast, eller motsatsrelation. Frågan för samtalet bort från föreläs-
ningen. Ingmars yttrande på rad 10 bekräftar Oskars utspel genom att 
bygga vidare på det med ett associativt led från ’kall’ till ’isbitar’. Eftersom 
associationer kännetecknas av att inte respektera statiska kategorier och 
kan förgrena sig över dess gränser (Hopper 1992 s 11 ff) kan den här typen 
av omkodningar av lexikala element när språkets associativa krafter släpps 
lös snabbt förvandla återanvända element till oigenkännlighet (Rampton 
2006, s 62 f, Motley 1985, s 280) och leda samtalet långt bort från före-
läsningen. 

Läraren ignorerar emellertid elevernas yttranden och fortsätter på rad 
12 efter en paus att tala vilket visar att han inte ratificerar de andra som 
talare i plenarsamtalet. Med detta behöver inte Tony tala ’tillbaka’ samta-
let från ett sammanhang som har med isbitar och kyla att göra, han tar helt 
enkelt vid där föreläsningen kom att avbrytas (rad 07). 

Elevutspelen kännetecknas alltså av att de bygger på parasitering av lex-
ikala element i lärarens tal, vilka arbetas om på ett sätt som nyttjar språ-
kets poetiska egenskaper (repetitioner med variation och parallellismer – 
kontrastiva eller ekvivalenta, samt associationer). Utspelen utmanar lära-
rens agenda, eftersom de leder samtalet bort från föreläsningen. Detta har 
att göra med de funktioner i språket som eleverna med sina utspel släpper 
lös. Associationer är till sin natur kategoriöverskridande och kan därmed 
snabbt leda bort samtalet från ett specifikt ämne. Läraren kan hantera 
utspelen, eller poetiskt, associativt ommodellerade led i samtalet, genom att 
’stryka’ deras sekvensiella relevans (Lerner 1989, Lundström 2010, s 190 
f). Han ratificerar inte talarna utan fortsätter föreläsningen från den punkt 
där den avbrutits. 

Utspel som bygger på variationer av återanvända lexikala element ut-
manar inte bara föreläsningen genom att introducera ämnesmässigt inkon-
gruenta inslag i samtalet. De kan också göras på ett sätt som utmanar den 
talarposition läraren normalt innehar. Den innebär att läraren tilltalar de 
andra deltagarna som en kollektiv mottagare. I exemplet nedan gör en elev 
upprepade utspel som bygger på variationer av återanvända element i talet. 
                                                      
21 Jag väljer att använda Sacks (1992)[1979] begrepp, kontrastord, här. 
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Via en association som görs från en ljudlikhet med ett ord i lärarens tal 
introduceras ett nytt ämne i samtalet. Utspelen utmanar föreläsningen ge-
nom att ämnesmässigt leda bort från den och eleven intar i ett läge en ta-
larposition som annars innehas av läraren. Trots skiftande och upprepade 
utmaningar kan Tony fortsätta föreläsningen, eftersom elevens initiativ inte 
får stöd av andra elever genom vidare utbyggnad. 

När Tony i exemplet nedan (6.6) nämner ordet eta (rad 03, den grekis-
ka bokstav som används som symbol för verkningsgrad på skyltar i elekt-
riska motorer) i en förklaring, snappas det upp av David som på rad 05 
visar en förhöjd uppmärksamhet gentemot ordet när han återupprepar det 
med förändrat uttal. 

  

(6.6) 0512 1343 Eta lunch 

Tony har en teorigenomgång om elektriska motorer. Han har förklarat olika symboler på 
de skyltar som finns i motorerna. 

01 Ton: ↑SEN KOMMER EN GREJ till som står på den här   
02 skylten här de här stog det va¿ (1.0)*sen kan 
   Ton             ((vänder sig mot tavlan))* 
03 det stå nånting som heter eta(.)>de e den här<  
04  verkningsgraden           
05 Dav: Et(/p)a:? 
06 Ton: De::nm:*[>nu ska vi se<,                 
   Ton        *((skriver på tavlan))      
07 ?:         [Jes: ((viskar))                               
08 Dav: Va vare för lunch idag [killar¿ 
09 Ton:                        [Sådär¿* 
   Ton     ((vänder sig mot klassen))* 
10 (1.5) 
11 Ton: Å vad betyder eta? (0.2)                       
12 Dav: Ja: (.) äta gott¿                                      
13 ?: Vo:::[u:: ((Maskinliknande ljud)) 
14 Ton:      [De betyder verkningsgrad, 

 
Tony vänder sig från klassen i samband med pausen på rad 02 för att skri-
va på tavlan. Yttrandet på rad 06 visar verbalt att Tony är inbegripen i 
skrivandet, men att han är orienterad mot att fylla samtalsutrymmet. I den 
position som lämnas öppen ställer David en fråga på rad 08 som är adres-
serad till klassen (med tilltalsordet ’killar’). Davids fråga anknyter inte 
ämnesmässigt till lärarens tidigare tal. David tar inte bara ordet i det ge-
mensamma samtalsutrymmet och utmanar lärarens agenda genom att föra 
samtalet bort från föreläsningen. Han intar också en talarposition som 
annars innehas av läraren genom att tilltala klasskamraterna som en kol-
lektiv mottagare. Den här positionen lämnas öppen i och med att Tony är  
vänd från klassen. Lundström (2010, s 190 f) har analyserat hur detta och 
andra elevinitiativ görs vid de tillfällen läraren tillfälligt lämnar ’scenen’. 
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På rad 09 markerar Tony verbalt att skrivandet är färdig (med ordet 
sådär) och han vänder sig om. På rad 11 ställer Tony en fråga angående 
tecknet, vilken David besvarar på rad 12. Davids svar går återigen emot 
Tonys agenda eftersom Davids yttrande om att äta gott associativt är 
kopplat till frågan om lunchen, vilken i sin tur bygger på ljudlikheten mel-
lan orden ’eta’ och ’äta’. David har därmed parasiterat på ett element i 
lärarens tal och i flera omgångar varierat eller omkodat det i upprepade 
utspel som utmanar lärarens position och agenda. 

På rad 14 besvarar Tony sin egen fråga – det visar att Tony utnyttjar 
frånvaron av en i vardagliga samtal annars förekommande preferens för 
progression (Lundström 2010). I ett vardagligt samtal hjälps deltagare 
tillsammans åt för att föra det vidare (Stivers & Robinson 2006). Om en 
deltagare till exempel inte kan besvara en fråga riktad till sig så kan andra 
deltagare hoppa in och besvara den – för att samtalet skall kunna fortsätta. 
I klassrummet närvarar inte alltid denna preferens (Tony besvarar till ex-
empel inte Oskars fråga i exemplet ovan). När Tony fortsätter tala stryker 
han den sekvensiella relevansen i Davids tidigare tal (Lerner 1989, Lund-
ström 2010,  s 190 f) och hanterar därmed utspelet med samma medel som 
i exemplet ovan. 

Det är emellertid inte alltid så att Tony kan hantera utspel och fortsätta 
sin föreläsning, de kan lösa upp den aktivitet läraren driver. Utöver inslag i 
lärarens tal och händelser i samtalet så kan också element ur lärobokens 
text återanvändas i elevers utspel. I utdraget nedan är Tony i färd med att 
inleda en lektion när han ställer en fråga som är orienterad mot att ta reda 
på hur långt gruppen hunnit i tidigare genomgångar om motorer. Nya 
läroböcker har i det föregående delats ut till klassen och flera av eleverna 
sitter med böckerna uppslagna framför sig. I lärobokens första kapitel 
finns en rubrik som lyder ”En vanlig dag styrs av motorer” varpå text ac-
kompanjerad av bilder följer som beskriver många inslag i tillvaron som 
bygger på motorer (till exempel rulltrappor och hissar). 
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(6.7) 0512 1325 En vanlig dag styrs av motorer 

01 (/) ((parallellt tal till *, rad 05)) 
02 Ton:   SÅ (.) har vie::h snacka igenom  
03  de här me motorerna, hur e funkar? 
04 Hen: Ne:j ja motORN har vi snacka om. om magneter o skit, 
05 Dav: Asså en vanlig dag styrs av [motorer]¿ 
06 Joh:                             [motorer]¿* 
07  (0.4) 
08 Ton: oke- 
09 Ing: En vanlig dag styrs av motorer¿ 
10 Dav: Asså [>skarU<] ÅKA RULLTRAPPA Å ÅKA [[HISS]]-= 
11 ?:      [(     )] 
12 ?:                                     [[(   )]] 
13 Dav: =DE e liksom: ja va [FAN SOM HELST liksom de e  
14 motorerna [[(   ) ((stiliserat)) 
15 (/):                     [(  de e som motorn   man måste   
16 äta    ) 
17 Joh:           [[liksom (0.2) motORERNA de bygger ju vårt 
18 samhälle om vi säger så. 

 
Efter Henriks svar på lärarens fråga återanvänder David lärobokens rubrik 
i sitt tal. Johan skuggar det sista ordet i Davids tal på rad 06 (motorer) 
vilket är ett sätt att visa gemensamt deltagande i Davids initiativ. Efter 
deras samtidigt uttalade ord tystnar ett fram till dess pågående sorl av 
bänkprat. Detta kan tyda på att Davids och Johans handlande drar till sig 
flera klasskamraters uppmärksamhet. Tony försöker ta ordet, men blir 
avbruten av Ingmar på rad 09 som återigen upprepar lärobokens rubrik. 
Ingmar återanvänder det intonationsformat som tidigare användes av Da-
vid (och Johan). Tre elever har nu visat deltagande i ett utspel som använ-
der element ur lärobokens text på ett sätt som tar över det gemensamma 
samtalsutrymmet. 

På rad 13 och 14 utvecklar David sitt tidigare påstående där flera andra 
element ur lärobokens inledande avsnitt används (rulltrappa, hiss). Hans 
röstvolym är påfallande stark och han förlänger sitt yttrande genom att 
återanvända elementen de e och liksom och tar med dessa medel stor plats 
i samtalsutrymmet, trots att mer samtidigt tal utbryter på rad 11, 12 och 
15-16. På rad 17-18 bygger Johan vidare på Davids tidigare tal genom att i 
sin tur återanvända elementen liksom, motorerna och de. Samtalet har nu 
tagit en annan riktning än den genomgång Tony först försökte inleda. En 
aktivitet har tagit form där eleverna bygger vidare på varandras tal med 
olika variationer. Någon talar om motorer i samband med mat på rad 15-
16 och Johan uppgraderar motorernas vikt från att ha styrt en vanlig dag 
till att nu bygga hela samhället. Elevernas handlingar visar en orientering 
mot att överträffa varandra i kreativitet och fyndighet genom att göra upp-
graderingar eller oväntade variationer på ett etablerat tema (se fortsätt-
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ningen på detta exempel i avsnitt 6.5, exempel 6.45). Deras handlingar kan 
därmed ses som ett uppträdande inför varandra.  

Tony har i detta skede förlorat initiativet till att driva lektionen och 
samtalet fortsätter efter exemplet med att eleverna återanvänder och bro-
derar ut varandras bidrag med fyndiga uppgraderingar eller överraskande 
kontraster. Tony gör flera försök att få ordet men avbryts gång på gång. 
Det tar flera minuter innan Tony lyckas inleda genomgången (se avsnitt 
6.5, exempel 6.45). Lundström (2010) har visat att elevutspel är utformade 
som samtalsklyvande initiativ som kan etablera ett nytt potentiellt samtals-
golv, parallellt med plenarsamtalet. I exemplet ovan tar eleverna med ut-
spelen närmast över samtalet. Elevernas utspel kan alltså potentiellt lösa 
upp lektionen om de byggs ut av flera elever. Utspelen utgör därmed ett 
latent hot mot Tonys agenda. Det är emellertid inte alltid så att föreläs-
ningen kan komma att utmanas med utspelen, de kan också vara riktade 
mot klasskamrater. 

I nästa exempel görs ett elevutspel som använder ett lexikalt element i 
lärarens tal som material för en skämtsamhet. Skämtsamheten genomförs i 
form av ett uppträdande inför klassen och utmanar en annan närvarande 
elev i form av retande. Läraren nämner orden lastkajar respektive lastkaj 
på raderna 04 och 05 i samband med att han talar om ett lokalt storköp. 
Oskar uttalar på rad 07 en ny variant av detta med ändelsen –a. Ordet har 
i denna form (lastkaja) ljudlikhet med en annan närvarande elevs, Egons, 
efternamn. Anders ackompanjerar sitt tal med en gest där han håller hän-
derna ovanför sitt huvud som om han skulle bära på någonting. Yttrandet 
nyttjar bilden av en plats läraren har talat fram och det tillfälle som ges när 
läraren vänder sig om för att skriva på tavlan. Ett avbrott projiceras i To-
nys tal när det övergår till ett förlängt tvekljud (ö:) på rad 05. Anders ytt-
rande genomförs på en plats i samtalet där det hörs tydligt i det gemen-
samma samtalsutrymmet och där läraren tillfälligt har lämnat sin scen. 
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(6.8) 2111 1232 Lastkaja 

Tony har en teorigenomgång. Flaggfanan är ett lokalt storköp och Egon är en elev som 
går i klassen men som inte närvarar för tillfället. 

01 Ton: >såenannan< kul grej (0.7) om man tittar på  
02 flaggfa- (0.4)fanan¿ (0.4) 
03 Osk: ja, 
04 Ton: affärn där (.) då harom lastkajar (1.4)  
05 dom har ju en lastkaj här så[ö: (1.0)(de  
06  sitter   såna    här   bågar   här,)]                          
07 Osk:                             [lastkaja (0.7) $dom          
08 kommer dit så ere egon som lyfter in] allt. 
09 (/): HA HA He He he 
10 Ton: HÄR HAru en lastkaj (1.6)åså skaromeh köra in:eh- dom 
11 kommer ju med mat däri, 

 
Anders initiativ görs i form av ett uppträdande genom att adressera resten 
av klassen i sitt tal. Flera klasskamrater konfigurerar sig till en ’publik’ på 
rad 09, när de skrattar gemensamt. Detta ger bekräftelse på Anders fyn-
dighet och fullgör de förväntningar som ställs på dem i denna roll. 

För att kunna göra utspelet nyttjar Anders språkligt material i lärarens 
tidigare tal. Ett lexikalt element (lastkaj) används, men också den plats 
läraren har refererat till – det lokala storköpets lastområde. Anders bygger 
vidare på bilden av denna plats genom att referera till den (dom kommer 
dit) och med modifieringen av ett ord och sin illustrerande gest manar han 
fram en bild av en situation där eleven Egon stuvar eller lastar på platsen. 
Det hade krävts en del arbete om Anders själv talat fram denna bild så att 
säga från början – och det kanske inte hade varit så roligt. I sammanhanget 
bygger fyndigheten på det orimliga i relation till lärarens tal (jfr Clift 1999 
om humor i ironi, se avsnitt 2.2) och det retfulla inslaget mot klasskamra-
ten. Möjligen kan förväntningar skapade utifrån lärarens tidigare presenta-
tion av det tal som följer som kul på rad 01 också spela in. 

Elevutspelen kan alltså utmana föreläsningen, men också andra elever i 
form av retande gentemot dem. Utöver återanvända enskilda lexikala ele-
ment i lärarens tal kan också framtalade platser eller situationer nyttjas 
som resurser för utspel. Omkodning kan ske både med verbala och för-
kroppsligade medel (gester). Lärarens talarposition kan också nyttjas om 
läraren tillfälligt lämnar den och elever kan göra sina utspel i form av upp-
trädanden inför hela klassen, som då är konfigurerad som en publik. 

Elevernas utspel bygger alltså ofta på återanvändning med variation ef-
ter poetiska principer; en kontrapunktisk estetik (kontrastord), ljudlikheter 
och fria associationer. De nyttjar för samtal centrala koherensskapande 
faktorer som återanvändning med variation och sekvensiell anpassning och 
visar därmed delaktighet i plenarsamtalet, med Ramptons (2006) ord är de 
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delaktiga i form av ett hyperengagemang som är orienterat mot att uppträ-
da inför varandra. Samtidigt anknyter inte elevernas bidrag till lärarens 
agenda och en preferens för progression i samband med denna föreligger 
inte alltid. Ibland kan till och med ett slags dragkamp uppstå mellan delta-
garnas konkurrerande agendor, en kamp där deltagare återanvänder ele-
ment i varandras tal men skriver in sina egna positioner med hjälp av vari-
ationer eller genom att placera elementen i sina egna framtalade kontexter. 
Genom att uppmärksamma de språkliga kärnor som repeteras framträder 
en bild av dels hur deltagarna använder varandras tal för att göra nya ytt-
randen, dels hur deltagarna bygger vidare på varandras utspel. I nästa ex-
empel hänger återanvända element envist kvar, till slut får själva anknyt-
ningen till dessa element en egen innebörd. Exemplet visar hur händelser 
eller språkliga element kan ackumulera betydelser som ’stelnar’ under sam-
talets gång. 

 I början av utdraget är Tony i färd med att beskriva vad som händer 
när en lastbil backar in mot en lastkaj vid en affär som har speciella kom-
ponenter installerade som förhindrar värmeförluster. Adams fråga (vem 
ska handla) på rad 04 bygger på en association utifrån ordet affär i Tonys 
tidigare yttrande. Tony använder ordet korvar på rad 06. Detta är en meta-
for som hänger ihop med utseendet/funktionen hos de komponenter han 
talat om som fungerar som uppblåsbara kuddar, vilka sluter tätt kring ett 
lastbilsflak på en lastkaj och minskar värmeförluster. 

 

 (6.9) 2111 1234 Korvar 

Tony håller en teoretisk genomgång och beskriver komponenter som förhindrar värme-
förluster. 

12:34:17 
01 Ton: Å se:n har han ha- då har han ju kommit rätt så nära 
02  affären (0.2) då slutere- då tareh- tarom då [in den 
03  hära,]= 
04 Ada:                                              [VEM ska 
05   handla¿] 
06 Ton: =Så åker han på varsin sida finns de <två stycken som> 
07  korvar här¿ 
08  (0.8) 
09 Osk: [Hur fan kan du va hungrig] idag¿ 
10 Ton: [(  få:h    nåt    sånt, )] 
11 (0.2) 
12 Osk: Snackar [bara om korvar,] 
13 Ton:         [(Å  nu kommere)] å blåsa till så att de  
14 kommer å sluta <runt> (.) bilen, 
15 (0.3) 
16 Ada: Va snackar du om, 

 



94 I FREDRIK LUNDSTRÖM  Spänning och motstånd 
 

Oskars yttrande på rad 09 återanvänder frågeformatet i Adams tidigare tal, 
men Oskars gör istället en fråga som bygger på en associativ koppling till 
element ur Tonys tidigare tal (i det förra fallet affär – vem ska handla, nu 
korvar – hur kan du va hungrig). Oskars återanvändning av Adams fråge-
format visar att han bygger vidare på det första utspelet, men en variation 
på och en uppgradering görs av det utmanande inslaget (Oskar behandlar 
Tonys tal som att det inte skulle vara en metafor och riktar sin fråga direkt 
till Tony). Oskars tal etablerar via en association ett nytt inslag i samtalet 
som handlar om mat.  

Oskar följer upp sitt yttrande på rad 12 med ett repeterat element från 
Tonys tidigare tal, korvar, med detta skapas en koppling mellan Oskars 
förra fråga och Tonys föreläsning. Det utmanande inslaget i elevernas 
handlingar understryks när Tony ignorerar elevernas frågor och fortsätter 
föreläsningen på rad 13-14. På rad 16 återanvänder Adam återigen fråge-
formatet men också det språkliga uttrycket snackar vilket visar att frågan 
bygger vidare på Oskars förra yttrande. Elevernas frågor har alltså gjort 
utbroderingar av element i lärarens eller varandras tal eller händelser i 
klassrummet. En allians tar form mellan eleverna där de byggt vidare på 
varandras initiativ i en aktivitet som konkurrerar med lärarens agenda (Se 
Lindström u u och Liljestrand 2002 om när elever skapar allianser mot 
läraren). Deras utspel ingår som delar i en större, pågående aktivitet – vil-
ken handlar om att skämta med eller utmana skolans traditionella roller 
och lärarens agenda, i ett slags kreativ lek. 

 

 (6.10) 2111 1234 Korvar forts. 

17 (0.2) 
18 (/): [(                                                )] 
19 Ton: [Då kommere- då kommer(ni) alltså att inte läcka ut] 
20  nån värme där, 
21 ?: Jaha? 
22 Ton: De e ett annat sätt istället för (ridåeffekt)(.) då 
23  kan man använda den metoden va, 
24 Ada: tony¿ 
25 Ton: Nu e ridåeffekt mycke:h vanligare, 
26 Ada: >tony< 
27 Osk: Du e en smart man du [tony, 
28 Ada: Snart ere jul, 
30 (0.8) 
31 Ton: ºvilken turº ((blick mot Kar)) 

 
På rad 22-23 kommer Tony fram till en pedagogisk poäng i sitt tal (som 
följt en ATS-struktur). Det system han beskrivit utgör ett alternativ till den 
vanligare så kallade ridåeffekten för att hantera värmeförluster. Oskars 
yttrande på rad 27 står i relation till denna slutsats, det visar Oskars orien-
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tering mot det konkreta och direkta som sker i samtalet. Det inledande 
talet i Tonys föregående yttrande återanvänds med en variation på det 
första ordet (Nu e – du e) Liksom på rad 27 tillskriver han Tony en kvalité 
i sitt tal. Även om kvalitén är positiv (smart) så omtalas Tony i tredje per-
son (en smart man). Detta förminskar läraren och understryker det utma-
nande inslaget i Oskars tal. Påståendeformatet återanvänds av Adam på 
rad 28 i vars yttrande allitterationer mellan orden du-jul och smart-snart 
också förekommer. Innehållet i Adams yttrande ter sig en smula överras-
kande och verkar inte alls hänga ihop med vad som sagts tidigare (ett på-
stående om att det snart är jul). Det återanvända formatet och ljudlikhe-
terna gör emellertid yttrandet till en handling som är allierad med Oskars 
föregående tal. 

Tony befinner sig nu i ett läge där ett pedagogiskt arbete har avslutats i 
hans tal efter att han har presenterat information i olika steg som lett fram 
till en poäng. Därmed är elevernas yttranden genomförda inte bara sekven-
siellt avpassat mot en möjlig turbytesplats i Tonys tal, utan också mot ett 
tillfälle i samtalet där Tony precis avslutat en aktivitet eller ett moment och 
inte hunnit starta upp ett nytt. En rad koordinerade faktorer skapar starka 
förväntningar på Tony. Två påståenden riktas mot honom samtidigt, varav 
ett innehåller en komplimang (om än ironisk – sekvensiellt inträder Oskars 
yttrande på en plats där en evaluering av det som sagts passar in, se avsnitt 
2.2, jfr Clift 1999) i ett läge i samtalet där Tony avslutat ett moment. Detta 
skapar en press som leder till att Tony nu, till skillnad från tidigare, ratifi-
cerar elevernas tal med sitt yttrande på rad 31. Tonys svar på rad 31 är 
emellertid markerat med en paus och svagare röststyrka – tecken på att 
Tony inte visar starkt medhåll eller acceptans gentemot elevernas beteende 
i detta läge. Elevernas turtagningsmanövrar, förminskande tal och varia-
tioner på sina utspel har försatt Tony i en underlägsen situation. Tonys 
svar (vilken tur) ger uttryck för hans belägenhet och han framställer sig 
själv som en person som längtar till jul[lovet]. Detta styrks av att Tony 
medan han talar kastar en blick mot kameramannen. Tonys yttrande görs 
därmed som en kommentar om situationen till en annan närvarande vux-
en.22 

Elevernas utspel kan hittills sammanfattas som initiativ inbegripna i en 
pågående aktivitet eleverna emellan, i vilken variationer på utspel görs som 
är orienterade mot att utmana och skämtsamt leda samtalet bort från före-
läsningen på olika vis. Läraren kan i sin tur svara på de utmaningar han 
utsätts för genom att kommentera sin situation som besvärlig. 

                                                      
22 Tonys beteende kan ses som ett uppror mot den i situationen etablerade maktsi-
tuationen till elevernas fördel, se avsnitt 6.3. 
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 (6.11) 2111 1234 Korvar forts. 

32 Osk: [Ja] men[[då kan duju ]]säga[julko:rv]= 
33 Ada: [Va]¿                       [(Va kul)] 
34 Ton:         [[(vilken tur)]] 
35 Osk: =istället för vanlig korv, 
36 (1.0) 
37 Ton: Ja men hänger ni med på grejen¿ 
38  (0.2) 
39 ?:          [ºJaº] 
40 Ton: Istället [för ]en ridå(.)<effekt> så kan man använda 
41  den metoden º[[(då också), 
42 Ada:              [[Istället för ridåkorven så tar vi: eh 
43  he 

 
På rad 32 manifesterar Oskars yttrande en allians mellan eleverna när han 
återanvänder den tidigare förekommande språkliga kärnan korvar i en 
sammansättning som förenar hans och Adams tal. Oskars eget tidigare tal 
om mat och Adams påstående om att det snart är jul förs ihop med ordet 
julkorv. Det lexikala elementet ’korv’ har blivit en kärna som ackumulerat 
en specifik betydelse i samtalet (jfr med Garrod & Pickerings begrepp, 
rutinisering, 2004, s 10 och Anward u u om återanvända element i reduce-
rad form, se avsnitt 2.1). Den arbiträra egenskapen i det språkliga yttran-
det, dubbeltydigheten, där ordet både hänger ihop med ’mat’ eller står som 
en metafor för en teknisk komponent blir en beståndsdel i den humoristis-
ka, utmanande och lite retsamma klang gentemot läraren som kärnan nu 
fått. 

Tony svarar med att i sin tur återanvända element ur elevens tal. På rad 
37 och 40 bygger Tony vidare på Oskars tal med de inledande orden ja 
men och senare ett andra led i yttrande inlett med ordet istället. Istället för 
en ’strykning’ av elevernas utspel bygger Tony nu vidare på elevernas tal 
och ratificerar det. Han fortsätter föreläsningen genom att använda mate-
rial från elevernas tal, men utelämnar emellertid de direkt utmanande ele-
menten. Tonys handlande kan här ses som en spegling av elevernas tidigare 
förfarande. Tony leder därmed samtalet tillbaka till lektionen där han åter-
igen sammanfattar poängen med det han talat om på rad 40-41.  

Den dragkamp som manifesterats i samtalet där deltagarna med hjälp 
av att väva in återkommande språkliga kärnor eller format i sammanhang 
som hänger ihop med deltagarnas respektive positioner eller agendor gör 
sig åter gällande med Adams yttrande på rad 42. Adam repeterar det inle-
dande talet i lärarens tidigare yttrande men varierar detta genom att binda 
samman det med en annan kärna som förekommit i lärarens tidigare tal 
(ridåeffekt, raderna 22, 25 och 40) med det humoristiskt, retfulla och upp-
roriskt laddade ’korv’. Resultatet blir ridåkorven. Sammansättningen illu-
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strerar hur ordet korv har ackumulerat en särskild betydelse och nyans i 
samtalet. Semantiskt ter sig uttrycket ’ridåkorv’ högst besynnerligt, men i 
samtalets lokala kontext blir ordet fullt begripligt som en skämtsamhet där 
elevernas och lärarens sinsemellan inkongruenta projekt blandas. Att det 
handlar om någonting humoristiskt kan konstateras genom Adams skrat-
tande mot slutet av sitt yttrande. Inslaget av uppträdande i elevernas hand-
lingar understryks därmed. 

 

(6.12) 2111 1234 Korvar forts. 

44 Ton: Men de förutsätter nästan att man har samma typ av 
45  fordon som kommer lika stora, 
46 Osk: De där [me maten¿ 
47 Ton:        [De där korvarna kan ju inte va liksom hur  
48 stora som helst så att de kan pressa ihop dem till en 
49  liten bil, 
50 ?: Jojojo, 
51 Osk: De där me mat de e ett intresse Johan delar med dig 
52 ?: hh (0.2) hh$ 
53 Ada: Asså (.) [(>fa va<)$ 
54 Ton:          [>Men DE HÄnger ni med< på va¿ 

 
Tony ignorerar på rad 44-45 Adams tidigare tal och på rad 46, 47 och 51 
återkommer uttrycket de där i yttrandenas inledning. På rad 47 återanvän-
der Tony Oskars turinledande element. Med detta görs en upprepad turin-
ledning (Schegloff 1987c) och Oskars initiativ talas över. Tony återanvän-
der sedan korvarna och placerar med denna handling det laddade begrep-
pet tillbaka i föreläsningen. Den lexikala kärnan har åkt som en skyttel-
varp fram och tillbaka i deltagarnas tal i ett slags dragkamp där den för-
sökts etableras i olika kontexter.  

På rad 51 fullföljer Oskar sitt tidigare avbrutna yttrande med en tredje 
turinledande repetition och nämner nu en tredje person som uttrycks dela 
ett matintresse med Tony. Yttrandet avslutas med antydan till skratt och 
leende röst. Det bemöts av Adam som också använder leende röst i sitt tal, 
men också en svordom och en paus i inledningen. Det visar att Oskars 
yttrande har varit riktad mot Adam och av retsamt slag. Det kan vara ett 
resultat av att Tony framgångsrikt har hanterat de utmaningar han utsatts 
för varför eleven som tidigare placerat sig i opposition mot Tony nu riktar 
udden i sitt retande mot en annan elev. 

Elementet korv hänger kvar i samtalet långt efter exemplets slut och an-
vänds i nya utspel, på så vis böljar samtalet fortsättningsvis fram och åter i 
ett pågående kontinuum där redan framtalat material återanvänds och 
deltagarna utmanar varandra, skojar, retas och kommenterar. Denna akti-
vitet, präglad av kreativa utspel, uppträdande och poetiska inslag existerar 
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parallellt med föreläsningen och kan sägas vara ett stående inslag under 
lektionerna. Ofta utmanar eleverna den institutionella ordningen och To-
nys agenda, men ibland utmanar de varandra. Tony kan också bita tillbaka 
och handla på samma sätt som eleverna, det vill säga återanvända material 
ur deras tal för att driva föreläsningen framåt. Ibland kan elevernas lekfulla 
uppträdanden påverka föreläsningen och mer eller mindre tillfälligt lösa 
upp den, i andra fall hanterar Tony utspelen på ett sätt som tillåter honom 
att fortsätta föreläsningen relativt ostört. 

Att lexikala element rymmer en dubbeltydighet är en förutsättning i det 
som pågår under lektionen. Ord, fraser eller format kan ackumulera bety-
delser och laddas med innebörder under samtalets gång, samtidigt som 
betydelser kan strykas och ord kan talas in i nya sammanhang. Ords me-
ning beror därmed inte bara på den kontext de befinner sig i, meningen är 
också föremål för en pågående förhandling mellan deltagarna. Ibland blir 
till och med ord och dess mening ett slags arena för en dragkamp eller 
maktkamp mellan deltagare. Lexikala element återspeglar därmed olika 
deltagares aktiviteter och den part som sist etablerar en viss betydelse avgår 
med segern – kan genomföra sin aktivitet framgångsrikt. Detta hänger ihop 
med språkliga uttrycks kontextförnyande aspekter. Den kontext som se-
nast aktualiserats utöver det största inflytandet på samtalets fortsättning. 

Avsnittet avlutas med ett exempel som visar att elever också kan förmå 
läraren att göra handlingar som möjligen nyttjar automatiserade inslag 
som hänger ihop med språkets poetiska inflytande. Hopper (1992) och 
Tannen (1987) har visat att ett visst mått av automatik föreligger vid repe-
titioner (se avsnitt 2.1). I följande utdrag påverkar eleverna lärarens tal så 
att en retsamhet mot en annan närvarande elev genomförs. Detta står i 
strid med de värdegrunder som hör till lärarens uppdrag och han kan där-
med ses ha handlat mot sin egen agenda. Läraren själv orienterar sig efter 
utspelet i sitt tal som att han utnyttjats i detta. På rad 01 och 02 uttalar 
Tony i utdraget nedan två olika slags förluster som kan förekomma i elekt-
riska motorer. Ett tredje led i hans yttrande består av ett allmänt syftande 
’allt möjligt’. På rad 03 producerar Ingmar ett ord med ett format som 
matchar Tonys två tidigare – en sammansättning som slutar på -förlust. 

 

(6.13) 0512 1340 Kebabförluster 

Teoretisk genomgång  

01 Ton: Då blire rullförluster å blire strömningsförluster å   
02 allt möjligt, 
03 Ing: Kebabförlust å (0.3) [skit¿ 
04 Ton:                      [Kebabförlust å allting så de går  
05  inte öppnarom in- (0.2) [man skulle gärna vilja(e)tt  
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06 såklart, 
07 ?                         [(va e där?) 
08 ? m:¿ 
09 Ton: Men de finns väldigt mycke pengar att tjäna på att man  
10 har rätth (.) [verkningsgrad¿ 
11 Åke:               [Jamen de e synd om kebaben, 
12 Dav: (Hörde du rätt)¿((tillgjord röst, vänd mot elev)) 
13 Ton: Synd om kebaben sa bull, 
14 (/): hh ºhah$(0.4) 
15 T: Alla me påre där va? 

 
Tony repeterar i sin tur inledningen på Ingmars yttrande kebabförluster å 
följt av ett allmänt syftande begrepp. Tony varierar repetitionen genom att 
byta ut ordet skit – mot allting. Förledet i Ingmars sammansättning är ett 
ord som först är inkongruent med ämnet i Tonys tal – kebab. På rad 11 
upprepar Åke ordet varpå David vänder sig mot en annan elev, gör en 
förvånad min, och uttalar yttrandet på rad 12 (med en liten felmarginal i 
transkriptionen). En identitetsaspekt som har med invandrarbakgrund att 
göra aktualiseras därmed hos den elev David vänder sig mot. Davids hand-
ling gör ordet kebab till ret. Till skolans diskurs hör en tydlig policy om att 
lärarna skall motarbeta handlingar av den här typen, som kan vara diskri-
minerande (detta finns tydligt inskrivet i centrala dokument om skolans 
värdegrunder och tas ofta upp på lärarmöten och informationer). När en 
lärare yttrar ett ord som har potential att användas på detta sätt strider det 
mot en viktig princip i läraruppdraget. Flera elever skrattar till på rad 14 – 
vilket kan vara en reaktion på den retfulla aspekt av ordet kebab som Tony 
repeterat. Tony återanvänder emellertid en andra gång elementet synd om 
kebaben med variationen sa Bull som tillägg på rad 13. Detta hänger ihop 
med berättelserna om Pelle Svanslös där en av figurernas, katten Bulls, 
repliker ofta återges med dessa ord. Katten Bull upprepar i dessa historier 
som en nickedocka ledarkatten Elake Måns repliker. Tonys yttrande kan 
därmed ses som en ursäktande förklaring till sitt repeterande av det lexika-
la elementet kebab. Likt katten Bull har han utan att tänka upprepat det 
någon annan sagt.23 Språkets poetiska inflytande kan därmed möjligen inte 
bara användas som material i egna yttranden utan också för att påverka 
andra deltagares yttranden. Inflytandet är så starkt att deltagare kan göra 
tillfälliga handlingar som går emot deras egna agendor. 

Avsnittet har visat en aktivitet som pågår parallellt med lärarens före-
läsning eleverna emellan under lektionerna och som står mer eller mindre i 
ett spänningsförhållande mot föreläsningen. Bidrag till elevernas aktivitetet 
görs i form av utspel, präglade av kreativitet (variations- och uppfinnings-

                                                      
23 Yttrandet är utformat som en trepunktslista, vilket också markerar dess tredje led 
med särskilda projektioner och förväntningar (Jefferson 1991). 
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rikedom), konstnärligt uppträdande och poserande med klasskamraterna 
som publik och som nyttjar språkets poetiska funktioner (repetitioner med 
variation och parallellismer – kontrastiva eller ekvivalenta, samt associa-
tioner). Utspelen kan beskrivas som lekfulla till sin karaktär och kan också 
vara retfulla. Element ur lärarens tidigare tal eller handlingar används som 
material för utspelen, liksom framträdande strukturer i plenarsamtalet 
(både verbala och spatiala, det vill säga lärarens kroppsliga orientering).  
Utspelen utmanar den institutionella ordningen och Tonys agenda, men 
ibland kan eleverna också utmana varandra. Utspelens inflytande under 
lektionen kan variera från att ha liten påverkan på lärarens föreläsning till 
att lösa upp den helt. För att utspelen ska kunna påverka krävs att de 
backas upp av andra deltagare. Då uppstår allianser mellan deltagarna som 
kan driva samtalet i en viss riktning. 

Tony kan hantera utspelen genom att ignorera dem och därmed stryka 
deras sekventiella relevans, han kan också utnyttja klassrumssamtalets 
frånvaron av preferens för progression i samtalet. Tony kan också själv 
göra utspel och återanvända material ur elevernas tal för att driva föreläs-
ningen framåt eller göra ett uppror mot elevers tillfälligt förskansade 
maktposition i de lägen han manövrerats in i ett ’sekvensiellt hörn’ i samta-
let. 

Lexikala elements mångtydighet är en förutsättning för att utspelen 
skall kunna utformas som de gör. Under samtalet kan ord, fraser eller for-
mat ackumulera betydelser och laddas med innebörder, samtidigt som 
betydelser kan strykas och ord talas in i nya sammanhang. Ords mening är 
då föremål för en pågående förhandling mellan deltagarna. Till sist kan 
automation vid repetitioner användas för att påverka andra deltagares 
handlingar. 

Utöver de egenskaper som elevutspelen visats rymma ovan utnyttjas 
också språkliga yttrandens mångtydighet när det gäller mening på ett ka-
raktäristiskt sätt i klassrummet i kombination med ett positioneringsarbete 
som inbegriper deltagarnas talarroller. Yttranden görs då som ambivalenta 
eller ironiska. Nästa avsnitt kommer att visa detta fenomen. 

6.2 Ironi och ambivalens 
En annan kvalité som präglar många av elevernas yttranden i klassrummet 
är en ambivalens eller ironi. Clifts (1999) definition av ironi kommer att 
tillämpas i analysen, då den fångar det speciella positioneringsarebete ele-
verna gör. Ett ironiskt yttrande kännetecknas enligt Clift av att ironisatö-
ren gör anspråk på en uppdelning mellan olika talarroller som annars tas 
för givet som konvergerande i en talare. Ironi görs också i form av en syn-
bart dålig matchning mellan språkligt innehåll och objekt där det ironiska 
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yttrandets sekvensiella placering är centralt för ironin. Clift hävdar att 
ironi är ett sätt att genomföra en värdering av känslig natur eller från en 
särskild position. Värderingen är en handling av central betydelse i klass-
rummet för att förstå relationen mellan de institutionella rollerna lärare 
och elev (se avsnitt 2.5 och 6.4). Handlingarna som beskrivs nedan är inte 
alltid en regelrätt form av ironi utifrån Clifts beskrivning, men de visar ett 
tydligt släktskap med ironi. Jag väljer att beskriva dessa handlingar som 
ambivalenta eftersom de utformas på ett sätt som tillåter olika samtidiga 
tolkningar. Ett fotarbete görs också med dessa handlingar som gör anspråk 
på att olika roller divergerar hos en talare. Utöver de Goffmans talarroller 
som Clift beskriver framträder här ytterligare en roll: observatören. 

Genomförande av ironiska eller ambivalenta handlingar möjliggörs av 
språkliga yttrandens inneboende dubbeltydighet. Följande exempel visar 
hur deltagare kan orientera sig på olika sätt mot ett språkligt yttrande. 
Tony är vid exemplets början i färd med att berätta om en kopplingstyp 
som kallas D-koppling. Han har ritat ett kopplingsschema tillsammans 
med symbolen för en D-koppling (en triangel) på tavlan och vänder sig 
efter detta tillbaka mot klassen medan han uttalar yttrandet med ordet 
delta på rad 03. 

 

(6.14) 2111 1329 Delta, triangel och trekant 

Teorigenomgång. Tony har ritat och berättat om en kopplingstyp som kallas D-koppling. 

13:29:47 
   Ton -->((ritar på tavlan)) 
01 Ton: seren ut så där¿ 
02 (1.8) 
03 Ton: eller d koppling kan man o- också kallah d som i delta  
04 va, 
   Ton                             ((vänder sig mot klassen)) 
05 ?: ºm 
06 Ton: delta de e ju en: triangel på latin (.) inte vet ja  
07  vare e (0.8) de e delta >ivartfall<=, 
08 Osk: =trekant, 
09 (0.8) 
10 Ton: en trekant, 
11 (0.2) 
12 ?: huh$ 

 
Efter att ha ritat ett schema över en D-koppling och ett deltatecken (en 
ofylld, triangel, vilken symboliserar en sådan koppling) ger Tony på rad 06 
etymologisk information om uttrycket delta – det är en triangel på latin 
([sic!] – jfr exempel 6.36, rad 15). Informationen han ger utgör ett pedago-
giskt perspektiv, där en koppling mellan den figur han har ritat på tavlan 
och begreppet delta ges (stegen i hans tal följer en ATS-struktur). Efter den 
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etymologiska informationen säger Tony emot sig själv med inte vet ja vare 
e på rad 06-07. Självemotsägelsen utgör en del i en SPS-struktur, där ytt-
randet positionerar Tony epistemologiskt. På rad 08 ger Oskar en synonym 
till triangel. Oskars yttrande kan å ena sidan ses som en utbyggnad av To-
nys tal i det föregående eftersom en trekant utgör ännu ett alternativ till att 
förstå det Tony talar om (kopplingen mellan uttrycket delta och figuren på 
tavlan). Synonymen kan hjälpa de andra deltagarna att koppla ihop sym-
bolen på tavlan med begreppet delta. Tonys återanvändning av ordet visar 
en orientering mot att hantera yttrandet så. En annan elevs korta skratt på 
rad 12 lägger emellertid en annan betydelse i yttrandet, troligen av sexuell 
karaktär. Två deltagare orienterar sig alltså i exemplet mot samma språkli-
ga element på olika sätt. Deltagande i ett samtal är därmed möjligt samti-
digt som parallella aktiviteter kan bedrivas med ett och samma yttrande – 
med detta avses den ambivalenta kvalitén i olika handlingar. Ambivalenta 
yttranden kan alltså ses som deltagande i flera parallella aktiviteter, aktivi-
teter som till och med kan stå i ett konkurrensförhållande till och utmana 
varandra. 

Ett ambivalent yttrande kan därmed leda till utbyggnader med uppgra-
derade utmaningar av föreläsningen, vilket visas i exemplet nedan. Tony 
ställer under en föreläsning inledningsvis en fråga om eleverna hänger med 
på det han sagt eller inte. Frågan kan också ses som en uppmaning. 

