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This article is grounded in a dialogical and sociocultural tradition within research on talk and com-
munication in institutional settings. It is concerned with discourses of merged or mixed kinds in
contexts where working life encounters educational contexts. The data are drawn from spoken ac-
tivities in vocational training for student nurses enrolled in a nursing programme within higher edu-
cation in Sweden. In particular, the article examines data extracts in which students receive training
in the practice of patient assessment for hospital admission. Based on video recordings from con-
versations between patients, student nurses and their nurse preceptor on the ward, the article ana-
lyzes the complex hybridity in instructional sequences where the participants orient to several goals
simultaneously. The detailed analysis of five excerpts selected from these sequences shows how
an experienced nurse preceptor masters multiple roles and tasks embedded within a pedagogical
practice encompassing both care work through assessment talk and instructing student nurses.
Using a combination of analytical tools from Goffmanian frame analysis and Conversation Ana-
lysis rooted in ethnomethodology, the analysis pays attention to the communicative and pedagogi-
cal resources used by the participants in their interaction when coping with the differing demands
imposed by the situation. The results of the analysis underline the importance of including the use
of different modalities as constitutive parts that function together in minimizing the objectivation
of the patient in frame shifts. In particular gaze direction is proposed as a method for the preceptor
to enable her to orient simultaneously to both the student and the patient.

Keywords: vocational training, supervision, nurse student–patient interaction, interactional
hybridity, frame analysis, activity, Conversation Analysis, instructional sequences, multimodality.

På många professions- och yrkesutbildningar uppstår inte sällan hybrider, dvs.
blandningar mellan olika verksamheter och diskurser i mötet mellan formell ut-
bildning och arbete i praktiken. Inom ramen för en lektion eller övning under-
visas eleven/studenten i genomförandet av en verksamhet (t.ex. en anställ-
ningsintervju, ett polisförhör eller ett skådespel). Sådana blandverksamheter
etableras över tid genom våra socialt delade erfarenheter och tas många gånger
för givna av dem som lärt sig hur de fungerar. Att navigera i dem kan emellertid
vara en komplex och krävande uppgift, inte minst för den som har ansvar för
studentens träning.
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I studien som presenteras i den här artikeln analyseras handledning i stu-
dent–patientsamtal på en sjuksköterskeutbildning (s.k. ankomstsamtal). Arti-
keln ska ses som ett bidrag till den tillämpade samtalsforskningen i Norden, där
frågor om språk, interaktion och lärande är i fokus.

Samtalen som studeras ingår i en ram av övning och genomförs under väg-
ledning och uppsikt av en handledande sjuksköterska. Under vägledning av
handledaren samlar studenten in information om patienten såsom en sjukskö-
terska gör i ett ankomstsamtal i den ordinarie verksamheten på avdelningen.
Studenten ska få tillfälle att träna på och lära sig att genomföra ett ankomstsam-
tal, samtidigt som den handledande sjuksköterskans uppgift är att se till att
informationen som inhämtas fungerar som underlag för dokumentationen av
patientens omvårdnad. Dessa dubbla ansvarsroller och skilda uppgiftsoriente-
ringar gör att handledaren måste navigera i hybrida kontexter, dvs. samtalskon-
texter där det utvecklas blandformer. Samtalen aktualiserar en komplex
verksamhet, där deltagarna orienterar sig mot olika mål och uppgifter samti-
digt. Handledaren har flera ansvarsområden att hålla under kontroll. Hon är an-
svarig för studentens utbildning på avdelningen och för patientens omvårdnad
och välbefinnande. Hon ska dessutom se till att dokumentationen av patientens
omvårdnad blir genomförd enligt styrdokument som avdelningen har att följa.

Syftet med artikeln är att beskriva hur undervisning konstrueras och bäddas
in i andra verksamheter i samtalen. Hur bemästrar handledaren sina dubbla
ansvarsroller, dvs. hur går hon till väga när hon integrerar undervisning med
omvårdnad i mötet med patient och student? Hur kan detta arbete beskrivas
språkligt och interaktionellt? Hur kan de hybrida samtalskontexter som skapas
därvid förstås i ett sociokulturellt och dialogteoretiskt perspektiv?

Min förhoppning är att undersökningen ska komma till nytta för praktiker
som är verksamma på utbildningar där en verksamhet ska läras ut under lik-
nande betingelser som beskrivs i den här artikeln. Tanken är att analyserna ska
kunna återföras till praktikerna och ge dem en teoretisk bas som kan lyfta de
iakttagelser de gör i sitt arbete.  Denna återkoppling till fältet kan i sin tur ut-
göra en grund för pedagogiskt utvecklingsarbete.

Studien är genomförd inom ramen för ett projekt som forskningsmässigt hör
hemma i skärningspunkten mellan språkvetenskap, mikrosociologi och utbild-
ningsvetenskap.1 I projektet studeras studenters och lärares språkanvändning
under praktiska och kliniska moment på mångkulturella vårdutbildningar. I tre

1 Projektet »Tvåspråkighet som resurs i studenters socialisering i flerspråkiga utbildningsmiljöer»
finansieras genom medel från Vetenskapsrådet. Förutom artikelförfattaren medverkar även Olof
Poignant och Helena Bani-Shoraka. 
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olika delstudier beskrivs i detalj de metoder som används då studenter i olika
faser av utbildningen tränar på sin kommande yrkesroll, dels på varandra i små-
grupper under praktiska moment, dels i autentiska vårdsituationer i mötet med
patienter. I delstudie 2, som är ett avhandlingsarbete, beskrivs kategoriserings-
arbete i andraspråkstalande sjuksköterskestudenters samtal med svenska pa-
tienter. Delstudie 3 fångar tvåspråkiga praktiker i studenters identitetsarbete i
en mångspråkig utbildningsmiljö. I den delstudie som behandlas i den här arti-
keln, delstudie 1 som jag själv ansvarar för, beskrivs de generella normer och
spelregler som formuleras genom den handledande sjuksköterskans pedago-
giska aktiviteter. Studien fångar de hybrida samtalskontexter som uppstår då
utbildning möter arbete i praktiken (Jansson 2010).