 

(6.15) 2111 1342 Kan man sen blöjan 

16  Ton:   ºokejº. (0.4)↑Är det nån som har nåra problem med det  
17 här så ta: de nu, (1.6) Vi kommer oå upprepa et i  
18 va(t) fall men att de e lika bra [å köra et nu, 
19  Hen:                             [Kan man ju sen blö:jan ju. 
20         (0.4) 
21  Ton:   Va saru? 
22  Hen:   De här kan man ju sen blöjan (ju), 
23 (Ton):  äh: 
24  Osk:   JA KOMMER ändå att skylla på systemet sen att det var  
25 deras fel när jag går ut här å har ig (ºså att) 
26  ?:     ((fnissar)) 
27  Osk:   Ba le[- 
28  Ton:        [Du skall ju sträva efter att inte ha ig 
29  Osk:   Jamenja: får ju skylla på nånting (0.2) 
30  Ton:   ↑SEN KOMMER EN GREJ till som står på den här skylten  
31 här--> 

 
Efter Tonys fråga, eller uppmaning på rad 16-18 om att den eller de som 
eventuellt har problem med att hänga med i lektionen skall passa på att 
fråga i detta skede yttrar Henrik det överdrivna och förlöjligande kan man 
ju sen blöjan ju. Henriks yttrande svarar på Tonys fråga samtidigt som det 
ifrågasätter poängen med Tonys föreläsning. Om det som gåtts igenom är 
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så löjligt enkelt finns knappast någon mening med att hålla den; ett inslag 
av utmaning av Tonys agenda finns därmed. Oskars yttrande på rad 24-25 
är en utbyggnad av Henriks tal med en kiasmisk komposition, eller en 
spegelvändning av det. Yttrandet placerar Oskar i en diametralt motsatt 
position när det gäller att visa hur väl man hänger med på lektionen. För 
Henrik var det löjeväckande enkelt, för Oskar är det hopplöst, eftersom 
han ändå kommer att få underkänt i ämnet. Henriks yttrande pekade mot 
dåtid, eller närmare bestämt tidig barndom, medan Oskars yttrande pekar 
mot framtiden – den dag han gått ut programmet. Både Oskar och Henrik 
underkänner alltså relevansen av Tonys uppmaning, men från olika posi-
tioner. För Oskar är den ovidkommande eftersom han ändå kommer att bli 
underkänd och för Henrik är den överflödig. Oskars utspel erhåller bekräf-
telse i form av fnissande på rad 26. Oskars yttrande uppgraderar den ut-
maning av lektionen som Henriks tidigare yttrande innebar. Uppgradering-
en av det utmanande elementet bygger på att inte värdera lektionen i sig 
utan skolans institution (systemet) och centrala normer (att elever skall 
sträva efter att få godkänt) vilket lärarens reaktion på rad 28 visar. Den 
värdering Oskars ironi implicit uttrycker kan sägas vara ett känsligt ämne i 
sammanhanget.  

Oskars utspel följer det mönster som beskrivits tidigare där elevers 
handlande är inriktat på uppträdande inför varandra som ett alternativ 
mot att delta i lärarens agenda (se Rampton 2006, Rampton & Harris 
2010) där språkets poetiska potential nyttjas (här i form av kontrast). Ytt-
randet stärker Henriks tidigare inslag av utmaning av lärarens agenda ef-
tersom positionerna ställs på sin spets i ett uppträdande där ett identitets-
arbete görs, vilket porträtterar eleven och dennes situation som hopplös. 
Formuleringen utifrån ’att skylla på systemet’ har likheter med exemplet 
Yugoslavia i avsnitt 2.2 (exempel 2.9). Till skillnad från kommunistisk 
propaganda innehåller Oskars tal här istället element som ekar en stiliserad 
diskurs kring ’den utslagne’ och Oskar kan med detta med fotarbete ses 
göra anspråk på att inte inneha författarrollen i yttrandet. Ett grundläg-
gande kriterium för ironi (Clift 1999). Den form av humoristiskt eller sar-
kastiskt negativt självporträtterande identitetsarbete Oskar gör är för öv-
rigt ett återkommande inslag i elevernas utspel, fler exempel på det kom-
mer att följa. 

Oskars utspel i exemplet, där den position han visar är så fjärran från 
de principer som annars råder i skolans diskurs innebär att uppriktigheten i 
påståendet kan ifrågasättas (läraren bemöter det dock som om det vore 
uppriktigt, medan en annan elevs fnissande visar på motsatsen). Oskars 
utspel hanteras också på olika sätt, en elev gör det till skojande, läraren 
hanterar det som allvarligt. Genom att ha byggt vidare på de utmanande 
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och förlöjligande inslagen i Henriks tidigare yttrande gör också Oskar 
detta till ironi. Hans eget utspel blir med Clifts ord en överbyggnad till 
denna ironi. 

Ett annat fall med identitetsarbete som manar fram en negativ självbild 
görs i följande exempel (6.16). Efter att läraren pekat ut ett avsnitt i läro-
boken som är viktigt att läsa inför ett kommande prov, uttalar Oskar ytt-
randet på rad 04 (’Oskar’ är en annan person här än i det förra exemplet). 

 

(6.16) 2111 1237 En klass med dyslektiker 

01 Ton: Här ståre <li-te> om armatur(er)- här ståre liksom om 
02  värme(.)återvinningen (0.2) på sidan: >nu ska vi se< 
03  >sexti[sex<, 
04 Osk:       [Synd att de e en klass me dyslektiker, 
05  (0.3) 
06 Fil: he he heheh (0.2) h HA [HA 

 
Oskars yttrande framställer klassen som dyslektiker och därigenom oför-
mögna att kunna tillgodogöra sig innehållet i läroboken. Indirekt pekar 
han också ut sig själv eftersom han ju är en elev i klassen. Den inkongruen-
ta värld med den verkliga situationen yttrandet invokerar, där alla i klassen 
har lässvårigheter är orimlig, varför yttrandet knappast kan tas på allvar. 
På rad 06 följer skratt från en annan elev, vilket bekräftar detta. Det fotar-
bete Oskar gör går emellertid inte riktigt att beskriva som ett anspråk på 
en distinktion mellan rollerna ansvarig, författare och animatör. Oskar 
intar istället rollen av en observatör, vilken ställer sig utanför aktiviteten 
och fäller omdömen om dess deltagare. På detta sätt skiljer sig många lik-
nande fall i materialet som annars stämmer överens med hur Clift beskriver 
ironi. Detta kan antingen beskrivas som ett snarlikt, men lite annorlunda 
fenomen gentemot ironi – men det kan också tyda på att fotarbete kan 
göras mellan andra typer av roller än de Goffman beskrivit. Fotarbetet i 
klassrummet inbegriper också talarens anspråk på en distinktion mellan 
rollerna ’deltagare’ och ’observatör’ till det som sker i samtalet. En sådan 
analys stärks av det faktum att Oskars yttrande också görs på en sekvensi-
ell plats som annars följer mönstret för vad som kännetecknar ironi (där ett 
mottagande eller en värdering av det som tidigare sagts passar in). 

I fallet ’dyslektiker’ ovan görs Oskars ironi på en plats där ett visat mot-
tagande av Tonys läsanvisningar passar in. Oskars yttrande bryter mot 
skapade förväntningar på eleverna genom att diagnostisera klassen som 
dyslektisk. Detta uttrycker i sin tur en negativ värdering om elevernas pre-
stationsförmåga, eller vilja till att genomföra den läsning Tony föreslår. 
Med värderingen uttrycks en position där Oskar och implicit hela eller 



FREDRIK  LUNDSTRÖM Spänning och motstånd I 105 
 

delar av klassen inte uppskattar den aktivitet det kommande provet och 
läsningen inför det innebär.  

Ett annat exempel på ironiskt mottagande av läsanvisningar finns i näs-
ta utdrag där eleverna i det föregående har reagerat negativt på en läxupp-
gift Tony precis har delgett klassen. Efter Tonys precisering om att de skall 
läsa det han har talat om under föreläsningen (rad 24) uttalar en elev på 
rad 29 en positiv värdering som går ut på att detta inte är några problem. 
Det visar att en sekvensiell plats för ett mottagande av Tonys anvisningar 
finns här24. Den positiva värderingen blir i sammanhanget en skarp kon-
trast mot de tidigare klagomålen. Yttrandets prosodiska kontur liknar 
också tidigare klagande yttranden med ett speciellt tryck på ett ord. Till 
skillnad från tidigare yttranden görs trycket här på det sista ordet – det 
som skapar kontrasten (lugnt). 

 

 (6.17) 2111 1254 Vilka sidor 

19 Hen:            [Vilka sidor skulle vi läsa. 
20 (0.2) 
21 Mar: Från noll[till nittifem, 
22 Ton:          [från noll ti- nittifem. 
23 Åke: Heh::: he he he, 
24 Ton: De som ja har snackat om [(idag) 
25 Åke:                          [hehehE: 
26 ?:                          [ja men de e  
27 lugnt. 
28 (/): [(          ) 
29 Åke: [KAN DU INTE SÄGA hela boken såre inte blir  
30 nåra[[missförstånd 
31 Ton:               [[ja men ja har ju inte  
32 snackat om allt va.ja tycker ju att de e  
33 oväsentligt å gå in påeh m-m- massa 
34 likströmsmotorer[(     ) 

 
Överlappande, det vill säga med början från samma sekvensiella plats i 
samtalet börjar Åke skratta på rad 25 och fortsätter med sitt yttrande på 
rad 29 där han ger ett förslag på hur läraren skulle kunna utforma läsan-
visningen. I förslaget görs ett fotarbete där Åke gör anspråk på att förflytta 
sig från rollen som deltagande elev till en position som utomstående be-
traktare, en observatör, som ger råd eller anvisningar till hur läraren skall 
agera. Genom att uttrycka en överdriven vilja att läsa mycket förstoras 
också den tidigare värderingen (rad 26) upp till ett slags in absurdum atti-
tyd (det är ett orimligt förslag i sammanhanget med många protester att  

                                                      
24 Detta yttrande skulle också kunna ses som ironi, där orden görs som ett yttrade 
från en utomståendes position - det är emellertid inte lika tydligt som i Åkes tal som 
följer, därför utvecklar jag det i analysen. 
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uppmana Tony att säga till eleverna att läsa hela boken). Genom att ha 
bygga ut och förstorat upp den föregående värderingen gör Åke en över-
byggnad (med Clifts ord 1999, s 542 f) till det tidigare yttrandet som un-
derstryker och förtydligar det ironiska inslaget i det. 

Lärarens reaktion visar på provokation där han motiverar sin läxupp-
gift och dessutom stakar sig på rad 33. Det faktum att läraren går i försvar 
visar att Åkes ironi värderat Tonys läxuppgift negativt – som utformad 
med för omfattande läsning. Det blir därmed ett ifrågasättande av Tonys 
beslut och innebär ett motstånd mot Tonys agenda (se avsnitt 3.3). 

Eleverna kan också mera öppet ikläda sig aspekter av lärarens identitet 
med värderingar, som till exempel att genomföra det tredje ledet i en IRE-
sekvens (se avsnitt 6.3). Ironin utmanar dock inte de institutionella identi-
teterna lika öppet, utan ironiska handlingar eller överbyggnader av inslag i 
tidigare ambivalenta yttranden kan användas för att kritisera inslag i lära-
rens agenda, som till exempel beslut om läxavsnitt eller att hålla onödiga 
genomgångar, som i exemplen ovan. Clifts slutsats att ironi kan användas 
för att uttrycka värderingar av känsligt slag visar att detta medel är an-
vändbart från elevernas position.25 

De ironiska yttrandena i klassrummet kan också riktas mot andra elever 
eller till och med mot talaren själv. Ett sätt detta yttrar sig på är den i elev-
yttranden ofta uttalade negativa självbild som nämnts ovan – där en elev 
kan ironisera över identitetsaspekter som också inbegriper honom själv (se 
exempel 6.16), vilket visas i nästa exempel (6.18). Åke ironiserar på rad 
05-06 över sina egna troliga tillkortakommanden när han i framtiden 
kommer att arbeta med de komponenter läraren talar om. 

 

(6.18) 2111 1252 Hur kortsluter man 

Tony har gått igenom olika komponenter i eleketriska motorer och hur dessa skall kopp-
las in. 

 
01 Ton: -->ba(r)a fö(r) att då måste den ena (stå spärr) å den 
02 ena- den ena (på spärr å den andra stå kvar), 
03 Åke: precis¿ 
04 ?: hrm 
05 Åke: HUR KORTSLU:TER man då.de e ju de jag kommer å lyckas  
06 me,så då vill ja veta va ja har gjort¿ 
07 Ton: de går automatiskt,de behöver man inte: (hålla me) 

                                                      
25 Ironin kan ses i relation till så kallat by play, ursprungligen myntat av Goffman 
1986 [1974] och vidareutvecklat av Goodwin 1997, som Lundström 2010 s 195, 
visat kan fungera som ett sätt för ’den svage’ att uttrycka åsikter i strid med aukto-
ritetens. 
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Ironin ligger här nära skämtande, likväl finns ett litet inslag av utmaning 
av lärarens genomgång. Åkes ironi porträtterar de kunskaper Tony för-
medlar som poänglösa eftersom Åke ändå kommer att göra fel i framtiden. 
Samtidigt innebär det faktum att Åke riktar ironin mot sin egen 
(in)kompetens att innebörden blir tvetydig. Åkes handling kan både ses 
utmana lektionen med en fråga som stoppar upp dess momentum och som 
utmanar meningen med att Tony fortsätter hålla genomgången. Samtidigt 
riktas det skämtsamma inslaget mot Åke själv som en inkompetent person 
som säkerligen kommer att göra misstag. 

Ironi kan också riktas från en elev till en annan. I exempel 6.19 nedan 
kommenterar Tony på rad 01-02 en kossa som en elev har ritat på tavlan. 
Här övergår det skämtande inslaget till retande. 

 

 (6.19) 2111 1348 Drevberg kan inte rita 

Tony kommenterar en kossa som är ritad på tavlan 

01 Ton: -->den här ko:ssan tycker ja (  ) ja kan inte gö:ra den  
02 där [(   )] 
03 Dav:                    [(s:ch] 
04 (Eri:) m: (0.4) de e Drevberg som har rita ren, 
05 Dav: ne::j de ere inte, (0.2) tror du Drevberg kan ri:ta¿  
06 (0.3) 
07 Dav: >han kan ju inte ens skriva< sitt jävla [namn för fan 
08 Ton:                                         [DÅ ve:t- DÅ  
09 ve:t ni att (0.2) den här mo:torn han snurrar ju på  
10 grund av det här magne:tfältet rullar omkring såhär--> 

 
På rad 04 talar Erik om konstnärens (en annan närvarande elevs) efter-
namn varpå David på rad 05 först förnekar detta och sedan underbygger 
sitt förnekande på rad 07 med ironisk information som ger vid handen att 
eleven ifråga inte ens behärskar de mest basala färdigheter när det gäller att 
rita eller skriva. Ironin är riktad mot eleven som pekats ut som upphovs-
man till teckningen av kossan och utgör en negativ värdering av denne. 
Yttrandet är retfullt och riktat mot den andra eleven eftersom denne fram-
ställs som att inte ens behärska de mest basala färdigheter. 

Denna typ av handlingar indexerar eller pekar alltså mot stereotypiska 
kategorier och i detta sammanhang skulle maskulina identiteter aktualise-
ras av det slag som Kahlin (2008, se också Evaldsson 2002) beskrivit i sin 
avhandling där ’män retar/gnabbas med varandra’. Ret och skämtande gör 
överlag ofta ett identitetsarbete som indexerar stereotypiska föreställningar 
om kön, klass och kultur (se Pichler 2006, Dynel 2008, Ochs 1992). I före-
liggande exempel ignorerar Tony Davids tal och fortsätter med sin föreläs-
ning på rad 08, men i andra fall kan också läraren bygga ut ironiska, 
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skämtsamma eller retfulla yttranden genomförda av elever riktade mot 
andra elever – som i exemplet nedan. 

 

(6.20) 0512 1344 Den simplaste typen 

Tony har talat om olika komponenter med exempelenheter utplacerade på bordet fram-
för honom. 

01 Ton: -->å då finns de såna här bi:l(skärms) motorskydd? 
   Ton ((visar upp en komponent för klassen)) 
02 ?: [(  )] 
03 Joh: [ ja ]en sån dä:r har ja kopplat¿ 
04 (0.4) 
05 Ton: ↑hah↓ å de här e den simplaste (.) ty:pen  
06  (0.3)[ga:mmaldags (javetinte)] 
07 (/):             [(                      ] 
08 [[                                     )]] 
09 Osk: [[$Så de va dä:rför han fick kopplah den]] 
10 (/): [(                 )] 
11 Ton: [($ja de sa ja aldr-)]ja sa:h aldri deh. 
12 (0.2) 
13 Dav: haru kopplah må:nga såna därah 
14 Ton: [(>en hel del<)] 
15 (/): [(                 [[      )]] 
16 Dav:                    [[å fyfa:]]n, 
17 Ton: [men de här e den si:mplaste typen va¿(0.2)sen kommer  
18  ju nästa de hä:reh en lite mer (moderniserad) sak,] 
   Ton ((Ton visar upp en ny komponent)) 

 
I samband med att läraren talar om motorskydd på rad 01 håller han upp 
en komponent som han visar för klassen varpå Johan på rad 03 meddelar 
att han har kopplat en sådan. Efter en kort bekräftelse av Johans tal fort-
sätter Tony på rad 05-06 att ge information om den komponent han visar. 
Den är ett exempel på en enklare modell (till skillnad från en modernare 
som Tony visar upp i samband med yttrandet på rad 17-18). På rad 09 gör 
Oskar en retfull skämtsamhet där han med leende röst påpekar att det just 
var det faktum att komponenten var av enklare slag som Johan hade fått 
koppla den. Johans kompetens värderas därmed negativt. Tony kan på rad 
11 ses bygga vidare på Oskars tal där Tony med leende röst påpekar att 
det inte var han som hade uttalat Oskars slutsats. På rad 13 ställer David 
en fråga om Tonys erfarenhet i sammanhanget (om han har kopplat många 
komponenter). I samband med att Tony medger att så är fallet har Johans 
lägre kompetens ytterligare understrukits. 

Både läraren och elever deltar i aktiviteten att skoja om Johans arbete 
med de enklaste komponenterna. Oskars fråga kan därför ses som ytterli-
gare en utbyggnad av Oskars ironi (det lexikala elementet ’koppla’ som nu 
återanvänds för tredje gången binder också Davids yttrande samman med 
Oskars och Johans tidigare tal – se avsnitt 2.1 och 6.1) och en uppgrade-
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ring av det retfulla inslaget. Davids svordom på rad 16 ger emellertid en 
ambivalent prägel till det som utspelar sig. Den kan vara riktad mot Johan 
som en uppföljning av den med frågan planterade retsamheten, men se-
kvensiellt genomförs den på en lämplig plats för en evaluering av Tonys 
svar. Att genomföra en sådan handling inkräktar på lärarens talarrättighe-
ter (se avsnitt 2.6) och innebär en utmaning av dennes position. Bruket av 
just en svordom understryker det utmanande inslaget. Svordomen är vidare 
markerad med starkare röstvolym och förlängt uttal. David uttrycker där-
med stark uppskattning av lärarens erfarenhet. Retandet, skämtandet i 
kombination med den visade uppskattningen för yrkeserfarenhet gör ett 
identitetsarbete av det slag som nänmnts ovan, men samtidigt intar David 
en riskabel position. Att visa sig lierad med läraren kan leda till sanktioner 
från de andra eleverna (se avsnitt 6.4). Just de många tvetydigheterna här 
gör att Davids handling är öppen för många olika tolkningar. Den kan 
både ses som uppföljning av ret mot Johan, identitetsarbete, uppskattning 
av lärarens yrkeskompetens eller omvänt en utmaning av lärarens position. 
Handlingen visar ett tydligt inslag av ambivalens.   

Ambivalensen framträder också i en liknande handling som görs i ex-
emplet nedan där en diskussion om ett kommande omprov i klassen har 
brutit ut och flera elever öppet eller med hjälp av ambivalenta eller ironiska 
yttranden har ifrågasatt lärarens beslut. 

 

(6.21) 2111 1322 Va ni gnäller 

En diskussion om omprov har brutit ut. 

01 Ton:   --> men nu e vi snälla här 
02 Ing: va saru (    )¿ 
03 Ton: (     tillåts de me omprov vet ni inte så kör på de    
04         proven också) 
05 Ing: jo: (0.3) sen så insåg ni att alla här har: (0.2) typ  
06  femti procent av (alla i) klassen har omprov så: (.)  
07 vart de kört, 
08 Ton: [a deh (e inge roli-) 
09 Dav: [MEN FAN VA NI GNÄLLER EGENTLIGEN ASSÅ [FÖ:]r [[(                         
10                    )]]om ni har klara de 
11 Ton:                                        [JA:]  [[DÄR  
12  KOM DE ETT SA:NT ORD]] där kom ett sa:nt ord (0.) me:n  
13 hursom helst--> 

 
Senast i raden av elever som framför kritik mot Tonys beslut och ifrågasät-
ter det, är Ingmar, som på rad 05-07 tar över talutrymmet och framställer 
motiven bakom beslutet av omprovet som obefogade. Tony påbörjar ett 
inledande resonemang utifrån Ingmars tal på rad 08, men Tony avbryts av 
David som på rad 09-10 i överlapp och med stark röstvolym tillrättavisar 
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de andra eleverna i klassen som potentiellt har klarat det tidigare provet. 
Att tillrättavisa elever hör till en av de handlingar som är förknippad med 
lärarrollen och kan alltså ses som ett inkräktande på dennes traditionella 
rättigheter. Svordomen och det faktum att David överröstar Tonys försök 
att komma in i talutrymmet understryker det utmanande inslaget gentemot 
läraren. Samtidigt kan den nedlåtande beskrivningen av de andras beteende 
och själva tillrättavisningen av dem ses som ret gentemot dem. David hjäl-
per också Tony att bemöta de klagomål som görs. Läraren använder denna 
aspekt av Davids handling och bygger vidare på hans utspel på rad 11-13 
där han visar uppskattning av Davids tal. På så vis återtar läraren talut-
rymmet där Davids utspel har utgjort en resurs. Davids handling har bistått 
läraren med att bemöta kritiken och etablerat endast en talare i talutrym-
met som stegvis ockuperats av allt flera talare i det föregående. David kan i 
detta skede ses som starkt lierad med läraren och eftersom detta är en ris-
kabel position framträder fördelarna med handlingens tvetydigheter och 
ambivalenta inslag. Just genom att Davids yttrande är öppet för många 
olika tolkningar kan han inte hållas direkt ansvarig för att inta en speciell 
position. David har avbrutit och utmanat läraren samtidigt som han har 
bistått Tony. David har tillrättavisat de andra eleverna – men detta kan 
samtidigt ses som ret, vilket bygger på att indexera en maskulin identitet – 
det är inte manligt att gnälla. Retandet visar därmed honom som deltagan-
de i den pågående kreativa, uppträdande aktivitet som eleverna bedriver 
parallellt med föreläsningen och som beskrivits i föregående avsnitt. Ambi-
valenta inslag i elevernas tal är alltså en resurs för att gå en balansgång 
mellan de spänningar och konkurrerande agendor som kan råda i klass-
rummet. I elevernas handlingar görs ofta anspelningar på skolans traditio-
nella strukturer och roller. Till exempel klassiska aspekter av lärare- och 
elevidentiteten kan användas som en fond mot vilken utspel görs. Denna 
aspekt kommer att undersökas i nästa avsnitt där traditionella skolstruktu-
rer används för att både hålla samman och lösa upp föreläsningen. Klass-
rummets delvis pluraliserade makt framträder därmed också tydligare. 

Elevernas handlingar stämmer alltså väl överens med Clifts (1999) be-
skrivning av fenomenet ironi, men de skiljer sig på några punkter – istället 
för ironisatörens anspråk på en distinktion mellan rollerna ’talare’, ’förfat-
tare’ och ’animatör’ gör eleverna ibland också anspråk på en distinktion 
mellan rollerna ’deltagare’ och ’observatör’. Ironi eller ironiska överbygg-
nader av tidigare yttranden kan användas för att utmana och uttrycka 
åsikter som står i strid med lärarens. Ambivalenta yttranden kan istället 
positionera sig både för och emot en viss agenda samtidigt, eller delta i 
flera olika agendor med en och samma handling. Den som gör ett ambiva-
lent yttranden blir därmed svårare att hålla till svars för en specifik posi-
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tion och kan på det viset undvika sanktioner. Liksom vid poetiska utspel 
nyttjas språkliga yttrandens mångtydighet. Till skillnad från poetiska ut-
spel som kan lägga till nya betydelser eller göra om tidigare framtalat ma-
terial upprätthåller ironi och ambivalenta yttranden flera meningsdimen-
sioner samtidigt. Tvetydigheten bibehålls, med ironi uttrycks därmed en 
värdering, med ambivalens intas en otydlig eller flera motstridiga positio-
ner. Ambivalens och ironi hänger vidare ofta ihop med ret och skämtan-
dande. Elever kan rikta detta mot andra elever, läraren, eller till och med 
mot sig själva. Läraren kan också delta i retande och skämtande med ele-
verna. När ret och skämtande genomförs indexeras ofta stereotypa före-
ställningar om kön, klass och skola. 

Elevhandlingarna kan vidare göra motstånd mot lärarens agenda, ett 
motstånd som dessutom kan backas upp av andra elever. När elever med 
ironi eller ambivalens gör värderingar, eller evaluerar olika inslag i klass-
rummet inkräktar de dessutom på en handling som i tidigare forskning 
beskrivits som förbehållen läraren (se avsnitt 2.5). Lärarens auktoritet och 
institutionella identitet utmanas därmed. Allra tydligast framträder dessa 
utmaningar i samband med IRE- sekvensen, som tydligt konstituerar klass-
rummets traditionella strukturer. 

6.3 Auktoritet i relation till turtagning 
IRE-sekvensen utgör en närmast prototypiskt konstituerande cykel i klass-
rummet (se avsnitt 2.4). Trots att det flexibla klassrummet som beskrivs i 
den här studien skiljer sig från det traditionella klassrummet i många avse-
enden så har IRE-sekvensen och framförallt dess tredje led, evalueringen, 
en stor betydelse. Genom att studera hur IRE-sekvenser genomförs fram-
träder förhållanden kring sociala relationer och auktoritetsstrukturen i 
klassrummet. Det kommer att visas att läraren gör ett arbete för att tona 
ned sin auktoritet med avseende på de talarrättigheter han har (bedöma 
riktigheten i andra talares bidrag och godkänna dem i samtalet eller inte 
liksom att ge direktiv och göra tillsägelser). Han går en balansgång mellan 
att inte vara för auktoritär samtidigt som föreläsningen kräver ett visst 
mått av maktutövning. Eleverna kan bemöta lärarens initiativ i IRE-
sekvenser med handlingar som liknar de utspel som beskrivits tidigare 
(med skillnaden att det här inte handlar om egna initiativ utan responser 
på lärarens initiativ). Detta innebär en starkare utmaning av lärarens agen-
da än utspel som görs som egna intitiativ, eftersom eleverna går direkt 
emot förväntningar på deltagande i föreläsningen som läraren skapar på 
dem genom att ställa frågor. Elever kan också göra olika handlingar som 
traditionellt är förbehållna läraren och eleverna har därmed inflytande över 
plenarsamtalets förlopp (de kan alltså inte bara förhindra dess progression 
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eller lösa upp det). De identiteter som beskrivs i samband med det traditio-
nella IRE-klassrummet framträder som allt annat än statiska när eleverna 
ikläder sig aspekter av lärarens identitet genom att göra dessa handlingar. 
Detta medför att identiteterna kan lösas upp vilket i sin tur leder till en 
upplösning av deltagarstrukturer. Både etablerade identiteter och en tradi-
tionell deltagarstruktur är nödvändig för att bedriva föreläsningen. För att 
kunna fortsätta den måste därför ett arbete göras som återställer ordningen 
i klassrummet. 

Följande utdrag (6.22) är hämtat från en teorigenomgång som för da-
gen handlar om elektriska motorer. Tony frågar på rad 01 hur mycket mer 
ström en motor drar när den startar upp än när den är igång. En motor 
kräver högre effekt vid uppstart innan ett visst momentum i dess arbete 
uppnåtts – därför används så kallade tröga säkringar (till skillnad från 
snabba) som inte löser ut direkt när deras gränsvärde överskrids. 

 

(6.22) 0512 1355 Hur mycket mer drar en motor som startar 

Deltagarna genomför en teorigenomgång om elektriska motorer. 

01 Ton: [Å HUR MYCKE MER TARe- en MOTOR NÄR HAN STARTAR än]  
02 nÄr hAn 
03 (/): [º(                             
04          )º] 
05 Joh: DUBBELT 
06 (/): (      [      )] 
07 Ton:        [Ja eller snarare tre gånger 
08 Joh: Ja (.) men nästan iallafall¿ 
09 Ton: ºja (0.8) å de innebär att man måste ha en trög  
10 säkring [(        )] 
11 (/):         [(        )] 

 
På rad 05 ger en Johan ett svar på frågan som Tony korrigerar på rad 07. 
Korrigeringen visar att Tony orienterar sig mot ett kunskapsövertag som i 
det här fallet innebär att han kan avgöra om elevens svar var rätt eller fel. 
Yttrandet utgör också det tredje ledet i en IRE-sekvens. Så långt finns det 
alltså kopplingar till den kunskapsasymmetri, de funktioner och den se-
kvensiella struktur som hör till det traditionella IRE-klassrummet (se av-
snitt 2.6). Tony ger eleven inledningsvis rätt i sitt yttrande (ja) men följer 
efter detta upp med orden eller snarare vilka gör den uppgift som följer (tre 
gånger) till en korrigering av elevens svar istället för en direkt evaluering av 
det som felaktigt. Läraren förminskar det kontrastiva elementet i sin evau-
lering. Eleven godtar emellertid inte lärarens evaluering utan försvarar på 
rad 08 sitt tidigare svar (ja men nästan i alla fall). Lärarens utsagor godtas 
alltså inte utan vidare. Läraren ratificerar i sin tur elevens yttrande med ett 
inledande ja, om än svagare uttalat, på rad 09 – Tony förhåller sig alltså 
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till elevens yttrande som en del i en dialog med honom själv innan han går 
vidare i genomgången. 

Det förmildrande arbete Tony gör på rad 07 menar Thornborrow 
(2002, s 112 f), är en aspekt som skiljer skolsamtal från instruerande var-
dagliga samtal mellan föräldrar och barn. I de vardagliga samtalen genom-
förs korrigeringar direkt, utan förmildrande arbete. I exemplet nedan rättar 
en mamma sitt barn genom en direkt motsägelse. 

 

(6.23) Thornborrow 2002, s 112 

M:  now what number’s that 
    ((pointing to position of hands on clock)) 
R:  Number two 
M: →No it’s not 
M:  What is it 
M:  It’s a one and a nought 
 
(BLDP: Extract A, taken from Drew 1981) 

 
I vardagliga samtal råder en preferens för att den som orsakat problem 
kring förståelse, hörande eller i talet själv tar initiativet att reparera detta 
(Sacks, Schegloff, Jefferson 1977). Om någon annan gör detta initiativ är 
det en disprefererad handling vilket markeras på olika sätt i interaktionen. 
Ett undantag från denna norm är socialiserande samtal, som det i exempel 
6.23 ovan (Drew 1981 s 113).26 Direkt kontrasterande rättelser är alltså ett 
disprefererat sätt också för lärare att genomföra en sådan handling. 
(Thornborrow 2002 s113 f, se också Brown & Levinson 1987). Eftersom 
talaren orienterar sig mot vardagliga, icke-assymetriska förhållanden före-
ligger här inte en given maktposition, menar Thornborrow. 

Exempel 6.22 visar alltså att elever kan göra motstånd mot lärarens rätt 
att bedöma riktigheten av svar på frågor. Detta underlättas av att  läraren 
tonar ned sin auktoriet.  

De observationer Thornborrow har gjort (2002, s 131, se avsnitt 2.6) 
tycks också gälla under mer reglerade instruktionsaktiviteter än i de hel-
klassdiskussioner hon studerat. Att lärarens utsagor inte självklart godtas 
framgår tydligt lite senare i samtalet när Tony gör en ny fråga som har 
samband med en uppgift eleverna tidigare har arbetat med – färgen på ett 
nödstopp (exempel 6.24). 

 

                                                      
26 Jag vill i sammanhanget påpeka att mamman i exemplet med sin fråga ändå kan 
ses orientera sig mot preferensstrukturen i viss mån, då hon ger barnet en chans att 
rätta sig själv. Mammans socialiserande arbete handlar då både om att lära ut 
klockan och att lotsa barnet in i sekvensiella strukturer för preferens. 
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(6.24) 0512 1355 Nödstoppet 

12 Ton: men de e väl inte så konstigt de där (0.4) Å SÅ KOMME 
13 RE EN ANNAN FRÅGA på en uppgift- som (.) ni hade här  
14 ↑VA ERE FÖ FÄRG↓ ja de vet ni ºde ser ni förresten 
15 (0.6) 
16 Ton: va ere för färg på nödstoppet att de e rö:tt de vet ju  
17 [alla 
18 Hen:  [AEJ GULT HÖRRÖ (0.2)å så BARA själva KNAPPEN e [rö]:d 
19 Ton:   [ja] jorå 
20 Osk: hörrö [man ser ju]de-[[man ser judirekt (   ) he he 
21 Hen:       [INGA TRIX ] 
22 Ton:                      [[SEN ERE EN ANNAN GREJ, När man  
23 KOPPLAR IN EN MOTOR va ere för nånting MER du har  
24 då¿(.) 

 
På rad 14-17 besvarar Tony sin egen fråga (ställd under raderna 14-16) 
Tony markerar inledningsvis att svaret (rad 14) innehåller underordnad 
information där han uttalar den senare delen av yttrandet med svagare röst 
och lägre tonfall. Innan pausen på rad 15 använder han också ordet förres-
ten och på rad 16-17 framställer han svaret som någonting självklart (det 
vet ju alla). Frågan med svar har därmed gjorts till ett stickspår eller nå-
gonting parentetiskt i genomgången. Henrik börjar tala i överlapp på rad 
18 och går emot det Tony gjort. Henrik påpekar att dosan är gul och en-
dast själva knappen på nödstoppet är röd. Utsagor som läraren har marke-
rat som självklarheter i så hög grad att de behandlas som parentetisk in-
formation kan alltså ifrågasättas. Att bygga vidare på information som i 
teorigenomgången markerats som parentetisk hindrar en progression lära-
ren visar sig vilja driva och utgör ett motstånd mot dennes agenda. Henriks 
rättelse levereras dessutom i en inte särskilt förmildrad form (liknande det 
sätt på vilket föräldrar rättar sina barn, Drew 1981, Brown & Levinson 
1987) vilket direkt utmanar lärarens auktoritet. Liksom tidigare ratificerar 
Tony elevens tal, också här i nedgraderad form - elevens intervention på-
verkar därmed samtalets förlopp. Oskar ger sedan Henriks initiativ stöd 
genom att bygga vidare på det på rad 20 – och här läggs elevernas version 
av sakernas tillstånd fram som en självklarhet i kontrast mot vad Tony 
gjorde tidigare (man ser ju det direkt). När Henrik gör en tillrättavisning  i 
överlapp på rad 21 och dessutom riktar den mot Tony utmanas också lära-
rens identitet och löses delvis upp medan Henrik ikläder sig aspekter av 
den genom att göra en handling som traditionellt är förknippad med lära-
ren. Oskars skratt i slutet av hans yttrande på rad 20 tonar emellertid ned 
de utmanande inslagen och gör dem till skämtsamheter. 

På rad 22-24 börjar Tony tala samtidigt till klassen i och med att han 
inte riktar sig till en specifik mottagare. Tony tar tillbaka talutrymmet med 
hjälp av starkare röstvolym inledningsvis i yttrandet, vilken upprätthålls till 
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dess att han är ensam om att tala. Tony godkänner eller ratificerar alltså 
inte bidrag från eleverna och etablerar med detta en norm, en gräns för 
vilken typ av handlingar som kan betraktas som godkända i samtalet. Här 
ser vi också att läraren kan gå ifrån frågestrukturer och själv besvara sina 
frågor (se avsnitt 6.1).27 

Det har visat sig att utsagor läraren har markerat som självklarheter 
och parentetiska kan ifrågasättas av eleverna och läraren kan komma att 
tillrättavisas (om än i skämtsam ton), vilket tillfälligt vänder upp och ned 
på klassrummets institutionella roller och funktioner. Detta är i linje med 
Candelas (1999) observationer, där hon skriver: 

There are also various examples of situations where the IRE form is maintained but 
the students take the role of asking evaluative questions and of evaluating others’ 
turns, thus reversing interactive roles. In the process, they appropriate those func-
tions through which the teachers develop their power to influence the discourse of 
others. Children evaluate previous turns of the teacher and peers, individual ver-
sions, and collective positions. They can do so either individually or collectively. 
With these interventions, they are able to confront institutional authority. Students’ 
evaluations create new conditions of relevance for the following turns. (Candela, 
1999, s 156) 

I Candelas studie utförde eleverna dessa handlingar i en iver att påskynda 
lektionens progression och gick så inte emot lärarens pedagogiska agenda i 
princip. I samtalet på elprogrammet handlar det emellertid inte om ett 
påskyndande av lektionens progression, utan en utmaning av lärarens auk-
toritet och en upplösning av läraridentiteten. Detta innebär i sin tur ett 
motstånd mot lärarens agenda som angriper de grundläggande identiteter 
och därmed också den deltagarstruktur som behövs för att genomföra 
föreläsningen. Rampton (2006) har gjort flera observationer som bättre 
matchar denna typ av handling. I hans material kunde lärarna sägas emot 
och kritiseras och deras kommentarer kring studenters uppförande kunde 
utmanas i det gemensamma samtalsutrymmet (Rampton 2006, s 48). I 
exemplet som följer (6.25) har klassen en matematiklektion med läraren 
Mr Davies.  

 

                                                      
27 Lundström 2010 (s 192) har diskuterat hur en annars i vardagliga samtal rådan-
de preferens för progressivitet kan åsidosättas i detta klassrum (se också Stivers & 
Robinson 2006). 
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(6.25) Rampton 2006, s 49 

Matematiklektion. Mr Davies pratar till hela klassen. 

Extract 2.2 (n43:173, BL89:25) 
 
MR DAVIES  what should we use to draw 
           a 
           margin 
NINNETTE   /ruler 
ANON S     rule/r 
MR D       Hanif 
HANIF      ruler 
           (.) 
MR D       a ruler 
           What else should we use 
           /to draw a margin 
GIRL       Sir you never use the ruler 
NINNETTE   pencil 
MR D       a pe:ncil 

 
När läraren ställer frågor om vilka hjälpmedel som skall användas vid 
ritande av marginaler påpekar en flicka att läraren inte själv använder lin-
jal. Hennes påpekande undergräver den norm för vilka hjälpmedel som 
skall användas, vilken läraren försöker etablera med sina frågor. Rampton 
menar att klassrummet i hans studie skiljer sig kvalitativt på många vis 
från det traditionella IRE-klassrummet, samtidigt som traditionella påvisa-
de strukturer närvarar i samtalen. En aspekt av detta blir att IRE-sekvenser 
inte kan genomföras ostörda, utan tillägg likt det i exemplet ovan kan gö-
ras. Detta bidrar också till en pluralisering av auktoriteten i klassrummet 
(Rampton & Harris 2010, s 48 f, se avsnitt 2.6).  

I utdraget nedan, vilket utspelar sig lite senare under teorigenomgången 
om elektriska motorer, visas att även om roller och auktoritet kan lösas 
upp, så orienterar sig deltagarna ändå mot en viss ordning i klassrummet. I 
det föregående har flera frågor ställts av Tony som stegvis har presenterat 
nya komponenter eller fakta kring elmotorer. 

 

(6.26) 0512 1357 Arbetsbrytare 

28 Ton: sen haru ju va kallas de:n knappen då. 
29 (1.0) 
30 Joh: ºskyddsbry:tare¿ 
31 Osk: bröstvå:rta, 
32 Joh: ºtunnelºbry:tare, 
33 Ton: arbetsbrytare, 
34 (1.0) 
35 Ton: >eller hur< den här e: ju [(            )=    
36 Hen: [sä:kerhetsbry:tare ((nasalt)) 
37 Ton: =va ere som e ty:piskt för en sådan då, 
38 (1.8) 
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39 Hen: ATT den JUST si:tter DÄRa 
40 (0.4) 
41 Osk: [$heh]                 [hö:::::::h] 
42 Ton: [ att] den sitter just [här (.) vi] mo:torn (.) de e  
43 typiskt, 
44 (0.2) 
45 Ton: men va ere för jättetypiskt me just den här¿ 
46  (1.2) 
47 Ton: E ru ME då petter, 
48 Osk: $he [suh 
49 Ton:     [eller ha:ru för högt ljud ((Pet plockar ut 
          hörlurar ur öronen)) 

 
På rad 28 ställer Tony en fråga om en ny komponent, en knapp som be-
nämns arbetsbrytare och elevsvaret på rad 31 (bröstvårta) visar att elever i 
denna miljö kan ge svar på lärarens frågor som inte anknyter till lärarens 
agenda i en akademiskt innehållslig mening. Yttrandet är förvisso gjort 
som ett svar med sin sekvensiella placering och kan förstås vara en passan-
de metafor för hur en arbetsbrytare ser ut, en poetiskt associativ koppling 
råder. Det anknyter emellertid inte på en formell nivå till de saker läraren 
talar om och liknar därmed de utspel som beskrivits i avsnitt 6.1 och 6.3, 
med skillnaden att elevhandlingen nu görs som en respons på lärarens ini-
tiativ. Med Heaps (1985) ord bidrar elevsvaret inte till lärarens bygge av 
ett kumulativt allmänt protokoll som görs med IRE-sekvenserna (Rampton 
2006, se avsnitt 2.6). Det innebär därmed ett motstånd mot lärarens agen-
da som görs i strid med de förväntningar Tony skapar på elevernas hand-
lande genom att ställa frågor. Elevsvaren på rad 30 och 32 är uttalade med 
svagare röster vilket kan vittna om osäkerhet och markerar en kunskaps-
asymmetri mellan läraren och eleverna. Ett fjärde elevsvar som produceras 
med nasal röst på rad 36 ratificeras inte av Tony som går vidare direkt 
med en följdfråga på rad 37. Svaret på denna (rad 39) behandlas först som 
riktigt av läraren på rad 42-43, i det att han återanvänder en del av elevytt-
randets syntax med följdorden de e typiskt. På rad 45 uppgraderar dock 
Tony detta (jättetypiskt) och markerar att han söker efter något annat med 
ett inledande adversialt men.  

Att Tony orienterar sig mot att hantera elevernas responser på olika sätt 
där de som anknyter till hans agenda lyfts in i samtalet förstärker hans 
institutionella roll. Det gör också hans tillsägelse till Petter i slutet av ut-
draget på rad 47 och 49. Här reglerar Tony elevens uppförande och Petter 
avlägsnar till följd av detta sina hörlurar ur öronen. Tillsägelsen är inte så 
skarpt formulerad, den är utformad som en skämtsam kommentar och 
aspekter av Tonys balansgång mellan att driva föreläsningen och samtidigt 
inte vara för auktoritär framträder. Tillsägelsen efterföljs och ifrågasätts 
inte. Vi har tidigare sett att Tony kan sätta gränser för godkända samtals-
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bidrag; nu visar han att han också kan etablera en norm eller gräns för 
accepterat beteende i klassrummet med hjälp av tillsägelser – åtminstone 
under de förutsättningar som råder under detta exempel. Detta understry-
ker att makten inte är fullständigt jämnt fördelad mellan deltagarna utan 
att en viss pluralisering av makten råder i klassrummet (Rampton 2006). 