Tidigare studier av hybrida samtalsformer 
i utbildningsmiljöer

Hybrida samtalsformer har tidigare undersökts i en rad olika lärandemiljöer,
där utbildning möter arbete i praktiken (se t.ex. Persson Thunqvist 2003, Tho-
massen 2005, Rönn 2009). Dessa studier visar hur resurser från olika praktiker
sammansmälter och flätas in i varandra. I vissa fall bildas nya verksamheter, då
en typ av social praktik används inom ramen för en annan. Till viss del intar
dessa forskare en kritisk hållning och framhåller tvärtom att hybriditeten rym-
mer problem och dilemman för studenterna. Det gäller särskilt Rönn (2009),
som studerar kommunikationen vid en teaterhögskola. Rönn hävdar att hybri-
ditetens komplexitet utgör ett hinder för studenterna att lyckas, dvs. att delta
fullt ut i skolans olika praktiker. Tyngdpunkten läggs på resonemang om hinder
för delaktighet och inflytande ur ett studentperspektiv. Detta gör att studien fo-
kuserar helt andra problem än min egen, som snarare ser komplexiteten ur ett
lärarperspektiv.

Jag kommer i min litteraturöversikt att koncentrera mig på två nordiska
studier, som ligger nära problemområdet i min egen undersökning. Båda
dessa studier fokuserar träningssamtalet som kommunikationssituation och
inramas av ett dialogteoretiskt perspektiv. Träningssamtalet, och särskilt si-
mulerade samtal, lyfts fram som en kommunikativt problematisk situation,
där kontexter från olika verksamheter inte bara bäddas in i varandra utan även
konkurrerar med varandra. Detta är utgångspunkten i Persson Thunqvists
(2003) studie av träningssamtal i ett ungdomsprojekt för arbetslösa ungdo-
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mar. I samtalen får ungdomarna vägledning och undervisning om anställ-
ningsintervjuns pragmatik. Persson Thunqvist lyfter fram situationer då pro-
jektledarna agerar i flera roller, dels som arbetsgivare i en anställningsinter-
vju, dels som vägledare för projektdeltagarna, som ska lära sig att uppföra sig
korrekt i en riktig anställningsintervju. I Linell & Persson Thunqvist 2003 be-
skrivs den interaktionella hybriditeten i dessa flerpartssamtal, som lånar re-
surser både från riktiga och från simulerade anställningsintervjuer (jfr Auer
1998). Författarna problematiserar kontextbegreppet och pekar på hur flera
kontexter samverkar i samtalen, då projektledaren växlar mellan rollen som
vägledare och arbetsgivare. I vissa simulerade intervjuer sker dessa växlingar
under hela samtalet. Växlingarna mellan kontexterna kan ibland vara tydliga
och markeras ganska abrupt med olika språkliga och icke verbala signaler
(s.k. sekventiell hybriditet). Lika ofta kan det råda osäkerhet om vilken verk-
samhet som pågår och vilken kontext som gäller. Denna komplexitet framträ-
der ofta i introduktionsfasen till intervjun, då ramen för samtalet ska etable-
ras. Andra sekvenser kännetecknas av integrativ hybriditet, då resurser från
olika kontexter flätas in i varandra.

En annan undersökning som problematiserar träningssamtalet som kom-
munikationssituation och lärandesituation är Thomassen 2005. Hon visar i en
avhandling om inskrivnings- och träningssamtal på en sjuksköterske- och
läkarutbildning hur blandningen av kontexter och situationsramar kan vara
svår att navigera i för en oerfaren student. Även om ingen vägledningspraktik
är integrerad i samtalen uppstår liknande kommunikativt problematiska si-
tuationer som hos Persson Thunqvist (2003), då deltagarna, patient och stu-
dent, orienterar sig mot olika kontexter, både utbildning och ett riktigt an-
komstsamtal, och det kan vara svårt för studenten att veta vilken kontext som
ska gälla. Thomassen fann att denna dubbeltydighet i särskilt hög grad ut-
märkte de simulerade samtalen på läkarutbildningen (a.a. s. 79 ff.). Dessa
samtal karaktäriserades av långa förhandlingssekvenser i inledningsfasen, då
det rådde osäkerhet om vilken situationsram som skulle gälla, simulering el-
ler ”på riktigt”. Thomassen menar att studenterna inte är förberedda på att gå
in i en metakommunikation med patienten, som ofta problematiserar roll-
spelssituationen (a.a. s. 155). På utbildningen får läkarstudenterna rådet att
uppträda som professionella. De blir därför bundna vid en enda definition av
kontexten, dvs. rollspelet. Även inskrivningssamtalen på sjuksköterskeut-
bildningen visar sig vara problematiska, men här är problemen av en annan
art. Studenterna är orienterade mot en ram av konversationalisering, dvs.
praktiker och språkliga former från vardagliga, informella samtal med inslag
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av sociorelationellt småprat utanför agendan. De är därför inte förberedda på
att hantera medicinska frågor som patienten tar upp. Detta relaterar Thomas-
sen till utbildningens rekommendationer, där relationsskapandet med patien-
ten betonas.

De studier som beskrivits ovan lägger tyngdpunkten på dilemman som upp-
står i träningssamtalet i samband med att flera kontexter konkurrerar med var-
andra. Särskilt rollspelssituationen i det simulerade samtalet framställs som
kommunikativt problematisk. Samtalen i föreliggande undersökning är inte si-
mulerade, vilket ger en något annorlunda utgångspunkt för hybriditetens orga-
nisering. Fokus i analysen sätts i första hand på handledarens kompetens och
hur hon utnyttjar situationer som uppstår i interaktionen genom att göra dem
till föremål för undervisning för studenterna. I stället för att fokusera på
problem, vill jag visa hur mening skapas i en komplex verksamhet genom de
resurser som finns till hands för deltagarna, där jag även ser till integrationen
av olika modaliteter.

Material: Deltagare

Deltagarna i undersökningen är en handledande sjuksköterska (kvinna, 48 år)
och fyra andraterminsstudenter (tre kvinnor och en man) på en sjuksköterske-
utbildning. Handledaren har modersmålssvensk bakgrund och har mångårig er-
farenhet som sjuksköterska och handledare på avdelningen. Hon var utbild-
ningsansvarig för studenterna under deras praktik. Dessutom medverkar fyra
patienter som ska skrivas in för en operation, samtliga med modersmålssvensk
bakgrund.  Studenterna har ingen erfarenhet av arbete inom vården sedan tidi-
gare. Vid inspelningstillfället genomförde de sin första praktikperiod under ut-
bildningen på en vårdavdelning. De hade mycket begränsad erfarenhet av pa-
tientsamtal, särskilt den typ av institutionell verksamhet som det är fråga om
här.

Tre av studenterna har modersmålssvensk bakgrund och en har svenska
som sitt andraspråk (kinesisk bakgrund med tio års vistelse i Sverige). Sam-
mansättningen av deltagare i undersökningen ger en ganska representativ
bild av hur en grupp andraterminsstudenter, som en avdelning tog emot under
ett läsår, kunde se ut. Studentgrupperna på utbildningen var i regel mångkul-
turella.
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Alla deltagare har lämnat sitt samtycke till medverkan och fått skriftlig och
muntlig information om syftet med studien och om projektets forskningsetiska
principer.

Material: Samtalsdata

Utgångspunkten har varit att de studerade samtalen står i en ekologisk relation
till praktiker i angränsande verksamheter (jfr Linell & Persson Thunqvist
2003). Detta har motiverat en etnografisk ansats i fältarbetet, där samtal från
olika verksamheter på utbildningen har spelats in (t.ex. lektioner, respons-
samtal, ankomstsamtal med professionella i den ordinarie verksamheten på
avdelningen, simulerade patientsamtal och rollspel). Primärdata i undersök-
ningen i den här artikeln utgörs av transkriptioner av videoinspelningar av fyra
samtal med samma handledare och med fyra olika studenter och patienter.
Kompletterande data utgörs av efterintervjuer och en videosittning med hand-
ledaren. Dessa data har samlats in för att komplettera forskarens tolkning av
analyserna med ett deltagarperspektiv. Samtalen är inspelade på samma avdel-
ning. Samtalskorpusen från denna avdelning utgörs av totalt nio videoinspel-
ningar av patientsamtal samt en inspelning från handledarens lektionsverksam-
het om genomförande och dokumentation av ankomstbedömning. Av patient-
samtalen utgörs fem av handledarens samtal med patienter, då studenten sitter
med som observatör. Översiktliga uppgifter om samtalsdata i studien redovisas
i tabell 1. Samtliga deltagare utom student Anne2 har modersmålssvensk bak-
grund.

Tabell 1. Uppgifter om samtalsdata. I alla samtal deltar studenternas handle-
dare (kv,3 48 år).

Samtalen är s.k. ankomstsamtal, då nya patienter tas emot och skrivs in på av-
delningen. De spelades in under olika praktikperioder men under samma läsår
och på samma avdelning.

Samtal Längd minuter Samtalsdeltagare
1 16 Student (Anne): kv, 36 år. Patient: man, 78 år.
2 13 Student (Lisa): kv, 19 år. Patient: man, 75 år. 
3 20 Student (Ove): man, 21 år. Patient: man, 56 år.
4 17 Student (Eva): kv, 20 år. Patient: kv, 80 år. 

2 Alla namn på deltagarna i undersökningen är fingerade.
3 Kv = kvinna.
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Under samtalet använde studenterna ett formulär, som består av en lista med
sökord, dvs. omvårdnadstermer, från patientjournalen. På detta formulär skulle
de föra journalanteckningar. Alla studenter i undersökningen utom Lisa använ-
der patientens hälsodeklaration under samtalet.4

 

Utbildningens premisser och redskap

På den verksamhetsförlagda utbildningen får studenterna lära sig att integrera
teoretiska kunskaper om omvårdnad och dokumentation med praktiska färdig-
heter och utveckla ett professionellt förhållningssätt (jfr Eide & Eide 1997).
Den handledande sjuksköterskans roll är att hjälpa studenten att uppmärksam-
ma sina behov i denna process genom återkoppling. I lärandemålen för den
verksamhetsförlagda utbildningen under termin 2 står bland annat att studenten
ska kunna »bemöta patient och närstående med respekt för självbestämmande,
integritet och värdighet» samt att han/hon ska kunna »genomföra och doku-
mentera omvårdnadsprocessen». Att lära sig genomföra ett ankomstsamtal kan
knytas till båda dessa lärandemål. I styrdokumenten för dokumentation av om-
vårdnad, som avdelningarna har att följa, omnämns ankomstsamtal och samtal
som ett av flera sätt att samla in uppgifter från patientens vårdsituation (se Ehn-
fors m.fl. 2000 s. 71 och 87). I kursplanen står dock ingenting omnämnt om an-
komstsamtalet. På alla avdelningar jag varit i kontakt med under datainsam-
lingen används det strukturerade ankomstsamtalet i utbildningssyfte. Det finns
flera skäl till att denna praxis utvecklats. Det är en avgränsad kommunikations-
situation, som ingår som led i omvårdnadsprocessen. Studenten kan följa en pa-
tient i en kommunikativ kedja från intagning till utskrivning. Dessutom är det
ett utmärkt tillfälle för studenten att lära sig dokumentera omvårdnadsrelevant
information.

För att skola in studenterna i ankomstsamtalet använder man sig av den så
kallade trestegsmodellen som redskap. Modellen innebär att studenten succes-
sivt får ta över ansvaret för genomförandet av patientsamtalet. I ett första steg
har handledaren det fulla ansvaret, och studenterna sitter med och lyssnar. I ett

4 Lisa väljer i samråd med handledaren att lägga undan hälsodeklarationen under samtalet. Till sa-
ken hör att svaret på flera av de frågor som studenterna fått i uppgift att utreda redan finns i hälso-
deklarationen.
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andra steg genomför studenten samtalet under uppsikt av handledaren. I ett
sista steg får studenten genomföra det på egen hand.  Det är det andra steget
som praktiseras i de fyra samtal som ingår i denna undersökning. Alla andra-
terminsstudenter som gjorde sin praktik på avdelningen fick ett särskilt öv-
ningstillfälle anpassat till nybörjarens behov. Studenten fick först sitta med un-
der handledarens samtal med en patient och därefter genomföra ett eget an-
komstsamtal med handledaren som stöd. Före samtalet fick studenterna under-
visning om syftet med ankomstsamtalet och hur det skulle genomföras. Vid
detta tillfälle fick studenterna även undervisning om dokumentationen och om-
vårdnadstermerna på det formulär som skulle användas under patientsamtalet.