I avsnitt 2.5 visades att evalueringen är av central betydelse i klassrum-
met (Lee 2007). I nästa avsnitt kommer genomförandet av denna handling 
att studeras och de relationer mellan identiteter som talas fram i samband 
med den. Detta visar i sin tur hur auktoritet och sekventialitet hör ihop i 
klassrummet och en balansgång som eleverna går mellan deltagande i de 
olika aktivteter som beskrivits ovan – lärarens föreläsning och elevernas 
parallella aktivitet där bidrag görs i form av utspel. 

6.4 Genomförande av evalueringar och balansakter mellan  
agendor 
En spänning föreligger mellan olika aktiviteter i klassrummet – lärarens 
föreläsning och elevernas utspel. För att vidare förstå hur denna spänning 
manifesteras och hanteras av deltagarna måste de relationer mellan identi-
teter som talas fram förstås. De traditionella institutionella identiteterna i 
skolan är förknippade med olika rättigheter vilket leder till assymetrier när 
dessa identiteter etableras. Motstånd kan göras av elever – genom att ut-
mana, lösa upp eller ta över aspekter av lärarens identitet. I det följande 
kommer jag att visa hur identiteter kan etableras eller lösas upp i klass-
rummet i samband med genomförandet av evalueringar.28  

En balansgång eleverna går mellan deltagande i olika aktiviteter kom-
mer också att visas. I Lundström (2010) har olika aspekter av rollbyten i 
klassrummet utforskats liksom några olika medel som nyttjas av deltagare 
för att göra initiativ i det gemensamma samtalsutrymmet. Där har beskri-
vits hur elever tar över en talarposition tillhörande läraren och som denne 
tillfälligt frånträder under en pågående föreläsning. De har till exempel 
kunnat initiera skämtsamheter som nyttjat tidigare lexikala komponenter i 
lärarens tal (se också Lindström u u, och avsnitt 6.1 här) eller projektioner 
om vart lärarens tal och handlande varit på väg. Eleverna har sedan adres-
serat hela gruppen i sitt tal i ett nytt talinitiativ. Med fördröjd avslutning 

                                                      
28 De exempel som visas här har också presenterats i ett konferensbidrag på ICCA  
den 8:e juli 2010 tillsammans med Anna Lindström med titeln: ”Exploiting turn-
taking organization to challenge the asymmetrical relationship between teacher and 
student in the classroom.” Presentationen ingick i en panel med social identitet som 
tema och skiljer sig på flera punkter kring det som kommer att nämnas i det följan-
de. 
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av turkonstruktionsenheter och olika handlande kring preferens för pro-
gression i samtalet har läraren i sin tur hanterat dessa situationer. I de ex-
empel som följer kommer jag att analysera fall där elever gör evalueringar. 
Evalueringen utgör det tredje ledet i en IRE-sekvens. En genomförd IRE-
sekvens konfigurerar en viss deltagarstruktur i klassrummet och när elever 
gör evalueringar vänds den traditionella strukturen upp och ned genom att 
de intar lärarens plats. Att genomföra en evaluering kan också reflexivt 
göra tidigare handlingar till de första leden i en IRE-sekvens. När elever ger 
sina klasskamrater tillrättavisningar kommer också att visas. 

I utdrag 6.27 nedan talar Tony inledningsvis om vilken kopplingstyp 
som skall användas vid ett visst spänningsförhållande. Det finns två typer 
av kopplingstyper, så kallad Y- respektive D-koppling. I elektriska motorer 
finns normalt en skylt som anger vad som gäller för respektive motor (se 
figur 3). 

 
 
 

 

 

 

 

Figur 3. En skylt som finns i elektriska motorer med bland annat angivelser om 
vilken kopplingstyp som gäller vid olika spänningsförhållanden 

En sådan typ av skylt refererar Tonys yttrande på rad 03 nedan. I det 
svenska elnätet (som har växelström med 50Hz) skulle en motor med skyl-
ten ovan D-kopplas (står som Delta-tecken i skylten) vid en spänning på 
220 volt. 
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(6.27) 2111 1341 Bra Limpan 

Under en teorigenomgång om elektriska motorer förklarar Tony vilken kopplingstyp som 
skall användas i ett exempel. 

01 Ton:-->(0.4) Va haru för spä:nning de ska va fy:rahundra  
02 volt.(0.2) Va vilken(s)-vilkens-vilken kopplingstyp  
03 skall de va på fyrahundra volt¿>De står [ju här< på] 
04 Lud:                                         [Asså    då]     
05        ska   re va d ko:pplingen[eller¿] 
06 Ton:                           [(Vick-) 
07 Pet:  Bra Limpan, 
08         (0.8) 
09 Ing:   [ Ne:j¿ ]((pipande)) 
10 Ton:   [De sku-]  Om de skulle ha vart en sån  här,(0.2) m då  
11       skulle re h stått[fyrahundrasexhundranittio då skulle  
12 re vara en dkoppling.--> 
 
 

På rad 04 börjar Ludvig tala samtidigt som Tony ger ett förslag till svar på 
sin egen fråga på rad 03. Tony besvarar ofta sina egna frågor under 
genomgångarna som ett sätt att presentera information i pedagogiska steg 
(jfr Erickson 1982). På rad 07 evaluerar Petter Ludvigs yttrande. Det är 
svårt att avgöra om Petter i det här läget vet om Ludvigs förslag är riktigt 
eller inte, lärarens avbrutna tal på rad 06 kan indikera att han skulle ha 
upprepat sin fråga eller åtminstone ställt en ny i snarlikt syntaktiskt format 
(den skulle ha börjat med ordet vilken – jfr Kääntä 2010 om tidiga indika-
tioner på rätt/fel svar). Ingmars pipande nej på rad 10 skulle också kunna 
ses som riktat mot Ludvigs svar (som felaktigt). Från rad 10 formulerar 
Tony sitt fortsatta tal på ett sätt som behandlar Ludvigs förslag som om 
det vore riktigt. Om andra förutsättningar hade gällt, ett annat spännings-
tal rått, skulle Ludvigs svar varit rätt. Tony förmildrar alltså Ludvigs felak-
tiga förslag på ett sätt som är i linje med hur han behandlar felaktiga svar 
på frågor i föregående avsnitt. Med sitt tal gör Tony en evaluering av Lud-
vigs tal och manifesterar sig så i lärarrollen, en roll som Petter har inkräk-
tat på med sin handling på rad 07. Petter använde emellertid ett smeknamn 
på Ludvig som läraren troligtvis inte skulle använda, vilket samtidigt posi-
tionerar Petter på en mer kamratlig, jämställd nivå med Ludvig.  

Både Petters och Tonys evalueringar av Ludvigs tal talar fram en IRE-
liknande struktur, så att säga i efterhand. Från början verkar inte Tonys tal 
ha varit ett initiativ till en fråga ställd till klassen med förväntningar på 
svar – utan ett sätt att presentera information i pågående föreläsande tal. 
Ludvigs tal på rad 04 är ett svar på delar i Tonys tal som syntaktiskt varit 
utformat som en fråga (men det kan också ses som en ny fråga). Evalue-
ringarna av detta tal gör det emellertid i efterhand till det andra ledet i en 
IRE-sekvens, där evalueringen i sin tur blir det tredje ledet. Genomförandet 
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av en sådan sekvens manifesterar en viss deltagarstruktur genom att dess 
olika led är förknippade med olika identiteter i klassrummet och Petters 
evaluering innebär en upplösning eller förskjutning av dessa. Tony står 
därför inför en dubbel uppgift efter evalueringen, dels följa upp Ludvigs 
tal, dels hantera detta inkräktande på hans talarstatus. Genom att först 
vara tyst efter Petters tal (detta syns i och med pausen på rad 08) visar 
Tony att han inte ratificerar Petter som talare och när han sedan evaluerar 
Ludvigs yttrande intar han åter lärarrollen och har därmed ’skrivit över’ 
den sekvensiella relevansen och de talarstrukturella implikationerna i Pet-
ters tidigare tal. 

Identiteterna i klassrummet är inte statiska eller alldeles självklara – de 
kan komma att utmanas, lösas upp eller reverseras. IRE-sekvensen kan 
också genomföras på ett annat sätt än vad som presenterats i tidigare 
forskning – inte som en pedagogisk handling per se – utan mer som en 
indikator på rådande deltagarstrukturer och därmed också en resurs i att 
hantera och påverka dessa. Genom att genomföra olika delar av dess led 
besätts en talarroll som i sin tur medför en strukturering eller rekonfigure-
ring av de andra deltagarna i därtill förknippade motsvarande roller. Fram-
förallt evalueringen är förknippad med lärarens roll. 

I nästa utdrag talar läraren inledningsvis om så kallade hållkretsar. 
Denna typ av kretsar har två lägen, ’Normal Open’ respektive ’Normal 
Close’. Till exempel belysning kan med hjälp av en hållkrets fortsätta vara i 
brinnande läge, utan att strömbrytaren måste hållas i position hela tiden – 
brytaren kan därmed slås till endast en gång för att aktivera eller avaktive-
ra hela kretsen.  
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(6.28) 0512 1348 Normal close 

Tony talar om olika typer av kretsar och kopplingar i samband med en teorigenomgång 
om elektriska motorer. 

01 Ton:-->SEN HAR VI-[ > skull ]e vi gö:ra<nå:ntingºmed den hä:r  
02         va¿ 
03 ?                  [Ja:visst,]   
04         (0.3) 
05 Ton:    Den behöver vi inte stå å hå:lla i hela tiden. 
06         (2.0)       
07 Ton:    Det innebär att vi har en hållkre:ts 
08 Hen:    <No:rmal[close> ]på den ena, 
09 (Joh):           [Jajamän], 
10         (0.2) 
11 ?:      Ja¿ 
12 Hen:    först [å sen normal  open]? 
13 Osk:          [(Jajavisst     )] 
14 (/):          [Ja  Ne:j (  )va?]((pipig röst)) 
15 Osk:    [[(Ja ja visst      
16             )]]      
17 Ton:    [[De e bra att ni kan de för de e också en skrivnings 
18         fråga]], 
19 Lud:    Bra Ankan¿ ((applåderar till *, 1.8 s)) 
20 ?:      Fredag¿ 
21 Ton:    N(c) och no va¿* 
22 Hen:    Ja, 
23 Ton:    Me:n, 
24 Hen:    ↑Its the e:nglish way¿ 
25 Ton:    ↓The english way ↑(öh- vi- ni) vi:ll inte stå å  
26         hå:lla i den här hela ti:den.-->    

 
På rad 08 och 12 i exempel 6.28 ovan visar Henrik kännedom om det lära-
ren pratar om genom att nämna de två inställningslägena i hållkretsen. På 
rad 17 evaluerar Tony Henriks tal positivt och lägger till att den kunskap 
han visat kan komma att prövas i ett kommande prov. Ludvig gör en stark 
evaluering av Henriks tidigare handling på rad 19 i och med att hans tal 
ackompanjeras av applåderande. På samma vis som i föregående exemplet 
har lärarens och Ludvigs evalueringar talat fram en IRE-liknande struktur, 
även om de första två leden inte handlade om ett frågeinitiativ och en re-
spons på detta i traditionell mening. Evalueringen manifesterar emellertid 
de talarroller som IRE-sekvensen konstituerar där Ludvig inkräktar på 
lärarrollens talarrättigheter genom att också göra en evaluering. Henrik 
gör efter detta ett utspel med sitt yttrande på engelska (rad 24) som avbry-
ter Tonys försök till att fortsätta genomgången (rad 23). Tony förhåller sig 
till detta genom att reciprokt upprepa det engelska uttrycket på rad 25 med 
en uttalskvalité som skiljer sig från det omgivande talet, innan han fortsät-
ter med tal i föreläsningsformat. Henriks utspel på engelska är ett sätt att 
hantera det beröm han erhållit (jfr avoiding self praise – Pomerantz 1978) 
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och det tar udden av hans visade delaktighet i lärarens agenda – något som 
kan vara känsligt att göra.  

Benwell & Stokoe (2002, 2005) har studerat fall där en visad akade-
misk identitet som i för hög grad anknyter till lärarens agenda sanktioneras 
av andra elever. I utdraget nedan (som är en del av ett längre utdrag i Ben-
well & Stokoes artikel, 2002) är några förstaårs studenter i beteendeveten-
skap inbegripna i ett grupparbete där de getts uppgiften att konstruera en 
plan på en uppsats om minne. På rad 1 ger en student (S1) ett förslag på en 
mening som skulle kunna inkluderas i deras plan. 

 

(6.29) Benwell & Stokoe 2002, s 447 

Extract 8. EHS Behavioural Sciences tutorial 
 
1  S1:   does reherseal (.) help (.) retain the stimulus 
2        (1.0) 
3  S2:   oohh! [hahahaha 
4  S3:               [hahahaha 
5  S4:                   [hahahaha= 
6  S1:   =haha(.)phew(.)[where did that come from? Hahaha 
7  S2:            [haha have you swallowed the dictionary! 

 
Svaret i form av skratt från de andra eleverna är fördröjt, vilket tyder på 
att det är disprefererat, och kombinerat med ett inledande oohh (raderna 
3-5). På detta sätt markeras S1:s yttrande som icke-normativt och detta 
behövs därmed kommenteras. S1 samverkar med de andra deltagarans 
visade orientering genom att själv kommentera sitt tidigare yttrande (where 
did that come from) på ett sätt som distanserar henne från sitt yttrande och 
framställer henne som en person som inte vanligen fäller sådana expertytt-
randen. Att frasen (retain the stimulus) är så nära knuten till ämnets aka-
demiska kontext är alltså någonting problematiskt i gruppen och måste 
tonas ned på något sätt (Benwell & Stokoe 2002, s 447). Nästa exempel 
visar likande förhållanden i elklassrummet. 
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(6.30) 2111 1235 Ingmar intresserad 

01 Ton:--> [Me]n där stå:r de där som vi sna:cka om. 
02 ?       [(         )] 
03 (Osk):  [(sjuk man),] 
04         (0.2) 
05 Ing:     >Vart då¿ 
06 Ton:    På sida:n sextiett, 
07 Fil:     (Hade [du o:ckså-)] 
08 Osk:           [INGMAR   fö]rsöker <lå:ta intresse:rad>,he he  
09         heh 
10         (0.2) 
11 (Fil):  >Huh$, 
12 Ing:    ºTyst (oskar).º 
13         (0.21)  
 

 
Bild 1. Ing t h har precis tillrättavisat Osk t v 
 
14 ?:      [(  )] 
15 Ton:    [Karu]se:lldö:rr de ju e en annan ty:p.(.)De kan man  
16         också använda--> 

 
På rad 01 uppmärksammar Tony eleverna på ett avsnitt i läroboken som 
handlar om det de just har gått igenom. Ingmar visar på rad 05 delaktighet 
i genomgången med sin fråga. På rad 06 besvarar Tony frågan varpå Oskar 
gör en negativ evaluering av Ingmars handlande (rad 08). I Benwell & 
Stokoes material gjordes grupparbetena utan lärarens insyn varför Oskars 
negativa evaluering i mitt exempel är mer utmanande mot lärarens agenda 
eftersom den görs under pågående lektion med läraren närvarande framför 
honom. Oskars evaluering framställer Ingmars intention med den tidigare 
frågan som låtsad – och till och med denna låtsade intention framställs som 
misslyckad (i och med att Oskar påtalar det). Oskar skrattar mot slutet av 
sitt yttrande, en handling som inbjuder till kollektivt deltagande (jfr Glenn 
2003, kap 3), vilket löser upp den institutionella strukturen ytterligare ett 
steg än vad hans evaluering gör. Skrattet byggs ut av en annan elev på rad 
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11 men erhåller inget vidare stöd. Ingmar motsätter sig istället Oskars eva-
luering genom att själv göra en handling som traditionellt förknippas med 
lärarrollen – en tillrättavisning i en direkt och imperativ form på rad 12. 
Detta skulle i sin tur kunna innebära en vidare upplösning av den aktivi-
tetsstruktur som Ingmar visat sig delaktig i. I och med tillrättavisningen 
blir han en andra person som tar över aspekter av lärarrollens rättigheter. 
Ingmar genomför emellertid handlingen på ett sätt som tonar ned det ut-
manande inslaget samtidigt som han med sitt kroppsliga beteende visar 
delaktighet i lektionen. Ingmar sitter med kroppen och blicken tydligt rik-
tad framåt och ned i boken när han tillrättavisar Oskar (se bild 1, exempel 
6.30), han ger alltså inga kroppsliga signaler mot att orientera sig mot ett 
samtal med Oskar. Ingmar uttalar också sitt yttrande med svagare röst 
vilket innebär ett minimalt störande av det gemensamma samtalsutrymmet. 
Ingmar visar alltså att han hanterar genomförandet av en handling som 
annars tillhör lärarrollens repertoar på ett speciellt sätt för att inte bidra till 
vidare upplösning av lärarens agenda.  

Liksom i mitt exempel ovan ignorerar läraren det som utspelat sig. I och 
med detta interfererar inte läraren med en annan deltagares handling som 
så att säga spelar läraren i händerna och skapar bättre förutsättningar för 
att genomföra instruktionen (störande samtidigt prat tystas och initiativ 
som utmanar hans position tillrättavisas). Oskars tillrättavisning av en 
annan elev innebär en pluralisering av makt, eller en fördelning av auktori-
teten att reglera de andra deltagarnas beteende. På det sätt handlingen 
genomförs motsätts emellertid inte lärarens agenda. Trots att en visad aka-
demisk identitet kan vara någonting problematisk finns det alltså fall där 
elever tydligt visar sig orienterade mot att delta i lärarens agenda (och till 
och med hjälper till att försvara den). 

Det finns flera fall där elever i klassrummet tillrättavisar andra elever. I 
detta visar de samtidigt en orientering mot den norm som Benwell & Sto-
koe beskriver och måste således utföra ett slags balansakt mellan att inte 
positionera sig för tydligt med läraren och samtidigt bidra till föreläsning-
ens progression. Innan utdraget nedan tar vid har Tony talat om olika 
komponenter i elektriska motorer. Samtidigt har två elever varit inbegripna 
i ett allt mer högljutt parallellt bänksamtal med varandra (ej visat i tran-
skriptionen eftersom det inte går att urskilja vem som talar och vad som 
sägs i detta samtal). 
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(6.31) 0512 1406 Nån som snackar  

Tony talar om komponenter i elektriska motorer. Två elever har pratat samtidigt i ett 
parallellt bänksamtal. 

01 Ton: >Den e< nästan (som)vanligaste grejen. 
02 Joh: Va e:h de för nåt då¿ 
04 Ing:  → ASSÅ de e nån som [SNACKAR så mycket (.)=] 
05 ?:                   [De e frekvens omformaren] 
06 Ing: =[(man liksom hör ju inte ),] 
07 Joh:  [  Ja frekvensomformaren,  ] 
08 Ton: JAJAmen (0.2) frekvensom[formaren, 
09 Joh:                         [Y E S? 
10 Ton: Yes (ta-), 
11 Hen: Va hette re? 
12 Ton: Frekvensomformaren¿ 
13 (1.5) 
14 Ton: Å du- de känner ni ju till nu¿ 

 

På rad 04 tillrättavisar Ingmar klasskamraternas beteende. Betoningen på 
orden ASSÅ och SNACKAR visar den anklagande ton som präglar yttran-
dets prosodi (liksom en affektiv laddning). På rad 06 följer han upp med 
information som understryker att det är ett klagomål det handlar om - det 
samtidiga pratet gör att Ingmar inte kan följa med i plenarsamtalet. Vid 
detta skede i föreläsningen visar både Johans och Henriks frågor (på rad 
02 respektive rad 11) utöver Ingmars tillrättavisning särskild uppmärk-
samhet mot det Tony talar om. Detta markerar att innehållet i föreläsning-
en är av särskild vikt för eleverna att tillgodogöra sig. Detta kan ses i rela-
tion till Johans utrop på rad 09 (YES) som är ett positivt affektivt laddat 
uttryck för att han förstått det läraren talat om. I denna situation blir för-
stås de andra elevernas parallella tal särskilt klandervärt. Detta skapar 
mindre riskabla omständigheter för den annars problematiska handlingen 
att som elev ge andra elever tillsägelser och därmed visa en akademisk 
identitet som delaktig i lärarens agenda. Trots det är Ingmars handling inte 
utformad som en direkt tillsägelse utan görs i form av ett klagomål. Refe-
rensen i klagomålet är vag, nån, ett obestämt (indefinit) pronomen an-
vänds, dessutom i singular, trots att det tydligt märkts att två personer har 
deltagit i det störande pratet. På detta vis blir inte klagomålet starkt utpe-
kande och Ingmar positionerar sig därmed inte i opposition mot de pra-
tande eleverna. Hans yttrande går en balansgång mellan normen att inte 
visa en akademisk identitet och samtidigt reglera sina klasskamraters bete-
ende i enlighet med lärarens agenda. 

I nästa exempel bygger en elev vidare på en tillrättavisning läraren har 
gjort och omvänt från ovan pekar elevens yttrande direkt ut en klasskam-
rat. I detta ger eleven också läraren ett direktiv – vilket utgör ett inslag av 
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rollreversering. Innan utdraget har två elever fört ett parallellt bänksamtal 
under en pågående föreläsning. Det har också varit en del spring fram och 
tillbaka i klassrummet, där elever har rört sig in och ut från det. Miljön har 
alltså framstått som ganska stökig. 

 

(6.32) 0512 1339 Kasta ut dom 

Läraren har en teoretisk genomgång, en elev går vid transkriptionens början ut från 
klassrummet 

01 Dav&Chr [((pågående lågmält prat till *, rad 19)) 
02 Ton: [alla hänger me på re här nu rå (0.2) så nu behöver vi  
03  inte tjafsa om det här,= 
04 Hen: =nä det kan vi nu sän blöjan, 
05  [(0.5) 
06 Chr: [(de här e dom här magneterna) 
07 Ton: >nu e ni me va< 
08 [(1.0)((dörren smäller igen)) 
09 Dav: [(de e dom som snurrar å den som snurrar) 
10 Ton: kan ni herrarna lyssna lite grann nu rå, 
11 Hen: kasta u:t dom tony. ((stiliserat uttal)) 
12 Ton: ja de e snudd på nu asså. ((uppretat tonfall)) 
13 [(1.4) 
14 Dav: [den där gick upp i den¿ 
15 Chr: [ja, 
16 Hen: [[kasta   ut   christian.] ((stiliserat uttal)) 
17 Ton: [[hänger ni med på de så slipper vi tjafsa om de på  
18  länge, 
19 Chr: (       jaden e [styrd)* 
20 Ton:                 [ja de e bra nu. 
21 (0.2) 
22 Ton: Va kan de stå mEr på en sån här skylt¿((pekar på  
 tavlan)) 
23 (0.4) 

 
På rad 02, 03 och 07 ställer Tony flera frågor som en upprepad begäran 
om att erhålla klassens uppmärksamhet. David och Christian är samtidigt 
inbegripna i ett parallellt bänksamtal. Det är svårt att urskilja exakt vad 
som sägs dem emellan, men av de fragment som kan urskiljas förefaller de 
reda ut någon svårighet kring innehållet i genomgången där Christian för-
klarar förhållanden i en elektrisk motor som har med magneter att göra för 
David. På rad 10 ger Tony dessa elever en tillsägelse. Den stiliserat formel-
la utformningen (kan ni herrarna) och förminskningen av det beteende som 
efterfrågas (lyssna lite grann) minskar det kontrastiva elementet i tillsägel-
sen. Eleven Henrik bygger på rad 11 ut tillsägelsen genom att föreslå att 
läraren ska kasta ut eleverna ifråga ur klassrummet – detta är en uppgrade-
ring av lärarens tillsägelse vilket ökar kontrasten i de krav på reglerat bete-
ende som efterfrågas, nu med hot om eventuella sanktioner. Handlingen 
kan också ses som en tillrättavisning av Tony, som därmed anklagas för att 
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inte ha agerat tillräckligt kraftfullt. Tony ratificerar hotet med sitt medhåll 
på rad 12. Hans röst låter nu uppretad och han framställer situationen som 
att den föreslagna sanktionen är nära att genomföras. Han visar därmed 
ett slags handlingskraft som svar på den anklagelse som riktats mot ho-
nom. David och Christian fortsätter emellertid att prata varpå Henrik på 
rad 16 gör ett nytt direktiv, nu riktat mot en av de två eleverna. Talet infal-
ler samtidigt som läraren på rad 17 frågar om eleverna hänger med, med 
tillägget slipper vi tjafsa om det på länge. Detta skapar ett incitament för 
att visa uppmärksamhet; om Tony erhåller den slipper klassen höra på en 
föreläsning som beskrivs som tjatig och dessutom löjligt enkel för åtmin-
stone några av eleverna (av Henriks yttrande på rad 04). På rad 20 gör 
Tony ännu en tillsägelse, i kombination med Henriks direktiv som skapar 
ett hot om sanktioner mot en enskild elev (som därigenom blir särskilt 
utsatt), tystnar till slut det parallella samtalet. Tonys tillsägelse på rad 20 
med emfas på ordet bra kan ses i relation till de tidigare anklagelserna om 
att han inte agerat tillräckligt kraftfullt. 

Henrik visar sig alltså allierad med lärarens agenda vilket kan vara so-
cialt riskfyllt med tanke på att det gör en normöverträdelse utifrån Benwell 
& Stokoes (2002, 2005) observationer. Henriks handling här i samband 
med Ingmars i det tidigare exemplet vittnar om de förhållanden Benwell & 
Stokoe beskriver, att som elev inte visa sig för delaktig i lärarens agenda, 
kan nyanseras. Elever kan gå emot de andras sanktioner (som Ingmar gjor-
de) eller visa sig öppet i allians med läraren. Henriks handling innebär i 
sammanhanget emellertid inte en så stor exponering för de elever han pe-
kar ut, eftersom de ju är inbegripna i sitt samtal och inte visar uppmärk-
samhet mot honom. Henriks direktiv uttalas samtidigt på ett särskilt sätt 
med betoningar och en stiliserad kvalité som liknar hur vuxna tillrättavisar 
små barn. Yttrandet blir därigenom ambivalent, det visar deltagande i lära-
rens agenda, men blir också ett utspel i den till föreläsningen parallella, 
lekfulla aktivitet som beskrivits i avsnitt 6.1 och 6.2. Uppviglandet av lära-
ren via anklagelserna används som resurs för att genomföra retfullt ralje-
rande av klasskamraterna. Ambivalensen tar udden av det normöverträ-
dande inslaget i hans handlande. Det föreligger dock en risk med att inta 
en position i enighet med läraren vilket nästa exempel visar. 

I nästa exempel gör en elev en tillsägelse till klassen och visar sig lierad 
med lärarens agenda. Tillsägelsen leder dessutom till medhåll och upp-
skattning från läraren, vilket leder till att eleven senare utsätts för en sank-
tion av klasskamraterna. Han tvingas då att gå fram till tavlan och hålla en 
redogörelse. David försätter sig i den riskabla situationen i den första delen 
av utdraget nedan. 
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(6.33) 0512 1331 Grabbar koncentrera er 

Teorigenomgång 

01 (/): [((samtidigt prat till *, rad 09))   
02 Dav: [Öeh GRABBAR (.) KONCENTRERA  
03 ER nu för ja e här för å lära mig ja vet inte va ni e  
04 här för men ja (0.2) vill lära mej, 
05 Ton: BRA DAVID. 
06 Dav: ºBra, 
07 Ton: Du sa precis va ja tänkte¿ 
08 Dav: Ja: då tycker ja att ni kan va lIt- visa oss (.) som   
09  vill lära oss [lIte] mera respekt]*[[än  å  b a r a  
10  sitta å] Älta (>ert<) skit, 
11 Ton:               [Å ke] (.)           [[Åke (.) e du me 
12 nu då¿ ](0.2) e du me nu då, 
13 Dav: [Nu slutar 
14 Ton: [Nu kom- (nu kommer vi)[(   )] 
15 (/): [[(                                        
16                                  )]] 
17 Åke: De e vi som [(                  )] 
18 Ton:             [Nu kom- nu kommer vi]  
19 Dav:             [DE E ]]FYRTIOFEM MINUTER av [ d i t t  ] 
20 liv, 
21 ?:                                          [((suckar))] 
22 Ton: Nu kommer [ de  här  en] gång till så alla e tvärsäkra 
23  på den här grejen, 
24 ?:           [Kom igen nu.] 

 
I början av utdraget ovan har många parallella samtal utbrutit under en 
föreläsning, klassrummet är vid det laget relativt pratigt och rörigt (detta 
har vållat en del transkriberingsbekymmer. Från rad 01-09 har inte allt 
samtidigt prat skrivits ut eftersom det inte går att urskilja alla yttranden – 
se kommentaren på rad 01). På rad 02-04 gör David en tillsägelse riktad 
till de andra eleverna med ordet grabbar. Ordet visar å ena sidan David 
som en av dem, det är inte ett ord Tony använder för att adressera klassen 
och det uttrycker en jämbördig relation. Å andra sidan kan Davids hand-
ling ses som lierad med lärarens projekt. David distanserar sig också från 
resten av klassen genom att ifrågasätta klasskamraternas motiv till att när-
vara på lektionen och själv understryka att han vill lära sig, det vill säga 
delta i lektionen och göra någonting som är grundläggande för den typiska 
elevrollen. Läraren evaluerar Davids handling positivt på rad 05, i form av 
beröm direkt riktat till David. Efter berömmet använder Tony Davids ut-
spel genom att uttrycka att David precist formulerade hans egna tankar 
(rad 07). Genom att Tony uttryckt att han endast ’tänkt’ vad David sagt 
högt visar han sig enad med David, samtidigt har Tony markerat att han 
inte gjort själva tillsägelsen. Det ställer Tony i en mindre kontrastivt disci-
plinerande dager gentemot klassen.  
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David, vars utspel har fått bekräftelse i form av vidare utbyggnad och 
uppskattning från lärarens sida nyttjar situationen och fortsätter sina för-
maningar till klassen på rad 08-10. Hans tal grupperar nu klassen i två 
läger, de som vill lära sig, oss (i pluralform)  och de som pratar, ni. Detta 
ger möjlighet för flera deltagare att eventuellt sluta upp på Davids sida 
(Tony kan knappast ses som en deltagare som är där för att lära sig). Da-
vids tal trycker på en moralisk aspekt av de andra deltagarnas handlande – 
att de inte visar tillbörlig respekt. Efter yttrandet tystnar flera samtidiga 
talare. Den sista delen av Davids yttrande beskriver de pratande elevernas 
beteende i påtagligt negativa ordalag  (älta ert skit). Detta förstärker 
kontrasten mellan honom själv (eller de elever som vill lära sig, även om 
ingen annan har visat sig enad med David här) och resten av klassen. Da-
vid går alltså långt utanför de normer som tidigare beskrivits där en elev 
inte bör visa sig för delaktig i lärarens agenda. Han positionerar sig inte 
bara som lierad med läraren utan ger också de andra eleverna skarpa till-
sägelser. Davids handling visar ambivalenta och ironiska kvalitéer genom 
att övertydligt kontrastera sig mot de som pratar. Tillsägelsens argument 
ekar också diskursiva element från en situation av tillrättavisande, kanske 
till och med något eleverna har varit med om. David har också själv hört 
till en av de pratigare eleverna tidigare under lektionen. 

Möjligen kan Åkes (läraren har gett Åke en specifik tillsägelse på rader-
na 11-12) yttrande på rad 17 ses som en invändning mot Davids handlande 
– endast början på yttrandet går att urskilja vilket gör att det inte går att 
säkerställa här. En annan elevs suckande på rad 21 kan också vara en in-
vändning mot Davids handlande. Utöver att David tidigare pratat själv har 
han nu också avbrutit Tonys andra försök att ta till orda med det återan-
vända nu kommer (rad 14 och rad 18). Detta i kombination med Davids 
sista förmaning på rad 19-20, emotsäger hans tidigare visade position i 
allians med läraren. En annan elevs uppmaning på rad 24 visar en orienter-
ing mot att delta i lärarens agenda och bidrar till att åter etablera föreläs-
ningen eftersom den görs efter Davids sista utspel. Lärarens fortsatta tal på 
rad 22-23 och detta yttrande blir handlingar som får tyst på Davids sval-
lande utspel som genom att stoppa upp föreläsningen samtidigt som han 
tillrättavisar klasskamraterna också är retfullt. Att göra tillsägelser med 
ambivalenta kvalitéer kan användas av eleverna som en resurs för att gå en 
balansgång mellan att visa deltagande i både föreläsningen och elevernas 
parallella aktiviteten som präglas av utspel. Ambivalensen gör att det är 
svårt att hålla en elev ansvarig för endera positionen. Davids agerande har 
emellertid försatt honom i en position där han kan hållas ansvarig för flera 
överträdelser. Att ha retat klasskamraterna för att de stör samtidigt som 
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han har stoppat upp lektionen (och tidigare pratat själv) och visat sig allie-
rad med läraren. Detta får konsekvenser. 

Lite längre fram i samtalet ställer Tony en öppen fråga till klassen om 
någon kan förklara hur en D-koppling fungerar. Ingen elev visar sig benä-
gen att vilja svara varpå Johan föreslår att David kan det – som motivering 
hänvisar han med orden han som har lyssnat och sånt till Davids tidigare 
utspel. På raderna 04-07 ställer sig flera elever bakom Johans förslag. På 
rad 09 försöker David ta över samtalsutrymmet med hög röst och gör i 
detta en förolämpande tillsägelse till Johan. En antagonistisk relation mel-
lan Johan och David framträder. Davids andra försök till att börja svara 
(rad 11) avbryts då igen av Johan på rad 12 som nu förslår att David skall 
gå fram till tavlan och rita kopplingen i fråga. 

 

(6.34) 0512 1331 David kan ju svara 

Teorigenomgång 

01 ?:    Va saru¿ 
02 Joh:  Men david kan ju svara han som har lyssnat å sånt,(0.2) 
03       [David, 
04 (/):  [(Ja) 
05 Åke:  David kan dra de här, 
06 ?:    [>Kom igen nu rå< 
07 (/):  [(        va inte förbannad       ) 
08 Joh:  [Du som (haå      )] 
09 Dav:  [Du- du kommer in- ] LYSSNA NU DÅ DIN JÄVLA BABBE  
10 Joh:  Va, 
11 Dav:  DU kommer in här, 
12 Joh:  Hörrö gå fram å rita en d koppling kom igen nu (0.2) 
13       få se¿ 
   Dav   ((slutar väga på stol)) 
         (1.2) 
   Dav   ((reser sig, går mot tavlan)) 
14 (Lud):He he 
15 Ton:  Den kan du rita,[(här borta)] 
16 Dav:                  [filma (har)](.)filma, 
   Dav   ((pekar mot kameran)) 
17 (/):  (Ha HA HA [ha     he            h    h          ) 
18 Ing:           [nu sitter du me skägget i brevlådan h,$ 
   Dav   ((kommer fram till tavlan, får penna av Ton)) 
 
 

I samband med tystnaden på rad 13 reser sig David och går fram till tav-
lan, ackompanjerad av skratt på rad 14 och 17. Ingmars yttrande på rad 
18 beskriver Davids situation på ett humoristiskt sätt där David satt sig i 
klistret. De överträdelser David tidigare gjorde sig skyldig till sanktioneras 
nu av de andra deltagarna genom att de tvingar upp honom till tavlan. Att 
det just är David som har fått en utsatt status understryks av vad som ut-
spelar sig lite senare i samtalet, efter att han har ritat klart. Det har visat 
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sig att David inte kunde svaret på lärarens fråga och utföra uppgiften att 
förklara. David har då i det föregående inför läraren skyllt på att detta 
beror på att de andra eleverna är för stökiga. David rör sig tillbaka till sin 
plats i samband med att han uttalar ett klagomål på ljudnivån i klassrum-
met (rad 28). På rad 30-31 instämmer Tony i detta. 

 

 (6.35) 0512 1334 Vänta Erik ska rita 

28 Dav: Ja de för för mycke väsen de [går inte å koncentrera 
 sig 

29 ?:                              [(                     ) 
   Dav ((går tillbaka till sin plats)) 
30 Ton:                              [(de e ett problem ja kan 
31  hålla me om de) 
32 (/):  [[       ) 
33 Joh: [[Du som ha- du som 
34 Dav: Gå FRAM å rita en d koppling själv¿ 
   Dav ((pekar på Joh med penna)) 
35  (0.3) 
   Joh ((dricker ur burk)) 
36 Dav: VArsÅgOd scenen e din, 
   Dav ((pekar mot tavlan med handen)) 
37 Ton: Ser ni den här (.) stoppar ni på ren här [(         ) 
38 (/):                                          [(   [[    ) 
39 Joh:                                               [[AKTA 
40  så ja (    ) d koppling, 
41 Dav: Ja AKTA- aktarej – (.) akt- [aktare- aktarej,   
   Dav ((armar och ben isär, ler, ser sig omkring)) 
42 (/):                             [(                                       
43         [                        ) 
44 Dav: [vänta VÄNTA JOHAN SKA RITA en d koppling], 
45 Ton: [(                                      )]me varandra, 
   Ton ((pekar mot tavlan)) 
46 ?: [(               ) 
47 Dav: [Tony JOHAN ska RITA en d koppling, 
   Dav ((gestikulerar, börjar sätta sig)) 
48 Ing: [De där e ju y koppling ju du har ritat upp, 
49 ?: [(       de e den här) 
50 Mar: [ja (0.2) men asså ja mena ju tvåhundratrettio å:, 
51 (/): [(                                              ) 
52 ?: E:u:hh 
53 Ton: Sit- [hänger ni med nu rå (.) pojkar¿ 
54 ?:      [(           ) 
55 Ton: De här e ju [viktigt] att ni kan (.)[annars kommer 

 inte å klara den här kurs(  )], 

 
Davids yttranden på rad 34, 36, 44 och 47 utgör försök att nu få upp Jo-
han till tavlan – den elev som initierade de händelser som ledde till Davids 
sanktionering. Försöken motstås emellertid av Johan, inga andra elever 
bygger heller vidare på Davids initiativ (även om mycket parallellt tal upp-
står i detta). På rad 48 kommenterar Ingmar det David har ritat på tavlan; 
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det är fel sorts koppling. Detta för samtalet tillbaka till föreläsningen och 
Tony kan efter upprepade försök återta sin plats i samtalsutrymmet.  

Exemplet har visat att det föreligger en risk för eleverna att visa sig för 
delaktiga i lärarens agenda, att tillrättavisa sina klasskamrater aktualiserar 
denna risk. Att göra tillrättavisningar ambivalenta kan hantera denna risk 
eftersom det blir svårt att hålla talaren ansvarig för en specifik position, 
men det är inte alltid detta är säkert. 

Det finns också förväntningar på att eleverna ska delta i den parallella 
aktivitet som pågår vid sidan om föreläsningen genom att göra utspel. Ut-
spel kan göras i form av handlingar som traditionellt är förknippade med 
läraren. Lärarens position utmanas då och en rollreversering uppstår där 
eleven intar lärarens position. Om en elev intar den för tydligt innebär det 
emellertid också en risk. Eftersom detta polariserar eleven mot resten av 
klassen kan det leda till förenade sanktioner från klasskamraterna. 

De institutionella identiteterna och deltagarstrukturerna i klassrummet 
är alltså förknippade med spänningar och föremål för dynamiska förhand-
lingar, där evalueringen av andras handlingar utgör en central plats för att 
tala fram eller lösa upp skolans strukturer. I karaktärsämnesklassrummet 
finns emellertid också en närhet till det yrke verksamheten skall utbilda, 
vilket utgör ytterligare en faktor i att förstå elklassrummets dynamik. I det 
som följer kommer det att visas hur relationer mellan identiteter talas fram 
med avseende på yrkesidentiteten och hur den förhåller sig till skolans 
institutionella identiteter. 

 

6.5 Karaktärsämnet – där skolan och yrkesvärlden möts 
Elever kan alltså göra ett arbete för att tona ned sin akademiska identitet, 
vilken därmed framträder som något problematiskt elever emellan (jfr 
Benwell & Stokoe 2002, 2005). I det som följer kommer detta fenomen att 
studeras där också läraren inbegrips. 

Tonys position i klassrummet är asymmetrisk i relation till elevernas. 
Genom utbildning och yrkeserfarenhet har han ett epistemiskt övertag när 
det gäller kunskapers innehåll. Som lärare har han dessutom ett priviligerat 
tillträde till talutrymmet och rätten att fördela (eller neka) ordet till de 
andra deltagarna. Tony visar dock genomgående exempel på att han gör 
ett arbete för att inte förstärka det avstånd dessa inslag kan skapa i relatio-
nen mellan honom själv och eleverna. Avsnitt 6.3 visade det förmildrande 
arbete läraren kan göra i samband med evalueringar av de andra deltagar-
nas handlingar. Här lyfts en annan aspekt fram, där Tony tonar ned sin 
akademiska identitet. I exemplet nedan har Tony berättat om elektriska 



134 I FREDRIK LUNDSTRÖM  Spänning och motstånd 
 

motorer. Den grekiska bokstaven eta som nämns i exemplet används som 
beteckning på verkningsgraden i en motor. 

 

(6.36) 2111 1343 Va vare för lunch 

01  Ton:   ↑SEN KOMMER EN GREJ till som står på den här skylten  
02 här de här stog det va¿ (1.0) sen kan det stå nånting  
03 som heter eta(.)>de e den här<verkningsgraden 
    Ton    ((vänder sig om)) 
04  Lud:   Et(/p)a:? 
05  Ton:   De::nm: [>nu ska vi se< 
    Ton ((skriver på tavlan)) 
06  ?:             [Jes: ((viskar)) 
07  Lud:   Va vare för lunch idag [killar¿ 
08  Ton:                          [Sådär¿ 
09         (1.5) 
    Ton ((vänder sig mot klassen)) 
10  Ton:   Å vad betyder eta? (0.2) 
11  Lud:   Ja: (.) äta gott¿ 
12  ?:     Vo:::[u:: ((maskinliknande ljud)) 
13  Ton:        [De betyder verkningsgrad, 
14  Gus:   (         du ska ha ren.) 
15  Ton:   De e nån grekisk bokstav >ja vet inte vare e<, (1.0)  
16 de betyder verkningsgraden hur --> 

 
I den här sekvensen finns flera exempel på hur Tony tonar ned sin akade-
miska identitet. Det vill säga en person som vet mer än eleverna. För det 
första projicerar han sin utläggning om elmotorn med det vardagliga grej, 
på rad 01. Det ger den förväntade kommande informationen en vardaglig 
och inte uppseendeväckande valör. Han fortsätter att berätta om uttrycket 
eta. Eleven Ludvig visar på rad 04 en särskild uppmärksamhet mot detta 
ord. När Tony på rad 15-16 förklarar begreppet tonar han återigen ned sin 
akademiska identitet genom att använda en vag benämning av det han vet 
(de e nån ) och fogar dessutom ord som markerar osäkerhet eller till och 
med okunskap (ja vet inte vare e) om det han visat att han trots allt känner 
till, eftersom han nämnt det. Det vill säga att ’eta’ ursprungligen är en gre-
kisk bokstav. Dels tonas alltså Tonys kunskaper om detta ned, dels görs de 
etymologiska kunskaperna till någonting underordnat gentemot det som 
följer. Tony går efter en tystnad om en sekund vidare till att tala om hur 
eleverna skall tolka det som står på skylten, det vill säga kunskaper som 
har en konkret innebörd för dem som elektriker. Tonys etymologiska sido-
spår kan hänga ihop med Ludvigs utspel på rad 07 och 11 vilket utgör ett 
inkräktande på lärarens talarrättigheter i och med att han adresserar de 
andra närvarande deltagarna i sin fråga (detta utspel har analyserats 
genomgående i Lundström 2010, s 189 ff). När Tony utvecklar talet om 
det lexikala element som nyttjats av Ludvig (eta-äta) för utspelet, tar han 
tillbaka begreppet till sitt pedagogiska projekt och den akademiska diskur-
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sen. Samtidigt som han gör det blottas emellertid aspekter av hans sociala 
positioneringsarbete. 

Utdraget ovan kan jämföras med nästa utdrag. På rad 04 lägger Tony 
till etymologisk information om begreppet delta – information som han 
följer upp med att påpeka att han inte känner till det han talar om (i detta 
fall är kunskapen inte helt korrekt, Delta stammar också från det grekiska 
alfabetet). 

 

(6.37) 2111 1329 Delta 

Teorigenomgång. Tony har ritat och berättat om en kopplingstyp som kallas D-koppling. 

    
01 Ton: eller d koppling kan man o- också kallah d som i delta  
02 va, 
03 ?: ºm 
04 Ton: delta de e ju en: triangel på latin (.) inte vet ja  
05 vare e (0.8) de e delta >ivartfall<=, 

 
Genom att lägga till approximativa uttryck presenterar Tony information 
och kunskaper som presenteras vagare. Ibland kombineras detta med ett 
annat genomgående inslag i Tonys tal – användningen av uttryck med var-
daglig valör. Några exempel följer för att illustrera det (6.38-41). 

 

(6.38) 0512 1406 Vanligaste grejen 

01 Ton: >Den e< nästan (som)vanligaste grejen. 
02 Lud: Va e:h de för nåt då¿ 
 

(6.39) 2111 1246 Såna här grejer 

01 Ton: -->De betyder att det försvinner femton procent ie i  
02 <värmeförluster> åö (0.3) och eö <motstånd i lagerå:  
03 >såna här grejer 
 

(6.40) 2111 1249 Såna där prylar 

01 Ton: ↑ Å MAN KAN ha en fram å backkopplare ? har ni sett  
02 det,det kan: förekommer[mycke påe <trave:rser ? åe>  
03 (0.2)>såna där prylar<,( )  
                                 
 ((10 sekunder utelämnade)) 
04 Ton:    [De:: används(.)väldigt mycket på järnbruk å  
05 pappersbruk å allt möjlit sånt], 
06 Joh/(/):   [((skratt, prat))          ] 
07 Ton: de e ju TU:NGA grejer >så att säga<¿ 
08 Mar: men lyssna nu ([va) han säger 
09 Ton:                [Å då måste man ha en sån här å >lyfta  
10 me< å då måste man kunna köra den där framåt, (.) el 
11 ler tillba:ka¿(0.3)de e ju rätt logiskt, 
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(6.41) 2111 1342 Om man säger så 

01 Ton:  Den här e den absolut[vanligaste typen utav ºmotorº så  
02 här står de på den vanligaste motorn. >om man säger  
03 så<(2.5)  

 
Den vardagliga valören i samband med presenterad information i talet 
tonar ned ett kunskapsasymmetriskt förhållande i relationen mellan Tony 
och eleverna. I föregående avsnitt har det visats att Tonys utsagor och själ-
va läraridentitet kan komma att utmanas – nedtoningarna gör så att pre-
sentationerna blir mindre exponerade för dessa utmaningar. Det ligger 
emellertid någonting mer bakom Tonys sociala positioneringsarbete med 
ovan beskrivna medel. Detta visar de incitament han ger för eleverna att 
följa med i undervisningen. Utöver att rationalisera elevernas lyssnande 
genom argument som ’det kommer på provet’ eller ’det behövs för att klara 
kursen’, använder Tony också andra resurser. I utdrag 6.42 nedan är del-
tagarna inbegripna i en teorigenomgång där Tony förklarar hur elektriska 
motorer skall kopplas in mot elnätet. 

 

(6.42) 0512 1325 Du kanske får sparken 

01 Lud:  Ere viktit å veta i vilken [(borr å själv)]man  
02 användere i typ. 
03 Dav:                            [( de som  e  )] 
04  (0.3) 
05 Hen:  [Ja:, 
06 Ton:   [De e absolut viktit å veta hur man ska koppla in den, 
07 (1.0) 
08 ?: Va, 
09 Ton:   Anta: att du kommer till en motor såhär-   
10 (0.5) du kommer till enä:m:[otor som du ska koppla in¿ 
11 ?:                            [(  ) 
12 (0.2) 
13 Osk:  Näej [(ja tycker inte de ska va i fantasin) 
14 Ton:      [Å den ska kopplas på:e de här sättet som vi har  
15 kopplat här, 
16 (0.4) 
17 ?:    [(    ) 
18 Ton:    [Men de e en sån där motor då kommer vi ju å brassa på  
19 fyranhundra volt(.)på varje spole då brinner han ju  
20 upp snart. 
23 (0.8) 
24 ?:    [(       ) 
25 Ton:    [Då kostar de pengar å så blir nån förbannad då (sen), 
26 Dav:   Ja vill ha en ny bok¿ 
27 (0.5) 
28 Ton:    Å så kanske du får [sparken. 
29 ?:                    [(      ) 
30 Dav:   Yes? 
31 (.)    
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32 Ton:    Om du har gjort de fyra gånger i var(je)fall. 
33 ?:    [(        )] 

 
Hur Ludvigs ifrågasättande av den kunskap som gås igenom på rad 01 
behandlas vittnar om en orientering mot och en närhet till elevernas kom-
mande yrke och den verklighet detta kommer att utföras i. Ludvig frågar 
om det Tony senast har pratat om är viktigt att känna till varpå Tony tyd-
ligt uttrycker att så är fallet på rad 06. Tony påbörjar en beskrivning av en 
hypotetisk situation från rad 09 där ett misstag skulle leda till att en motor 
skulle kunna brinna upp om den felkopplades (rad 18-20). Detta byggs på 
rad 25 ut med att en bränd motor leder till kostnader och att någon blir 
förbannad, vilket i sin kan leda till sparken (rad 28). Tonys hypotetiska 
situation ger incitament för eleverna att tillägna sig kunskaperna de gått 
igenom. Om de inte kan dessa kan det leda till att utrustning förstörs. Det 
sista tillägget i Tonys tal hanterar Davids yttrande på rad 26. I samband 
med att eleverna innan detta tillfälle tilldelades nya kursböcker följdes 
noggranna rutiner där varje elev som fått en bok skrivits upp på en lista. 
En förmaning gavs också som gick ut på att om någon elev efter avslutad 
kurs inte lämnar tillbaka sin bok, eller lämnar den i för dåligt skick, så blir 
eleven ersättningsskyldig. Detta ledde till en diskussion där läraren påtala-
de att kursböcker var en stor utgift för programmet. Davids yttrande på 
rad 26 anspelar på dessa händelser och skämtar om Tonys tal, samtidigt 
som det aktualiserar Tonys läraridentitet genom att peka ut händelserna. 
På rad 28 gör Tony ett sista tillägg, vilket skärper tonen eller allvaret i det 
han talat om. Att behålla yrket står därmed i högre kurs än förstörd ut-
rustning eller arga personer. Tony använder tilltalstermen du i detta vilket 
på ett direkt sätt gör de andra deltagarna potentiellt inkluderade i den situ-
ation han målar upp. En situation där motorer skall kopplas utgör dessut-
om ett sannolikt inslag i en elektrikers yrkesverksamhet. Tony aktualiserar 
alltså en yrkesidentitet och relaterar innehållet i föreläsningen till denna. 

Davids yttrande på rad 30 visar en orientering mot att inte ta de argu-
ment Tony har gett för att kunskaperna är viktiga på allvar. Tony förmild-
rar sin motivering genom att använda ordet kanske på rad 28, genom att 
lägga till att man kan få sparken om man gjort misstaget flera gånger och 
på rad 32 talar han om en situation som definitivt leder till sparken. Detta 
talar fram ännu mer definitiva förhållanden i hans hypotetiska situation, 
samtidigt som Tony avdramatiserar den i övrigt skarpa tonen i sin motiver-
ing. Den balansgång som visats tidigare mellan att inte vara för auktoritär 
med förmildrade tillrättavisningar samtidigt som Tony måste hantera ele-
vernas utspel framträder därmed.  
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I nästa utdrag aktualiseras läraridentiteten av en elev och identiteten vi-
sar sig vara lägre värderad än elektrikeryrket. Detta visar på ett spännings-
förhållande mellan de två identiteterna ’lärare’ och ’elektriker’. 

 

(6.43) 0512 1325 Varför blev du lärare 

34 Dav:   Yes:?(0.3)]Vare därför du börja som lärare, 
35 Ton:    J:a? 
36 (0.2) 
37 Dav:   Huhehe (dö[:rå          )] 
38 Ton:           [Ha ha ha ha hä]h heheh (.) [[heheh(VEt du-) 
39 Hen:                                       [[Kolla härå, 
40 Dav:                                       [[assdå hur FAN  
41 kan man vilja bli lärare när man tjänar DUBBELT[[[så   
42 bra som elektriker¿ 
43 Hen:                                                [[[(               
44   ) 
45 Ton:    De e jävligt kul asså 
46 (0.4) 
47 Lud:   Å va[lärare¿[[ 
48 Hen:     [(             ) 
49 Ton:             [[ja de e de 
50 Dav:   jaja. 
51 (/):   (      [        
52             [[             )        
53 Osk:        [(    ALDRI TRÄFFA SÅ HÄR [[     ) 
54 Dav:                                    [[Ja de e så kul å  
55 veta(ba)yes när man ska gå till- (.)ungarna å [(in  
56 till lärarrummet[[   ) 

 
David följer upp Tonys fostrande berättelse genom att föreslå att den utgör 
en sann verklighetsbeskrivning av Tonys egen yrkesbana, rad 34. Tony är 
därmed den som gjort fel vilket lett till att Tony därefter blev lärare. Tony 
visar medhåll i detta med sitt tydliga jakande svar på rad 35 varpå båda 
skrattar på raderna 37-38. Innebörden i Davids skämt bygger på premissen 
att man blir lärare först efter att ha misslyckats som elektriker. Sporrad av 
Tonys skratt fortsätter David sin utvikning på rad 40-42 genom att ut-
tryckligen ifrågasätta Tonys yrkesval och påpeka att en lärare tjänar myck-
et mindre än en elektriker. Tony hamnar sedan i en position där han måste 
försvara sitt yrkesval från rad 45. Tony uttrycker en värdering om något i 
bestämd form. Tonys yttrande visar å ena sidan en uppskattning av skäm-
tet, å andra sidan uttrycker den bestämda formen en motivering till varför 
man kan vara lärare trots den sämre lönen. Tony förstärker sin motivering 
med en svordom, vilken positionerar Tony som mera jämbördig med ele-
verna och hans motivering får en personlig prägel. När läraridentiteten nu 
avhandlas på ett metaplan, utanför det institutionella sammanhanget, blir 
detta en naturlig position för Tony att inta och ett sätt för Tony att lägga 
en viss tyngd bakom sitt påstående. Att inte acceptera Tonys motivering 
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blir disprefererat eftersom det tydligt skulle gå emot honom – och ifråga-
sätta hans personliga åsikter. 

Tony hanterar Ludvigs yttrande på rad 47 som ett ifrågasättande ge-
nom att bekräfta sitt ställningstagande på rad 49. David följer upp sitt 
yttrande på rad 54-56 med en utläggning. Den porträtterar läraryrket som 
negativt. Eleverna visar alltså en tydlig och oförändrad orientering mot 
lärarrollen som någonting icke-önskvärt och en skepsis mot Tonys inty-
ganden om att lärarjobbet är positivt för honom – trots att deras handling-
ar utmanar hans personliga position i och med att Tony har intagit en 
identitet utanför det institutionella sammanhanget. Davids utläggning är 
ironisk, eftersom den görs på en sekvensiell plats i samtalet där en evalue-
ring av Tonys påstående passar in och David gör anspråk på en distinktion 
mellan rollerna författare och animatör i sitt tal i och med att hans utlägg-
ning presenteras från ett fiktivt lärarperspektiv (Clift 1999), bland annat 
genom att nyttja pronomet man. Eftersom ironi kan användas för att ta 
upp ämnen av känslig natur kan David med ironin ses förmildra sin nega-
tiva värdering av läraryrket.  

 

(6.44) 0512 1325 Varför blev du lärare, forts. 

58 (/):              [(                   [[   ) 
59 Ton:                                   [[(Ja men ) 
60 Osk:                                   [[Jamen  
61 ALLTSÅ(.) han blev ju lärare bara för å träffa oss  
62 David. 
63 Ton:    JA? 

 
Att Davids tal framställer läraryrket som negativt understryks av Tonys 
försök till att komma in i talutrymmet på rad 59. Efter Tonys återkopp-
lande ja följer ett men som visar att någonting mer skall följa i talet som 
motsäger sig eller differentierar det tidigare sagda (jfr Pre-disagreement 
token, Schegloff 2007b, kap 2). I det fortsatta talet ställer Oskar upp till 
lärarens försvar, där han med samma inledande ord i överlapp med Tonys 
(Jamen) på rad 60 – 62 ger ett argument till varför Tony blivit lärare - att 
han blivit det för att träffa eleverna. Oskar har gjort ett tidigare försök att 
komma in i talet på rad 54 vilket kan projiceras till att leda till samma 
poäng. Oskars tal försvarar å ena sidan Tonys position, samtidigt som det 
framhäver eleverna positivt (att träffa dem är så önskvärt att Tony valt 
bort det åtråvärda elektrikeryrket till förmån för dem). Oskars yttrande 
bemöter de tidigare ifrågasättandena av Tonys yrkesval genom att värdera 
klassen positivt, som värd att vilja träffa till den grad att man kan sluta 
som elektriker och bli lärare. Relationen mellan Tony och klassen fram-
ställs också i positiv dager. På detta yttrande svarar Tony bekräftande med 
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ett starkt producerat Ja. Bägge deltagarna visar här alltså en orientering 
mot att tala fram relationen mellan Tony och de andra deltagarna som 
någonting positivt. 

I samtalet har alltså Tony aktualiserat en yrkesidentitet som incitament 
för eleverna att delta i lektionen. Detta har lett till att ett ifrågasättande har 
gjorts av elever kring Tonys yrkesval där han givit upp ett yrke förknippat 
med en högt värderad identitet (elektriker) och istället valt ett som hör 
ihop med en problematisk identitet i sammanhanget (lärare). Identiteterna 
’lärare’ och ’elektriker’ står i konflikt med varandra. När Tony som lärare 
initierar aktiviteter kan han möta motstånd och konkurrens. Ett fenomen 
som ger resurser till att överbrygga denna diskrepans i samtalet är en 
gemensam orientering mot en yrkesidentitet som är central i verksamheten 
(elektrikern) som någonting positivt. 

För Tony kvarstår dock ett problem i detta – Tony är elektriker men 
också lärare, en roll som inte är lika positivt värderad, vilket fjärmar ho-
nom från eleverna. Genom att rationalisera de val han gjort som lett till att 
han blivit lärare och framhäva en god relation mellan deltagarna hanterar 
han situationen med hjälp av Oskars handlande. De exempel som visats i 
föregående avsnitt när Tony gör evalueringar och tillrättavisningar på ett 
sätt som minskar det asymmetriska förhållandet mellan honom själv och 
eleverna framträder i ljuset av den balansakt Tony gör för att hantera sin 
’dubbelnatur’. 

Eleverna kan öppet utmana läraridentiteten, men inte yrkesidentiteten 
på samma sätt. Yrkesidentitetens positiva status kan också användas för 
att göra motstånd mot lärarens agenda. Även om den gemensamma orien-
teringen kan användas som resurs i konkurrerande agendor ifrågasätts inte 
yrkets positiva status i sig i klassrummet, vilket har sekvensiella implika-
tioner. I det utdrag som följer kommer några händelser att visas som utspe-
lar sig i samband med att Tony försöker samla ihop klassen och inleda en 
teorigenomgång om hur elektriska motorer fungerar. Yrkesidentiteten an-
vänds då på ett sätt som både gör motstånd mot och till sist etablerar före-
läsningen. Tonys initiativ till att inleda denna aktivitet har stött på patrull 
där eleverna till stor del har tagit över samtalsutrymmet och lett det in på 
en väg där en elev precis har konstaterat att motorerna styr samhället.  

 

(6.45) 0512 1325 Elektrikerna styr samhället 
01 Dav: [E de e de egentligen e de elektrikerna som gör så att  
02 läkaren kan arbeta¿  
   Dav ((bollar med flaska)) 
03 Ton: a asså [de 
04 Dav:        [å rädda liv, 
05 (0.2) 
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06 Ton: Men [de- 
07 Dav:     [De e ju vi som gör att brandbilarna fungerar, 
08 Ton: a:h elektrikern gör nästan allting [(  ) 
09 Dav:                                    [de eh de  
10 e vi som styr allting de e vi som g[(   ) 
11 Ton:                                    [(de e  ) 
12 Lud:                                    [vadå ALLT (.) de e  
13 vi som1styr samhället då allt[så, 
14 Ton:                              [de e- 
15 Dav:                              [å ändå ska vi TJÄNA SÅ  
16 DÅLIGT DÅ [(för). 
17 Ton:           [(ska vi se) om ja har en chans att snacka. 
 

 
Bild 1. Dav sitter med kroppen vänd bort från läraren 
 

På rad 01 bygger David vidare på detta konstaterande genom att leda re-
sonemanget in på elektrikernas betydelse. I samband med att han talar 
börjar han balansera en flaska på huvudet. Han fortsätter bolla eller balan-
sera med flaskan efter utdraget (se utdrag 6.48). Tony ratificerar Davids 
yttrande på rad 03 med ett inledande a efter vilket asså följer som projice-
rar fortsatt tal. Tony blir emellertid avbruten av David som på rad 04 läg-
ger till mer information som förstärker kärnan i hans resonemang (elektri-
kerna blir än mer betydande eftersom de indirekt räddar liv). Ett inslag i 
elevernas tal är alltså här att använda det positivt värderade yrket på ett 
sätt som motverkar inledningen av föreläsningen. 

Tony försöker komma in i samtalet på rad 06 men blir återigen avbru-
ten av David som ger ännu ett exempel på något som kan vara livsräddan-
de och som fungerar tack vare elektrikerna – brandbilarna. Tony ger med-
håll till David på rad 08 och understryker elektrikerns betydelse. Både 
läraren och eleven visar alltså här en gemensam orientering mot att delta i 
en slags lekfull aktivitet där ett specifikt yrkes vikt och betydelse lyfts till 
skyarna. Även om Tony som lärare visat en orientering mot att påbörja en 
föreläsning så deltar han alltså i denna aktivitet och utmanar inte yrkets 
positiva status. Att läraren deltar i den lekfulla aktiviteten kan förstås vara 
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ett sätt att smidigt kunna komma in i samtalet – han har haft problem att 
få tillträde till talutrymmet på rad 03 och 06 – men det är värt att notera 
att den gemensamma orienteringen mot just detta yrke, detta samförstånd, 
skapar en sämja i samtalet. Denna sämja visas samtidigt som Tonys försök 
till att initiera en genomgång här står i konflikt med Davids handlingar. 
Tony ges inte det tillträde till talutrymmet som skulle behövas för att ge 
honom möjlighet att kunna styra in samtalet mot tal om hur motorer fun-
gerar. Davids bollande med flaskan visar också att han inte är orienterad 
mot att visa delaktighet i lärarens agenda. David sitter dessutom med sto-
len och underkroppen vriden bort från läraren i 90 graders vinkel (jfr 
Schegloff 1998, body torque, se bild 1 i exemplet) vilket understryker hans 
brist på intresse för den teoretiska genomgången. Ett litet förbehåll från 
Tonys sida kan i sammanhanget ses i att Tony uttalar ordet elektriker i 
singular form till skillnad från elevernas pluralform eller användning av 
pronomet vi. Det visar en skillnad i positioneringen gentemot referensen i 
sammanhanget och skapar en liten distans. Tony talar om identiteten från 
en utomstående position medan eleverna talar som om de innehar identite-
ten. 

Samtalet fortsätter i samma stil när Tony blir avbruten i sitt försök att 
fortsätta tala efter ordet allting på rad 08, av David som på rad 09 upp-
graderar Tonys ord till att elektrikerna nu styr allting. Ludvig tar sedan 
upp tråden och konkluderar att elektrikerna följaktligen måste styra sam-
hället. Tony försöker utan framgång komma in i samtalet på raderna 11 
och 14 genom att återupprepa samma inledande ord (de e). På rad 15-16 
bryter dock David den trend som hittills gått ut på att uppgradera yrkets 
betydelse genom att nu fråga varför elektrikerna skall tjäna så dåligt. Tony 
tillrättavisar eleverna på rad 17. Tillrättavisnignen är tämligen milt formu-
lerad, i form av en metakommentar som anmärker på att Tonys rättigheter 
som talare i samtalet underlåtits, men tonläget bryter tydligt av från Tonys 
tidigare tal. Detta sker just i samband med att någonting negativt i relation 
till yrket nämns. 

Lite längre fram i samtalet, efter att läraren har gett David en direkt till-
rättavisning, som uttalat motsätts och eleven fortsätter tala samtidigt som 
flera parallella samtal uppstår i klassrummet, uttalar Tony yttrandet på rad 
30. 

 

(6.46) 0512 1325 Elektrikerna styr samhället, forts. 

30 Ton:                [[nä men hursomhelst vet ni att vi gör-]]  
31 vet ni att vi har världens äldsta yrke¿ 
32  (0.4) 
33 Lud: Va? 
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34 ?: Jao, 
35 Hen: Vi? Dve/i kan vi ju inte ha [(    ) 
36 (/):                             [(   ) 
37 Ton:                             [(han) som e elektriker  
38 asså.  
   Ton ((pekar på sig själv med pennan)) 
39 (0.2) 
40 Hen: De kan vi ju inte ha. 
41 (/): [(    ) 
42 Ton: [jo de va ju så,har ni [[inte läst moseboken¿ 
43 Dav:                        [[ha ha ha hä hä 
44 Joh: [oche:h (    
45  
46                          )] 
47 Hen: [Men hur skulle vi kunna ha de näreh- när (.) typ (.)  
48 så att de va en massa hantverkare >åde< å by:ggde (    
49 [[[  )]på stenåldern, 
50 (/): [[[(   [[[[          ) 
51 Ton:        [[[[Om ni skulle KUNNA VA TYSTA NU så skulle ja  
52 kunna prata lite, 

 
Hans inledande ord (nä men hursomhelst) behandlar det som tidigare hänt 
som någonting parentetiskt. Efter dessa följer en fråga vars inledning upp-
repas en gång tills en annan samtidig talare tystnar och Tony ensam finns 
kvar i talutrymmet. Hans fråga fullföljs därmed och den visar sig anknyta 
till de tidigare händelserna i samtalet där olika positiva kvalitéer (som upp-
graderades eftersom) tillskrevs elektrikeryrket. I sammanhanget kan frågan 
emellertid ses som oväntad eftersom den presenteras med ett märkligt på-
stående (att elektrikeryrket är världens äldsta). Detta visar Ludvigs reak-
tion, ett va, på rad 33 (Jfr Drew 1997, generalized repair initiator after 
topic shift), medan en annan elev, Henrik, ifrågasätter Tonys påstående på 
rad 35. Henriks ifrågasättande skapar förväntningar på att Tony skall 
försvara sitt påstående och ge en förklaring till detta, men Tony drar istäl-
let ut på det och klargör på rad 37-38 att det verkligen handlar om elektri-
keryrket. Han pekar dessutom på sig själv med pennan vilket visar honom 
som tydligt förknippad med yrket (och inte som lärare). Efter att Henrik 
upprepat sitt ifrågasättande på rad 40 påbörjar Tony en förklaring på rad 
42. Liksom i det inledande påståendet handlar det återigen om oväntad 
information när han börjar tala om Moseboken.  

Henrik och Ludvig har hittills visat nyfikenhet och orientering gentemot 
det nya initiativ Tonys oväntade fråga utgjort. Tony har alltså framgångs-
rikt fått åtminstone två av eleverna ’på kroken’ och därmed orienterade 
mot att delta i ett samtal där han har initiativet. Det gäller emellertid inte 
hela klassen, David motverkar öppet Tony med sitt höga överlappande 
skratt på rad 43 och det förekommer en del samtidigt tal (flera talare på 
rad 50 och Johan på rad 44-46). På rad 51-52 gör Tony återigen en tillsä-
gelse – de engagerade elevernas deltagande i samtalet med honom utgör ett 
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momentum med vars kraft Tony omsider kan få tyst på klassen. Innan 
nästa utdrag (6.47) tar vid berättar Tony en historia som ger en förklaring 
till hans märkliga påståenden. Det är en rolig historia som återger ett sam-
tal mellan en elektriker, en trädgårdsmästare och en snickare där bibliska 
inslag alluderas. Snickaren påstår att han har det äldsta yrket eftersom det 
behövdes vid bygget av Noaks ark, medan Trädgårdsmästaren menar att 
det äldsta yrket var hans i och med att det behövdes när Edens lustgård 
anlades.  

 

(6.47) 0512 1325 Elektrikerna styr samhället, forts. 

61 Ton: >ja< (.) men herre:n sade (.) varde ljus å då var  
62 trådarna redan dragna 
63 (0.2) 
64 ?: heh 
65 (/): [((skratt)) 
66 Dav: NE::J[U:Å Ö: :H] 
   Dav ((applåderar)) 
 

På rad 61-62 i utdrag 6.47 ovan kommer Tony fram till historiens slutkläm 
vilken också ger en förklaring till hans tidigare påstående (en elektriker 
måste redan ha gjort en installation innan Herren beordrade ljus i skapel-
seberättelsens inledning). Historien erhåller starka positiva reaktioner från 
elevernas sida där flera börjar skratta samtidigt på rad 65 och David ger 
höga bekräftande utrop ackompanjerade med applåder på rad 66. David 
fortsätter göra flera liknande utspel efter utdragets slut med höga utrop 
och applåder. Både Tony och Karl (kameramannen) visar med skratt delta-
gande i detta efterspel till den roliga historien. När Davids nästan över-
drivna bekräftelse så småningom klingar av ställer han med en smäll ned 
flaskan han fram tills nu har bollat med på bänken. I samband med det 
utropar han ordet skål på rad 72 (exempel 6.48).  

 

(6.48) 0512 1325 Elektrikerna styr samhället, forts. 

71 Ton:                          [ha      ha      ha] 
72 Dav: SKÅ:L, 
   Dav ((ställer ned flaska på bänken)) 
73 Ton: men hä:ngde ni me på hur mo:torn funka¿ 

 
I och med detta fogar sig David i den elevroll som krävs för att en föreläs-
ning skall kunna genomföras, och Tony inleder den med ett yttrande som 
är en återanvänd variant av en fråga han ställde vid sitt första försök att 
initiera genomgången. 

Arbetet med att inleda genomgången har alltså tagit tid och flera elever, 
tydligast David, har öppet motverkat Tony i detta. Trots att situationen 
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präglats av motsättningar har en gemensam orientering mot en uppskatt-
ning av elektrikeryrket, ett yrke som både eleverna och läraren visar identi-
fikation med, fungerat som sammanfogande kitt. Tony ger inledningsvis 
visst medhåll när elektrikernas status värderas positivt av eleverna i en 
aktivitet som hindrar initieringen av föreläsningen. Under händelserna som 
leder fram till genomgången visar sig Tony sedan utanför lärarrollen och 
som elektriker. Hans deltagande i den lekfulla aktiviteten där elektrikeryr-
ket uppgraderas kan sedan användas för att så småningom framgångsrikt 
genomföra lärarhandlingar som tillsägelser. Lärarrollen manifesteras där-
igenom stegvis till föreläsningen kan påbörjas. Yrkesidentiteten är alltså en 
förenande faktor i klassrummet för deltagarna –  en faktor som överbryg-
ger spänningarna som hänger ihop med skolans traditionella positioner 
’lärare’ och ’elever’. Det finns starka förväntningar på medhåll i positiva 
värderingar av yrkesidentiteten eller element som hör ihop med yrket.   

En förutsättning för att denna överbryggande faktor skall vara verksam 
är att eleverna orienterar sig mot verksamheten i stort som någonting posi-
tivt. I det följande visas tillfällen där en negativ inställning till verksamhe-
ten sanktioneras av andra elever. Detta görs i lägen när de traditionella 
institutionella identiteterna inte är aktualiserade. Elevernas utspel och ut-
maningar av lärarens agenda kan därmed ses hänga ihop med det ordnade 
klassrummets strukturer. 

Strax innan början på utdrag 6.49 nedan har Tony gjort en paus i en 
föreläsning och annonserat att han skall hämta en viss typ av motorskydd 
han talat om för att visa för klassen. Han har därefter gått ut ur klassrum-
met och in i ett förrådsrum i direkt anslutning till detta. Efter lite småprat 
infaller en paus (rad 01) varpå Oskar som sitter på bakersta raden (från 
tavlan sett) uttalar yttrandet på rad 02-04. 
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(6.49) 2111 1338 Man försöker vara intresserad 

En teorigenomgång i elektriska motorer har tillfälligt avbrutits när Tony gått till ett för-
rådsrum i direkt anslutning till klassrummet för att hämta ett motorskydd att visa klas-
sen. 

 
   Ton ((hörs vissla i förrådet)) 
01   (2.0) 
02 Osk: De- de e så sk-kul när man försöker å va intresserad  
03 av ett sånt här ämne å sen så gåre inte. 
04 (1.0) 
   Ton ((hörs tralla i förrådet)) 
05 (0.8) 
06 Ing: De går visst, 
   Ing ((väger på stolen vrider huvudet halvvägs åt Osk)) 
07 Osk: Nej inte när(e e så här) jävla tråkigt. 
08 Ing: Allting e vad man göre till, 
   Ing ((blicken framåt)) 
09 (Osk:) (hne::jh) ((aspirerande)) 
10 Ton: På gammalt,((kommer in i klassrummet)) 
11 Osk: Vadå det här e ju tråkigt. 
12 Ton: [När ja va liten, 
13 Ing: (Du tare        ) 
   Ing ((blicken mot Osk)) 

 
Oskars yttrande utgör en problemskildring där ett dilemma uttrycks; trots 
försök att vara intresserad av ämnet så går det inte. Eleven Ingmar som 
sitter precis framför Oskar börjar därpå väga på stolen och vrider huvudet 
halvvägs mot Oskar medan han talar på rad 06. Ingmars yttrande är en 
sanktionering av och ett slags tillrättavisning av Oskars synpunkt – detta 
leder till en förhandling där både Oskar och Ingmar står på sig och bygger 
ut sina visade positioner (rad 07, 08, 09 och 11). Från rad 13 går det inte 
att urskilja annat än fragment av vad eleverna fortsättningsvis när läraren 
kommer tillbaka till klassrummet och börjar tala (efter utdraget). Det 
framgår av videofilmen att de fortsätter prata sinsemellan och en tredje 
elev, Henrik, som sitter bredvid Ingmar vänder sig också om och säger 
något till Oskar. Av de hörbara fragmenten i inspelningen verkar det som 
att även Henrik anmärker på Oskars uttryckta ointresse (ej visat i tran-
skriptionen). 

En viktig aspekt här handlar om lärarens närvaro. Vid de tillfällen de 
andra utmaningarna gjorts har läraren funnits i samma rum och också 
visat sig i rollen som just lärare; i färd med att genomföra en pedagogisk 
agenda som att till exempel bedriva en föreläsning eller dylikt. De tidigare 
exemplen i detta avsnitt har samtidigt visat att det finns en övergripande 
positiv orientering mot elektrikeryrket, verksamhetens själva mål, som 
verkar förenande i detta. Tonys läraridentitet har framträtt som problema-
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tisk och i polemik med hans identitet som elektriker. Utspelen som gjorts i 
lärarens närvaro framstår därmed mera som en lek med, eller utmaning av 
skolans institutionella roller och traditionella utformning av pedagogiska 
aktiviteter. I och med att läraren nu inte närvarar är inte skolans institutio-
nella strukturer manifesterade och Oskars visade ointresse framstår som 
allvarligt menat. Det faktum att han också säger att han försöker vara 
intresserad men inte lyckas understryker det uppriktiga, allvarsamma i 
yttrandet och hans tal blir en skildring av hans egna problem med motiva-
tion snarare än att det är fel på skolan eller programmet. Oskars positione-
ring utmanar själva verksamheten (och inte dess pedagogiska institutionella 
inslag), mot vilken det trots allt finns en grundläggande positiv orientering 
från de andra eleverna. Detta föranleder alltså Ingmars (och kanske också 
Henriks) sanktioner. Exemplet visar också hur konventioner och förvänt-
ningar i ett samtal skiftar när deltagarkonstellationen ändras. När läraren 
lämnar samtalet gäller nya ’spelregler’. 

Till argumentationen ovan kan följande utdrag (6.50) läggas där samma 
elev, Oskar, under ett samtal med läraren visar samma ointresse – nu utta-
lat också kring själva yrket (Oskars motivationsproblem kanske inte heller 
är helt obekant för Henrik och Ingmar i förra exemplet). Eftersom utdraget 
är det sista i avsnittet om samtal i skolan får det tjäna som en övergång till 
avsnitt 7 – med analyser av samtal på byggena. Det utspelar sig utanför 
skolans lokaler, på ett bygge. Exemplet anknyter till frågan om yrkesidenti-
teten i relation till skolans institutionella identiteter varför det visas här. 

Deltagarna har arbetat med installationsarbeten på en vind där en elev, 
Peter har skickats ned i källaren för att slå på strömmen som varit bruten 
under arbetet. Tony gör några sista korrigeringar i en kopplingsskåp me-
dan Oskar och Martin står bredvid och tittar på (se figur 4). 
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Figur 4. Skiss över platsen och deltagarnas positioner 

(6.50) 1911 1529 Saknar du gamla jobbet 

Samtalsdeltagarna är uppe på en vind där de har fått i uppdrag av husets förening att 
installera belysning som styrs med rörelsedetektorer. Tony arbetar med en kopplingssta-
tion. Peter har skickats ned i källaren för att sätta på strömmen som är bruten. Oskar och 
Markus  står och tittar på medan Tony jobbar. 

01 (2.0) 
02 Osk:  Saknar du gamla [ j o b b e t ¿] 
03 Ton:                 [(ja få in den)],(0.8)Ja:(.)asså de va  
04 roligt å jobba(.)de ere(0.2) men de e roligt de här  
05  också (1.2)de här e roligt på ett annat sättºde e så, 

 
På rad 02 frågar Oskar om Tony saknar sitt gamla jobb, det vill säga job-
bet som elektriker. Tonys inledande tal i överlapp på rad 03 verkar handla 
om en kommentar till det arbete han samtidigt gör i kopplingsskåpet. Tony 
besvarar sedan först Oskars fråga jakande och lägger därefter till ett led 
där han säger att det var roligt att jobba. Efter mikropausen på rad 04 
skiftar Tony tempus till nutid vilket förvisso kan koppla hans nuvarande 
syssla till aktiviteten att jobba. Det kan också ses göra den positiva värde-
ringen om elektrikeryrket till något mera generellt och allmängiltigt – det 
handlar om ett skifte till en annan epistemisk position (en där Tony kan 
fälla generella omdömen snarare än att uttala sig om personliga erfarenhe-
ter). Av intresse är dock det faktum att en orientering mot att särskilja 
elektrikerarbetet som någonting kvalitativt annorlunda gentemot lärararbe-
tet från Tonys sida föreligger. Det blir tydligare när Tony lägger till ny 
information på rad 04-05 om att det också är roligt att vara lärare. Tony 
gör alltså ett arbete för att höja det nuvarande yrkets status och svarar i en 
mening också för det. Tony erhåller ingen återkoppling i den tystnad om 
1,2 sekunder som följer och han fortsätter med att svara för sitt nuvarande 
yrke (rad 05) – med ord som åter betonar en skillnad mellan de två yrkena 
(ett annat sätt). Han avslutar med en försäkran om sina egna ords san-
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ningshalt och förekommer så eventuellt utebliven bekräftelse från Oskar 
genom att själv ge sig den. 

 

(6.51) 1911 1529 Saknar du gamla jobbet, forts. 

06 Osk:  Measså de känns så jävla svå:rt å komma ut å  
07  tycka att de där ska bli kul(.)ja menar(.) 
08  [  d u   v e -] du vet ju hur less man e på å plugga¿ 
09 Ton: [amen de e de-](0.2) A men de e en [annan sak, 
10 Osk:                                    [ungefär så känns 
11  de: när man ska gå ut å arbeta, 
12 (0.2) 
13 Ton: [(de e som man e)-] 
14 Osk:  [Att man e liksom-] 
15 Pet:  (   )nycklarna?((från trapphuset)) 
16 Osk:  Att man går [vidare¿ 
17 Ton:             [A fick du inte nycklarna, 
18 (1.2) 
19 Pet: Va¿ 
20 Ton: (0.2) Fick inte du nycklarna¿  
21 (2.5) 
22 Ton:   Ja troru fick dom va? 
23 Osk:  Jo. 
24 ?:   [(     ) 
25 Mar:  [Jo: du gav dom ti honom, 
26 Ton: Ne:j (.) Näej,((drar fram nycklarna ur fickan)) 

 
På raderna 06 – 11 lägger Oskar fram en problemskildring där en brist på 
entusiasm inför yrket skildras. Från rad 08 gör han i detta en jämförelse 
med studiesituationen. Exemplifieringen med studietrötthet görs med flera 
åberopningar av detta fenomen som någonting allmänt känt och kanske 
upplevt. Detta görs i form av ett du-tilltal tillsammans med det generiska 
pronomet man och partikeln ju. Tony inbegrips på så vis i jämförelsen på 
ett sätt som gör honom delaktig eller åtminstone förväntas väl känna till 
upplevelsen av att vara trött på att plugga. Detta bekräftas av Tonys svar 
på rad 09 där han inledningsvis ger ett medhåll till Oskar och sedan fort-
sätter med att utgå ifrån Oskars syn på studier och ge ett argument där 
arbetet framhålls som någonting annorlunda till skillnad från att studera. 
Oskar slutför dock sin jämförelse och summerar sin utläggning på ett sätt 
som understryker hans subjektiva upplevelse inför arbetet (så känns det). 

 Oskars problemskildring byggde på att han inte kände en entusiasm in-
för att komma ut och arbeta – problemet förläggs så tillatt det handlar om 
hans brist på positiva känslor. Tony och Oskar börjar sedan prata samti-
digt (rad 13 och 14) varpå Peters röst hörs från trapphuset intill där Peter 
frågar någonting om nycklarna. Samtalet mellan Tony och Oskar avbryts 
och lite tid förflyter mellan slutet på detta utdrag och nästa medan delta-
garna kommer fram till att Peter inte har fått nycklarna som han måste ha 
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för att komma åt strömbrytaren nere i källaren. Efter att Peter har fått 
nycklarna avlägsnar han sig varpå Oskar fortsätter på det avbrutna samta-
let på rad 31 i utdrag 6.52. 

 

(6.52) 1911 1529 Saknar du gamla jobbet, forts. 

((14 sek utelämnade medan nycklarna ges till Pet)) 
 
31 Osk:  A nej men ungefär så less känns det som man e redan nu  
32 innan man går ut på arbetet,[(.)på å jobba liksom, 
33 Ton:                             [ºNe:jº               Asså  
34 d- deöh- ºh-o-º om du tittar på dehär  
35 elektrikerjobbeth jämfört me ett lärarjobb då¿ (0.6) 
36 Osk: Ja¿ 
37 Ton: De e två skilda: saker (.)i å för sig,Men att deh de e  
38 så jätteroligt å lära ut saker (0.4) 
39 Osk:  Ja:¿ ((gäspande)) 
40 Ton:   De e de e riktigt roligt,sen e de så kul å ha med er å  
41 göra(.)>fö att<de: (0.4) Ah: (0.2) Alla e ju sina (.)  
42 personer så att säga va,men [att alla(    ) 
43 Osk:                             [men min syrra pluggar  
44 till lärare å hon kommer hem å-  
 
((inspelning avbryts)) 

 
Oskar upprepar poängen med sin tidigare jämförelse på rad 31-32 och 
Tony svarar inledningsvis i överlapp på detta (rad 33-35) med tvekljud och 
omstarter varpå han påbörjar ett resonemang som bygger på en jämförelse 
mellan ett lärarjobb och ett elektrikerjobb. På rad 37 uttalar Tony att det 
är två skilda saker och börjar därefter berätta om vad som är bra med 
läraryrket. Oskar visar sig aktivt delaktig i samtalet med sina återkopplan-
de ja:n på rad 36 och 39 – där det senare dock uttalas med en gäspning. 
Tonys tal verkar vid det skedet inte riktigt leda mot att ta itu med de pro-
blem Oskar uttryckt. Tonys positiva utläggning om läraryrket är en indi-
rekt försäkran för Oskar att elektrikeryrket därmed inte valdes bort av 
Tony för att det var tråkigt. I utläggningen poängteras dock relationen med 
eleverna och deras kvalitéer som någonting positivt. 

En grundläggande synpunkt är hur både det kommande yrket som 
hänger samman med programmets profil och skolans mer traditionella 
institution närvarar i yrkesprogrammets miljö. Karaktärsämnet befinner sig 
i en skärningspunkt mellan dessa två områden. 

Tonys bakgrund som elektriker (i regel har karaktärsämneslärarna en 
bakgrund som yrkesverksamma inom det område programmet utbildar 
mot), innebär alltså att han har en (minst) dubbel uppsättning identiteter 
som snabbt kan aktualiseras, identiteter som står i ett spänningsförhållande 
till varandra. ’Läraren’ har också en identitet som yrkesman eller hantver-
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kare och därmed en yrkesidentitet som hänger ihop med programmets 
profil. Tony hanterar sin ’dubbelnatur’ genom att tona ned aspekter av den 
akademiska identiteten. Detta står i relation till att deltagarna orienterar 
sig mot att yrkesidentiteten är högre värderad än den akademiska. Orien-
teringen kan användas på olika sätt av deltagarna i konkurrenssituationer, 
med speciella sekvensiella implikationer. Dessa beror på att orienteringen 
medför starka förväntningar på att yrkets positiva status erhåller medhåll 
och inte utmanas. Verksamheten kan vidare utmanas av elever i samband 
med att skolans institutionella identiteter är manifesterade. När klassrum-
mets deltagarstruktur förändras och läraren lämnar platsen ändras emeller-
tid förhållandena och utmaningar av verksamheten sanktioneras. 