På den avdelning där datainsamlingen till den här undersökningen genom-
fördes hade man relativt bra möjligheter att ge studenterna undervisning och
träning utan stressmoment. Man hade en ganska stor andel patienter som togs
in för operation via kallelse. Dessa patienter var inte akut sjuka och de var där-
för särskilt lämpliga att användas i samtal där studenten ska ha möjlighet att
öva sig.  Många av patienterna var återbesökare och man kan därför förutsätta
att de kände till rutinerna i ankomstsamtalet. Patienterna som ingår i denna un-
dersökning hade vistats på avdelningen förut och hade upprättat en relation
med den handledande sjuksköterskan.

Teori och centrala begrepp

För att kunna visa hur handledaren går till väga när hon integrerar undervisning
och omvårdnadsarbete i mötet med student och patient och för att kunna be-
skriva detta arbete i ett interaktionellt och språkligt perspektiv, använder jag
mig av verktyg inspirerade av mikrosociologi (Goffman 1974) och etnometo-
dologiskt inriktad samtalsanalys (Conversation Analysis, hädanefter CA, se
Sidnell 2009).  Inom båda dessa traditioner definieras tal och andra kommuni-
kativa resurser (blickar, gester och röstkvalitet) som sociala handlingar. Ett
grundantagande i CA är det emiska perspektivet (Seedhouse 2005 s. 261).
Tolkningen av varje bidrag görs utifrån principer som är relevanta för delta-
garna själva.  Jag ansluter mig till detta perspektiv men vill kombinera det med
en dialogisk samtalsanalys, som integrerar CA med flera samtalsanalytiska tra-
ditioner. För analysen i denna undersökning krävs nämligen en vidare tolkning
av kontexten än den som brukar erbjudas inom CA, där varje enskild tur be-
skrivs som kontextförnyande och resultatet av den interaktion som kommer fö-
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re (Goodwin & Duranti 1992). Jag delar CA:s förståelse av kontext som något
dynamiskt och föränderligt, men hävdar att kontextbegreppet i vissa samman-
hang måste utvidgas till att omfatta något mer än det som görs relevant av del-
tagarna själva i interaktionen. Flera samtalsforskare som studerat institutio-
nella samtal har kritiserat CA:s förståelse av kontext som alltför snäv (se t.ex.
Linell & Persson Thunqvist 2003).

En viktig utgångspunkt för analysen i denna undersökning är att samtal utgör
delar av mer omfattande sociala praktiker (Wenger 1998, Säljö 2000, Linell
2009). Detta innebär att jag ser student–patientsamtalen som förankrade i ett
sociokulturellt sammanhang. Studiens fokus på integrering av undervisning
och arbete i praktiken kräver att jag som forskare i tolkningen av analysen kan
koppla de sociala aktiviteter som identifierats på mikronivå i samtalen till en
sociokulturell ekologi med angränsande verksamheter. För detta ändamål an-
vänder jag begrepp från verksamhetsanalys (Sarangi 2000, Linell 2009) och so-
ciokulturella teorier om situerat lärande (Lave & Wenger 1991, Wenger 1998,
Nielsen & Kvale 2000, Säljö 2000).

Utifrån en handlingsbaserad teori och en dialogteoretisk förståelse av samtal
och texter har flera forskare, bl.a. Linell (2009) och Sarangi (2000), utvecklat
ett analytiskt ramverk för att möjliggöra tolkningar som går utöver samtals-
situationen och som tar hänsyn till de sociokulturella resurser som deltagarna
delar. Teorin bygger på idén om att det finns olika sorters samtal, activity types

(Levinson 1992), med olika prototypiska former. Begreppet är centralt i CA,
särskilt inom den gren som sysslar med institutionella samtal (Drew & Heritage
1992). Inom svensk samtalsforskning översätts  activity type med kommunika-

tiv verksamhetstyp. Begreppet används för att tala om interaktionella hand-
lingar på mikroplanet i ett större, sociokulturellt sammanhang. Samtal ses här
som verksamheter avgränsade i tid och rum (t.ex. en lektion eller ett ankomst-
samtal). Dessa verksamheter kan definieras som handlingar som utförs i det en-
skilda fallet för att kunna upprätthålla situationsöverskridande praktiker (t.ex.
frågepraktiker i medicinska samtal). Begreppet verksamhet gör det möjligt att
koppla ihop den interaktionella ordningen (Goffman 1983) på mikronivå med
den institutionella ordningen, dvs. normativa och ideologiska inramningar (Sa-
rangi & Roberts 1999), t.ex. förväntningar på hur man uppträder som sjukskö-
terska i mötet med en patient. När verksamheter blir typifierade och får en fast
form kan de ses som verksamhetstyper, som syftar på situationen och typen av
aktivitet, dvs. den socialt distribuerade kunskapen om hur vi organiserar vårt
umgänge. Verksamhetstyperna ingår på ett abstrakt plan i situationsöverskri-
dande praktiker, dvs. handlingar som är återkommande och därför får liknande
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form. Dessa praktiker styrs av normer och rutiner och etableras över tid genom
våra socialt delade erfarenheter. Till exempel kan läkarens självklara rätt att
ställa frågor om patientens livsvanor ses som en sådan norm.

Ett begrepp som är nära besläktat med verksamhet och som utgör kärnan i
analysen är ram från Goffmans (1974) ramanalys (»frame analysis»). Begrep-
pet syftar på situationsdefinitionen, dvs. definitionen av vad som pågår i inter-
aktionen. Linell (2009 s. 234) rekommenderar begreppet framing, ’inramning’
eller ’inramande’, för att lyfta fram det dynamiska i processen. När vi tolkar det
som händer i interaktionen ansluter vi oss till olika perspektiv. Detta gör vi ut-
ifrån vår förståelse av liknande situationer som vi har erfarenhet av. Det är in-
ramningen som sätter formatet på samtalet. Exempelvis kan ett samtal i vården
mellan sjuksköterska och patient ramas in som en formell intervju eller som ett
mer informellt vardagssamtal. Denna inramning, dvs. tolkningen och definitio-
nen av situationen, konstitueras av såväl verbal som icke verbal interaktion.

Linell (2009 s. 202 ff.) anger några egenskaper som kännetecknar en verk-
samhetstyp. Den är ofta namngiven och inramas av specifika förväntningar på
deltagarroller, syfte, tid, plats, vokabulär, och användning av icke verbala re-
surser. Den verksamhetstyp som beskrivs här namnges på utbildningen som
»ankomstsamtal» eller »ankomstbedömning». Praktikerna på avdelningarna
kallar den minst lika ofta för »patientintervju» eller bara »intervju», vilket ty-
der på att de själva uppfattar verksamhetstypen som ett formellt och agenda-
styrt samtal, där klienten förväntas svara på institutionsföreträdarens frågor.
Tidigare forskning (Jones 2009) har intressant nog pekat på den proforma in-
tervjukaraktär i ankomstsamtalet som tenderar att skapas av det s.k. sökords-
formuläret. Vidare har verksamhetstyper en bestämd organisering i s.k. faser,
där olika uppgifter genomförs. Huvuduppgiften i ett ankomstsamtal är infor-
mationsupptagningen. Den genomförs i kärnfasen, som omgärdas av en inled-
ning/öppning och en avslutning. Candlin (2002) har visat hur den professio-
nella sjuksköterskan bäddar in informationsupptagningen i vardagliga sam-
talspraktiker, vilket innebär en hög grad av koherens i interaktionen, där ämne-
na flyter in i varandra och där båda parter har lika mycket kontroll över
samtalsämnet. Att på detta sätt elicitera information som är viktig ur ett patient-
perspektiv, genom att ge utrymme åt patientens upplevelser och tillåta digres-
sioner från agendan tillhör sjuksköterskans professionella kompetens, menar
Candlin (a.a. s. 175).

Sarangi (2000) har utvidgat Levinsons verksamhetsbegrepp med termen dis-

course type (’diskurstyp’) från diskursanalysen (jfr Fairclough 1992). Termen
syftar snarare på språkligt register och samtalsform än på de handlingar som ut-
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förs. Ett läkar–patientsamtal är exempel på en verksamhetstyp som kan rymma
flera olika diskurstyper, t.ex. rådgivning och informationsupptagning. Samma
diskurstyp kan å andra sidan återfinnas inom flera verksamhetstyper. Exempel-
vis kan informationsupptagning som diskurstyp även uppträda i samtal utanför
medicinska kontexter (t.ex. i polisförhör). Det finns alltså variation både inom
och mellan verksamhetstyper.

Eftersom verksamhetstyper ingår i ett större socialt sammanhang är de aldrig
statiska eller rena. I strikt mening är alla institutionella samtal hybrida, dvs. de
är korsningar eller blandningar mellan flera olika diskurstyper (se t.ex. Roberts
& Sarangi 1999). Detta perspektiv på samtal som hybrida har influenser från
dialogteori (Bakhtin 1986, Wertsch 1991), där samtal och texter ses som poly-
fona.

På en mesonivå kan samtalen i föreliggande undersökning beskrivas som verk-

samheter, där handledarens aktiviteter sammanhänger med de sociala praktiker
de ingår i (utbildning och omvårdnad). Samtalen genomförs inom en ram av öv-
ning, vilket också betonades av handledaren. Även patienterna var väl informe-
rade om utbildningssituationen. I den komplexa miljö av utbildning och arbete i
praktiken på en vårdavdelning, som samtalen ingår i, kan man förvänta sig en
blandning av olika verksamheter. Samtidigt som samtalen genomförs som ett an-
komstsamtal ingår de i en situationsöverskridande praktik på utbildningen. Över-
föringen av yrkeskunskap sker genom vägledning i det sammanhang där kunska-
perna ska komma till användning, en av huvudaspekterna i situerat lärande (jfr
Nielsen & Kvale 2000 om mästarlära, som ingår i en allmän princip om lärande
genom handling). Ett centralt begrepp i teorin om situerat lärande, som jag an-
vänder i tolkningen av de hybrida dragen i samtalen, är deltagande. Begreppet
har utvecklats av bl.a. Lave & Wenger (1991). Wenger (1998) beskriver lärande
som en process på en bana mot ett ökat, dvs. förändrat, deltagande i en praktik-

gemenskap, en grupp människor som med ett gemensamt mål utför en arbetsupp-
gift tillsammans. I föreliggande undersökning kan avdelningen med sina rutiner
och normer kring ankomstsamtalet förstås som en praktikgemenskap.

Ankomstsamtalet är i sin tur en hybrid verksamhetstyp som kan rymma flera
diskurstyper, bl.a. rådgivning, intervju, informationsupptagning, terapi och
vardagskonversation (jfr Candlin 2000, 2002). Flera studier av samtal i medi-
cinska kontexter pekar på liknande former av hybriditet, där olika diskurstyper
kan vara inbäddade i en verksamhet. Stivers & Heritage (2001) visar t.ex. hur
ramen för informationsupptagning i läkar–patientsamtal kan glida över i en
verksamhet som liknar vardagskonversation, då patienten gör avsteg från frå-
geagendan.



200 Gunilla Jansson

Metod
Av de teoretiska ställningstaganden som gjorts ovan följer en metod som kan
beskriva interaktionell dynamik i relation till kommunikationens kontexter och
inramningar. Detta innebär att jag intar ett etnometodologiskt perspektiv (He-
ritage 1984) i analysen, där roller ses som något föränderligt som inte kan tas
för givet. Teorin innebär även en användning av ramanalys för att tala om hur
deltagarna genom sina handlingar definierar situationen och förser den med en
kontext.

Jag använder ramanalysen för att framhäva situationsdefinitionen som en
process och inte som något statiskt. Den lämpar sig därför utmärkt att förena
med de mikroorienterade CA-verktygen. I kombination med begreppen i verk-
samhetsanalysen erbjuder den en teoretisk bas som kan användas i tolkningen
av talarnas mikrohandlingar. Ramar ska förstås som dialogiska till sin natur i
den meningen att de är interaktiva, dvs. de framförhandlas i interaktionen med
såväl verbala som icke verbala resurser.

Analysen grundas på detaljerade transkriptioner, vilket är brukligt inom
CA-traditionen.   Detaljnivån i transkriptionerna hjälper analytikern att se
den arsenal av resurser som handledaren utnyttjar när hon växlar och balan-
serar mellan olika ramar. Dessa resurser kan vara mycket subtila. Att ta hän-
syn till multimodala aspekter i analysen framhålls inom nyare traditioner av
CA som en förutsättning för att förstå hur social interaktion är organiserad
(Goodwin 2000). Bruket av olika modaliteter såsom blickriktning och gester
ses här inte bara som stödjande resurser, som elaborerar tal, utan de ses också
som potentiella meningsbärare, som i samverkan med varandra konstituerar
social handling. I analysen ser jag särskilt till hur blickriktning integreras i
interaktionen och får en kommunikativ funktion i inramningen av situatio-
nen.