 

6.6 Diskussion – det flexibla klassrummet 
I klassrummet finns en alternativ aktivitet som pågår parallellt med lära-
rens föreläsning under lektionerna. Deltagande i den parallella aktiviteteten 
görs som utspel. Element ur lärarens tidigare tal eller handlingar används 
som material för utspelen, liksom framträdande strukturer i plenarsamta-
let. Utspelen utmanar den institutionella ordningen och lärarens agenda, 
men elever kan också utmana varandra. Utspelens kan variera från att ha 
liten påverkan på föreläsningen till att lösa upp den helt. För att utspelen 
skall kunna påverka i högre grad krävs vidare utbyggnad av andra deltaga-
re. Det vill säga att andra deltagare gör handlingar som bygger vidare på 
den aktivitet ett utspel initierar (eller återaktualiserar) och allianser uppstår 
därmed mellan deltagarna. 

Tony kan hantera utspelen genom att ignorera dem, vilket stryker deras 
sekventiella relevans, eller utnyttja klassrumssamtalets frånvaro av prefe-
rens för progression när läraren ställer frågor. Tony kan också själv göra 
utspel som återanvänder material ur elevernas tal. Lexikala elements mång-
tydighet är en förutsättning för utspelens utformning och funktion. Ord, 
fraser eller format kan vidare ackumulera betydelser och laddas med nya 
innebörder under samtalet, samtidigt som ord kan talas in i nya samman-
hang och betydelser strykas. Semantiken är därmed föremål för en pågåen-
de förhandling. Automation i samband med repetitioner kan också använ-
das för att påverka andra deltagares handlingar. 

Elevutspelen har ofta en ambivalent eller ironisk prägel. Här finns likhe-
ter med Clifts (1999) beskrivning av fenomenet ironi, men också skillna-
der. Istället för anspråk på en distinktion mellan rollerna ’talare’, ’författa-
re’ och ’animatör’ gör eleverna också anspråk på en distinktion mellan 
rollerna ’deltagare’ och ’observatör’. Detta kan hänga ihop med klassrum-
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mets deltagarstruktur vilken skiljer sig från Clifts empiri som utgörs av 
vardagliga samtal som inte genomförs i en institutionell miljö. 

Ironi kan användas för att uttrycka åsikter som står i strid med läraren 
och utmana dennes agenda. Ambivalens kan användas för positionering 
både för och emot en agenda samtidigt, eller visa deltagande i flera samti-
diga agendor. Elever kan därmed undvika sanktioner och gå en balansgång 
mellan förväntningar på att visa deltagande i föreläsningen och samtidigt 
utmana den. Språkliga yttrandens mångtydighet är en förutsättning för att 
göra ironi eller ambivalens. Utspelen hänger vidare ofta ihop med ret och 
skämtande. Detta kan riktas både mot elever och läraren. Läraren kan 
också delta i retande och skämtande aktiviteter.  

I relation till detta kan nämnas att Boxer & Cortés-Conde (1997) häv-
dar att retsamheter och skojande är ett tveeggat fenomen som kan verka 
både som ett förenande eller konfliktskapande instrument. När retande 
eller skojande är riktat mot en frånvarande annan part kan det förena och 
stärka sammanhållningen i en grupp. Effekten blir omvänd om parten som 
agerar måltavla för skämtande närvarar. Att reta eller skoja om någon 
annan närvarande part innebär alltså att positionera sig mot denne. Flera 
studier pekar vidare på att skämtande och retande hänger ihop med identi-
tetsarbete, till exempel Dynel (2008) och Pichler (2006). Den sistnämnda 
artikeln bygger på Ochs (1992) begrepp om indirekt indexikalitet och re-
tande beskrivs där som multifunktionellt. Det kan bland annat verka som 
solidaritetsskapande, bidra till att lätta på spänningar och visa tuffhet. 
Pichler visar också att identitetsarbete görs i samband med retande där 
stereotypiska föreställningar och ideologier kring klass, kön och kultur 
indexeras. Här kan föreställningar om skolans värld läggas till. Retande 
och skämtande kan alltså användas för att både skapa allianser och utma-
na i klassrummet. 

I analyserna framträder ett flexibelt klassrum. Deltagarna orienterar sig 
mot grundläggande strukturer och roller som påvisats i tidigare forskning 
om klassrumsinteraktion (IRE-sekvenser, föreläsningsformat, institutionel-
la roller). Dessa strukturer kan emellertid användas för att både hålla 
samman och utmana eller lösa upp den aktivitet som läraren visar sig ori-
enterad mot att driva. Deltagarrollerna blir därmed inte heller statiska utan 
kan tillfälligt lösas upp eller till och reverseras (där elever utför handlingar 
som annars normalt görs av läraren, till exempel göra evalueringar eller 
tillsägelser). Att roller kan skifta eller reverseras har också visats av Cande-
la (1999) men där gjordes detta i linje med lärarens agenda – i elklassrum-
met anknyter inte dessa handlingar till denna, utan kan till och med direkt 
motverka agendan.  
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Auktoritetsstrukturen förefaller vara annorlunda än vad som beskrivs i 
det traditionella IRE-klassrummet. Detta har att göra med den av alla par-
ter positivt värderade yrkesidentiteten (eller yrket) som övergriper de tradi-
tionella klassrumsstrukturernas spänningar. Detta framträder till exempel 
när läraren lämnar klassrummet och en elevs ifrågasättande av verksamhe-
ten sanktioneras av andra elever. Olika deltagarkonstellationer skapar 
därmed olika sociala ordningar.  

I elklassrummet söker eleverna en balans mellan att å ena sidan utmana 
eller göra motstånd mot den akademiska agendan, å andra sidan deltar de i 
socialiserandet in i det kommande yrket vilket förutsätter deltagande i 
aktiviteter orienterade mot lärande, kursbetyg och liknande. Läraren han-
terar denna balansgång och bistår genom att till exempel själv tona ned 
akademiska inslag i sin identitet. Läraren gör också en balansgång mellan 
att driva föreläsningen (vilket förutsätter asymmetriska strukturer och 
handlingar) och samtidigt tona ned sin auktoritet (genom att förmildra 
tillsägelser, direktiv och felaktiga svar på frågor). Den gemensamt positivt 
värderade yrkesidentiteten är ett inslag som på en avgörande punkt skiljer 
sig från det ’oordnade’ klassrummet (Rampton 2006). I ett klassrum med 
pluraliserad auktoritet och där deltagarna intar rollerna lärare och elever 
med de spänningar det innebär, saknas en övergripande resurs för delta-
garna att mötas ’på samma mark’. Den gemensamt positivt värderade iden-
titeten i elklassrummet kan förvisso användas efter motstridiga agendor, 
men det föreligger starka preferenser för medhåll både för lärarens och 
elevernas del när den aktualiseras i talet. 

Yrkesvärldens inslag blir påtagligare under aktiviteterna på byggen, en 
miljö utanför klassrummet. Verksamheten på byggena utgörs av praktiska 
moment, något som utgör en stor del av karaktärsämnets verksamhet. I 
enlighet med studiens syfte att beskriva karaktärsämnets samtalsmiljö är 
det därför av vikt att studera dessa samtal. Det skapar en djupare förståelse 
och en mera heltäckande bild av karaktärsämnets verksamhet. Detsamma 
gäller för några teman och fenomen som har studerats i det föregående och 
som härnäst kommer att följas upp i analyser av samtal på byggen. Hur 
auktoritetsstrukturen ser ut i samtalen, hur verksamheten organiseras och 
hur byggets deltagarstrukturer och identiteter ser ut och står i förhållande 
till skolans kommer nu i det som följer att undersökas i samtal som genom-
förs under andra förhållanden än i klassrummet. 
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7 SAMTAL PÅ BYGGET 
Den empiriska miljö som  utgör grunden för följande avsnitt är i princip 
outforskad. Avsnittet kommer därför att vara mer deskriptivt till sin natur. 
Innan olika fenomen kan utforskas mer specifikt och på djupet är en 
grundläggande beskrivning av samtalsmiljön nödvändig. Detta överens-
stämmer emellertid med studiens övergripande syfte att beskriva samtals-
miljön i ett karaktärsämne på ett yrkesprogram. För att det skall kunna 
uppfyllas tillfredsställande måste också samtal på byggena inkluderas. 
Andra övergripande frågeställningar i studiens syfte kommer emellertid 
också att följas upp här. Dessa är frågor om makt eller auktori-
tet/assymetrier och sekvensiell organisation, relationer mellan identiteter 
och elevhandlingar med fokus på form och uppträdande, det vill säga poe-
tiska inslag. 

Aktiviteterna på byggena är mobila eller potentiellt mobila i högre grad 
än under klassrummets föreläsningar. Detta gör att större fokus ligger på 
att genomföra multimodala analyser i detta avnsitt. Talet är inte heller 
alltid en överordnad resurs på samma sätt som i klassrummet under före-
läsningsaktivitet.29  

För att ge en övergripande bild av verksamheten ute på byggena kom-
mer sekvenser med fördelning av arbetsuppgifter och genomförande av 
instruktioner att analyseras. Hur uppgifter distribueras och övergångar 
mellan olika aktiviteter samt hur de avslutas kommer också att studeras. 
Detta synliggör olika sätt på vilka deltagarna hanterar miljöns utmaningar 
och de förväntningar som ställs på dem (i materialavsnittet beskrivs miljön 
på byggena närmre). I det som följer kommer att visas hur deltagarna ko-
ordinerar sina aktiviteter på byggena. I samband med tilldelning av eller 
pågående arbete med uppgifter genomförs ofta instruktioner. Instruktioner 
utgör i sin tur en aktivitet som manifesterar relationer mellan deltagarna. 
Även om aktiviteterna på byggena ligger nära arbetssituationen för en fär-
dig elektriker så finns kopplingar till skolan. Eleverna är i en utbildningsfas 
och förväntas träna färdigheter och inhämta nya kunskaper. Tony å sin 
sida skall inte bara leda arbetet utan också lära ut. Avsnittet beskriver 
därmed också aspekter av deltagarnas visade identiteter, roller och positio-
neringar i relation till klassrummets strukturer. Med andra ord undersöks 
hur ’skola’ talas fram på bygget. Analyserna är multimodalt inriktade och 
undersöker hur flera olika resurser (så som gående, blickar, gester, bruk av 
artefakter och kroppsställningar) används för att göra kommunikativa 

                                                      
29 Multimodalitet i klassrummet har emellertid betydelse, se till exempel, Macbeth 
1990, Mortensen 2009, Käntää 2010, Sahlström 1999 och Lundström 2010. 
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handlingar. I analyserna och diskussioner nedan görs en distinktion mellan 
begreppen uppgift och arbete – där ett arbete skall ses som mer övergri-
pande i vilket utförande av olika uppgifter kan ingå. 

7.1 Uppgiftsorienterade elever 
Elever kan själva ta tag i arbetet och fördela uppgifter mellan sig, vilket 
visar deltagande och engagemang i verksamheten, men det finns skillnader 
i hur det tar sig uttryck. I utdraget nedan har en grupp elever precis anlänt 
till ett soprum, till vilket installation av ny belysning är beställt. Några 
elever väntar utanför medan Adam och Filip (följda av Karl) går in i sop-
rummet. Figur 5 visar en enkel skiss av soprummet och deltagarnas posi-
tioner vid utdragets början. Pilen i figuren visar i vilken riktning deltagarna 
går vid exemplets början. De stannar under de inledande raderna i exemp-
let. 

 

 
Figur 5. Soprummet och deltagarnas positioner vid utdragets början 

(7.1) SP150711 0004 Vart ska vi sätta lamporna 

Adam och Filip har anlänt före Tony och går in i ett soprum. Till lokalen är arbetet instal-
lation av belysning beställt. 

01 Ada:  Åh (0.2) fy: (vidrigt) 
02 Fil:  Smell också (precis) 
03 Ada:  [A:¿ 
04 Fil:  [De va bara fyra lampor 
05       (2.0) 
06 Ada:  Öh (0.4) dom lös ju upp 
07 Kar:  Usch. 
08 Ada:  bra. 
09 Fil:  Vart fav ska vi sätta lamperna nu¿ 
10       (0.8) 
11 Fil:  Tony sa att de satt två här (.) å de va dom vi skulle  
12       sätta upp, 
13       (1.0) 
14 Ada:  Ja¿ 
15 Fil:  Ja. (0.2) Han sa ju att de va sex lamper, 
16 Ada:  Sade du att de va sex lampor också. 
17       (0.2)((dörr slår igen)) 
18 Fil:  >Ja,<(0.2)kolla på pappret,1 
19       (2.52)((Ada letar i fickan))  
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1 Filip(t h)pekar mot Adam(s ficka) 2 Adam letar i fickan 
 
20 Ada: Ja den ha:r inte ja, 
21      (0.8) 
22 Fil: ○Nej, 
23      (0.6) 
24 Ada: Den tog- asså- 
25      (0.4) 
26 Fil: (○jaja,) 
 

Filip och Adam börjar under utdragets inledning inventera förutsättningar-
na för det arbete som skall göras. På rad 04 indikerar Filips yttrande ett 
problem av något slag eftersom han använder bara innan han konstaterar 
hur många lampor som finns i soprummet. Adams yttrande på rad 06 och 
08 ifrågasätter vidare meningen med det jobb som är beställt – han ser inga 
brister i deras funktion. På rad 09 till 15 utvecklar Filip den antydan till 
problem som uppmärksammats. I detta ges information om att Tony sagt 
att det skall sättas upp sex lampor i lokalen, två fler än vad som redan 
finns. Adam frågar Filip på rad 16 om Tony har informerats om att det 
bara finns fyra lampor i lokalen. Filip görs med detta till upphovsman av 
informationen istället för Tony. Filips yttrande på rad 18 bemöter den 
antydan till anklagelse som skymtats genom att hänvisa till ett papper med 
information om arbetet. Genom att leta i fickan befäster Adam Filips för-
väntan på att Adam borde ha pappret. I yttrandet på rad 20 framgår att 
han inte har det. Adams yttrande på rad 24 visar en orientering mot ett 
eget tillkortakommande i och med att det är ursäktande till sin karaktär, 
dessutom innehåller det två avbrott. 

Adam och Filip har alltså så långt visat att de är beredda att ta tag i ar-
betet, trots att Tony inte är på plats ännu. De har på egen hand gått in i 
soprummet och börjat inventera situationen. Ett problem har tillstött där 
det visar sig finnas en osäkerhet kring den information de fått av Tony och 
hur denna information relaterar till förutsättningarna på plats. 
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(7.2) SP1507110004 Vart ska vi sätta lamporna, forts. 
27 Ada:  Men h(0.2)sade han sex (>de kan ju lika gärna<)va två  
28       lamper. 
29       (1.4) 
30 Ada:  Men hur svårt ere å kasta här,de e ju tillräckligt  
31       ljust eller vadå3¿ 
32       (0.8) 
33 Fil:  Ja vet inte4, 
 

 
           
3 Fil tittar rakt fram 4 Fil går mot utgången 5 Ada följer efter 
 
33        (0.8) ((Fil går mot utgången)) 
34 Fil:  Vi får väl5börja måtta på kabelskyddet eller nåt tills  
35       Tony kommer¿ 
36 Ada:  Ja men de håller han på med¿ 
37 Fil:  Okej¿ 

 
Goodwin (1994) har beskrivit hur deltagare i talet kan orientera sig mot 
omgivningen eller referenter på olika sätt. Vad han kallar yrkesblick (prof-
fessional vision) kännetecknas av olika praktiker som bland annat går ut 
på att koda observerade fenomen så att en yrkesmässig diskurs levande-
görs,  eller peka ut specifika element i omgivningen utifrån ett yrkesmässigt 
’raster’. I exemplet ovan uppmärksammar deltagarna lampsituationen i 
soprummet vilket ger uttryck för deras yrkesmässiga blick. Filip intar dock 
en än mer yrkesmässig position än Adam. Detta framträder när Adam på 
rad 27-31 uppgraderar sitt ifrågasättande av meningen med det beställda 
jobbet. Med tillägget eller vadå sist i yttrandet inbjuds de andra deltagarna 
till att dela hans uppfattning. Det finns tillräckligt med ljus och det borde 
gå att genomföra de aktiviteter som lokalen är till för (att kasta sopor). 
Han bedömer alltså situationen utifrån en brukares (sopkastares) perspek-
tiv och inte en elektrikers. Detta kan relateras till det intitativ Adam gjorde 
i början av exemplet där han talade om lukten i rummet – ett observerat 
fenomen som inte manifesterar en yrkesdiskurs. 

När Filip svarar på Adams yttrande på rad 33 håller han huvudet riktat 
mot utgången (se bild 3) och börjar mot slutet av yttrandet röra sig ditåt. 
Både den kroppsliga orienteringen och yttrandets innehåll (jag vet inte) 
visar att Filip inte instämmer i Adams ifrågasättande av det beställda arbe-
tet. Istället visar Filips rörelse att han påbörjar en ny aktivitet (jfr Büscher 
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2007, Broth & Mondada u u, som har visat hur gående gör beslut och 
övergångar mellan olika aktiviteter). På rad 34 ger Filip i anslutning till 
detta ett förslag på aktiviteter de kan börja med i väntan på Tony (måtta 
på kabelskyddet eller nåt). Detta kontrasterar mot Adams tidigare hand-
lande. Istället för att visa medhåll med Adams ifrågasättande av arbetet har 
Filip med rörelsen mot utgången och sitt yttrande orienterat sig mot att 
angripa det beställda arbetet på ett annat sätt. Hans handlande vittnar om 
en högre grad av engagemang och yrkesblick än Adams mer problemorien-
terade, vardagligt präglade yttranden. Adam börjar under inledningen av 
Filips yttrande på rad 34 vrida kroppen mot utgången och går därefter 
också mot den (se bild 5). Yttrandet på rad 36 undergräver i sin tur Adams 
föreslagna specificerade aktivitet (inte det mer allmänna eller nåt) – en 
annan elev gör redan det Filip har föreslagit. Filip ger en återkoppling på 
rad 37 men fortsätter att röra sig ut ur rummet, följd av Adam och Karl i 
sagda ordning. I den ordning de går återspeglas deras olika positioner där 
Filip intagit den mest yrkesmässiga hållningen mot vilken Adam kontraste-
rat sig som mer vardagligt och något mindre inriktad mot att driva på själ-
va uppgiften. Karl går sist i enlighet med sin orientering mot att dokumen-
tera händelserna (jfr Broth & Lundström u u, om denna formation och att 
ta hänsyn till kameramannen i analyserna, se också Macbeth 1999). Detta 
manifesterar Goffmans (1963) begrepp ”vehicular unit” – där deltagare rör 
sig tillsammans i konstellationer som återspeglar och konstituerar deras 
deltagande i framträdande aktiviteter. 

Adam har i exemplet visat en mindre grad av manifesterad yrkesblick. 
Han visar samtidigt delaktighet i arbetet i allra högsta grad. Han är till-
sammans med Filip först på plats och går in och rekognoscerar arbetsplat-
sen på eget initiativ. Efter Adams tillkortakommande med det glömda 
pappret ger han en ursäkt till vad som blir en brist från hans sida vilket 
visar egna förväntningar på att han har ett ansvar i det hela. Adams pro-
blematisering av Filips förslag till nästa aktivitet kan efter hans tillkorta-
kommande ses som ett försök att återetablera sig som kompetent i situa-
tionen. Adams handlande visar att praktiker som hänger ihop med begrep-
pet yrkesblick inte behöver genomsyra en deltagares alla handlingar under 
delaktighet i arbetet på ett bygge. Att ’göra’ rollen av en elektriker på en 
arbetsplats kan också inbegripa annat, som vardagligt präglat tal eller ifrå-
gasättande av ett beställt arbete. Yrkesrollen under deltagande i arbetet 
kan därmed ses variera i olika grader på en skala från en strikt yrkesmässig 
orientering (med Goodwins termer) till en mer vardaglig. 

På det stora hela visar alltså eleverna delaktighet i arbetet, yrkesmässig-
het och engagemang till den grad att de själva försöker påbörja ett beställt 
arbete – när de stöter på problem angriper de situationen på andra sätt 
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(måtta på kabelskyddet eller nåt). De initiala problemen (med antalet lam-
por) kan eleverna emellertid inte lösa på egen hand, vilket visar ett behov 
av Tonys närvaro för att kunna genomföra arbeten. När Tony finns på 
plats måste dock ett samtal etableras med honom för att en elev skall kun-
na få hjälp eller en uppgift tilldelad till sig.   

7.2 Inititativ som inbjuder till hjälp i byggets dynamiska miljö 
Nästa exempel kommer att illustrera hur miljön på byggena kan se ut och 
några sätt på vilka deltagarna hanterar förutsättningarna som råder där. I 
exemplet visas hur en elev kallar på Tony för att få hjälp och hur en in-
struktion sedan inleds. I sekvensen framträder flera aspekter av det interak-
tionella arbete som behövs för att få till stånd en instruktion och också hur 
en pedagogisk dimension, eller ´skolan´, kan talas fram på bygget. I det 
som följer fångar en elev upp Tony i byggets komplexa miljö där flera sam-
tidiga bud från elever om Tonys uppmärksamhet finns. Efter att ha etable-
rat kontakt leder eleven Tony in mot momentet i uppgiften som han behö-
ver hjälp med. I samband med att instruktionen genomförs visar Tony 
sedan en orientering mot något mer än att endast lösa det lokala problem 
som uppstått. Han anknyter till mera allmänna kunskaper och illustrerar 
möjliga tankeprocesser på ett sätt som skapar stöttor för eleven i sitt tal. 
Därmed manifesteras en pedagogisk dimension. 

Deltagarna befinner sig i en stuga som skall renoveras helt invändigt. 
Arbetet på platsen handlar alltså om omfattande installationer. Det är rö-
rigt och bullrigt i lokalen, rikligt med byggmaterial och verktyg är utplace-
rade och det är många deltagare på plats. Utöver elektrikerna finns också 
målare och snickare från byggprogrammet där. Tony har konstant rört sig 
fram och tillbaka mellan eleverna och hjälpt dem eller delat ut uppgifter. 
Vid ett annat tillfälle under passet säger Tony till en målarlärare att det är 
rörigt och att han har lite svårt att tänka medan de talar om att koordinera 
sina respektive elevgruppers insatser. Det vittnar om situationens komplex-
itet och att det sannolikt är en krävande uppgift för Tony att hålla reda på 
allt. 

Viktor arbetar med att koppla ihop ledningar i en elcentral. Under ut-
draget placerar sig en annan elev i kö för att få hjälp av Tony. Detta visas 
av att eleven då och då (när han syns i bild) riktar blicken mot Tony och 
genast påkallar Tonys uppmärksamhet när aktiviteten med Viktor är klar 
(efter exemplet – visas ej i transkriptionen, jämför detta med avsnittet om 
elevers köbildning, 7.3). Eleven står på en stege och hans arm kan skymtas 
till höger i bild 2 och 3 i exemplet nedan. Viktor uttalar yttrandet på rad 
01 varpå Tony rör sig mot honom (se bild 1 i exemplet).  
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(7.3) 0312 1434 Elcentralen 

Deltagarna gör omfattande arbeten i en stuga,. Viktor arbetar med en kopplingsstation. 

 
1 Ton ställt sig bredvid Vik... 2 lutar sig fram...3 pekar 
 

 
4 Närbild på centralen  Figur 6. Skiss av centralen och pekfält 
 
01 Vik:  Nurå, 
02       (2.51) ((Ton går till Vik)) 
03 Vik:  Nu har jag dragit igenom#(en gång till), 
   Vik      .....................#C__________ ->((pekar h hand)) 
04       (1.5) 
   Vik ->,, 
05 Ton:  Nu ska ru se (0.2)*då haru en koppling(.)klar här2¿ 
   Ton   ..................*D_______________________________-> 
   Vik                                          ............->         
06 Vik:  Ska han#där*ifrån å d#it[(ner), 
07 Ton:                          [Då kommere*n dit. 
   Vik ->.......#AB________,,.#CD_->((pekar skruvmejsel v hand)) 
   Ton->,,,........*C_____________ ,,......*D_->((pekar v hand))                     
08       (1.2) 
   Vik ->,, 
09 Ton:  Då kommer den dit*härifrån3, 
   Ton ->___,,,,,,,.......*B_________->  
10       (*1.6) 
   Ton    *,,((till mellanläge, handrörelse upp och ner)) 
11 Ton:  Å sen skaru ha den *här nollan den ska ru sätta om*i  
   Ton         .............*B___________________..........*A->          
12       den här*centralen också va¿ 
   Ton ->_,,,...*B__________________-> 
13 (1.0) 
   Ton ->  _..._->((öppnar v hand)) 
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14 Ton:  Då@sitte@rom@(båda)@ihop. Jag*4kommer inte ihåg hur 
   Ton ->__@A____@B__@A_____@B____,,,,*((mellanläge))       -> 
         Pappret*såg ut, 
   Ton ->_______*,,,,,,, 
15       (5.0)((Ton visslar melodi ”O jungfrun hon går i  
         ringen”, tittar på papper)) 
16 Ton:  Näej han skulle leda själv han (0.8) han leder helt 
17       själv(.)då ere inga problem (            ) fast han ska 
18       sitta fast (  ). 
19 Vik:  Jaja. 
20 Ton:  De e rätt kinkigt (å fårom hundra te å sitta) fast  
21       (0.4) Alla jordningar ska ju förbindas här va¿ 

 
Viktors Nurå är väl anpassat till Tonys rumsliga placering och mot alla de 
ljud som hörs runtomkring. Med detta korta, tvåstaviga yttrande tillkallar 
Viktor Tonys uppmärksamhet med resultat att Tony placerar sig bredvid 
honom under tystnaden på rad 02 och tar på sig sina glasögon. Viktors 
yttrande pekar både bakåt mot tidigare händelser och mot det pågående 
ögonblicket genom att kombinera partiklarna nu och rå. Det är både frå-
gande och till en viss grad uppfordrande om direkt uppföljning. Viktor 
visar med partikeln nu att han i just det ögonblicket står i en avvaktande 
position och partikeln rå skapar förväntningar på ett svar. Viktors kropps-
ställning bjuder först in Tony till att ställa sig bredvid honom (se bild 1). 
Elcentralen sätts sedan i fokus genom att Viktor riktar blicken mot den och 
håller samtidigt en skruvmejsel vilande mot centralen. När Tony ställt sig 
bredvid Viktor pekar Viktor med höger hand mot den nedre delen av cen-
tralen och ger information om det arbete han precis har gjort (rad 03). Här 
kan Viktors kroppsliga orientering, användningen av skruvmejseln och det 
verbala yttrandet ses som olika fält i en kontextuell konfiguration (Good-
win 2000) som både tillkallar Tony och ger information om den aktivitet 
Viktor visar sig inbegripen i, dess status och vad han arbetar med. Konfi-
gurationen bjuder också in Tony till en F-formation (Kendon 1990) där 
elcentralen hamnar i ett gemensamt uppmärksamhetsfokus i och med att 
Tony ställer sig bredvid Viktor. Viktors sätt att tillkalla Tonys uppmärk-
samhet ligger i linje med Cekaites (2009) observationer av elever i andra-
språksklassrum. Deras sätt att få lärarens uppmärksamhet bygger på en 
enkel syntaktisk struktur som kombinerar prosodi, kroppsställning, gester 
och artefakter och som visar ett omedelbart behov av hjälp. De kontextuel-
la konfigurationer eleverna skapar leder också läraren direkt in mot det 
problem eleven stött på. Elevernas sätt att initiera instruktionerna präglas 
alltså av ett slags strömlinjeformad effektivitet efter principerna kärnfullhet 
och att gå rakt på sak. Eftersom flera elever samtidigt konkurrerar om 
lärarens uppmärksamhet är detta en framgångsrik strategi för elevernas 
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del, eftersom de visar att de är orienterade mot att ta minimalt av lärarens 
tid i anspråk. 

Tony uppfyller de förväntningar som har skapats när han placerar sig 
intill Viktor och kroppsligt genast orienterar sig mot centralen efter att ha 
tagit på sig sina glasögon. Han riktar blicken mot just det område Viktor 
har arbetat (se bild 1, figur 6). Tonys yttrande på rad 05 inleds med ordet 
nu vilket manifesterar att han deltar i den aktivitet Viktor har lett honom 
mot (i det direkta temporala fält som markerats). Tonys yttrande kan å ena 
sidan ses som en analys av eller ett konstaterande av situationen i elskåpet, 
men det pekar mot Viktor med uttrycket (ru-du). Tony förevisar tankepro-
cesser eller steg där han i talet resonerar sig fram till vad som skall göras 
där informationen går från det kända till det okända. Viktors återkoppling 
till Tonys handlingar i form av speglat pekande visar att Viktor inlednings-
vis känner till det Tony talar om, men från pausen på rad 08 slutar Viktor 
peka. Tonys tal följer med detta den struktur som Erickson (1982) visat 
kännetecknar pedagogiskt tal – en så kallad ATS-struktur (Academic Task 
Structure – se avsnitt 6.1). Efter en sådan struktur levereras information i 
anpassade steg så att lyssnaren stegvis kan ledas till pedagogiska poänger. 
Tonys tal leder fram till slutsatsen att centralerna vid läge A och B skall 
förbindas. När Tony med handen upprepade gånger pekar mot dessa två 
centraler från rad 11 markeras denna slutsats. Under första delen av ytt-
randet på rad 14 öppnar han dessutom handen och för den mellan centra-
lerna. Han har gått från att peka till att visa. Tony skapar med andra ord 
stöttor i talet med sina gester och verbaliserade strategier, för hur Viktor 
kan tänka vid arbetet i i elskåpet (jämför Vygotsky 1986). 

Problem uppstår emellertid under instruktionen. I senare delen av ytt-
randet på rad 14 säger Tony att han inte minns hur det såg ut i pappret 
kopplingsschemat är nedtecknat på. Under pausen på rad 15-16 tar han 
sedan upp ett papper ur fickan och studerar det. Efter några ögonblick 
börjar han vissla melodin till O jungfrun hon går i ringen. Melodin kan 
uppfattas som oväntad i sammanhanget. Den hör till en klassisk 
jul/midsommar-ringlek som inbegriper ett moment som ofta ter sig lätt 
kaotiskt. Det skall illustrera en jakt där några deltagare springer ut ur dan-
sens ring medan de andra deltagarna klappar händerna för att föreställa 
jägare som skjuter med gevär och fångar rymlingarna. Användningen av 
melodin utgör en kommentar till Tonys situation – där han framställer sig 
som jagad av alla de bud på uppmärksamhet och andra uppgifter han har 
att fylla. Kommentaren kan också ses som en förklaring till varför Tony nu 
är i färd med att kontrollera pappret. I hans ´jagade´ tillstånd är det svårt 
att tänka och minnas allt. Kommentaren blir till ett slags ursäkt i det att 
Tony gör en självreparation av sin tidigare slutsats på rad 16-18. Tonys 
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handlande i kombination med visslandet kan alltså ses återspegla den 
komplexa miljön och hans situation i den.  

Från rad 20 ger Tony information som anknyter till generella företeelser 
genom att använda plural. Det är kinkigt i allmänhet att få dem att sitta 
fast, Alla jordningar[…]. Användningen av partikeln ju understryker att 
informationen pekar mot någonting allmänt känt. Tonys tal i sin helhet 
under yttrandet visar likheter med föreläsande tals kvalitéer (Arminen 
2005, kap 5), där han behåller ordet under längre tid i ett format där små 
steg av information läggs till varandra. Detta understryker den pedagogis-
ka dimensionen i Tonys handlande och manifesterar aspekter av en lä-
rar/undervisarroll som talas fram. 

Tonys instruktioner på byggena kan alltså vara orienterade mot två ni-
våer. För det första leder och hjälper instruktionerna eleverna med deras 
konkreta uppgifter på plats, för det andra finns en pedagogisk nivå. Denna 
kännetecknas av inslag som ATS-strukturer, att skapa stöttor i talet och 
föreläsande format, samt en orientering mot att förmedla mer generella 
kunskaper. Hur deltagarna förhåller sig till den dynamiska miljön på byg-
gena och komplexiteten i Tonys uppdrag framträder genom Viktors kärn-
fulla sätt att tillkalla Tonys uppmärksamhet och leda honom in mot en 
plats både rumsligt och i samtalet där instruktionen kan genomföras. Hur 
Tony kommenterar korrigeringen av sin första slutsats med visslandet kan 
också ses återspegla Tonys situation i den dynamiska miljön. 

7.3 Sekvensiell organisation av flera samtidiga bud på          
uppmärksamhet – köbildning  
Att flera elever kan vara ute efter Tonys uppmärksamhet samtidigt på byg-
gena utgör i sig själv en faktor som kan bidra till rörigheten i miljön och 
komplexiteten i Tonys uppgifter. Eleverna är emellertid orienterade mot att 
skapa ordning genom att dels utforma sina förfrågningar på ett strömlinje-
format och kärnfullt sätt (som beskrivits i exemplet ovan). Ett annat sätt 
att göra det är genom att organisera sina förfrågningar sekvensiellt – att 
ställa sig i kö. I exemplet som följer visas hur en elev ställer sig i kö medan 
Tony är upptagen med en annan aktivitet. När eleven sedan går in och 
etablerar kontakt med Tony präglas elevens handlande av en subtil an-
passning efter det Tony gör och ett kompetent nyttjande av olika resurser 
efter en minimalistisk princip (där små, subtila handlingar får stor betydel-
se). Att gå är en av de resurser som särskilt framträder. Eleven kontrasterar 
också den aktivitet han initierar gentemot den Tony tidigare deltagit i. Alla 
dessa inslag utgör medel för att skapa mer ordning och tydlighet i det som 
sker. 
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Christer (i mitten i bild 1-3, exempel 7.4) har fått problem med att få en 
skruv att fästa varför Tony (t v i bild 1-3) hjälper honom genom att visa ett 
knep där han hamrar fast en komponent i väggen. Medan Tony hamrar 
försäkrar han att hans knep brukar gå bra på rad 01-04 och ger argument 
till varför knepet är befogat. Medan detta pågår anländer Bertil från ett 
annat rum (se figur 7 och bild 1 i exemplet nedan), han går fram till Tony 
och Christian och ställer sig bakom Christian och tittar på (se bild 1-3). 
Bertil visar en tydlig uppmärksamhet mot vad Tony gör genom att sträcka 
på sig och luta sig vilket skapar bättre förutsättningar för att han skall 
kunna se vad som händer (bild 3). 
 

 
Figur 7. Skiss över en av lokalerna i vandrarhemmet och deltagarnas posi-
tioner i början av exemplet 
 

(7.4) SP1511000444 Har inget att göra 

Tony hjälper Christian med att få en skruv att fästa. 

01 Ton:  I många fall1brukare (gå rätt så bra) 
02       (3.02) ((Ton hamrar)) 
 

  
1 Ber (längst t h)... 2 går mot Ton och Chr... 3 och tittar på 
 
03 Ton:  Annars3kommer man fram med sladd å allt möjligt de e  
04       bara ett bökeri. 
05       (2.0) ((Ton hamrar)) 
06 Ton:  >Så. 
07       (1.0) ((Ton lägger ifrån sig verktyg/ger till Chr)) 
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4 När Ton blir klar går Ber...5 Tony följer efter 
 
08 Ton:  Ja*(.)4sho:t, 
   Ber     *((börjar gå))-> 
09       (0.2)@ 
   Ton        @((börjar gå))-> 
10 Chr:  ○Tackh 
11       (1.8)*(0.2) 
   Ber ->     *((stannar, blick mot Ton)) 
12 Ber:  [(du ska   ) 
13 Ton:  [Nu5ska vi se här igen@hade du inge å göra¿ 
   Ton ->                      @((stannar, handen mot hakan)) 
14 Ber:  Nej, 
15 Ton:  Inte någe. 
16       (3.0)((Ton och Ber rör sig till annat rum)) 
17 Ton:  (     ) 
18 Ber:  Mats hade ett(.)eh uttag,>Inne hos sig,< 
19       (0.8) 
20 Ton:  Jaha ja just de¿  
 
 

Tonys yttrande på rad 06 i kombination med att han vänder sig från väg-
gen och lägger ifrån sig de verktyg han använt skapar projektioner om att 
aktiviteten är på väg att avslutas. Tonys yttrande på rad 08 kan vara riktat 
mot Bertil och ger honom då klartecken att tala. Bertils tidigare handlande, 
att ställa sig och titta på under tystnad, framträder därmed som att han har 
befunnit sig i kö i väntan på Tonys uppmärksamhet. Nästa deltagare som 
yttrar sig efter Tonys klartecken är dock Christer på rad 10. Mondada 
(2006a) har visat hur aktiviteter avslutas genom ett gemensamt arbete del-
tagare sinsemellan som bygger på möjliga projiceringar utifrån hur multi-
modala resurser hanteras i skiftande kontextuella konfigurationer. Chris-
ters yttrande utgör hans del i att avsluta den aktivitet som han och Tony 
har utfört. Bertil, å andra sidan, har börjat initiera en ny aktivitet, som 
Tony riktar sig mot med yttrandet på rad 08. Bertil svarar inte verbalt på 
detta, men börjar gå i riktning mot kameran (se bild 4-5). Broth & Mon-
dada (u u) har studerat praktiken att ’gå iväg’ som ett sätt att avsluta akti-
viteter och de har visat hur nära förbundet tal och förflyttning är i samtal 
(Broth & Lundström u u, har också analyserat hur steg i riktning bort från 
en aktivitet på en plats projicerar avslut). De har visat att initierad förflytt-
ning inte är en effekt av ett avslut utan snarare utgör en aktiv resurs i att 
åstadkomma avslutet. En resurs som orkestreras tillsammans med andra 
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multimodala medel och de andra deltagarna. Genom att börja gå bort från 
platsen som hängde ihop med den tidigare aktiviteten bidrar även Bertil till 
ett avslut av den, inte minst som denna rörelse besvaras av Tony som också 
börjar gå i samma riktning. Bertil har därmed fått Tony att ytterligare un-
derstryka att den tidigare aktiviteten är avslutad. När de rör sig bort från 
platsen löses den tidigare konfigurationen upp. Förflyttningen gör också så 
att Christian och verktygen hamnar utanför det interaktionella utrymmet 
mellan Tony och Bertil. Under tystnaden innan Bertil tar ordet har Tony 
och Bertil gått mot rummets centrum, närmre kameran (rad 09-11). Bertil 
har legat steget före Tony i detta och Bertils rörelse leder Tony till en plats 
där de kan etablera ett gemensamt samtalsgolv med minimal anknytning 
till Bertils aktivitet. Tony har flera andra riktningar fria för förflyttning (se 
figur 7), men hamnar nu med ryggen mot Christer vilket skapar en tydlig 
gräns. Förflyttningen har först bidragit till att avsluta en tidigare aktivitet, 
men övergår nu i en koordinerad rörelse för att etablera en punkt för den 
nya aktiviteten att fortsätta. Strax innan Bertil (och Tony) börjar tala på 
rad 12 (och 13) stannar Bertil (rad 11) och riktar blicken mot Tony. Ge-
nom koordinerad förflyttning och initiativ till ögonkontakt skapar Bertil 
förutsättningar för hans och Tonys samtal att fortsätta, men på en annan 
plats och i en annan konfiguration än när Tony först gav Bertil klartecken 
att tala. Bertils handlande kan relateras till Mondadas (2009) studier av 
hur gående deltagare med hjälp av anpassade rörelser och blickar skapar 
en utgångspunkt, ett origo, för ett samtal. Detta arbete lägger grunden för 
och står i relation till den verbala delen av initieringen av nya samtal. Broth 
& Mondada (u u) har visat hur praktiken att ’gå iväg’ utöver avslut också 
kan användas i övergångar mellan aktiviteter. Bertils handlande kan be-
skrivas som att han har dragit ut på samtalets fortsättning till dess att han 
och Tony befinner sig i en gynnsammare utgångspunkt, med positioner 
som tydligt kontrasterar från den tidigare aktiviteten och utan fysiska hin-
der i samtalsutrymmet (andra deltagare eller verktyg).  

När Tony och Bertil börjar tala samtidigt i överlapp på rad 12 och 13 
visar detta en gemensam orientering mot att en lämplig utgångspunkt, eller 
ett origo, nu har etablerats och den nya aktiviteten kan fortsättas. I sam-
band med sitt yttrande på rad 13 för Tony handen till hakan i en gest som 
visar honom som ’funderande’, vilket förtydligar att Tony nu deltar i Ber-
tils aktivitet (Tony gör en kognitiv aktivitet som en social handling, jfr 
Hopper 2005, Schegloff 1991). Med ett frågeformat yttrande om vad Ber-
tils ärende är gör Tony ett antagande/konstaterande om att Bertil saknar en 
arbetsuppgift. Bertils svar på rad 14 ger Tony rätt. I samband med att 
Tony åter konstaterar detta faktum vänder sig deltagarna och rör sig mot 



168 I FREDRIK LUNDSTRÖM  Spänning och motstånd 
 

det rum Bertil vid exemplets början kom ifrån vilket manifesterar att Tony 
hjälper Bertil. 

Exemplet har visat hur deltagarna organiserar en övergång mellan olika 
aktiviteter med hjälp av förflyttning, tal, artefakter (Tony lägger ifrån sig 
verktygen) och gester. När Bertil placerar sig som åskådare stör han aktivi-
teten Tony först är inbegripen i minimalt. Genom köbildningen organiseras 
eller ordnas Bertils ärende sekvensiellt mot det Tony först gör tillsammans 
med Christer. Bertils beteende präglas av timing mot och minimal interfe-
rens med det Tony först gör tillsammans med Christian. Genom att förflyt-
ta sig istället för att verbalt svara direkt på Tonys klartecken för Bertil att 
tala vid övergången mellan aktiviteterna skapas dels ett tydligt avslut av 
den tidigare aktiviteten, dels tas den nya aktiviteten till en plats där det 
råder gynnsammare förutsättningar att fortsätta på den. Den nya aktivite-
ten blir därmed särskiljd från den tidigare och Tony och Bertil har inga 
fysiska hinder mellan sig när de talar. Ytterligare aspekter om vikten av att 
särskilja aktiviteter från varandra kommer att belysas med nästa exempel. 
Dessa hänger ihop med att det är nödvändigt för eleverna att säkerställa 
sin köplats och Tonys deltagande i deras initierade aktivitet. Om inte detta 
görs finns en risk för att Tonys uppmärksamhet går förlorad. 

7.4 Att etablera en köplats efter skiftande förutsättningar 
Elever kan alltså ställa sig i kö om att få Tonys uppmärksamhet, men det 
är inte säkert att en elev i kö blir nästa person att få hjälp eller att Tony 
har uppfattat deras förfrågningar. Exemplet som följer kommer att visa ett 
fall där en elev som gör ett arbete för att etablera en köplats först inte 
lyckas få Tonys uppmärksamhet. Eleven återupprepar då sin förfrågning, 
eller måste hålla den aktuell, på ett sätt som anpassas efter skiftande förut-
sättningar och som visar en orientering mot en konkurrenssituation elever-
na emellan. Henrik arbetar med ett eluttag i en vägg och en bit bort befin-
ner sig Yngve och Tony (se figur 8). Yngve står på en stege och Tony är i 
färd med att hjälpa honom vid exemplets början. Henriks yttrande på rad 
01 visar att han stöter på problem i arbetet.  
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Figur 8. Skiss över lokalen och deltagarnas positioner vid exemplets början 

(7.5) SP 15110002 Det fastnar inte 

Tony har hjälpt Yngve som utför en uppgift i en taklucka.  

01 Hen:  Va fan ere här 
02 Ton:  Akta såru inte får me taket (där), 
03 Yng:  .pthuh en jävla bra bit (där). 
04 Hen:  [Tony, det fastnar inte, 
05 Yng:  [(    ) 
06 Ton:  [Aha han sitter i(breda-va sitter den däri skick troru) 
07 Yng:  Nej (    klammer), 
08 Ton:  Skruvpenner1¿ 
09 Yng:  Näej (.)spik. 
10       (0.2) 
 

 
1 Hen (t v) vänd åt Ton (t h) som hjälper Yng (mitten) 

  
 
11 Ton:  Jaja me clips ja. 
12 Yng:  Hm¿ 
13       (*0.2) 
   Ton    *((börjar gå)) 
 

 
2 Ton går...      3 stannar till...     4 tittar åt sidan... 
 
14 Ton:  Jaha så de kan2-förmodligen brukar de bara3gå å dra då, 
15       (0.24) 
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5 Ton fortsätter gå 6 Hen kallar på Ton 7 Ton vänder mot Yng 
 
16 Yng:  Ja ja[(de kan) 
17 Ton:       [Men du får koppla ur han i andra ändan. 
18 Yng:  M5¿ 
19 Hen:  Hörrö tony det fastnar inte6, 
20 Ton:  Näej de BEHÖVER DU inte göra7.  
21       (0.6) 

 
På rad 04 bryter Henrik in i talet mellan Yngve och Tony med ett yttrande 
som påkallar Tonys uppmärksamhet. Henrik ber om hjälp genom att ge 
information om vilket problem han har stött på. Henrik talar i överlapp 
med både Yngve och Tony på rad 04 till 06. Tony och Yngve fortsätter 
dock att tala till varandra utan att uppmärksamma Henrik. Bild 1 (från rad 
08) visar att Henrik nu har vänt sig om och riktar blicken mot Tony som i 
sin tur står med kroppen och blicken orienterad mot takluckan där Yngve 
arbetat. I samband med den första delen av yttrandet på rad 14 går Tony 
mot Henrik (rörelsen initieras redan under tystnaden på rad 13). Detta 
projicerar ett möjligt avslut av Tony och Yngves gemensamma aktivitet. 
Tony stannar dock efter ett avbrott i sitt tal och riktar åter kroppen och 
blicken mot takluckan (se bild 3). Omständigheterna har därmed skiftat 
där avslutet avbrutits. Mondada (2006a) har visat att avslut inte är statiska 
företeelser utan förutsättningarna kring dem kan hela tiden skifta. Ett av-
slut kan komma att avbrytas så att en tidigare aktivitet fortsätts, vilket kan 
ske stegvis i flera omgångar. Avslut är därmed en pågående förhandling 
mellan deltagarna som hela tiden måste orientera sig mot dess skiftande 
status. Under pausen på rad 15 vänder Tony blicken kort mot Henrik (bild 
4). Både rörelsen och Tonys blick är tecken på att Tony har uppfattat Hen-
riks förfrågan om hjälp och att en köplats är etablerad. Samtidigt finns 
projektioner om att ett avslut är på väg att genomföras i detta läge i samta-
let. Ingen av de andra deltagarna talar då och Tony och Yngve verkar ha 
kommit fram till en konsensus sinsemellan där yttrandena på rad 11 och 
12 rymmer lexikala element som visar medhåll (ja – hm). Henriks tystnad 
visar att han är orienterad mot att han nu står på tur att få hjälp av Tony. 

Den tidigare aktiviteten mellan Yngve och Tony byggs kort ut igen med 
fortsatt tal mellan dem på rad 16 till 18 varpå Tony börjar gå i riktning 
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bort från Yngve. Detta återetablerar avslutet, men det visar sig att Tony 
går i riktning mot en dörröppning som finns till höger om honom (se skiss i 
figur 8 och bild 5) och inte i riktning mot Henrik. Förväntningar på att 
Tony ska hjälpa Henrik härnäst verkar alltså inte infrias. Henrik har, när 
han syns i bild, stått still med blicken riktad mot Tony (bild 5). Henrik 
upprepar i linje med vad som nu sker sin förfrågan om hjälp på rad 19. 
Han återanvänder i stort den tidigare formuleringen och kombinerar detta 
med att rikta blicken ned mot de artefakter han arbetar med, en dosa och 
en skruvdragare (bild 6). Talet i kombination med kroppshållningen, blick-
en och artefakterna skapar en kontextuell konfiguration (Goodwin 2000) 
som förtydligar eller pekar mot det problem han behöver hjälp med och 
bjuder in Tony till ett gemensamt samtalsgolv orienterat mot detta. Hen-
riks handlande kan jämföras med Viktors i exempel 7.3. Hans position 
skapar en möjlighet till en L-formation (Kendon 1990) med ett gemensamt 
uppmärksamhetsfokus på dosan och skruvdragaren om Tony skulle ställa 
sig bredvid honom. Samtidigt som detta öppnar upp utrymmet där Henrik 
arbetar (jämför med bild 10 i exempel 7.6, nedan) skulle det innebära att 
Tony vänder ryggen mot Yngve om han intar platsen. Detta utgör en orien-
tering mot konkurrens gentemot Yngve om Tonys uppmärksamhet där 
Henrik anpassar sig efter det flera gånger avbrutna avslutet. Detta kan ses i 
relation till det förra exemplet där Bertil förde Tony till en position skiljd 
från en tidigare aktivitet så att Tony hamnade med ryggen mot den elev 
han precis hjälpt. 

Avslutet avbryts igen när Tony på rad 20 börjar tala med starkare röst 
och åter vänder sig mot Yngve. Yttrandet utgör en negation av vad Tony 
sagt på rad 17 och en korrigering av den tidigare instruktionen genomförs 
därmed. Hans beteende framställer honom som att han kommit på sig själv 
med att ha sagt något felaktigt eller bristfälligt. Henrik riktar då blicken 
mot Tony (se bild 7).  

 

(7.6) SP 15110002 Det fastnar inte, forts. 

 
8 Ton pekar... 9 går mot Yng 
 
22 Yng:  Nej, 
23 Ton:  Eö:::h där8i den ändan behöver du inte koppla ur han. 
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24       (0.8) 
25 Ton:  Han ska- han ska anslutas på ett eller annat sätt ska  
26       han anslutas [( ), 
27 Yng:               [Då måste ja dra han därifrån9. 
28       (0.8) 
 

 
10 Hen vänder sig 11 Ton gåt mot Hen... 12 börjar hjälpa honom 
 
29 Yng:  (Då)gör ja de10(   ). 
30 Hen:  Hörrö de fastnar in11te¿ 
31 Ton:  ↑GÖR E INTE DE::::h12¿ 
32 Hen:  Ne:j, 
33 Ton:  De va OTU:r¿ (0.2)↓Då tar du en längre skruv ( ), 

 
På rad 23-26 ger Tony information som förtydligar vad han menar ac-
kompanjerat av pekande, medan Henrik står i en avvaktande position med 
blicken riktad åt det håll Tony pekar (se bild 8). Tony rör sig därefter mot 
Yngve (bild 9) och de fortsätter reda ut situationen vilket leder till att Yng-
ve börjar flytta stegen mot en annan lucka i taket, närmre det bortersta 
fönstret från kameran sett (se bild 11). Tonys rörelse fram och tillbaka 
visar att avslutet flera gånger avbrutits och att aktiviteten med Yngve har 
byggts ut stegvis i omgångar (jfr Mondada 2006a). Henrik orienterar sig 
mot aktivitetens och avslutets skiftande status genom att åter vända sig 
mot sin arbetsyta (bild 10). Ett förhållande har uppstått där Henrik hela 
tiden gör nya försök att initiera sin fråga om hjälp så fort ett avslut i aktivi-
teten mellan Yngve och Tony börjar projiceras. På detta sätt hålls Henriks 
bud om uppmärksamhet hela tiden aktuellt. Henriks handlande utgör en 
balansgång mellan att följa de principer som som annars råder när elever 
ber om lärarens uppmärksamhet på ett sätt som stör minimalt, samtidigt 
som de måste vara ’på hugget’ med att genomföra sitt initiativ. Henrik 
behöver återupprepa sin förfrågan så fort förutsättningar för en möjlig 
övergång visar sig i samtalet, annars kan han förlora sin köplats. Med sin 
kroppsliga position skapar Henrik förutsättningar som säkrar Tonys delta-
gande om läraren skulle gå in i den formation Henrik inbjuder till, efter-
som ett samtalsutrymme som är så avskiljt från de andra deltagarna som 
möjligt skulle skapas. Henriks beteende fortsätter på samma sätt i det föl-
jande, när han till sist lyckas etablera kontakt med Tony. 

Efter yttrandet på rad 29 gör Henrik ett nytt försök och upprepar sin 
förfrågan för tredje gången med en återanvänd formulering (rad 30). Mot 
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slutet av yttrandet kan Tony ses gå mot Henrik på bild 11. När Tony när-
mar sig intar Henrik en position som liknar den i bild 6 (rad 19, exempel 
7.5). Vinkeln Henrik står i är emellertid anpassad efter det håll Tony 
kommer från denna gång och var Yngve nu befinner sig (bild 12, på bilden 
syns inte Yngve som har flyttat sig längre bort – se bild 11 där han är på 
väg). På bilderna kan det ses genom att Henrik på bild 12 står med höger 
armbåge mer riktad direkt mot väggen på Henriks högra sida än i bild 6. 
På detta vis skapas en inbjudan in till en formation där Tony vänder ryg-
gen mot Yngve. 

På rad 31 börjar Tony tala med tydligt förhöjt tonläge och starkare 
röst, med ett utdraget sista ord. Det inledande talet på rad 33 markeras 
med en liknande prosodi som i föregående yttrande och starkare röstvolym 
under uttalandet av otur. Tony visar därmed förhöjd uppmärksamhet 
gentemot Henriks problem som en kompensation för att de tidigare försö-
ken att få hjälp inte hörsammades (en annan möjlighet är att Tonys hand-
lande hänger ihop med något Henrik gör när han inte syns i bild). Efter det 
särskilt markerade talet återgår Tony till normalt tonläge och instruerar 
Henrik genom att ge ett förslag till vad han kan göra. 

Henrik har använt en rad olika resurser för att flera gånger upprepa sin 
förfrågan om hjälp och på det viset hålla den aktuell. Resurserna utgörs av 
blick, kroppslig positionering, bruk av artefakter och verbala medel som är 
reflexivt konfigurerade och anpassade efter det Tony gör och den andra 
elevens position i rummet. Det faktum att Henrik får vänta och att det i ett 
läge verkar som att Tony inte har uppfattat hans förfrågan visar att Tonys 
uppmärksamhet och deltagande måste säkerställas eftersom avslut av tidi-
gare aktiviter kan avbrytas. Tecken på en etablerad köplats är inte heller 
fullständigt säkra. Eleverna befinner sig därmed i en konkurrenssituation 
sinsemellan, vilket Henriks och i förra exemplet Bertils, handlande under-
stryker. Eleverna gör ett arbete för att etablera formationer som stänger av 
lärarens kommunikativa utrymme mot andra elever. 

7.5 Instruktioner– innehåll och etablerande av skolstrukturer 
En vanlig företeelse i den dynamiska miljön på byggena är att deltagarna 
ställs inför oförutsedda situationer eller att problem uppstår under arbetet. 
Oväntade komplikationer tillstöter, saker och ting går sönder och förhål-
landena kan vara sådana att verktyg, inlärda färdigheter eller etablerade 
rutiner inte räcker till för att genomföra ett arbete (jfr Karlsson 2006, s 54 
ff). En del av Tonys instruktioner är i samband med detta orienterade mot 
att hantera och påtala en flexibilitet som behövs i arbetet. Ett sätt att göra 
det är att lösa problematiska situationer på ett sätt som samtidigt förevisar 
olika yrkesknep i en repertoar som han har förvärvat utifrån sin erfarenhet 
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inom yrket. Själva byggenas miljö erbjuder kognitiva resurser där möjlighe-
ter ges för just denna typ av kunskaper att förevisas. 

I exemplet nedan skall deltagarna skjuta kabel genom ett längre rör – 
Tony visar då ett knep som går ut på att smörja flytande tvål på fjäderän-
darna som sitter på det verktyg som används vid proceduren. Detta mins-
kar friktionen i röret och det går att få kabeln att glida igenom lättare. 

(7.7) 03121510 Flytande tvål 

Martin har tilldelats uppgiften att dra kabel genom ett rör. 

28 Ton:  Egentligen skulle ru ha nån flytande tvål.(.)Har du  
29       flytande tvål¿ 
30 Mar:  N::je:Jh(.)[njä : : : eh (.) Njä:e:h, 
 
         ((34 rader utelämnade)) 
 
64 Mar:  Va fan ska vi hare där till, 
65 Ton:  (0.2)A den här haru bara[för att de (blir) så halt, 
66 ?:                            [(                        ) 
66       (0.4) 
67 Ton:  De blir så myckeh lättare å dra då, 
68       (0.2) 
68 ?:    Tony¿ 
69 Ton:  För de blir som halka de här vet du.Så de e bara å  
70       nästan bara hålla emot så drar han sej själv,  
71       (1.2) 
72(Ton:) Eller ere inte så¿ 
73 Mar:  [J o r å ¿ 
74 Ton:  [e h $heh 
75 Mar:  Ja:, 
76 Ton:  SÅ (DE) smörjer på sånt där krafs (.) på fjäderändan. 
77       (0.2) 

 
Knepet visar en kunskap som allmänt är användbar i olika situationer. I 
andra fall kan förevisningarna handla om en förmåga till att finna anpas-
sade kreativa lösningar efter specifikt rådande förutsättningar. I exemplet 
nedan saknas don för att skjuta kabel över ett innertak. Tony hämtar då en 
list som kabeln tejpas på och deltagarna kan framgångsrikt genomföra 
uppgiften. 

(7.8) 15111349 Nöden har ingen lag 

Johan arbetar med att dra kabel i ett takutrymme. 

01 Ton:  Här ere jättebra med röret för då kan man skjuta tre meter  
02       i stöten¿((Ton tittar ned ur hålet och bakåt)) 
03       (1.2) 
04 Ton:  Men va hjälper de om man inte har nån-(0.2)↑Jo ja har en 
05       list där (du),((Ton tar ett kliv ned från stegen, men  
         återvänder upp och kickar in i hålet igen)) 
06 Joh:  Va,      
07       (0.3) 
08 Ton:  Momento¿ 
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09       (3.0) ((Ton klättrar ned från stegen)) 
 
         ((Ca 13 rader utelämnade)) 
 
21       (7.0)((Ton närmar sig visslande med en list i handen)) 
22  /:   ha he ha 
23 Ton:  Nöden har ingen lag. 
24       (2.0)((Joh vänder sig om och rör sig mot Ton)) 
25 Ton:  Utan rör så tar man en list (va) äre inte så, 
26       (1.8)((Ton skickar upp listen i hålet)) 
27 Ton:  Om du knyter på på den där va? 
28 Joh:  (          ) 
29 Ton:  Då ere bara å dra. 

 
Dessa knep, eller förmågan till att flexibelt kunna finna lokala lösningar, 
handlar inte bara om kuriosa eller skämtsamheter på byggena. Det pekar 
mot grundläggande förutsättningar som kännetecknar arbetet i byggets 
dynamiska miljö. Tony uttrycker flera gånger att dessa inslag är typiska för 
yrket och också någonting som är positivt med det. I exemplet nedan har 
en elev haft problem med att skruva fast en dosa (skruven har inte fått 
fäste). Tony har därmed tagit över uppgiften och efter att ha provat flera 
olika knep lyckas han till sist lösa den. I samband med att han fäster dosan 
uttalar han kommentaren på rad 20. Tony påtalar det dynamiska, flexibla 
inslaget i yrket där flera alternativa vägar ibland måste prövas för att 
komma fram till målet. Detta understryks som ett positivt inslag på rad 24-
26. Tony kan med andra ord sägas förmedla och visa uppskattning för 
yrkets kreativa sida. På rad 29 ger han sedan en generell instruktion som 
har med säkerhetsaspekter att göra. En uppsättning regler, lagar och för-
ordningar finns till för att förhindra tillbud och måste följas. Hans yttrande 
förmedlar så både dimensioner av ansvar och frihet som ryms i yrkesutöv-
ningen. 

(7.9) 15110417 Det som är roligt med det elektriska 

Tony har provat olika sätt att få en skruv att fästa. 

20 Ton:  Egentligen ser ni ett typiskt elektrikerfall att man får 
21       lösa på olika sätth¿ 
22 Eri:  >Ja<(.)○hah:. 
23       (1.8) 
24 Ton:  (Så här) brukar alltid gå, (0.8) De ere en utav dom  
25       grejerna som e roligt med det elektriska att man kan göra 
26       de hur trevligt som helst, 
27       (0.6) 
28 Eri:  ÖBLÖBLBLBL¿ 
29 Ton:  Om man håller sig (inom) va lagen säger, 
30       (0.6) 
31 Eri:  M:. 
32 Ing:  Yu:p?    
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Tony utnyttjar också tillfällen på byggena till att presentera kunskaper på 
en generell nivå som i mindre grad ansluter till de direkta uppgifterna 
(kunskaperna kan därmed ses som mer abstrakta). Hans instruktioner 
övergår då till föreläsande aktivitet. Denna aktivitet föregås av ett arbete 
där en särskild plats skapas i rummet och samtalet. Dels införs en generell 
nivå och en hypotetisk ram i talet. Dels konfigureras deltagarstrukturen på 
ett sätt som motsvarar klassrummets institutionella strukturer. Efter att 
föreläsningen har genomförts görs ett arbete för att (åter)etablera de för-
hållanden som annars råder på byggena. 

I exemplet nedan befinner sig deltagarna i soprummet. Ludvig står på 
en stege och försöker skruva fast en dosa i taket. Bredvid honom står Erik 
och Tony med blicken riktad mot dosan (se figur 9 och bild 1 i exemplet). 
Ludvig har haft problem med att få fast skruven så arbetet drar ut på tiden. 
Tony börjar vissla en melodi medan de andra deltagarna är tysta på rad 
01.  

 

 
Figur 9. Skiss över soprummet och deltagarnas positioner vid utdra-
gets början 
(7.10) 15110000 PIR-lampor 

Deltagarna arbetar med att installera belysning i ett soprum. Ludvig skruvar fast en dosa 
i taket medan Tony och Erik tittar på. 

         ((inspelning börjar)) 
01 Ton:  (2.01) ((Ton visslar melodi)) 
 

      
1 Ton och Eri tittar på Lud  2 Ton går från Lud... 
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3 riktar blicken mot en punkt... 
 
02 Lud:  Nu borde re,[(nypa me-)] 
03 Ton:              [ja::(0.2) ]om man ba: får gäng så, (0.3) De e 
04       ju just de. 
05 Eri:  M:::vo::::::re::::u2:::[m:::::: 
06 Ton:                         [De ser ut som en (pi:r)lampor3(.) 
07       har ni hört talas om stirlamper,        
08 Eri:  PIRLAMper¿= 
09 Ton:  Ja¿4= 
10 Eri:  De va dom so:m e:h (0.8) deckare (ja) förstod. 
 

           
4 går mot punkt... 5 Ton stannar och börjar böja sig ned 
 

 
6 plockar upp något... 
 
11 Ton:  Ja just det. 
12 Eri:  Ja5, 
13 Ton:  Då e det så här¿ (0.2) Om man tittar på en sån  
14       här6pirlampa [(           ) 
15 Lud:               [(  ta bor   ) 

 
Efter Ludvigs och Tonys kommentarer om svårigheterna att få fast skruven 
utstöter Erik ett sjungande, lekfullt ljud på rad 05 (det återspeglar Tonys 
visslande) medan Tony vänder sig och börjar gå (bild 2). På rad 06 börjar 
han tala i överlapp mot slutet av Eriks ljudande. Tony riktar blicken mot 
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en punkt nära ena hörnet av lokalen (bild 3) och påtalar att något han ser 
liknar en PIR-lampa. PIR-lampor har en integrerad sensor som känner av 
rörelse och efter de signaler den registrerar slår av eller på ljuset. Tonys 
referens till ett föremål i lokalen visar att omgivningen kan fungera som en 
kognitiv resurs för honom, ett hjälpmedel i att inleda tal om ett särskilt 
ämne (Jfr Broth & Lundström u u om omgivningen som resurs i talet). 
Från att ha refererat till ett specifikt föremål som finns lokalt i rummet (rad 
06) följer Tony upp  med en fråga på rad 07. Föremålet har omtalats i 
pluralform. Detta gör att en mer allmän, generell och därmed abstrakt 
information efterfrågas. Frågan är formulerad som om det är tveksamt att 
de andra deltagarna känner till det han frågar om. Om de skulle göra det 
så förväntas de ha små eller inga kunskaper (har ni hört talas om) om lam-
porna. Detta skapar en asymmetri i samtalet, med uttryckta förväntningar 
på Erik och Ludvig som mindre kunniga än Tony. Frågan utgör också ett 
sätt att kontrollera hur stora de andra deltagarnas kunskaper på området 
är. Tony skapar med yttrandet en plats i samtalet med möjliga projektioner 
om att tal om lamporna kommer att följa.  

Erik svarar på frågan på rad 10 genom att jämföra PIR-lamporna med 
deckare (rörelsedetektorer). Hans svar har fördröjts sedan rad 08 genom en 
fråga om förtydligande och innehåller nu tvekljud, en paus och ett tillägg 
som markerar en viss osäkerhet (vad jag förstod, jfr med kunskapsasymme-
trier i klassrummet, avsnitt 2.5)30. Detta befäster den kunskapsasymmetri 
mellan Tony och Erik som började talas fram med Tonys fråga. Rörelsede-
tektorer installeras separat och kontrollerar belysningen via en styranord-
ning, så svaret är ganska vagt. Medan Erik svarar går Tony med bestämda 
steg mot den punkt han tidigare riktade blicken (bild 4). På rad 11 evalue-
rar Tony Eriks svar och ger honom rätt. Detta fullbordar en IRE-sekvens. 
IRE-sekvenser kan, som avsnitt 6.3 och 6.4 visat, användas för att 
(re)konfigurera deltagarstrukturer i klassrummet och återetablera traditio-
nella roller efter att de har lösts upp. Med IRE-sekvensen konfigureras 
alltså deltagarstrukturen efter en klassrumsmodell. Medan evalueringen 
görs stannar Tony och böjer sig ned mot det föremål han tidigare refererat 
till. Talet innan pausen i Tonys yttrande (då e de så här) på rad 13 projice-
rar att han kommer att tala under en längre tid i det som följer. Formule-
ringar av detta slag kan användas för att förändra den annars rådande 
turtagningen i samtal och ge en deltagare exklusivt tillträde till talutrym-
met under flera turer. Därmed skapas en plats för kommande föreläsande 

                                                      
30 Här kan Mondada 2011 jämföras där deltagare orienterar sig mot kunskaps-
diskrepanser som ett sätt att fortsätta bygga ut en aktivitet. 
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aktivitet i Tonys tal. Ett tecken på att denna resurs är verksam utgörs av 
att ingen av de andra deltagarna talar under pausen i Tonys yttrande. Pau-
sen utgör en möjlig turbytesplats och Tony inleder nästa turkonstruktions-
enhet i lugnt tempo, det visar förväntningar från Tonys sida att han kom-
mer att få fortsätta tala ostört. 

Formuleringen, om man tittar på en sån här pirlampa, skapar liknande 
projektioner som vid yttrandets inledning, det vill säga att mer tal om lam-
pan skall följa. Talet markerar att en lampa kommer att stå som ett exem-
pel för många lampor. Det är alltså någonting generellt Tony kommer att 
ta upp och han kan med detta sägas konstruera en abstrakt kategori eller 
referens i sitt tal – PIR-lampor i största allmänhet. Talet målar också upp 
en hypotetisk situation vilket ytterligare markerar att Tony är i färd med 
att leverera abstrakta kunskaper. Tonys tal kan med andra ord beskrivas 
som att det skapar en hypotetisk dimension i anslutning till det som fak-
tiskt sker. Medan han talar böjer han sig ned (bild 5-6) och plockar upp 
föremålet, en lampkåpa (kan ses i bild 8, exempel 7.11).  

Tony har fram tills dess att han böjer sig ned framgångsrikt etablerat ett 
fokus på ett specifikt ämne, som markerats som generellt och abstrakt. 
Han har fått särskilt tillträde till talutrymmet och dessutom med hjälp av 
en IRE-sekvens konfigurerat gruppen till en deltagarstruktur som kan jäm-
föras med klassrummets traditionella strukturer. Ett element i detta är en 
etablerad kunskapsasymmetri mellan honom själv och de andra deltagarna. 
Rumsligt har han också först markerat en punkt i lokalen med blicken mot 
den, indexerande tal och förflyttning mot denna punkt (jfr Broth & Lund-
ström u u om hur deltagare konstruerar olika platsers funktioner i relation 
till det som sker i samtalet). Nu har Tony ställt sig på platsen och är i färd 
med att presentera det föremål han talat om på ett sätt som har förvandlat 
det till ett undervisningsobjekt (jfr Hindmarsh & Heath 2003 om hur ob-
jekt inte bara refereras till i samtal, utan dras in i en förkroppsligad diskurs 
av deltagare och hur dessa objekt kan växla mellan att utgöra ämnet för 
och en resurs i talet). Tony har skapat en scen, en abstrakt dimension i 
samtalet, talutrymme till att genomföra föreläsande aktivitet på, samt en 
pedagogisk artefakt. Han har med andra ord etablerat klassrummets 
grundläggande komponenter i en lokal som annars är avsedd för att slänga 
sopor. Värdet av att ha en etablerad scen för den pedagogiska aktiviteten 
framträder när Tony tillfälligt lämnar den och böjer sig ned – detta medför 
ett tillfälle för de andra deltagarna som börjar tala i överlapp på rad 15 
och 16 (sista raden i utdrag 7.11 nedan, jfr Lundström 2010, som har skri-
vit om när läraren lämnar scenen i klassrummet, till exempel för att vända 
sig för att skriva på tavlan). 
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(7.11) 15110000 PIR-lampor, forts. 
16 Eri:                   [Kan man inte- DE E väl en sån man borde  
17       ha HÄR7inne¿ 
18 Ton:  Jao jag tycker det,(.) Då har man ene:h8 som man ser att  
19       de e ett mönster härunder, 
 

  
7 tar upp en lampkåpa... 8 håller upp kåpan, pekar... 
 

 
9 sänker den... 
 
20 Eri:  M:¿ 
21 Ton:  å där så sitter den där givaren som känner av (.) att de-  
22       nu kommer re nån [ in här å (    )] 
23 Eri:                   [(Int ens de) (.)]men då behöver man inte  
24       ha en sån där då, 
25 Ton:  Näe pre9cis, 
26 Eri:  Näe ○okej, 
27       (0.2) 
28 Ton:  Nu [kostar ju dom kanske::h en=  
39 ?:       [hjälp 
30 Ton:  = tvåhundrafemti tre10hundra spänn. 
 

 
10 lägger tillbaka den, Eri rört sig fram 11 Ton pekar...  
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12 rör sig tillbaka 
 
31       (0.4) 
32 Ton:  Men de skulle ni ha därnere11vie-(0.2)Vid slalombacken¿  
33       [(    ) 
34 Eri:  [De e inte mång- asså de e inte myckeh (0.2) 
35 Ton:  ↓De e inte mycke pengar [ändå asså] 
36 Eri:                          [NÄE ASSÅ ]för de-(.) för  
37       användningen [(då så klart) 
38                    [Näej.(0.8) Utan de sker ju allting  
39       automatiskt då så12[de e jättebra, 
 

Erik lyckas ta över samtalsutrymmet genom att efter ett avbrott i sitt tal 
fortsätta med förhöjd röststyrka (rad 16-17). Eriks yttrande jämnar ut den 
tidigare etablerade kunskapsasymmetrin mellan honom själv och Tony 
eftersom det visar att Erik har tillräckligt stora kunskaper om lamporna för 
att förstå att de lämpar sig bättre än den utrustning de nu installerar. Ytt-
randet anknyter till en konkret, lokal nivå som har att göra med platsen de 
är på och arbetet som beställts till den. Detta kontrasterar mot de tidigare 
inslagen av abstraktion och generalitet i Tonys tal. Den orientering bland 
eleverna som tidigare beskrivits där egen yrkeskompetens framhävs kan 
här fungera som ett hinder för Tony att etablera de strukturer som krävs 
för den föreläsande aktiviteten. 

 Tony ger på rad 18 medhåll till Eriks yttrande och återgår efter det till 
att föreläsa. Föreläsningen pågår till rad 22 (med undantag för återkopp-
ling från Erik på rad 20 som visar att han är uppmärksam och fullföljer 
skapade förväntningar på honom som publik). Medan Tony talar håller 
han upp lampkåpan i ena handen och använder den andra handen för att 
peka eller att utföra illustrerande gester (se bild 8). Tonys tal förflyter nu i 
en rytm som är typisk för föreläsande aktivitet (yttrandet fortsätter över 
flera turer, små bitar av information läggs till varandra i s k babysteg, se 
Arminen 2005, kap 5). En klassrumsliknande situation och en pedagogisk 
cykel (Arminen 2005, kap 5) kan här ses tydligt etablerad. En skillnad från 
klassrummets rumsliga komposition (när Tony står vid tavlan, en kateder) 
är emellertid att Tony nu står med sidan mot de andra deltagarna istället 
för vänd mot dem. Karl (kameramannen) kan därmed också se vad Tony 
gör och blir en del av publiken (Tony inbegriper inte Karl i publiken på 
samma sätt i klassrummet). 
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På rad 23-24 visar Eriks yttrande att en pedagogisk poäng i Tonys 
handlande har snappats upp (vilket står i relation till föreläsningens ATS-
struktur). Yttrandet visar en insikt om att en extern komponent inte be-
hövs installeras om en PIR-lampa används. Erik pekar i samband med 
uttalandet av ordet där mot en detektor som är monterad i hörnet bakom 
Tony (se bild 9). På rad 25 och 26 visar deltagarna en etablerad gemensam 
förståelse genom att använda ordet näe i kombination med medhållande 
element (jfr Mondada 2011, som visar hur förståelse framträder i samtal 
som ett gemensamt arbete mellan deltagarna). I samband med detta sänker 
Tony lampkåpan vilket tar den ur fokus (bild 9). Rörelsen visar en orien-
tering mot att syftet med det pedagogiska projektet är uppfyllt och att 
Tony nu börjar montera ned den föreläsnings/klassrumsstruktur som har 
etablerats.  

Tony fortsätter ge information om vad lamporna kostar medan han 
lägger tillbaka lampkåpan på sin plats (rad 28-30). Medan Tony talar på 
rad 30 har Erik börjat gå mot Tony (se bild 10). Tony har i detta skede 
fört lampkåpan ytterligare ur fokus och vänt sig/börjat böja sig mot golvet 
för att lägga ner den. Tonys tal om pris, liksom benämningen som an-
vänds, spänn, har en vardaglig valör och ämnet i sig pekar mot en avaka-
demisering av situationen. Tal om kostnader är mer yrkesrelaterat och 
jordnära än de tidigare ämnesmässiga, teoretiska inslagen (jämför avsnitt 
6.5).  

Det faktum att Erik håller händerna i fickorna understryker i för-
kroppsligad form den vardagliga valören i samtalet. När han närmar sig 
Tony utjämnar det minskade fysiska avståndet mellan dem vidare tidigare 
asymmetriska strukturer som etablerats. Deltagarna framträder som mer 
jämlika. Med Johan bakom sig och Erik själv ansikte mot ansikte med 
Tony blir den rumsliga deltagarkonfigurationen mindre klassrumslik. På 
rad 32 har Tony under den tidigare tystnaden (rad 31) lagt ned lampkåpan 
och medan han talar återgår han till upprätt position. Mer arbete görs som 
återför samtalet till dess ursprungliga läge genom att Tony anknyter till en 
mer lokal och konkret arbetsrelaterad nivå. Denna framträder när han ger 
ett förslag om att lamporna skulle kunna användas på ett annat bygge 
(slalombacken). Yttrandet speglar Eriks tidigare yttrande på rad 16-17 och 
Tony anknyter med detta till Eriks tidigare handling som genom sina loka-
la, konkreta inslag kunde ses som ett upplösande element av de strukturer 
som då var på väg att etableras. Genom att Tony nu bygger vidare på Eriks 
tidigare yttrande framträder en mer jämlik position mellan dem. I samband 
med att Tony uttalar ordet därnere pekar han mot Erik (se bild 11) och 
framställer Erik som förknippad med den plats Tony talar om. Med detta 
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görs Erik delaktig i en yrkesmässig- eller yrkesrollsrelaterad aktivitet där de 
bedömer arbeten som utförs (se avsnitt 7.1 ovan). 

I det som följer visar Tonys och Eriks tal flera tecken på uttryckt sam-
förstånd, att deltagarna delar samma åsikt, som går ut på att kostnaden 
trots allt inte är så stor för lampornas funktion. Elementen de e inte mycke, 
näe, och asså återanvänds talarna sinsemellan i delvis överlappande tal (rad 
34-39 vilket visar att deltagarna är orienterade mot att inta samma posi-
tion och dela de värderingar som görs (jfr Pomerantz 1984). En fullständig 
upplösning av föreläsningens asymmetrier och strukturer är manifesterad – 
liksom en etablering av roller och strukturer som annars råder på byggena. 
Detta understryks av att Tony stoppar händerna i fickorna, vilket speglar 
Eriks kroppsliga hållning, och att Tony går bort från den tidigare föreläs-
ningens scen (bild 12, Tonys gående projicerar också ett avslut). 

Exemplet har visat det arbete Tony gör för att etablera och sedan lösa 
upp strukturer invokerade från klassrummet för att kunna genomföra före-
läsande aktivitet och därefter återetablera annars rådande förhållanden på 
byggena. Med det arbete som görs framträder alla de inslag och förvänt-
ningar som finns i klassrummet och som skapar gynnsamma förutsättning-
ar för en viss typ av samtal. Institutionella strukturer, lokalernas utforming 
och inredning, artefakter och handlingar har redan på förhand en förvän-
tad pedagogisk status. I klassrummet kan föreläsande aktivitet eller samtal 
utifrån hypotetiska situationer, på generella, abstrakta nivåer påbörjas med 
en mindre grad av det förarbete som visats i exemplet ovan. Deltagarnas 
och verksamhetens koppling till klassrummet framträder också i exemplet i 
och med att strukturer invokeras från deras gemensamma miljö. 

Kopplingen till skolan kan också visa sig mer explicit i form av själva 
ämnet i samtal. Att tala om skolverksamheten på byggena kan importera 
strukturer från den miljön, vilket följande exempel kommer att visa. I ex-
emplet jobbar Tony i en kopplingsstation. Eleverna Gustav och Bertil står 
bredvid honom och de har fram till exemplets början anknutit till skol-
verksamheten och provresultat i sitt tal. Bertil fick ett bra resultat på pro-
vet de talar om, medan Gustav presterade sämre. 
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(7.12) 1911 1523 Lyssnat ganska bra 

Tony jobbar i en kopplingsstation medan två elever tittar på. Deltagarna har diskuterat 
provresultat och stötar. 

 
01 Gus:  Hörrö Tony va hade re däre värdeth (.) eh cmo eller  
02       vare va, 
03 Ton:  [(   )  
04 Gus:  [Trettitvå. Va vare för nåt¿ 
05 Ber:  [Då had(erui)th.            Då betydere att jag [HÖR  
06       ganska bra ändå, 
07 Ton:                                               [Co värde¿ 
08 Gus:  Va? 
09       (0.2) 
10 Ton:  Kopvärde¿ 
11       (0.2) 
12 Gus:  Kop värde¿ 
13 Ton:  Ja,(0.2) De har vi snacka om på lektionen, 
14 Ber:  Tony, 
15 Gus:  Näe::j (.) ja¿ (0.2)[(>De har ni<säkert-)] 
16 Ton:                      [  C o p  v ä r d e  ]de e re där  
17       värdet som (0.2) som:eh>nu ska vi se< vad som händer¿ 
18 Gus:  [(     ) 
19 Ton:  [De e hur myckeh bättre effekt du får, 
20       verkningsgraden>kan man säga<, 
21       (0.2) 
22 Ber:  [Tony, 
23 Ton:  [På en värmepump, 
24 Ber:  Jag har nog lyssna ganska bra ändå (0.2) för jag hade  
25       inte pluggat så jävla myckeh innan¿[Ingenting alltså, 
26 Ton:                                     [Åde ståru å säger¿ 
27       (0.8) 
28 Ton:  Å de ståru å säger¿ 
29 Ber:  Jamen de e väl bra dåeh- då tyder re på att man ha:r  
30       fan heh(.) 
31 Ton:  [ja haja nånting¿ 
32 Ber:  [Ja trodde inte ja liksom man ha- man hör ju va han  
33       säger  men man får inte in de i hjärnan sen, (.)  
34       >känns de som<, 
35 Ber:  [Ja fi- 
36 Gus:  [Ja lyssnar inte men ja pluggar inte heller, 
37       (0.8) 
38 Ber:  De va >där ru fick<[så jävla bra då. 
39 Ton:                     [m(h) hu(h) hu(h) hu(h), 
40       (2.0) 
 

Från rad 01 till 12 förs begreppet Kop-värde in i samtalet. Det fanns med i 
ett tidigare prov. Bertils yttrande på rad 05-06 visar en orientering mot att 
erhålla bekräftelse på sina lyssnarfärdigheter. På rad 13 upplyser Tony om 
att Kop-värdet har tagits upp på lektionerna vilket implicerar att eleverna 
inte har varit uppmärksamma. Gustavs yttrande på rad 15 visar att Tonys 
implikation är riktig -  han har inte uppfattat genomgången på lektionen 
och medger detta. På rad 16 till 20 reder Tony ut vad begreppet är – han 
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gör ett pedagogiskt arbete där han nyttjar tillfället till att komplettera 
klassrumssamtalen. På rad 24-25 tar Bertil över samtalsutrymmet efter 
flera tidigare försök (på rad 14 och 22) och hans yttrande visar en orienter-
ing mot att erhålla bekräftelse på sin lyssnarinsats snarare än att få till 
stånd föreläsande aktivitet om Kop-värdet. Den tillagda informationen om 
att han inte pluggat så mycket framhäver hans goda minne eller förmåga 
att snappa upp kunskaper under föreläsningarna. Detta strider dock mot 
en grundläggande norm som hänger ihop med skolan – att elever förväntas 
studera inför prov. Tonys läraridentitet framträder när han visar sig om-
hulda denna norm, eller värdering, och sanktionerar på rad 26 Bertils 
handlande med en tillsägelse. Yttrandet har en anklagande innebörd och är 
markerat med starkare röstvolym och prosodi. Att ingen talar under tyst-
naden på rad 27 vittnar om dispreferens (Pomerantz 1984) och på rad 28 
upprepar Tony sitt yttrande, nu med ännu lite starkare röstvolym under 
inledningen av yttrandet. Bertils yttrande på rad 29-30 är ett försvar eller 
bemötande av det kritiska inslaget i Tonys tillsägelse. Svordomen speglar 
det skarpa i tillsägelsen och yttrandet pekar mot den positiva aspekten av 
det Bertil sagt – ett argument tar form som bygger på att han gjort bra 
ifrån sig på provet, trots att han inte studerat så mycket (eller ingenting). 
Han har därmed en god förmåga att tillgodogöra sig kunskaper som tas 
upp på lektionerna. Tony uttalar i överlapp med Bertils yttrande en förvän-
tad syntaktisk avslutning på rad 31 (se Lerner 1996) och ger därmed Bertil 
den tidigare sökta bekräftelsen. Bertil lägger till, också i överlapp på rad 
32(-34), att hans argumenterade goda förmåga var oväntad.  

Gustavs yttrande på rad 36 innebär en utmaning av traditionella skol-
värderingar. Värderingar som Tony framträder som förknippad med i och 
med hans tillsägelse till Bertil. Gustav återanvänder delar av Bertils tidigare 
tal (Ja lyssnar pluggar, rad 24),31 men gör om dessa så att Gustav fram-
ställs en elev som varken lyssnar eller studerar. Bertils yttrande på rad 38 
refererar till Gustavs sämre provresultat och visar att han intar en position 
som är förenlig med Tonys. Detta kan hänga ihop med att Gustavs återan-
vändning av delar ur Bertils tal kan uppfattas som ret gentemot Bertil. 
Bertils positionering visar att han tidigare inte varit i färd med att utmana 
traditionella skolvärderingar i samtalet,  utan försökt framhålla positiva 
aspekter av sitt eget deltagande på lektionerna. Tystnaden på rad 37 un-
derstryker att Bertil inte deltar i Gustavs utspel eftersom han inte bygger 

                                                      
31 Även pauserna på rad 27 och 37, liksom tidigare på rad 09, 11, 13, 15 och 17 
synes ingå som komponenter i återanvändning med variation då de visar en symme-
tri mot återanvända språkliga element. Schegloff 1990 gjorde i appendix 1, s 73 
liknande observationer av samtalsmaterial. 
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vidare på det (tystnaden vittnar om dispreferens). Bertils kommentar på 
rad 38 bygger inte vidare på utmaningen eller något skämtsamt inslag utan 
pekar på konsekvensen av Gustavs beskrivning av sig själv. Genom detta 
krassa påpekande positionerar sig Bertil tillsammans med Tony och svor-
domen understryker att kommentaren närmast utgör en sanktion av Gus-
tavs utmanande. Tony utstöter på rad 39 ett ljud som kan beskrivas som 
ett stiliserat gråtande. I skämtsam form visar Tony att han uppfattar Gus-
tavs framställning som någonting sorgligt. Efter utdragets slut ger Gustav 
en förklaring till sitt resultat – han hade ett prov i historia samtidigt vilket 
ledde till en för stor arbetsbörda. Detta tonar ned det utmanande i Gustavs 
tidigare utspel och skapar mer enighet mellan deltagarna. Det ger Gustav 
ett bättre anseende, eller ’ansikte’ – genom att han kan förklara sina sämre 
prestationer. Fotarbetet till denna position från den mera utmanande som 
visats i exemplet står i relation till att Bertil under utmaningen positionera-
de sig tillsammans med läraren och sanktionerade Gustavs utspel.  