I transkriptionerna återges icke verbal information (blickriktning, handges-
ter samt läs- och skrivaktivitet) inom dubbla parenteser på en egen aktivitets-
rad. I det fall att en icke-verbal aktivitet sker överlappande med ett yttrande
markeras detta med hakparenteser. Pauser anges i sekunder i vänsterkolumnen
i transkriptionen. En transkriptionsnyckel med de symboler jag använder mig
av följer sist i artikeln. Transkriptionsutdragen börjar en bit före handledarens
initiativ för att läsaren ska kunna skapa sig en förståelse av samtalssituationen.
För att underlätta läsningen av transkriptionsutdragen har jag markerat centrala
yttranden för analysen med en pil (→). För att dynamiken i inramningen av en
situation ska framträda har även yttranden som föregår och kommer efter ana-
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lyserats på detaljnivå.  Varje enskilt yttrande är betydelsefullt i skapandet av
kontexten.

Analytisk enhet
Den analytiska enheten i undersökningen är handledarens kommentarer och
instruktioner till studenten. Dessa har analyserats som handlingssekvenser,
här benämnda undervisningssekvenser, då problem och aspekter som är rela-
terade till ankomstsamtalets genomförande objektifieras, dvs. lyfts fram i in-
teraktionen och görs till föremål för undervisning. Termen »undervisning»
används här om olika pedagogiska aktiviteter som parterna orienterar sig
emot, t.ex. uppmaning, instruktion, demonstration, korrigering och formule-
ring av generella regler och råd. Flera av dessa aktiviteter är knutna till den
pedagogiska tradition det är fråga om här, nämligen lärlingsskap i yrkeskon-
text.

Exempel 1 nedan illustrerar hur jag avgränsar och definierar en undervis-
ningssekvens. Exemplet kommer från samtalet med Lisa och följer elva minu-
ter in i inspelningen, då studenten kommit till slutet av informationsupptag-
ningen. Utdraget börjar med att studenten läser i formuläret. Student och hand-
ledare sitter snett emot varandra på var sin sida om ett skrivbord. Patienten sit-
ter vid kortändan av skrivbordet. Handledaren har från sin position både patient
och student i blickfånget.

Exempel 1.  »Allergi kan du ställa en fråga om»5

1

2

3

4

5

6

7

8

(3,2)

S: 

H: →

H:

(1,3)

S:

H: 

S: →

((S läser i formuläret))

((blicken i formuläret))ºde känns som att ja har kommit med alltingº

allergi kan du ställa en fråga om (.) å de finns inget bra 

[(.) sökord för allergi

[((pekar med handen mot formuläret))

((S tittar i formuläret))

nä:e

nä

har du nåra allergier

5 S = student; P = patient; H = handledare. Denna deltagarkodning används i utdragen hädanefter.
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Handledaren blir indragen i samtalet i och med studentens yttrande på rad 2,
det känns som att jag kommit med allting. Lisa aktualiserar här ett behov av un-
dervisning, när hon söker handledarens bekräftelse på att hon fått med alla sök-
ord på formuläret. Det är alltså studenten som initierar undervisningsramen,
vilket ska relateras till den starkt asymmetriska karaktären i lärlingssituationen.
Detta ger förutsättning för en pedagogisk aktivitet på rad 3, då handledaren in-
struerar studenten att ställa en fråga om allergi.

Meningsutbytet mellan handledare och student kan urskiljas som en hand-
lingssekvens, som kan avgränsas från omgivande aktiviteter. Undervisnings-
sekvensen pågår så länge deltagarna orienterar sig mot sökorden på frågeagen-
dan (rad 4–7) och avslutas då studenten vänder upp blicken och inleder en ny
frågetopik (rad 8), som är i linje med handledarens instruktion. Fokusbeto-
ningen på det finita verbet i studentens yttrande på rad 8 markerar en övergång
till en ny aktivitet, då studenten växlar ram och träder in i patientsamtalet igen:
har du nåra allergier.

Hybrida kontexter: analys av fyra undervisnings-
sekvenser
I exempel 1 ovan kan undervisning identifieras som en aktivitet, som är relativt
avgränsad från andra aktiviteter (s.k. sekventiell hybriditet). Betydligt mer van-
ligt förekommande i materialet är emellertid att det är svårt att avgöra var un-
dervisningssekvensen börjar och slutar. Detta har att göra med att handledarens
undervisning bäddas in i andra verksamheter. Vissa av dessa verksamheter fal-
ler inom ramen för omvårdnad, medan andra närmar sig något som mera liknar
ett vardagligt samtal. Ramarna för dessa verksamheter glider ofta in i varandra.
Handledarens roll är aldrig statisk utan ständigt föränderlig och beroende av de
andra deltagarnas tolkning av situationen.  Hon sköter två uppgifter simultant,
både undervisning och omvårdnad.

I det följande presenteras analyser av fyra undervisningssekvenser som excer-
perats ur transkriptionerna av de fyra samtalen. Transkriptionsutdragen komplet-
teras med data från efterintervjuerna i de fall då de kan tillföra viktig information
för tolkningen. Jag har valt ut exempel som både belyser huvudpoängen i artikeln
och ger en representativ bild av materialet. Exemplen (2–5) illustrerar hur ramen
för undervisning flätas in i ramarna för andra verksamheter, s.k. integrativ eller
inbäddad hybriditet (jfr termen intertextualitet, Fairclough 1992), och hur detta
kan ske på olika sätt och med olika resurser. Framför allt har integreringen av
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olika modaliteter en viktig funktion, där inte minst blickriktning men även hand-
gester utgör väsentliga resurser. Samtliga sekvenser följer en bit in i inspel-
ningen, i kärnfasen av ankomstsamtalet, då studenten öppnat samtalet och kom-
mit igång med informationsupptagningen med patienten.

Balansering mellan ramar

Exempel 2–3 visar hur handledaren med mycket subtila medel hanterar både
patient och student. I samma responsgivande tur tar hon både hand om patien-
tens svar och inkluderar studenten. I denna balansering mellan ramar har blick-
riktning en väsentlig funktion. Exemplen utgör en sammanhängande interak-
tion men har delats upp i två transkriptionsutdrag i analysen.