I exemplet har visats att samtalen på byggena kan nyttjas som ett slags 
komplement till klassrumssamtalen av deltagarna på olika vis. Tony kan 
anknyta till tidigare föreläsningar och eleverna kan göra ett socialt arbete i 
relation till skolverksamheten där de lyfter fram positiva egenskaper i sitt 
deltagande (eller ger förklaringar till brister härvid) under lektionerna. Tal 
om skolverksamheten manifesterar emellertid de traditionella roller som 
hör ihop med klassrummet där sökt bekräftelse från en elevs sida först inte 
erhålls när han går över en gräns som utmanar en grundläggande traditio-
nell värdering i skolans värld – att elever ska studera inför prov. Tony posi-
tionerar sig som försvarare av denna värdering och framträder därmed som 
lärare. Den struktur som i och med detta manifesteras importerar också 
utmaningens element till samtalet. Detta visar sig när en elev utmanar tra-
ditionella värderingar som hänger ihop med en position Tony intagit som 
är förknippad med läraridentiteten. Till skillnad från klassrummet så byggs 
inte utspelet ut, utan den andra eleven positionerar sig på lärarens sida och 
i en sanktion av utspelet. Den utmanande eleven gör sedan ett fotarbete för 
att närma sig de andra deltagarnas position. 

Samtalen på byggena ger alltså deltagarna en chans att mötas utanför 
klassrummet och göra olika typer av arbete i relation till detta. Detta kan 
leda till att strukturer och positioner från klassrummet importeras i samta-
let – till en av dessa hör spänningen mellan rollerna lärare-elever, vilken 
kan generera utmanande utspel. Dessa utspel attraherar emellertid inte 
andra elevers deltagande på samma sätt som i klassrummet. Andra elever 
kan till och med ställa sig på lärarens sida och sanktionera utspelen. 
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7.6 Etablering av och anpassning efter en auktoritär identitet 
Elevernas anpassning efter Tonys handlande vid genomförandet av för-
frågningar om hans uppmärksamhet som beskrivits ovan medför att han 
tillskrivs en särskild position på byggena. I det som följer kommer andra 
aspekter av Tonys roll att undersökas med tonvikt på hans särskilda rät-
tigheter.  

Alla elever söker inte självmant upp Tony på byggena och ber om hjälp 
eller vill ha uppgifter tilldelade till sig. Det förekommer fall när elever inte 
är så aktiva i verksamheten och Tony kan då ses orienterad mot att också 
få dem att ta itu med olika uppgifter - han är inriktad på att sätta alla i 
arbete. De rättigheter som hänger ihop med Tonys roll framträder särskilt 
tydligt när Tony själv gör initiativ till att fördela uppgifter, speciellt i situa-
tioner där elever gör motstånd. I nästa exempel driver Tony igenom ett 
initiativ med en rad olika rersurser; timing, rörelse och bruk av artefakter. 
Dessa resurser kombineras i en slags forcerande rytm i Tonys handlande. 
Instruktioner är ett av flera medel som används för att hantera motstånd 
och handlingen visar sig således ha andra funktioner än pedagogiska eller 
informerande. När Tony driver igenom sina initiativ framträder alltså sär-
skilda rättigheter som inbegriper att han kan dela ut order till andra delta-
gare som visar en låg grad av deltagande; order som följs trots inslag av 
visad motvillighet. I exemplet framträder också flera aspekter av det koor-
dinationsarbete deltagarna gör gentemot andra aktiviteter i byggets kom-
plexa miljö. 

Deltagarna befinner sig i föreningsstugan vid slalombacken. Tony (t h i 
bild 1 nedan i exemplet) har i det föregående talat med en målare (i vit 
overall t v i mitten i bild 1-3) om att elektrikerna skulle kunna börja med 
så kallad tändledning (dra en elledning till en lampa utanför huset). Längst 
till vänster i bild 1-3 nedan skymtar Henrik som har stått bredvid som 
åskådare. 
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(7.13) 0312 1510 Då tar vi dig 

Tony har tillsammans med en lärare från byggprogrammet kommit fram till att elektri-
kerna kan börja med tändledning. 

01 Ton:  [Henrik har inge å göra¿1(.)Bra,(.)Då tar vi dej¿ 
02 Ing:  Hörrö haru nån spik här2¿ 
 

                   
1 Ton talar till Hen... 2 böjer sig, tar en kabelvinda... 
 

 
3 ger den till Hen 
 
03       (2.0) 
04 Ton:  (Ja) Snickarn har nå (hinkvis). 
05 Hen:  Ska ja tändleda3¿ 

 
På rad 01 talar Tony till Henrik och börjar precis innan yttrandet gå mot 
en kabelvinda som ligger på golvet (se bild 1). Tony konstaterar att Henrik 
är sysslolös och utser Henrik till att utföra en uppgift. Tony skyndar på 
talet efter varje möjlig turbytesplats i sitt yttrande, vilket i kombination 
med att Tony redan rör sig när han talar, ger Henrik små möjligheter att 
göra annat än att ta emot uppgiften. Büscher (2007) har studerat rädd-
ningspersonals beteende vid en insats på en olycksplats. En sådan situation 
präglas av dynamik, komplexitet och ställer höga krav på koordination 
mellan deltagarna, liksom anpassning efter skiftande förutsättningar. Gå-
ende är en resurs som kan användas för att organisera arbetet. Genom att 
börja gå mot en viss plats kan en deltagare till exempel ’göra problem’, 
eller visa att ett beslut har tagits. De andra deltagarna kan ta in detta i sina 
pågående analyser av det som sker och deras handlingar kan koordineras. 
Büschers studie visar att koordineringen av olika insatser inte bara hänger 
på räddningsledarens agerande, till exempel genom att dela ut order, utan 
också på det arbete alla deltagare gör för att anpassa sig till varandra och 
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tolka den framträdande situationen. Även om förhållandena på byggena 
inte handlar om akuta beslut om liv och död så präglas den av komplexi-
tet, dynamik och ställer krav på att koordineringen av deltagarnas insatser 
skall fungera smidigt. När Tony börjar gå mot kabelvindan utgör det en 
resurs i att genomföra hans initiativ, koordinerat mot andra aktiviteter. På 
det viset kan Tony ge uppgiften till Henrik samtidigt som en fråga-
svarssekvens genomförs med en annan elev vilken inleds på rad 02. I pau-
sen som inträder på rad 03 böjer sig Tony ned och plockar upp kabelvin-
dan och räcker den till Henrik samtidigt som Tony svarar på frågan (rad 
04). Henriks yttrande på rad 05 visar en förståelse av situationen som att 
han är tilldelad en uppgift och vad uppgiften går ut på.   

Henrik har stått tyst när Tony talade med målaren om tändledning, vil-
ket visade honom som tillgänglig för utdelning av uppgifter. Samtidigt 
vittnar Henriks tystnad under de inledande raderna i exemplet på en 
disprefererad orientering – ett visst motstånd. Tony väntar inte in en even-
tuell acceptans (som uteblir) utan forcerar så att säga fram uppgiftsutdel-
ningen med de kombinerade resurserna tal, rörelse, överräckning av mate-
rial och parallella aktiviteter. Genom att ge svaret på den andra elevens 
fråga just när Tony räcker över kabelvindan minimeras Henriks möjlighe-
ter också att tala i det skedet. 

Henriks fråga på rad 05 visar inte en direkt acceptans av det som hänt 
utan utgör ett slags konstaterande av vad som sker och han omtalar sig 
själv i objektform. Henrik följer därmed det beslut som tagits, utan att 
direkt acceptera det. Efter Henriks yttrande går deltagarna ur bild och 
Tony instruerar Henrik vidare.  

Tonys handlande hanterar parallella aktiviteter, han tilldelar en elev en 
uppgift och svarar samtidigt på en annan elevs fråga. Tilldelningen av upp-
giften är en följd av Tonys tidigare tal med målaren. Detta har lett fram till 
ett konstaterande om att elektrikerna kan börja tändleda och genom att 
tilldela Henrik uppgiften manifesteras en koordinering av de olika hant-
verkargruppernas insatser på bygget. Genom att själv gå till Henrik och ge 
honom kabelvindan har Tony genomdrivit sitt initiativ på ett sätt som 
förekommer eventuellt motstånd från eleven. Eleven ges små möjligheter 
att bygga ut sitt eventuella motstånd. Agerandet visar att Tony har vissa 
rättigheter som kan kopplas till honom som arbetsledare. Dessa inbegriper 
att han kan dela ut order till andra deltagare som visar en låg grad av del-
tagande. Orderna följs, trots inslag av visad motvillighet. 

Tony kan stöta på starkare motstånd vilket nästa exempel visar. I detta 
fall gör Tony ett initiativ till att dela ut en uppgift på liknande sätt som 
ovan, genom att använda rörelse och en artefakt. Den verbala resursen som 
kombineras med detta görs i form av en instruktion. 
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Tony och Martin befinner sig i en korridor med flera angränsande rum. 
Martin håller på att fälla ihop en stege när Tony kommer in i korridoren 
från ett av dessa rum medan han talar på rad 01-02. I handen har han ett 
lock som han visar för Martin (bild 1 i exemplet). Medan Tony fortsätter 
tala på rad 03 börjar han gå mot ett annat rum (se bild 2). Martin utstöter 
ett pruttljud på rad 05 som möjligen visa icke-engagemang i Tonys aktivi-
tet. Martin går emellertid efter Tony som ställer sig i dörröppningen och 
visar locket i sin utsträckta hand. Martin tar locket på rad 07 (se bild 3) 
medan Tony talar (rad 06). Tony sträcker sig in i rummet och riktar blick-
en upp mot taket samtidigt som han tilldelar en uppgift genom att tala om 
var locket skall sitta (rad 06). Vid detta skede har Tony inte bara delat ut 
en uppgift utan också fått en elev som visat en lägre grad av deltagande att 
gå till den plats där arbetet behöver utföras. Eleven visar dock ett motstånd 
genom att börja tala i överlapp och uppgradera beskrivningen av locket 
från fult (rad 01) till skitfult på rad 07. Detta stoppar upp den rörelse in i 
rummet som Tonys tidigare handlande och kroppshållning nu inbjuder till. 
Tony ger medhåll till uttalandet på rad 09 och går in i rummet vilket utgör 
en uppgradering av inbjudan till Martin att följa honom dit. I samband 
med sin korta respons på rad 11 besvarar Martin denna inbjudan och går 
in i rummet. 

 

(7.14) SP15110808 Fult lock 

Deltagarna arbetar med installationer i en större lokal med flera rum. Tony har varit i ett 
rum  det lagras material i och hämtat ett lock. 

 
01 Ton:  >Här skaruse<martin hittar vi ett sånt där fult lock.(.)De  
02       här e inte1ett*(näs)lock  
   Ton-->((går)) ,,,,,,*                       
03       *utan det e ett sån hära(0.2)2>reparationsrot-<lock som   
   Ton   *..........................            ((ur bild))-> 
04       man >brukar vilja ha,* 
   Ton ->((i bild, stannar),,,* 
05 Mar:  @Phr: 
   Ton   @....->((håller fram lock))  
06 Ton:  Reparat@ion om å#till[(byt-)*Den ska va på den*där- 
07 Mar:                       [Va,(0.2) Den här va ju skitful ju3. 
   Ton ->  ..___@->                  *................*((sträcker         
          sig, tittar in rum))-> 
   Mar               ....#___-> ((hand i bild, tar lock)) 
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1 Ton visar lock för Mar... 2 går mot dörröppning... 
 

 
3 tittar in i rum, Mar tar lock 
  
08       (0.2) 
09 Ton:  Ja den*e#a-(0.2) de håller jag med om. 
   Ton           #.....________________________->((går in i rum)) 
   Mar ->  ,,,,* 
10       (0.2) 
11 Mar:  @M:¿ 
   Mar   @...-> ((går in i rum)) 
12 Kar:  He(h)[e he 
13 Ton:       [m(h)(h)m$ de som finns4he(h)#hehh@(.)Den ska£på på  
   Ton ->____________________,,,,,,,,,,,,,,#    
                       .......£((pekar))______,,,,,,,,,,,,,£          
14         ren där5rackarn där£,                    
   Mar                                 ->____,,,@((stannar))                                          
15 Mar:  *M¿(.)Du som6e:  
   Ton   *...........___-->((backar, går bort)) 
 

 
4 Ton skrattar, blick åt Kar... 5 pekar mot taket... 
 

 
6 går bort från Mar 
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16       (0.8) 
17 Mar:  [E::h 
18 Ton:  [Naej ja som e lång >menar du<(.)näej så lång e jag inte, 
19       (*3.0) 
   Mar    *((går till dörröppning)) 
 

Tonys slutar skratta mot slutet av yttrandet på rad 13 och aktualiserar och 
uppgraderar tilldelningen av uppgiften genom att tydligare informera om 
var locket skall sättas (han återanvänder lexikala element från sitt tidigare 
yttrande på rad 06) samtidigt som han pekar mot en punkt i taket och 
lutar sig in mot rummet. Mot slutet av sitt yttrande drar Tony tillbaka sin 
pekande arm. Detta fixerar Martin vid den plats som är förbunden med 
uppgiften, inne i rummet. Som resultat blir Martin stående kvar i rummet 
när Tony backar ut i korridoren och sedan går bort från Martin i den rikt-
ning de tidigare kom ifrån (se bild 6). Detta görs medan Martin uttalar 
yttrandet på rad 15. Genom att backa ut från rummet projiceras ett avslut 
av aktiviteten att tilldela uppgiften. Tonys handlande har samtidigt etable-
rat förväntningar på att aktiviteten i sin helhet på platsen inte är avslutad – 
Martin förväntas fortsätta ta tag i arbetet där. Tonys avslut kan med andra 
ord beskrivas som att han ’klyver’ deras gemensamma aktivitet och avslu-
tar sin egen del i den. Han har därmed skapat en övergång mellan olika 
aktiviteter för elevens del. Broth & Lundström (u u) har analyserat hur 
deltagare under mobila aktiviteter hanterar progression i samtal i relation 
till sin omgivning. Vissa moment i samtal kan ha de bästa förutsättningar-
na eller till och med vara begränsade till att kunna genomföras på en sär-
skild plats. Själva deltagarnas förflyttning och placering i rummet blir en 
del i det kommunikativa arbetet. Tonys handlande illustrerar relationen 
mellan tal och plats genom att han delar ut uppgiften först när han och 
Martin har gått till rummet som hänger ihop med den. Tony slutar skratta 
och avbryter ett påbörjat yttrande just när Martin också har kommit in i 
rummet. Förutsättningarna är då de rätta, deltagarna befinner sig på rätt 
platser, vilket innebär ett gynnsamt tillfälle för tilldelningen av uppgiften. 

Martins yttranden på rad 15 och 18 som inbegriper en paus och tvek-
ljud innebär upprepat motstånd mot att ta itu med uppgiften, men han blir 
ändå kvar i rummet. Tony talar på rad 18 på ett sätt som fortsätter Mar-
tins tidigare tal och invändningen framställs som att Martin menar att 
Tony istället skall genomföra jobbet – Tony är bättre lämpad eftersom han 
är längre än Martin. Martins invändning blir med Tonys formulering mot-
argumenterad. Invändningen saknar motivering, eftersom Tony inte är 
tillräckligt lång för att nå upp till taket. Under tystnaden på rad 19 går 
Martin till dörröppningen, men blir i stort kvar på den anvisade platsen 
med locket i hand. Han befinner sig då i en position med små möjligheter 
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till att göra ytterligare motstånd mot att ta itu med uppgiften. Hur Tony 
hanterar Martins motstånd i relation till rumslig placering och förkroppsli-
gat beteende kan jämföras med McIlvennys 2009 studie av barnuppfostras 
i relation till rum och plats. I studien visas hur deltagarna i en pågående 
förhandling etablerar och förhåller sig till rumsliga gränser. Barn som i 
uppfostringssyfte placeras på en avgränsad plats utforskar dess gränser och 
förhandlar om sitt predikament, men till dess att nya förutsättningar talats 
fram respekteras gränsen. När Martin stannar vid tröskeln till rummet kan 
det ses som en orientering mot en etablerad gräns i rummet som han inte 
får överträda. 

Tony har alltså använt en instruktion om locket i kombination med oli-
ka resurser som ett momentum i rörelse och indexerande tal (där han 
skyndar in i nya turkonstruktionsenheter på rad 01, 06 och 13), kropps-
hållning och pekande, vilket leder Martin in i det rum där uppgiften skall 
utföras. Tony har också, liksom i tidigare fall, använt artefakter. Genom 
att ge eleven material som är förknippat med en uppgift framstår eleven 
som redan ifärd med att utföra uppgiften. Exemplet har också visat att det 
föreligger en relation mellan plats och tal i mobila aktiviteter där visst tal 
kan vara knutet till en viss plats och en särskild spatial konfiguration mel-
lan deltagarna. Tonys tilldelning av uppgiften har delvis lyckats på grund 
av att Tony har fått Martin längre in i rummet än honom själv. På det viset 
har Tony vägen fri att bokstavligen backa ut ur samtalet på det sätt han 
gör och därmed skapa ett avslut. Gående och rumslig placering blir fakto-
rer som måste hanteras i samtalet, inte bara för deltagarnas egen del, utan 
också varandras. När Martin tillfälligt stoppar upp Tonys momentum med 
yttrandet som behandlas som ett skämt av Karl och Tony bemöts detta av 
vidare förflyttning in i rummet och pekande av Tony. Tonys tillvägagångs-
sätt när han lotsar Martin in i rummet och tilldelar honom uppgiften rym-
mer de forcerande och beslutsamma drag som sågs i det föregående exemp-
let. Föreliggande exempel visar också att en instruktion inte behöver vara 
en pedagogiskt orienterad handling per se utan att den kan användas för 
att förekomma eller hantera motstånd och dela ut uppgifter. Även om en 
elevs arbete med en uppgift är ett inslag i linje med vad som rimligtvis är de 
praktiska momentens grundtanke (genom att utföra olika arbetsmoment 
får eleverna tillfällen att lära sig och träna färdigheter), så framstår instruk-
tionen här mer som ett sätt att genomföra arbetsledning eller hantera elever 
som inte visar starkt engagemang eller deltagande i aktiviteterna. 
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7.7 Motstånd och utmaning av auktoritet 
Tonys särskilda rättigheter är inte helt givna och kan komma att utmanas 
och deltagarnas roller kan därmed vändas upp och ner. Detta görs genom 
att resurser som annars är förbehållna Tony (tala i imperativ, ge order) 
nyttjas av en elev. Eleven avbryter också Tony mitt i en pågående aktivitet. 
Därmed överskrids en gräns som annars råder när elever gör förfrågningar 
om Tonys uppmärksamhet. Elevernas beteende har i det föregående be-
skrivits som präglade av att de håller en låg profil med minimal interferens 
av Tonys pågående aktivitet. De placerar sig i kö och skapar ett gemensamt 
samtalsutrymme med en timing som anpassas efter Tonys handlingar. Efter 
det som skett gör Tony ett arbete på många olika nivåer som återställer 
den tidigare ordningen och (åter)etablerar hans arbetsledande position. 
Instruktionen är ett medel bland flera som används och ytterligare funktio-
ner utöver pedagogiska och stödjande framträder därmed hos denna hand-
ling. 

Tony har i det föregående hjälpt en annan elev och under den inledande 
tystnaden på rad 01 går Tony i korridoren bärande på en stege. Figur 10 
utgör en skiss över hur korridoren ser ut och deltagarnas positioner. Pilen 
anger i vilken riktning Tony går vid exemplets början. Ludvig står bredvid 
Martin och tittar på. I korridorens motsatta ände arbetar Åke. Tonys ytt-
rande på rad 02 är riktat till Åke. 
 

  
Figur 10. Skiss över korridoren och deltagarnas positioner 
 

(7.15) SP15110850 Kom hit, Långpeter 

Martin har tilldelats en uppgift där han skall fästa ett lock i ett tak. 

01       (2.6) 
02 Ton:  Amen (d)- vi har[(e-) 
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03 Mar:                  [Hörru(.)1lå:ng2peter kom3hit. 
04 Åke:  [(hörrö den där gick de inte4så jävla bra med) 
05 Ton:  [Aej de går inte, 
06 Mar:  Woeu[w¿ 
 

  
1 Mar håller locket framför Ton... 2 drar det in mot rummet... 
 

 
3 vänder sig inåt         4 Ton går in i rummet... 

 
5 hejdar sig i dörröppningen 
 
07 Ton:  (men)Den e en idealisk stege om man ska klämma fingrarna 
08       5också (       ) de har jag gjort ett antal gånger, 

 
Martin avbryter talet på rad 03 och påkallar Tonys uppmärksamhet med 
ett imperativ som beordrar Tony att komma in i rummet. Detta görs när 
Tony med tal, rörelse och stegbärande utför en annan aktivitet. Samtidigt 
som Martin talar håller han upp det lock han tidigare fått av Tony, när 
han tilldelades en arbetsuppgift i rummet (bild 1 i exemplet). Locket hålls 
först upp framför Tony och i en rörelse drar Martin sedan locket tvärs över 
kroppen (bild 2) och vrider sig in mot rummet när Tony (eller rättare sagt 
stegen) är nära nog att skymta i bild (bild 3). Martins inbjudande rörelse 
och uppmanande ord får Tony att stanna upp och börja gå in mot rummet 
(bild 4). Sättet Martin använder locket på för att dra in Tony i en aktivitet 
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är en  spegelvändning av hur Tony använde samma lock för att tilldela 
uppgiften i förra exemplet. Tony är därmed inte ensam om att kunna utfö-
ra de handlingar som är förknippade med hans arbetsledande roll, som att 
ge direktiv och tala i imperativ. Rättigheterna som hänger ihop med rollen 
vänds upp och ned med Martins handlande. Nu framstår Martin som den 
som leder och beordrar Tony. 

På rad 04 påkallar Åke Tonys uppmärksamhet vilket leder till att Tony 
stannar i döröppningen och lutar överkroppen utåt på rad 05-08, medan 
han talar till Åke på rad 05 och 07-08 (bild 5). Tonys ställning kan här 
liknas vid en Body Torque (Schegloff 1998) där överkroppens orientering 
visar deltagande i en tillfällig aktivitet som är underordnad den aktivitet 
underkroppen är riktad mot. Tonys tal till Åke framträder alltså som en 
tillfällig aktivitet, och hans gensvar på Martins uppmaning sätts i viloläge. 
Tonys tal på rad 07-08 är formulerat som ett tillägg med ett inledande men 
och tyder på att hans tal på rad 05 var riktat till Åke (detta understryks det 
med det repeterade, varierade lexikala elementet det gick inte – det går 
inte). Informationen levereras som någonting extra, vilket Tony nu tar sig 
tid för att stanna upp och ge (när han uttalade det förra yttrandet gick han 
in i rummet). Den visar att han har särskilda kunskaper om stegen Åke 
använder. Den är lätt att klämma fingrarna i, vilket Tony har gjort många 
gånger. Yttrandet framhäver därmed Tony som kunnig och erfaren och 
återetablerar de positioner som Martin har vänt upp och ned på. Det fak-
tum att Tony stannar upp manifesterar återpositioneringsarbete, där han 
visar ett motstånd mot att utan vidare följa Martins uppmaning (Martins 
uppgraderade beskrivning av locket som får honom att stanna på tröskeln 
till rummet i förra exemplet kan ses i relation till detta). 
 

(7.16) SP15110850 Kom hit Långpeter, forts. 
09 Mar:  Kan inte vi göra- (0.2) kan inte vi byta stege, 
 

 
6 Ton placerar stegen... 7 gör en inbjudande gest 
 
10       (3.06)((Ton placerar stege)) 
11 Ton:  Varsegod? 
12       (2.07) ((Ton gest åt Mar som går upp på stegen)) 
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13 Ton:  Min- min privata stege faktiskt, 
14       (2.6) 
15 Åke:  Eöuh den där e lite för lång¿ 
16       (3.0)((Ton går till Åke)) 
17 Ton:  Jojåja.Mene:h(.)JAHA(.) Han e lite för lång så¿ [(ja) du=  
18 Åke:                                                  [Ja, 
19       =får inte ner den där, 
20 Ton:  [vi behöver en till, 
21 Åke:  [(vi behöver gå bort där) 
 

 
8 Ton och Åke går förbi rummet... 9 Ton riktar huvudet åt sidan 
 
22       (5.88)((Ton och Åke går)) 
23 Ton:  De9e bara å klappa till han¿ 
24       (1.8) 
25 Mar:  Ne:j(.)man ska va g- gentle. 
26 Ton:  MER KRÄM PÅ.((från korridoren)) 

 
På rad 09 avslöjar Martin varför han har kallat in Tony till rummet. Stegen 
Martin har är för kort och han frågar nu om de kan byta stegar. Martin 
avbryter sig under yttrandet och omformulerar sig genom att ersätta göra 
med byta. Möjligen är detta en reaktion på Tonys visade motstånd där 
Martins yttrande görs om till en mindre uppfordrande form. Hans hand-
lande tonar ned den tidigare skarpa utmaningen av den gängse rollfördel-
ningen på byggena. 

Under tystnaden som inträder på rad 10 ställer Tony ned stegen medan 
Martin går ut i korridoren och vänder sig mot stegen. När stegen är på 
plats bjuder Tony in Martin att gå upp på den med yttrandet på rad 11. 
Martin dröjer lite med att närma sig och under tystnaden på rad 12 gör 
Tony en inbjudande rörelse med armen. Detta (åter)etablerar Tony i en 
position där han med gester leder de andra deltagarna, även om karaktären 
på Tonys beteende nu är närmast artig. Medan Martin går upp på stegen 
konstaterar Tony att det är hans egen stege vilket framställer situationen 
som att Tony ger Martin en särskild favör genom att låna ut stegen. Ett 
förhållande där Martin hamnar i en förväntad tacksamhets- eller beroende-
ställning gentemot Tony framträder. 

På rad 15 påkallar Åke Tonys uppmärksamhet, varpå Tony går bort 
mot honom under tystnaden på rad 22. Åkes och Tonys förehavanden 
under raderna 17-20 leder till till att de sedan går tillbaka genom korrido-
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ren (bild 8). Strax efter att Tony passerat rummet där Martin är vrider 
Tony huvudet åt sidan i samband att han talar på rad 23 (bild 9) med hög 
röst. Det instruerande direktivet är alltså riktat mot Martin och uppmanar 
till en kraftfullare handling med orden det är bara att klappa till han. Detta 
manifesterar att Tony nu helt har återetablerat den position från vilken han 
kan genomföra den sortens uppmaningar. Samtidigt gör Tony uppmaning-
en från ett läge som är särskilt gynnsamt för honom. Eftersom han går och 
börjar tala till Martin först efter det att han passerat rummet krymper så 
att säga samtalsgolvet mellan dem i takt med att Tony går därifrån. Tony 
skapar därmed förutsättningar för att få säga det sista ordet. 

Ludvig, som hela tiden har placerat sig som en åskådare till det som 
skett tittar från rad 22 till 24 in mot rummet och uppåt och en antydan till 
leende kan ses i hans ansikte. Detta tyder på att Martin kanske inte är i full 
färd med att ta itu med uppgiften därinne. Martins kommentar på rad 25 
stärker detta antagande. Den utgör ett motstånd mot Tonys uppmaning. 
Detta motstånd får emellertid inte stå oemotsagt när Tony på rad 26 ropar 
med hög röst medan han förflyttar sig längre bort i korridoren. Yttrandet 
är en uppgradering av hans tidigare instruerande direktiv och Martin har 
små möjligheter att ge gensvar på detta eftersom Tony därefter är inne i 
nästa rum och sannolikt befinner sig utom hörbart håll från Martin. Ge-
nom att anpassa tal och röststyrka med sitt gående får han det sista ordet i 
sekvensen. Detta synes utgöra en användbar resurs som bygger på att en 
deltagare har positionen av att vara den som kan lämna en plats och där-
med det gemensamma samtalsutrymmet. Tal i relation till plats används i 
detta, men också själva mobiliteten (jfr Haddington, Mondada & Nevile u 
u). Genom att vara gående medan eleven står still skapas möjligheter för 
Tony att kunna ge direktivet utan att direkt motstånd mot det kan byggas 
ut. 

Exemplet har visat att rollerna ute på bygget tillfälligt kan reverseras 
där en elev ikläder sig aspekter av Tonys arbetsledande roll. Tonys hand-
lande efter en omvänd rollsituation utgörs av ett ganska omfattande arbete 
där han stegvis med olika medel återetablerar de ursprungliga positionerna. 
Ett visst mått av visat motstånd gentemot deltagande i arbetsuppgifterna 
visas trots det av eleven efter Tonys arbete – ett motstånd som efter det 
som inträffat inte får stå oemotsagt från Tonys sida. En resurs Tony hante-
rar elevens motstånd och tillståndet av rollreversering med är instruktioner 
utformade som direktiv eller uppmaningar (jfr Goodwin & Goodwin 1987 
och 1990, som har visat hur direktiv kan göra olika former av socialt arbe-
te). Han kan också ge information som framhäver honom som erfaren och 
kunnig och därmed motiverar hans ledande position. I exemplet anknyter 
också Tony till en privat, personlig sfär genom att Tony låna ut sin egen 
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stege till Martin. Även i detta exempel framträder alltså instruktioner som 
ett medel för att hantera social konfrontation, motstånd och genomföra 
eller etablera ledning. Instruktioner rymmer alltså fler funktioner än att 
enkom genomföra pedagogiskt inriktad aktivitet. Att inneha positionen av 
att kunna lämna en plats har också visats utgöra en användbar resurs efter-
som en deltagare då kan få sista ordet i ett samtal. 

Tonys orientering mot att försvara sin position som arbetsledare i detta 
exempel skall samtidigt ses i ljuset av att relationen mellan Tony och ele-
verna också rymmer flera inslag av visad jämlikhet dem emellan. Tony kan 
till exempel delta i lekfullheter och skämtsamheter med eleverna och när 
det är rast sitter de tillsammans och fikar. 

7.8 Motstånd, lekfullhet och upplösning av uppgifter 
I exemplet som följer visar en elev svagare orientering mot deltagande gen-
nom att göra ett ironiskt utspel under en förhandling med en annan elev 
om att ta itu med en uppgift. I samband med detta tas den ironiserande 
elevens bristande kompetens upp i samtalet och eleven skyler över detta. 
Yrkeskompetens framträder därmed som högre värderat än att visa delak-
tighet i arbetet och ifrågasättande av yrkeskompetens blir ett utmanande 
inslag. 

Deltagarna befinner sig i en korridor och drar kablar ovanför ett inner-
tak. Niklas (t h i bild 1-4 i exemplet nedan) har tidigare haft sönder en 
takplatta. Niklas arbetar i par med Oskar (t v i bild 1-4), men har varit 
passiv och hellre lekt än deltagit i arbetet. De har precis placerat en stege 
under en ny lucka som de skall arbeta i. Bakom eleverna skymtar Tony i 
bakgrunden (tydligast i bild 3 och 4). Från andra änden av korridoren 
(bakom kameran) närmar sig så småningom Johan som skrattar på rad 19. 
Under tystnaden på rad 01 ställer Oskar ned stegen på golvet (skymtar 
tydligast i bild 1) varpå Niklas hostar (rad 02). Därefter riktar Oskar 
blicken mot Niklas och frågar om han själv eller Niklas skall utföra uppgif-
ten (rad 03). Oskar har fortfarande överkroppen riktad mot stegen när han 
talar vilket visar en orientering mot att han själv skall utföra uppgiften (jfr 
Schegloff 1998, body torque). Oskars kroppsliga handlande visar en för-
väntan om att Niklas inte kommer att vilja genomföra uppgiften, samtidigt 
som frågan öppnar upp möjligheten för Niklas att ta itu med den.  
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(7.17) 15111349 Ta inte sönder 

Deltagarna arbetar med att dra kablar ovanför ett innertak i en korridor. Niklas har 
tidigare haft sönder en takplatta under arbetet. 

 
01       (1.0)((Osk ställer ned stege)) 
02 Nik:  (.H.)((hostar)) 
03 Osk:  Ska du eller ja ta de1¿ 
04 Nik:  Nä jag kan ta det här ja2. 
05 Osk:  Amen ↑ta inte sönder [(då). 
06 Nik:                       [Okej äe men kör3¿ 
07 Ton:  Ha inte sönder (.) saru det? 
 

 
1 Osk frågar...       2 Nik erbjuder sig...  3 Nik backar...    
   

 
4 Ton skrattar 
 
08       (1.2) 
09 Ton:  $Ähä:hä[hahahihisha ha hah 
10 Osk:         [JA men han drog sönder förraluckan4, 
11 Ton:  Heah ha hah (0.2)[hah heh huh 
12 Nik:                  [Kolla ja-(.)förstör ju bara när ja kommer     
13       hit >ja ska< aldri mer (.) [aldri hålla påh. 
14 Ton:                            [$Ja ska ALDRI gå utanför huset¿ 
15 Nik:  Näe nu blev de fel (.) nu kommer all skiten,  
16       (2.0) 
17 Nik:  Ja hoppas den bara går av när du hänger så att du förstår  
18       liksom hur[(.)[[hur lätt de gick sönder¿ 
19 Joh:                [[(he he he) 
20 Osk:                [[>E du käring¿< 
21       (0.2) 

 
Niklas svarar med hög röst att han kan göra uppgiften och rör sig samti-
digt mot stegen med höjt pekfinger (rad 04). Volymen och formuleringen i 
kombination med tjockare röstkvalité (med hörbart tryck från magen) ger 
en stiliserad prägel på yttrandet. Niklas framträder som resolut och be-
stämd, det höjda pekfingret visar Niklas som en auktoritär person (se bild 
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2). Hans handlande strider mot det faktum att han tidigare haft sönder en 
platta och varit mer passiv under det tidigare arbetet.32 Oskar accepterar 
Niklas erbjudande att ta sig an uppgiften på rad 05 med villkoret att Nik-
las inte får ha sönder något. Oskar står fortfarande kvar vid stegen med 
överkroppen huvudsakligen riktad mot den vilket i kombination med hans 
tal visar att han orienterar sig mot Niklas handlande som inte allvarligt 
menat. Redan innan Oskar har talat klart börjar Niklas backa från stegen 
och talar därefter i överlapp mot slutet av Oskars yttrande på rad 06. Nik-
las snara svar visar en orientering mot att beredvilligt låta Oskar göra upp-
giften (Pomerantz 1984). Det rymmer efter ett inledande okej emellertid 
element av tveksamhet (äe men). Niklas yttrande ackompanjeras av en gest 
och kroppshållning (han lutar sig stelt åt sidan, se bild 4) som är i linje med 
hans stiliserade beteende när han erbjöd sig att ta uppgiften (se bild 3). 
Kontrasten mellan hans tydliga orientering mot att lämna över uppgiften 
till Oskar och tveksamheterna i hans tal och de förkroppsligade auktoritä-
ra, motvilliga dragen understryker en ironi i hans handlande. Detta kan ses 
i relation till att han först antog Oskars inbjudan till uppgiften, men sedan 
hastigt backade ur så fort möjlighet gavs. 

Tony, som står en bit längre bort (ses tydligast i mitten i bild 3 och 4) 
träder in i samtalet med en fråga om han har uppfattat det Oskar sagt (rad 
07). Under tystnaden på rad 08 börjar Oskar klättra upp på stegen varpå 
Tony skrattar på rad 09. Oskar ger en förklaring till sitt tidigare yttrande 
på rad 10 (att Niklas haft sönder en takplatta) medan Tony fortsätter 
skratta  på rad 11. Tonys skrattande i kombination med att Niklas tidigare 
misstag har omtalats är potentiellt ansiktshotande (jfr Goffman 1972 
[1967]). Tonys handlande kan ge en tillsägelse till Oskar på rad 07 och 
med skrattandet tonar han sedan ned det ifrågasättande av Niklas kompe-
tens som Oskar gjort sig skyldig till. Niklas klagomål i kombination med 
en extremformulering på rad 12 och 13 understryker att han utmanats. 
Yttrandet innebär ett eventuellt hot om att Niklas inte kommer att ta del i 
arbetet i framtiden. Tony tar dock udden av hotet genom att uppgradera 
den tidigare extremformuleringen till ett slags in absurdum situation (ja ska 
aldri gå utanför huse) på rad 14. Tonys yttrande görs i överlapp med den 
senare delen av Niklas tal och är formulerat som en syntaktisk avslutning 
av det (jfr Lerner 1996). Yttrandet iscensätter därmed Niklas som författa-

                                                      
32 Niklas handlande blir en invokering av två inkongruenta världar – att stiliserat 
framställa sig som auktoritär och resolut trots det som tidigare hänt skapar ett 
anspråk på distribuerade talarroller och får ett drag av ironi (se avsnitt 3.2). Niklas 
beteende framställer honom som författare och animatör av yttrandet, men inte 
som ansvarig för det – att hans erbjudande är allvarligt menat. 
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re av orden och Tony animerar dem. Tonys handlande gör Niklas tidigare 
tal till ironi och det blir därmed inte allvarligt menat. 

Tony har alltså förmildrat elevernas tal på flera sätt, genom att anmär-
ka på och med skratt tona ned Oskars ifrågasättande av Niklas kompetens 
och genom att göra Niklas klagande utspel med hot till ironi. På rad 15-18 
uttrycker Niklas en förhoppning om att det skall gå fel när Oskar utför 
uppgiften så att det skall framgå hur lätt takplattan gick sönder tidigare. 
Genom att peka på dessa omständigheter återställer Niklas en grad av 
kompetens hos sig själv. Niklas visar alltså en orientering mot att skydda 
sin position som kompetent, samtidigt som han i det föregående inte visat 
en orientering mot att vara delaktig i arbetet. Denna orientering har till och 
med legat till grund för ett ironiskt utspel om att vilja ta itu med en upp-
gift. Oskars och Niklas visade grad av delaktighet skiljer sig därmed åt. 
Oskars käring på rad 20 invokerar föreställningar om manligt/kvinnligt (jfr 
Milles, Edlund & Erson 2008) där Niklas beteende kategoriseras som 
omanligt.  

Elever kan alltså visa en svagare grad av deltagande och engagemang i 
arbetet, men kompetens framträder trots det som någonting högt värderat. 
Detta understryks när läraren går in och anmärker på och tonar en elevs 
ifrågasättande av en annan elevs kompetens.  

Den lekfullhet som framträder i och med Niklas stiliserade handlande 
ovan är ett vanligt inslag på byggena. Till och med Tony själv kan delta i 
lekfullheter av olika slag. Nästa exempel visar en situation där två deltaga-
re gemensamt deltar i en alltmer lekfullt präglad aktivitet. En orientering 
mot en tilldelad uppgift löses därmed gradvis upp, där språkets poetiska 
potential används, ackompanjerat av förkroppsligat handlande. Genom att 
föreslå en ny arbetsorienterad aktivitet genomför deltagarna en övergång 
som bidrar till upplösningen. Övergången medför att de kan gå bort från 
den plats som är förknippad med den ursprungliga aktiviteten. 

Deltagarna befinner sig på en vind där arbetet går ut på att installera 
rörelsedetektorer till belysningen. Figur 11 nedan visar en skiss över ut-
rymmet och deltagarnas positioner vid exemplets början. David står vid ett 
elskåp där han tidigare tilldelats en uppgift av Tony (se bild 1 i exemplet). 
Davids kroppsliga position visar en orientering mot uppgiften eftersom han 
står vänd mot elskåpet. Han väntar på att Tony skall bryta strömmen så 
att han kan börja jobba i skåpet. Bakom David står Johan, som tidigare 
fått en kvast och ombetts sopa golvet (skymtar tydligast i bild 1). Delta-
garna har väntat en stund på Tony. Mellan David, Johan och Karl (kame-
ramannen) finns en stege. Bakom Karl, en bit bort, befinner sig Ludvig som 
genom hela exemplet är tyst och jobbar. 
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Figur 11. Skiss över vinden och deltagarnas positioner 

(7.18) 19111517 Full koncentration 

David skall jobba i ett elskåp på en vind. Medan han väntar på att Tony skall bryta 
strömmen nere i källaren har han talat med Johan. 

 
1 Dav väntar vid elskåpet... 2 Dav vänder sig... 
 

 
3 Dav och Joh småsparkar på plastbitar 
 
01       (4.0) 
02 Joh:  1Fan va kallt de e här uppe då, 
03 Dav:  Jag känner att jag har$full koncentration på å göra den  
04       här rul- rund2, 
05 Joh:  Eh he HA HA på å göra den här ruol he he he okej, 
                                      ((engelskt uttal på ’ruol’)) 
06 Dav:  Eh eh Hu hu 
07 Joh:  Huh hi Du ser-du har ju-orkar inte ens prata längre  
08       liksom,3$full koncentration på å göra den där ruol¿  
                                      ((liknande uttal som ovan)) 
09 Dav:  Den har du den rope¿  

 
David konstaterar med leende röst rad 03-04 att han har full koncentration 
på att göra något som uttrycks i en självreparation (rul- rund). Medan han 
talar vänder han sig mot Johan (se bild 2). Den leende rösten strider mot 
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budskapet om hans koncentration på uppgiften (eller ett moment i den), 
tillsammans med självreparationen. En felsägning utgör en liten demonstra-
tion av att inte vara koncentrerad. Yttrandet blir därmed ironiskt. Johan 
skrattar på nästa rad (05) och återanvänder och omkodar den del av Da-
vids tidigare tal som var föremål för självreparationen. Johan upprepar 
elementet med ett slags stiliserat engelskt uttal (med tjocka konsonantljud 
och en diftong, uo). Återanvändningen med variation i kombination med 
skrattandet bygger vidare på de ironiska inslagen (Johan uppgraderar den 
leende rösten till skratt och återanvänder felsägningen med variation) i 
Davids tidigare yttrande och kan jämföras med den typ av elevutspel som 
bygger på språkets poetiska funktioner i klassrummet (avsnitt 6.2). David 
bygger vidare på Johans skratt på rad 06 vilket manifesterar att samtalet 
nu präglas av lekfullhet. På rad 07-08 påtalar Johan explicit det motsägel-
sefulla kring felsägningen och återanvänder en än gång lexikala element 
kring denna (Johan avnjuter det som skett – Tannen 1989, s 590). I sam-
band med yttrandet börjar David och Johan småsparka på och passa små 
plastbitar (skräpmaterial från deras arbete) som ligger på golvet, till var-
andra. Detta beteende understryker den lekfulla aspekten i samtalet. På rad 
09 återanvänder David det lexikala element som tidigare varierats med 
ännu en omkodning. Liksom plastbitarna på golvet har det lexikala ele-
mentet passats mellan dem i samtalet på ett lekfullt sätt. 
 

(7.19) 19111517 Full koncentration, forts. 