Utdragen kommer från samtalet med Anne och följer två minuter in i samta-
let, då studenten är mitt inne i informationsupptagningen med patienten. Alla
tre deltagare sitter i en halvcirkel. Studenten vänder sig bort när hon sköter do-
kumentationen vid skrivbordet.

Exempel 2. »De kan du dokumentera å skriva upp»
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

S:

S:

S:

S:

S:

P:

S:

P:

P:

S:

H:

H:

P:

H:

H:

H: →

H: 

S: 

S:

H:

S:

((tittar ner i formuläret)) å:: (0,7)

[vad heter (.) konstgjord öppning

[((vänder blicken mot H))) 

ja

har du nån konstgjord öppning (.) nån kateter sån här

nä nä

inget

ja har ju [en kateter i (0,6) orga::net

          [((vänder sig mot H))

he [he

   [((0,6 nickar och ler mot P))

åkej

som sitter här uppe med en avtappningskran

ja just de 

(0,3) ((vänder blicken mot S))

de e– [de kan du dokumentera å [skriva upp (.) urinkateter finns de

      [((pekar med handen mot S))

                               [((vänder sig mot skrivbordet och 

börjar skriva))

ºurinkateterº 

ja

m:
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På rad 2 och 3 vänder studenten blicken mot handledaren och påkallar behov
av hjälp med en medicinsk term. Återigen ser vi hur den asymmetriska karak-
tären i lärlingssituationen, där studenten agerar som novis, har betydelse för in-
ramningen.

På rad 8 och 9 vänder sig patienten till handledaren och berättar att han har
en kateter. Här får handledaren, bl.a. med hjälp av blick och nickning, hantera
patientens svar på studentens fråga (rad 5), som kan uppfattas som känslig med
tanke på en rad faktorer, inte minst inspelningssituationen och åldersskillnaden
mellan student och patient. Studenten är dessutom en främmande person för
patienten och kommer från en främmande kultur. Patientens agerande kan tol-
kas som att han i en känslig situation söker trygghet hos handledaren, som han
träffat förut på avdelningen.

Det jag vill peka på här är hur handledaren bemästrar en situation då hon
måste sköta två olika roller simultant, både som trygg sjuksköterska och stöt-
tande vägledare till studenten. På rad 15 vänder hon blicken mot studenten.
Hon bjuder in studenten att delta i interaktionen genom att tilldela henne en in-
stitutionell uppgift, nämligen att dokumentera den information som framkom-
mit i patientens berättelse till henne. Detta kan tolkas som att hon utnyttjar den
känsliga situation som uppstått och gör den till föremål för undervisning i pe-
dagogiskt syfte. Det är detta som sker på rad 16–18. Patientens berättelse sätts
in i en institutionell ram och förpackas i ett komprimerat format, urinkateter

finns de, färdigt för studenten att skriva ner i formuläret. Samtidigt som hand-
ledaren uppmanar studenten att dokumentera gör hon en inbjudande gest med
handen och inkluderar därmed studenten i den institutionella uppgiften. Hand-
gesten utgör här en väsentlig resurs i skapandet av en pedagogisk kontext, inom
vilken handledarens tal ska tolkas. Därpå följer en turväxling med bekräftelse-
arbete mellan student och handledare (rad 19–21) samtidigt som studenten bör-
jar skriva. Med ett minimalt ja bekräftar handledaren studentens respons urin-

kateter (rad 19), som är en partiell återanvändning av handledarens förslag till
nedskrivning i formuläret. Denna återanvändning av ord bidrar till att skapa in-
tersubjektivitet mellan deltagarna.

Exempel 3 är en fortsättning på interaktionen i föregående exempel. Det är
fortfarande patientens urinkateter som är föremål för undervisning.

När studenten avslutat skrivandet på formuläret initierar handledaren en ny
pedagogisk aktivitet, i detta fall anvisning om hur studenten kan elicitera mer
information om patientens kateter (rad 22). Det som händer här är att patienten
inte riktigt är med på utbildningssituationen. Eftersom propositionen redan är
känd för patienten svarar han innan studenten hinner ställa frågan. Handledaren
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måste då omorientera sig och ansluta sig till patientens perspektiv. På rad 28
vänder hon blicken mot patienten innan han avslutat sin tur. Det intressanta här
är att handledaren i sin respons på rad 29 både hanterar patientens svar och in-
kluderar studenten inom samma tur. Samtidigt som hon bekräftar patienten ge-
nom att upprepa hans svar, via urinröret åkej, vänder hon blicken mot studen-
ten, varpå hon modifierar sitt tal och kommenterar kateterns status i ett medi-
cinskt perspektiv, då e det en vanlig kateter. Handledarens synkronisering av
tal och blickriktning gör här ett viktigt arbete i hanterandet av två olika konkur-
rerande ramar.

Efter inspelningen berättade handledaren för mig att hon varit orolig för att
studenten, som hon uppfattat som osäker, inte skulle klara situationen. I en vi-
deosittning kommenterade hon att hon upplevt att patienten sökt hennes stöd
under samtalet, och att hon fick detta bekräftat när hon såg inspelningen. Detta
är viktigt att ha i åtanke i tolkningen av det växelspel vi ser i de analyserade
exemplen.

Sammanflätade ramar

Exempel 4 är det exempel som allra bäst illustrerar huvudpoängen i artikeln.
Det visar hur olika ramar flätas samman i en viss fas i en undervisningssekvens.
När en undervisningsram har etablerats genom handledarens aktiviteter, sker
en omdefiniering av situationen. Inte bara studenten utan även patienten deltar
här i argumentationen och axlar ett ansvar för studentens undervisning. Samti-
digt glider handledare och student ifrån undervisningsramen och orienterar sig
mot patienten. Den verksamhet som pågår i denna fas är mångsidig, men sam-

Exempel 3
22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

(8,2)

H: →

P:

H:

H: →

S:

S:

(4,1)

((S skriver, H+P har blicken mot S))

å du vill du så kan du också fråga var den sitter om den sitter inne 

i blåsan via urinröret eller om den sitter (0,6)

[via magen rakt in [så

[((visar med handen mot magen)) 

[((visar med handen[den sitter via

[urinröret

[((vänder blicken mot P)) 

via [urinröret åkej (.)  [då e  de en vanlig kateter  

    [((vänder blicken mot S))  

                         [((S gör en skrivansats))

m:

((S skriver))
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tidigt svårdefinierad ur ett deltagarperspektiv. Deltagarnas yttranden kan tolkas
inom flera olika ramar.