10       (1.0) ((Dav lutar sig mot väggen på knogen)) 
11 Dav:  ↑Hörrö om vi slutar fyra kommer du ju å missa den bussen 
12       också¿ 
11 Joh:  J:a?  
12       (0.8) 
13 Dav:  Nice då får du vänta (ända till fem)¿ 
14       (3.0) 
15 Joh:  Fan jag hoppas att Tommy blir klar nu¿ (0.3)  
16 Dav:  ºI å för sig vi lär ju hinna till fyra, 
17       (4.0)  
18 Dav:  Fyrtio minuter kvar, 
19       (2.0) ((Joh klappar händerna)) 
 

 
4 Joh vänder sig 5 Dav följer efter 
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6 Dav och Joh går 
 
20 Joh:  Kom vi letar efter skruv4, 
21 Dav:  (Hitta ingen5)  
22       (1.26)((Dav och Joh går längs korridoren)) 
 
 

Under tystnaden på rad 10 lutar sig och väger David mot väggen på kno-
garna på sin utsträckta arm. Kendon (1990) har observerat att deltagare 
ofta gör små skiften i sina rumsliga positioner och kroppsställningar i sam-
band med aktivitetsövergångar. Davids beteende kan därför ses som en del 
i en övergång mot en ny aktivitet. Detta följs upp genom att han på rad 11-
12 påtalar att Johan kan komma att missa en buss om de jobbar ända fram 
till den tid som är schemalagd (klockan fyra). Johans bussar går en gång i 
timmen och han har en ganska lång resa hem. Många elever på program-
met bor långt bort från skolan och att hinna med bussen är ett vanligt ar-
gument i förhandlingar med Tony om att få sluta tidigare. I talet som följer 
på rad 13-18, vilket avslutas med att Johan klappar händerna, avhandlas 
frågan om Johan kan komma att få vänta till en senare buss eller inte. Ele-
verna uttrycker också en önskan om att Tony skall skynda sig så att arbe-
tet kan avslutas, handklappandet kan ses i relation till detta. Talet är alltså 
inriktat mot arbetsdagens slut vilket delvis löser upp den arbetsrelaterade 
aktiviteten. 

På rad 20 initierar Johan en ny aktivitet som hänger ihop med Johans 
tilldelade uppgift (att städa undan), han föreslår att de skall leta efter skru-
var som kan ha spillts på golvet under installationsarbetet. Medan han 
talar vänder han sig om (bild 4) varpå David följer efter (Bild 5). Johans 
förslag projicerar en liten promenad som därefter följer. Tillsammans bör-
jar eleverna gå mot den ena änden av korridoren (bild 6), under promena-
den som följer är deras samtal helt inriktat på lekfull aktivitet. Gåendet 
manifesterar deltagande i en ny, gemensam aktivitet (jfr Ryave & Schenke-
in 1974, om hur deltagare visar att de går tillsammans – till skillnad från 
ensamma) och aktivitetens mobila status har i sammanhanget en egen in-
nebörd. Genom att gå bort från den plats som var förknippad med arbetet 
särskiljs det eleverna nu gör från tidigare aktivitet där. Att gå bort är som 
visats en praktik som gör avslut eller övergångar och i det här fallet görs 
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det som sista led i en succession av handlingar som bitvis löser upp delta-
gande i de uppgifter eleverna tilldelats. Under elevernas kommande prome-
nad förflyttar de sig inte heller till en viss plats, promenaden är inte målin-
riktad, utan de strosar sakta längs korridoren tills den är slut. Där vänder 
de och går tillbaka igen. Detta understryker att gåendet, samtalets mobila 
status i sig har getts en betydelse. Under den mobila aktiviten råder elever-
nas egna förväntningar på varandra och inte byggets, vilket innebär en 
mindre uppgiftsorienterad och mer lekfull kvalité. 

Samtalet har alltså i exemplet präglats av lekfull interaktion mellan ele-
verna som visar en lägre grad av engagemang i arbetet (det låga engage-
manget används som material för skämtsamma aktiviteter) och stegvis 
löser de upp de uppgifter de tilldelats genom att börja tala om att sluta 
tidigare för att hinna med bussar och göra en övegång till en ny, lekfull 
gemensam aktivitet, som först framställs som en arbetsrelaterad (leta 
skruv). Den nya aktiviteten utgörs av en liten promenad där deltagarna går 
längs korridoren samtidigt som de skämtar med varandra. Deltagarnas 
orientering mot att fortsätta bygga ut lekfulla aktivititer genom att börja gå 
bort från en plats kan jämföras med Broth & Lundströms (u u) studier av 
hur olika aktiviteter anpassas till olika platser. Dessa platser kan i sin tur 
konstrueras som meningsfulla på olika sätt. Här går emellertid inte delta-
garna till en ny plats utan skiftar mera aktivitetens status från stillastående 
till gående. Den gående statusen har konstruerats av deltagarna som för-
knippad med förväntningar på lekfullhet. 

7.9 Diskussion samtal på byggen 
Miljön på byggena är en gynnsam plats att studera utifrån ett multimodalt 
perspektivoch se hur deltagarna organiserar sig socialt och genomför akti-
viteter. I samtalen på byggena är talet inte alltid överordnat andra modali-
teter. Detta hänger ihop med att aktiviteterna på byggena är potentiellt 
mobila och det skapar speciella förutsättningar. Ett dynamiskt arbete mås-
te till exempel göras för att etablera samtalsgolv. Rumslig konfigurering av 
deltagarformationer, artefakter, kroppsställningar och tal måste hanteras i 
relation till plats och mobilitet. Olika platser kan ges olika funktionella 
betydelser i samtalet och för att vissa handlingar skall kunna genomföras 
framgångsrikt krävs att visst tal knyts till en viss plats. Även själva mobili-
teten kan ges betydelser. Att en aktivitet är gående i sig kan medföra sär-
skilda förväntningar i samtalet (till exempel en lekfull orientering) och 
gående kan användas för att utföra kommunikativa handlingar (visa be-
slut, göra avslut eller övergångar, särskilja en aktivitet från en annan). När 
faktorerna tal, gående och plats kombineras kan de skapa gynnsamma 
positioner för deltagare att genomföra vissa handlingar, som att få sista 
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ordet i ett samtal. Medan deltagarna går kan också deltagande i olika akti-
viteter användas som en resurs för att förekomma motstånd eller organise-
ra arbetet. På byggena finns också huvudsakligen tre ramar utifrån vilka 
kommunikativa handlingar kan förstås. En yrkesmässig, en vardaglig och 
en pedagogisk. Ett soprum kan i relation till detta göras till just ett soprum 
eller en arbetsplats, men det kan också förvandlas till en föreläsningslokal. 
En lampkåpa kan bli ett undervisningsobjekt och (en promenad på) en vind 
kan förvandlas till en lekplats. Detta understryker och fördjupar förståel-
sen av hur ’yttre’ förutsättningar i samtal (platser, föremål, förflyttning) 
inte är objektiva företeelser utan artefakter, omgivningen eller gående i sig 
kan orienteras mot på en rad olika sätt (jfr Relieu 1999, s 43). I andra 
yrkes- eller institutionella miljöer finns huvudsakligen endast två ramar – 
den yrkesmässiga eller institutionella och den vardagliga. Genom att byg-
gena är en blandform mellan en institutionell miljö (skolans) och en yr-
kesmiljö råder speciella förhållanden.  

Gående, men också formationer anpassade efter miljön och de andra 
deltagarnas positioner är medel som används för att säkra deltagande och 
strukturera verksamheten. Deltagares egna rumsliga placering blir någon-
ting att hantera under aktiviteterna men också andras, liksom potentiella 
deltagare som finns i omgivningen. Till exempel deltagare som befinner sig 
i kö. Väntande bud på uppmärksamhet som hela tiden kan aktualiseras 
efter skiftande förutsättningar i den framträdande aktiviteten utgör inslag 
som måste inbegripas för att förstå den interaktionella miljön, eller ekolo-
gin i byggets samtal. Detta liknar på många sätt förutsättningarna i klass-
rumssamtal, där flera elever kan pocka på lärarens uppmärksamhet (jfr 
Cekaite 2009). I klassrummet kan praktiken ’att räcka’ upp handen an-
vändas för att hantera en sådan situation (se Sahlström 1999), på bygget 
används andra medel. Dessa utgörs av att inta en åskådarposition, etablera 
kontextuella konfigurationer som kommunicerar behov av hjälp och in-
formation om problem som stötts på och anpassa tal, blickar och rörelse 
efter pågående händelser. Elever måste i en konkurrenssituation vara ’på 
hugget’ med sina initiativ och genomföra, upprepa eller uppgradera dem 
när tillfälle ges för att lyckas. Samtidigt får de inte överskrida en norm som 
går ut på att inte störa Tonys deltagande i andra aktiviteter. Genom att 
anpassa sina bud på hans uppmärksamhet efter det han gör på ett sätt så 
att de stör minimalt ges Tony särskilda rättigheter. Rättigheterna inbegri-
per också att elever fogar sig under hans arbetsledning. När elever går 
emot denna norm försvarar Tony sin position med en rad olika medel. 
Tony kan genomföra beordrande initiativ även i de fall ett visst motstånd 
kan förekomma. Detta beror dels på att Tony utnyttjar en rad resurser som 
de mobila aktiviterna på byggena tillhandahåller (artefakter, rörelse, tal i 
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relation till plats och tal med andra deltagare). Dels byggs visat motstånd 
inte ut av andra elever på samma sätt som i klassrummet. När strukturer 
från klassrummet importeras i samtalen på byggena till följd av tal som 
anknyter till skolan (prov, lektionsinnehåll eller prestationer i klassrum-
met) får inte det utmanande element som också kan följa med stöd av 
andra elever. Elever kan till och med sanktionera andra elevers utmaningar 
och positionera sig med läraren. När skolans aktiviteter tas upp i samtal på 
byggena kan deltagarna vidare göra kompletterande arbete i relation till 
skolverksamheten. Tony kan knyta an till och brodera ut tidigare föreläs-
ningar medan elever kan ta upp problem som det inte finns möjlighet att 
tala om i klassrummet (se avsnitt 6.5), lyfta fram egna förtjänster eller 
förklara vad brister beror på. 

Elevernas handlande på byggena visar också en orientering mot att i 
första hand framhäva yrkeskompetens och i andra hand deltagande i verk-
samheten. Yrkesrollen kan ’göras’ på olika sätt som präglas av mer eller 
mindre grad av manifesterad yrkessmässig blick (Goodwin 1994). Ifråga-
sättande av yrkeskompetens kan vidare vara ansiktshotande för eleverna. 
Deras handlingar kan präglas av lekfullhet. Lekfullhet hänger också ihop 
med upplösning av uppgiftsorienterade aktiviteter. 

Tony är inte bara arbetsledare på byggena utan också lärare. Han visar 
en orientering mot att hålla alla elever i arbete (även de som gör motstånd), 
vilket skapar möjligheter till lärotillfällen. Han nyttjar tillfällen i samtalen 
och de kognitiva resurser miljön tillhandahåller för att göra pedagogiskt 
orienterade handlingar (där han skapar stöttor i talet, talar som om han 
verbaliserar strategier där eleven görs till agent och refererar till generella 
förhållanden genom användning av pluralformer). Han kan förevisa olika 
knep som är användbara i arbetet och underlättar genomförandet av upp-
gifter. Han kan också påtala och förevisa en flexibilitet som behövs i arbe-
tet. Byggena utgör därmed en miljö där icke-formaliserade, ej nedskrivna 
kunskaper kan tas upp allt eftersom olika tillfällen ges. Instruktionen är 
central när Tony hjälper elever med problem eller tar upp kunskaper, men 
den är inte bara en pedagogisk handling. Den kan också användas som en 
resurs för att tilldela uppgifter med (och förekomma eventuellt motstånd) 
och Tony återetablerar delvis med hjälp av instruktioner sin position efter 
den utmanats till följd av en rollreversering. Instruktionen konfigurerar 
deltagarstrukturen och (åter)etablerar identiteter och positioner och fram-
träder därmed som ett slags byggets motsvarighet till IRE:n. 

Regelrätta föreläsningar kan också genomföras på byggena där mera 
abstrakta kunskaper tas upp. Dessa kan markeras med plurarformer i talet, 
en framtalad hypotetisk situation och en betoning på det generella snarare 
än det lokala. I samband med att föreläsande aktivitet genomförs görs ett 
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förarbete. Detta går ut på att skapa en plats i samtalen och rummet med 
flera olika medel. En abstrakt innehållslig dimension skapas i talet och 
gängse turtagningsregler åsidosätts. En rumslig formering etableras där en 
scen för läraren skapas och de andra deltagarna blir till en publik. En 
genomförd IRE-sekvens används för att konfigurera en deltagarstruktur 
som kännetecknas av kunskapsasymmetri. Allt detta leder till att strukturer 
etableras som återspeglar klassrummets. Efter en genomförd föreläsaning 
görs tillika ett arbete för att lösa upp den och återetablera de förhållanden 
som annars råder på byggena. I detta arbete ingår en avakademisering av 
samtalet och en tonvikt på informalitet, vardaglighet och en jämlik relation 
mellan deltagarna. Det för- och efterarbete som görs i samband med före-
läsande aktivitet på bygget visar klassrummets kvalitéer av att vara utfor-
mat för och möjliggöra specifika aktiviteter (jfr Crabtree 2000). 
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8 Avslutande Diskussion 
I den här studien av samtal i karaktärsämnet på installationsgrenen på ett 
elprogram har ett dynamiskt och flexibelt klassrum lyfts fram. Detta skall 
förstås i relation till en uppdelning som gjorts i tidigare forskning mellan 
det ordnade och det oordnade klassrummet. I det ordnade klassrummet 
genomförs fråga-svar-evalueringssekvenser (IRE-sekvenser) initierade av 
läraren ostört medan lärarens makt i form av exklusiv rätt till talutrymmet 
möter olika hinder och utmaningar i det oordnade klassrummet. Det flex-
ibla klassrummet rymmer inslag från både det ordnade och oordnade 
klassrummet, men det präglas av en föränderlighet och ’tänjbarhet’ där en 
reglerad organisation kan lösas upp för att sedan återetableras. Det är ett 
klassrum där deltagarnas handlingar är sammanflätade med varandra i 
interaktionen. Handlingar sker inte i ett vacuum. Deltagare påverkas av 
och måste förhålla sig till varandras agerande. Samtalet kan på så vis liknas 
vid ett nätverk eller ett ekologiskt system där ingen enskild deltagare enty-
digt ’äger’ eller är ’upphovsman’ till kommunikativa handlingar. Istället 
framträder interaktionen som ett i grunden gemensamt bygge där deltagar-
na utnyttjar varandras kommunikativa handlingar för att skapa nya bi-
drag. Tidigare etablerade teman eller former plockas upp och återanvänds 
med variationer för att föra samtalet framåt. Därigenom genomförs ett ofta 
finkalibrerat socialt arbete. Hur detta arbete görs framträder särskilt tyd-
ligt i det dynamiska och flexibla klassrummet där det gemensamma samta-
let karaktäriseras av flera samtidigt existerande nivåer, eller olika agendor, 
ofta i konkurrens med varandra. Dynamik och flexibilitet genomsyrar de 
roller och identiteter som etableras i samtalen. Det är till exempel inte 
självklart att identiteterna lärare och elever på förhand är givna; ett inter-
aktivt arbete och förhandlingar pågår fortlöpande under samtalen. Identi-
teter och positioner förändras hela tiden där roller eller aspekter av dem 
kan skifta ägare. En viss ordning eller struktur som etableras av några del-
tagare kan ifrågasättas och motarbetas av andra. Ändå hänger verksamhe-
ten ihop. Lektioner genomförs, kurser klaras av och elever utexamineras (i 
de allra flesta fall). Karaktärsämnets samtal påverkas också av inslag från 
det yrke det utbildar till, utöver de kunskaper som tas upp på lektionerna. 
Elektrikerns praktiska arbetssituation och identitet närvarar i samtalen på 
ett sätt som övergriper de inneboende spänningarna i klassrummets tradi-
tionella institutionella roller och strukturer. 

Studiet av hur språkets poetiska egenskaper används i klassrummet 
knyter an till övergripande frågor om språk och bidrar till förståelse om 
grundläggande principer för hur yttranden skapas i samtal genom återan-
vändning med variation. Elevutspelens orientering mot konstnärligt upp-
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trädande eller poserande, kommunikativa handlingars form och estetiska 
aspekter, bidrar till att språkets poetiska funktioner framträder tydligare.  

Utifrån studiet av poetiska handlingar tar ett perspektiv på språk form 
som kan sammanfattas med följande: att språkbrukare använder tidigare 
existerande material på vilket nya språkliga bidrag modelleras, samt att 
vad som framstår som språkets grammatik eller system kan vara en pro-
dukt av ekade format i olika avlagringar. Grammatiken är vidare interak-
tionell till sin natur genom att den skapar projicerbarhet, möjligheten att 
göra förutsägelser om vart ett yttrande är på väg och när det kan komma 
att avslutas. Kommunikativa utbyten organiseras utifrån parallellismer och 
symmetrier, liksom av deltagarna framtalade, sekvensiellt organiserade 
strukturer som medför förväntningar, vilka i sin tur påverkar deltagarnas 
handlande. Språkliga element används också av brukare som ackumulera-
de ’objekt’ eller ’verktyg’ med vilka olika handlingar genomförs. 

I klassrummets flerpartssamtal med många parallella agendor kan hän-
syn till poetiska kopplingar mellan yttranden hjälpa till i analysen. Återan-
vända språkliga element kan ge ledtrådar om vilken aktivitet ett yttrande 
visar deltagande i, utifrån vilket tidigare yttrande (bland ett stort urval) det 
återanvänder språkligt material. På så vis går det att bringa reda i det 
komplexa material ett pluralistiskt flerpartsamtal ibland kan vara. 

Studien tillämpar en deltagarorienterad metod i själva analyserna men 
en ansats är att vidga perspektiven i diskussionerna. Därför lyfts, som 
nämnts, studier i teorigenomgången som vetter mot mer eller mindre kog-
nitiva/monologiska språkteorier i avsnittet om språkets poetiska aspekter. 
Detta skall ses som ett sätt att undersöka om en distinktion mellan mono-
logism –  dialogism inom språkforskning i vissa fall kan tjäna på att lösas 
upp. Delar av kognitionsforskningen ser språkandet som en distribuerad 
process, förståelsen av denna process kanske kan fördjupas i en disciplin-
överskridande diskussion. 

En pluralism både vad gäller tillträde till det gemensamma samtalsut-
rymmet och auktoritet med avseende på talarrättigheterråder i det klass-
rum jag studerat. Frågan är om denna pluralism är någonting unikt för 
detta klassrum. Det kan vara svårt att svara på eftersom elevers handlingar 
inte har synliggjorts i så hög grad av tidigare forskning om klassrumsinter-
aktion. Fokus har legat på läraren och dennes handlingar. Ett antal tidigare 
studier av klassrumsinteraktion med fokus på elevers handlingar har be-
skrivit klassrummet som en arena där ett antal parallella diskurser före-
kommer. Andra studier har också visat att lärare uppfattar det som att 
elever pratar för mycket under lektioner (Garpelin, Lindblad & Sahlström 
1995, Lindblad & Sahlström 1998). Det sistnämnda indikerar att lärarens 
agenda, vilken förutsätts vara synonym med verksamhetens huvudsakliga 
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projekt, inte alltid existerar oproblematiskt. En medvetenhet om att det i 
klassrummet finns inslag av motstridiga agendor har också uttryckts redan 
tidigare hos Philips (1972, 1993) och Mehan (1979a). Forskningen överlag 
har emellertid gett en bild av att den formella (läs lärar-) aktiviteten 
genomförs utan allvarlig konkurrens eller utmaningar från de andra delta-
garna. Macbeth (1990) har i relation till detta analyserat hur en elev 
motarbetar genomförandet av en tillrättavisning från en lärare. Lärarens 
handlingar kan inte genomföras helt utan motstånd, men i Macbeths studie 
kan läraren utan hinder använda kommunikativa resurser utifrån en över-
lägsen asymmetrisk position. Seedhouse (2001) har i studiet av klassrum 
för andraspråksinlärning argumenterat för att en pedagogik som inte tar 
hänsyn till klassrummets interaktionella dynamik och komplexitet är brist-
fällig. Han talar också om att motsättningar visst kan kan förekomma i 
klassrummet. Termen L2 avser i andraspråksforskning ett nytt språk som 
lärs in efter modersmålet. 

However, the L2 classroom is presented as a dynamic, complex, fluid, and variable 
interactional environment. Micro-analysis of classroom interactional data often 
reveals a number of side episodes that lead away from the official business of the 
lesson and demonstrates that there can be tensions between the teacher's and the 
learners' agendas. (Seedhouse 2001, s 375) 

McHoul (1978) diskuterade redan över två decennier tidigare dessa spän-
ningar och menade att de hängde ihop med själva samtalens konstitution. 
Den formella turtagningen och lärarens priviligierade tillträde till samtals-
golvet gör hanteringen av elevernas delade uppmärksamhet till ett praktiskt 
problem. 

Att spänningar och motsättningar finns i klassrum är alltså ingenting 
unikt och nytt. Det öppna sätt som elever utmanar lärarens roll eller agen-
da och den tydliga pluralism i auktoritet och talarfördelning som råder i 
mitt material har emellertid inte synliggjorts i så hög grad i tidigare forsk-
ning. En ökad pluralisering av auktoriteten i klassrum kan hänga ihop med 
historiska samhällsförändringar - där motståndet mot IRE-strukturerna 
uppstår i samband med att nya typer av klassrum framträder (Rampton  
2006). Detta kan jämföras med en senmodern process som beskrivits i 
andra sammanhang där offentliga samtalsarenor konversationaliseras allt-
mer och får en mindre grad av formalitet (Rampton 2006, Fairclough 
1992). Till dessa resonemang kan Candela, Rockwell & Roll (2004) föras 
som menar att begreppen kring vad ett klassrum är måste vidgas i samband 
med globalisering och samhällsförändringar, där den traditionella, kultu-
rellt homogena bild som målats upp i forskningen inte längre är representa-
tiv och universellt gällande. 
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I mina analyser har visats att när de traditionella klassrumsstrukturerna 
etableras, i eller utanför klassrummet, följer en spänning med, som en del 
av paketet, och kan ta sig uttryck i utspel i form av motstånd, utmaningar, 
retande och lekfullhet. En pågående förhandling måste göras mellan delta-
garna för att dels tillgodose de formella kraven på verksamheten och dels 
uppfylla elevernas förväntningar på varandra att delta i lekfulla, utmanan-
de aktiviteter. En flexibilitet är nödvändig i klassrummet, där deltagarna 
inte helt kan låsa sina respektive positioner, utan måste balansera mellan 
olika och ibland konkurrerande aktiviteter. 

Även om elklassrummet inte till fullo motsvarar bilden av det traditio-
nella klassrummet, såsom det beskrivits i tidigare forskning, så utgör de 
strukturer som kännetecknar det traditionella klassrummet ändå en resurs i 
elklassrummet. Dels genom att de delvis används för att hålla samman 
verksamheten, men också i form av att de anspelas på i samband med ut-
manande handlingar. Det skall också poängteras att elevernas utmaningar 
inte bara kan göras i form av motstånd mot lärarens agenda, utan de kan 
också vara riktade mot varandra. Även läraren kan komma att utmana 
elever eller göra motstånd när läraren hamnar i ett underläge i samtalet. 
Samtidigt orienterar sig inte deltagarna överlag mot att inta extrempositio-
ner gentemot varandra. Elevers handlingar utformas som ambivalenta så 
att de kan ses både som deltagande i lektionen och ett utmanande av den. 
Läraren tonar ned sin auktoritet på flera sätt och genomför evalueringar 
eller tillsägelser i förmildrad form. De strukturer verksamheten kräver 
medför spänningar, asymmetrier och skilda positioner, samtidigt närmar 
sig deltagarna varandra med olika medel. Det verkar föreligga en orienter-
ing mot ett ekvilibrium samtidigt som strukturella positioner intas och 
handlingar utförs efter konkurrerande förväntningar eller agendor.  

Handlingarna i det flexibla klassrummet kan ses i relation till språkets 
flexibilitet. Språkliga yttrandens dubbeltydighet innebär att de kan ges 
olika funktionella betydelser som existerar samtidigt. Ironiska handlingar 
bygger på två samtidiga lager av mening som upprätthålls av en speciell 
inramning med ett positioneringsarbete. Handlingar kan utformas som 
ambivalenta och därmed kan den balansgång mellan olika förväntningar 
som beskrivits ovan utföras. Läraren hjälper eleverna med att utföra denna 
balansgång genom att ibland tona ned aspekter av sin akademiska identitet 
och assymetriska inslag. 

Med hjälp av språkets poetiska egenskaper kan utspel göras som inte 
anknyter till lärarens agenda, samtidigt som tidigare framtalat material i 
plenarsamtalet kan användas. En utförd handling kan ges en annan bety-
delse av en följande handling. Deltagares handlingar kan också påverkas av 
språkets poetiska inflytande. Samtalet kan därmed liknas vid ett slags nät 
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som alla deltagare bär upp tillsammans, påverkas av och måste förhålla sig 
till.  

Den här studien har pedagogiska implikationer. Seedhouse (1995) me-
nar att ett teoretiskt avstånd från klassrummets händelser har funnits i 
tidigare didaktisk och pedagogisk forskning. Han formulerar en kritik mot 
teorier och strukturella resonemang som bygger på bristande empirisk 
evidens. Vi måste förstå vad som händer i interaktionen i klassrum innan vi 
framgångsrikt kan genomföra pedagogiska insatser. Pedagogiska teorier 
som inte är tillräckligt empiriskt underbyggda kan till och med motverka 
sitt syfte (Seedhouse 2001). Denna syn delas av Rampton (2006, s 88 f) 
som skriver att det existerar många myter kring vad som händer i klass-
rumssamtal – samtidigt som forskningsområdet lider av bristande empiris-
ka, evidensbaserade kunskaper. Rampton argumenterar för att det är av 
stor vikt att veta hur dessa samtal faktiskt ser ut, inte minst som diskursen 
kring klassrum ofta är ideologiskt laddad. Utifrån föreliggande studies 
empirinära beskrivning av händelser i klassrummet, har det arbete delta-
garna gör för att kunna genomföra en pedagogisk verksamhet synliggjorts. 
Roller och strukturer måste etableras i samtalen, dynamik och flexibilitet 
hanteras, liksom eventuellt motstånd bemötas. Samtalen står under ett 
ständigt pågående medinflytande från deltagarna. Hur detta medinflytande 
manifesteras är en viktig insikt för den utövande pedagogen. 

Traditionella klassrumsstrukturer har vidare visats medföra spänningar 
som yttrar sig i utmaningar och motstånd. Detta leder till frågan om ytter-
ligare disciplinering är rätt medel att hantera ett oordnat eller flexibelt 
klassrum? I elklassrummet utgör en gemensam position, uppskattningen 
för elektrikeryrket, en resurs som övergriper spänningarna. Detta kan ge 
uppslag till nya arbetsmetoder. Den gemensamt positivt värderade identite-
ten kan också användas i motstridiga syften. Kompetens och flexibilitet 
krävs för att använda ett gemensamt positivt värderat inslag framgångsrikt. 
Mer medvetenhet om samtals dynamik bidrar till att underbygga kompe-
tens, i linje med resonemanget ovan. En annan viktig insikt är att i princip 
alla handlingar är dubbeleggade svärd som kan slå åt olika riktningar be-
roende på hur det hanteras. Pedagogiska aktiviteter måste implementeras i 
samtal – med alla de processer och förhållanden det kan innebära. Lärares 
samtalskompetens är därmed centralt för att framgångsrikt genomföra 
uppgifter, hantera spänningar och etablera konstruktiva miljöer för läran-
de. 

En annan fråga som kan vara av vikt att diskutera i samband med 
klassrumsundervisning är deltagarnas respektive förväntningar på och 
attityder gentemot olika identiteters funktioner och relationer. Att så att 
säga inte utgå ifrån de rådande förhållandenas riktighet eller bristfällighet 
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utan i en demokratisk diskussion (som också inbegriper ett elevperspektiv) 
topikalisera varför identiteter eller strukturer kan vara funktionella eller 
behövs för att genomföra en viss verksamhet. 

Klassrummets och byggets olika förutsättningar och möjliga resurser 
framträder kontrastivt utifrån analyser av samtal i de båda miljöerna. Var-
je miljö har fördelar när det gäller att bedriva olika aktiviteter och samtal. 
Inslag av motstånd eller utmaning, närvarar inte på byggen i samma grad 
som i klassrummet. Varför det inte ser ut på samma sätt är här en spekula-
tiv fråga. Formen för samtalen påverkar troligen, där samtal mellan färre 
deltagare (dyader, triader) i mindre grupper inte ger upphov till samma 
spänningar som i flerpartssamtal. Hur omgivningen ser ut och samtalens 
mobila dimension kan spela in. Deltagarna förväntas inte vara stillasittan-
de. Deras gemensamma uppmärksamhet och kroppsliga fixering blir där-
med inte inslag som behöver hanteras på samma sätt som i klassrummet. 

Jag vill inte argumentera för att vad som kan kallas en lärlingsinriktad, 
praktisk undervisning är överlägsen klassrummets former. Förvisso kan 
mycket kring klassrummets organisation och strukturer diskuteras och 
utvecklas (liksom byggets). Att klassrummet och dess samtal ser ut som de 
gör har instrumentella fördelar. En generell, hypotetisk nivå i samtalet och 
en förväntad pedagogisk aktivitet av en viss typ är delvis redan på förhand 
etablerad (ett arbete krävs även i klassrummet för att börja till exempel en 
föreläsning). Klassrummet utgör också på många sätt en statisk miljö, rela-
tivt byggets. 

Byggets förutsättningar är å andra sidan gynnsammare när det gäller att 
förmedla en annan typ av kunskaper. Utöver det grundläggande inslaget av 
’learning by doing’, lära genom att göra, utgör miljön till exempel en kog-
nitiv resurs som ger möjligheter att ta upp icke-formaliserade och ej ned-
skrivna inslag som hör till yrket. Jag vill med detta inte dikotomisera mel-
lan abstrakta och konkreta kunskaper, teori och praktik. De förutsätter 
varandra i yrkesutövningen och förekommer i olika blandformer i bägge 
miljöerna. Hur kunskaper konstrueras hänger till syvende och sist ihop 
med hur de talas fram i ett socialt sammanhang. I slutändan är grundläg-
gande begrepp som hänger ihop med detta metaforer (begrepp som ’ab-
strakt’, ’konkret’, ’kunskap’ och ’lärande’). Varje miljö och deltagarkon-
stellation har sina egna, skiftande sociala normer som ofrånkomligen är en 
del av och delvis konstituerar den kunskaps- eller medlemsdiskurs som 
talas fram. Lärande- och socialisering mot en yrkesroll manifesteras i olika 
typer av handlande som växer fram i samtalens mylla. En del sätt att hand-
la hör till den specifika miljöns kompetenskrav, andra kan vara användba-
ra även i andra miljöer – som till exempel på framtida arbetsplatser. 
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En utmaning i föreliggande studie har legat i rent tekniska problem i 
samband med den miljö jag valt att studera. Förflyttningar, buller och dålig 
sikt har varit påtagliga företeelser som påverkat valet av de sekvenser som 
till slut använts. Det induktiva tillvägagångssätt jag använt har också inne-
burit att jag inte på förhand vetat vilka fenomen och därmed också vilka 
sekvenser och teman som används i avhandlingen. Detta har både fördelar 
och nackdelar. Det har lett till att två skilda miljöer har kommit att utfors-
kas med olika tonvikt sinsemellan (se mer nedan). Fördelen är att nya och 
oväntade fenomen och sammanhang kan uppstå under arbetets gång. Ett 
induktivt tillvägagångssätt har också varit förenligt med materialet som 
skapats för studien, med stor variation på inspelningskvalité och de aktivi-
teter som dokumenterats. Större samlingar har varit svåra att skapa, vilket 
har hanterats genom att göra djupare analyser av färre fall. Djupare analy-
ser har i sin tur medfört mera komplexa observationer som är krävande att 
återge och hålla stringenta i text. 

En annan utmaning i studien har varit skillnaden i graden av tidigare 
forskning av de två miljöerna, samtal i skolan och samtal på byggen. Klass-
rumssamtal är en väl utforskad miljö medan verksamheten på bygget är 
outforskad. Detta har föranlett olika tonvikt på analyserna där samtalen 
på byggena analyserats mera deskriptivt och multimodalt medan skolsam-
talen har kunnat relateras till tidigare studier i högre grad. Den typ av mil-
jö som byggena utgör, en praktisk, pedagogisk miljö utanför klassrummet, 
tjänar på att utforskas vidare. En stor del av pedagogisk verksamhet 
genomförs i praktiska miljöer, vilka hittills är outforskade. För att kunna 
tala om en förståelse om skola måste den här sortens aktiviteter också syn-
liggöras och analyseras. Studiet av en praktisk miljö ger också möjligheter 
att studera hur multimodala resurser används under aktiviteter där talet 
inte alltid är överordnat. Gående, kroppsställningar, blickar, bruk av arte-
fakter och rumslig konfigurering är till exempel resurser som används fli-
tigt i att organsiera aktiviteterna. 

För klassrummets del finns det fortfarande behov av empirinära, delta-
garorienterade studier som uppmärksammar yrkesprogram utifrån dess 
egna förutsättningar. I studier av klassrum överlag behövs också forskning 
med tonvikt på elevers handlingar. Klassrummets flerspråkssamtal är vida-
re en fruktbar miljö för att studera språkliga fenomen som språkliga ytt-
randens mångtydighet (där deltagare kan orientera sig mot ett språkligt 
yttrande på olika sätt), utspel, performance, språkets poetiska aspekter, 
ironi och ambivalens. De sistnämnda inbegriper frågor kring hur inram-
ning påverkar en handlings innebörd och hur deltagare använder talarrol-
ler, positioner och deltagande i olika aktiviteter i relation till kommunika-
tiva handlingar. En orientering mot att skapa mening eller intersubjektivi-
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tet som en homogen produkt föreligger inte alltid. Ibland kan deltagarna 
orientera sig mot att upprätthålla olika samtidiga, diffusa eller tvetydiga 
meningslager i samtal, vilket är ett annat intressant spår att följa för att få 
djupare insikter i språk och språkande. 

Deltagarorienterade mikrostudier av samtal tjänar också på att i högre 
grad anknyta till disciplinöverskridande diskussioner, till exempel lingvis-
tiska teorier med kognitiv inriktning och bredare sociologiska resonemang. 
Frågor som har med språkets poetiska egenskaper att göra har till exempel 
möjlighet att generera större insikter om språk och människan som kom-
munikativ varelse. I en mening kan den sekventiella organisation som är 
grundläggande för turordning i samtal ses som manifesterad symmetri. Hur 
multimodala resurser verkar i samband med detta kan vara ett fruktbart 
område att utforska. 
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9 SUMMARY 
This study examines how teaching is interactionally accomplished within a 
vocational program for students studying to become electricians. The data 
consists of video recordings of one teacher and his class. The students who 
are all male and range in age from 17 to 19 years old are enrolled in the 
final year of the vocational program. The recordings document the teacher 
and the students in the classroom and at different construction work sites. 
Drawing on detailed analysis of the interaction in the school as well as at 
the work sites, the study has the following three aims: 

 
1.  to study turn taking organisation during teaching activities with a 

focus on the implementation of power, control, and agency; 
2. to describe the interactional contexts for training electricians in the 

classroom as well as at different work places 
3. to explore the poetic aspects of language and the multiple meaning 

potential in linguistic forms. 
 

In the classroom, participants can launch challenging initiatives that con-
tribute to an alternative activity that proceeds parallell to and sometimes in 
competition with the plenary instruction. These challenges draw on past 
and emergent elements in the plenary talk as well as events in the the local 
scene and they are typically ironic and ambiguous in character. The am-
biguous stance accomplished through the challenge provides a resource for 
avoiding sanction and blame. Irony implements changes in footing includ-
ing not only the Goffmanian three part distinction between "speaker", 
"author", and "animator" but additionally the roles "participant" and 
"observer". Although the challenges are typically directed at the teacher 
and his agenda they may also target other students.  There are also a few 
instances in the data where the teacher collaborates in the challenging ac-
tivity by for example teasing or joking. While some challenges are fairly 
mild in character others can threaten to dissolve the instructional activity 
altogether. In the latter situation the teacher has to perform a balancing act 
by excerting a certain amount of authority and control without compro-
mising the egalitarian interactional climate in the classroom. Examples are 
shown where the teacher manages the challenge by recycling parts of it in 
his own talk thus highjacking and interweaving its content for the intents 
and purposes of the lecture. The analysis of the interactional trajectory of 
the challenges exposes the multidimensional meaning potential in linguistic 
form and reveals the interactants capacity to track and exploit the details 
in the bit-by-bit construction of talk and action. 
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Previous research on class room interaction has described the Initiation-
Response-Evaluation sequence (hereafter abbreviated as IRE). Among oth-
er things, this sequence instantiates the instructionally relevant distinction 
between the teacher and student roles. By evaluating the student's reponse 
in the third part of the IRE-sequence the teacher claims a position of epis-
temic hierarchy. This study develops research on IRE-sequences by demon-
strating the inherent flexibility of this structure.  By performing actions in 
slots that are typically reserved for the teacher such as evaluations within 
the IRE-sequence, the students can - at least temporally - dissolve or re-
verse traditional classroom roles. Such role reversal is also evident in an-
other activity that constitutes classroom discourse, namely instructions. 
Although the classroom data analyzed in this thesis is shaped by the same 
hierarchical structures that have been described in previous research the 
analysis thus shows that these same structures can also be used to challenge 
the hierarchical relationship between teacher and student. A pictures 
emerges of a flexible classroom where actions that may have been invoked 
to constrain and regulate are in fact utilized to challenge educational au-
thority. The vocational context and more specifically the shared positive 
orientation toward a professional trade provides another resource for min-
imizing the distance between the teacher and the students. 

The construction site is a favourable site for the study of multimodal 
phenomena in talk-in-interaction. In contrast to the classroom, activities at 
the construction site are almost always potentially mobile. Artefacts, pos-
tures, talk and spatial configurations of participants are handled in relation 
to place and mobility and the participants must actively configure a com-
mon conversational floor. Places can be given different functional mean-
ings, and to be able to succesfully perform certain actions, particular talk 
must be tied to a particular place. Mobility in itself can also be given dif-
ferent meanings. A mobile activity can involve specific expectations and 
walking can be used as a practice to perform communicative actions (show 
decisions, doing closure or transitions, or differentiate activities). Talk, 
walk, and place can be combined to establish favourable conditions to 
perform various actions (such as getting to say ‘the last word’ in opposi-
tional talk). Walking also provides in different activities which in turn con-
stitute resources for organizing work or anticipating opposition. 

At the construction site, three frames are deployed to convey meaning 
of communicative actions; a professional, a mundane and an educational. 
Place and mobility can attain different meanings in relation to these frames 
as well. External elements in conversations (places, objects, mobility) are 
thereby not objective phenomena and artefacts, as the material surround-
ings or walking can be oriented to in different ways. The influence of edu-
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cational activity separates this particular environment from other work-
related or institutional settings, where basically two frames are involved; a 
professional and a mundane. 

 Walking and other spatial formations are used to secure participation 
and structure activities. At the construction site, students are usually ori-
ented to performing tasks, which can result in multiple and simultaneous 
bids for the teachers attention. This situation is handled by the organisa-
tion of bids into a queue. The analysis shows resources for upgrading or 
reactualizing bids of attention that are on hold. Such resources include 
shifts into spectator position, the establishment of contextual configura-
tions that communicate a need for help as well as adaptations of talk, gaze 
and movement. The students' competition for the teacher's attention cre-
ates an ecology in the interaction where various initiatives are launched as 
soon as an opportunity presents itself. The students carefully adapt their 
conduct to the teacher's actions by for example not interrupting his in-
volvement in other activities. This adaptation on part of the students as-
cribes the teacher special rights. When these rights are challenged the 
teacher defends his position by for example instructing, walking or manip-
ulating various artefacts. Directives can also be used by the teacher to an-
ticipate opposition.  

On occasion, sequential structures from the classroom are imported in-
to the conversations at the construction site. The same oppositional ele-
ments that were observed in the classroom also occur at the construction 
site. In contrast to the classroom however, provocations are typically not 
supported by other students at the construction site. On the contrary prov-
ocations are sanctioned by other students in order to establish a common 
position with the teacher. At the construction site, the students prioritize 
the demonstration of competence at work-related tasks before mere partic-
ipation in work-related activities. Acts that question someone's profession-
al competence are treated as threatening. The professional role can be car-
ried out whith a higher or lesser degree of manifested professional vision. 
Students sometimes engage in play and the teacher can also partake in 
playful activities which may dissolve work related activities. The partici-
pants can also do complementary work such as handle relations or deal 
with general  issues concerning school and everyday life. 

The teacher uses opportunities in the activity or the material surround 
as cognitive recources for instructing. He may create scaffolds in talk, ver-
balise strategies where the students are portrayed as agents, and generalize 
particular events. Instructions can also be used for appointing tasks, antici-
pate opposition or (as already noted) re-establish the teacher's position 
when he has been challenged.  



222 I FREDRIK LUNDSTRÖM  Spänning och motstånd 
 

The IRE-sequence is one of several resources for configuring a partici-
pant structure similar to the one present in the classroom during plenary 
talk. Once such configurations have been successfully achieved the teacher 
can deliver lectures about abstract knowledge that are detached from the 
immediate work scene, by for example expounding on a hypothetical situa-
tion or theme. After a lecture has been delivered, these structures are de-
constructed in a step-wise fashion ands the participants return to a more 
mundane relation. The flexibility of the classroom is thus also highly visi-
ble at the construction work site.  
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Bilaga 1 
Transkriptionsnyckel 
@, $, £, #. +, *, §  tecken för vertikal synkronisering av multimodala fenomen 

 gentemot tal 
-->  handling påbörjas innan utdraget eller avslutas efter utdraget 
->   handling fortsätter från/till annan rad i utdraget 
....  handlings förberedelse/rörelse mot objekt 
__   handling genomförs och fortsätter, rörelse stabiliseras 
,,,,   handling avslutas, rörelse från objekt 
 ((går)) författarens kommentar                             
=   yttranden hakas på varandra utan hörbar paus 
[  överlappande tal inleds 
]  överlappande tal avslutas 
[[  flera samtidigt inledda yttranden 
( hej ) transkriptionen är osäker 
(        ) ohörbart 
hej  emfas 
HEJ starkare röstvolym 
○  svagare röstvolym 
>hej< snabbare än omgivande tal 
<hej> långsammare än omgivande tal 
hh  utandning 
.hh  inandning 
(h)  skrattljud 
-  plötsligt avbrott eller stamning 
:  förlängt ljud 
(.)  mikropaus – hörbar men kortare än 0.2 sekunder 
(0.5) paus uttryckt i tiondels sekunder 
↑  högre tonläge än omgivande tal 
↓  lägre tonläge än omgivande tal 
.  fallande ton 
,  jämn ton 
?  stigande ton 
¿  stigande ton, men inte i så hög grad som ? 
 
Fenomen som uppmärksammas markeras med grå understrykning. Multimodala 
inslag och kommentarer av icke tecknisk karaktär särskiljs med grå text.  Tran- 
skriptionerna görs efter en bearbetning av Heaths (1986) system som i sin tur är en 
vidareutveckling av Sacks, Schegloff & Jeffersons konventioner (1974) – se dessa 
för utförligare beskrivningar av transkriptionsförfarandet. 
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