Exemplet kommer från samtalet med Ove och följer fyra minuter in i inspel-
ningen. Ove har kommit fram till sökordet »tidigare vårderfarenheter» på formu-
läret. Deltagarnas placering är något annorlunda än i tidigare samtal. Ove sitter
lutad över skrivbordet, vilket innebär att han måste vrida på huvudet när han sam-
talar med patienten. Hans läge innebär också att han har handledaren närmast i
blickfånget när han ägnar sig åt dokumentationsbestyren. Det är också i detta läge
som handledaren går in i ett korrigeringsarbete med studenten (se rad 19).

Undervisningssekvensen i utdraget inleds på rad 19, när handledaren under-
visar studenten om hur han skulle kunna följa upp patientens svar om ett ben-
brott för trettio år sedan (se rad 2–8). Studenten kommenterar patientens tids-
angivelse om olyckan med referens till sin egen ålder (se rad 10, åttifem då var

inte ens jag född). Här blir studenten personlig på gränsen till det privata. Sam-
talet slår över i en vardaglig konversation (rad 10–16) då deltagarna glider ifrån
informationsupptagningsramen. Handledaren deltar redan här i interaktionen
med blickar och bekräftande återkopplingssignaler.

På rad 3 vänder hon blicken mot patienten och visar med ett instämmande ja
att hon är införstådd med situationen. Här ska man komma ihåg att handledaren
har kännedom om patientens sjukdomshistoria på ett sätt som inte studenten
har. Detta kan också ha haft viss betydelse för att hon tar tag i situationen och
gör den till föremål för undervisning genom att ge anvisningar om hur man
skulle kunna gå vidare och ta reda på mer om patientens benbrott. Detta arbete
inleds på rad 19 och pågår fram till rad 26. Patientens sjukdomshistoria objek-
tifieras genom att patienten omtalas i tredje person han (rad 19, 21) och genom
att patientens berättelse förpackas i den nominaliserade formen benbrott. Vad
handledaren gör här är ett slags inlindat korrigeringsarbete. När studenten släp-
per patientens svar och glider ifrån sin institutionella roll, går hon in och korri-
gerar. I stället för att tillrättavisa studenten konstruerar hon korrigeringen som
en gemensam angelägenhet genom att relatera situationen till en generell verk-
samhet. Detta åstadkoms bl.a. genom pronomenbruket. I stället för att använda
du-tilltal använder hon opersonligt pronomen man (rad 23 och 26) när hon pe-
kar på ett alternativt sätt att handla. Även bruket av obestämda och generiska
former, t.ex. benbrott (rad 21), en uppgift (rad 23) och en sjukdom (rad 24) hjäl-
per till att objektifiera situationen.

Deltagarna visar även för varandra att de definierar det som pågår som en
form av pedagogisk praktik, i detta fall formulering av en generell norm eller
spelregel, som gäller för liknande situationer i yrkeskontexten. I detta arbete
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Exempel 4. »De är bara som en följdfråga»
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

S:

P:

H:

H:

(0,6)

P:

H:

P:

S:

S:

P:

P:

H:

P:

H:

(1,4)

H: →

S:

H:

S:

H: 

S:

H: 

(1,4)

H:

S:

S: 

S: →

S:

P:

H: →

P:

H:

S:

P:

H:

P:

H:

H:

P:

H:

har du nåra tidigare vårderfarenheter? 

nej (.) ja har ju bara brutit benet (0,9) en gång i tiden

((vänder blicken mot P))

ja

((H har blicken mot P; S har blicken i hälsodeklarationen))

de e många år sen (.)  

m:

de [e–  de e tretti år sen                    

   [ja

åttifem (.) då [var inte ens ja född  

               [tjugo–

[he he he 

[((ler))

(0,6)

då e de preskriberat där [(he he he  

                         [(ja ((ler))

((H vänder blicken mot S)))                        

((S börjar skriva))

e:: här kan de ju va intressant [å fråga om han har legat på sjukhus i

                                [((S tittar upp mot H))

samband kanske med benbrott (.) om han varit sövd eller så för den (.)

den (0,2) erfarenheten kan ju va (.) till grund för de som ska göras nu

m:

till exempel (.) de e bara som en följdfråga om de e så att man får en 

uppgift om en sjukdom å den kanske e då lite knapphändig va

m:

då kan man liksom ställa en vidare fråga om man vill de 

((S läser i hälsodeklarationen))

m:

[((pekar med pennan i hälsodeklarationen))

[men här

(0,6)

borde [han inte ha varit sövd

      [((hastig blick mot P)) 

[jo:o ((nickar))

[de vet man inte om de var komplicerat

ja var  [nog [ja var nog sövd

        [((vänder sig mot P))

             [du var sövd

ja körde faktiskt in i en lastbil och bröt ett ben så att 

ja

så att (.) [ja kom hit akut

           [de var mer

en liten komplicerad sak ja

ja ja låg i två månader faktiskt 

ja



208 Gunilla Jansson

använder deltagarna olika modaliteter – tal som ackompanjeras av blick och
handgester. När handledaren initierar korrigeringen har hon blicken stadigt
vänd mot studenten, som under handledarens tal ser upp från formuläret och
möter hennes blick (rad 20). Handgesterna fungerar här som en stödjande re-
surs för handledarens korrigeringsarbete. De hjälper till att rama in situationen
som undervisning i och med att de elaborerar och framhäver innehållet i hennes
tal. När hon adresserar studenten gör hon en pekande rörelse med handen mot
de dokumentationsrelaterade texter, som studenten är sysselsatt med. De ord
som markerats som betonade i transkriptionen, ackompanjeras av handledarens
gester. Dessa gester speglar den språkliga innebörden i de betonade orden. När
hon exempelvis säger lite knapphändig gör hon en inåtgående rörelse med hän-
derna och när hon säger en vidare fråga vidgar hon avståndet mellan händerna.
Det är just dessa ord, lite och vidare, som bär upp det väsentliga innehållet i den
spelregel som kommuniceras.

På rad 29–30 sker en omdefiniering av situationen i och med studentens re-
spons till handledaren, där han ifrågasätter sannolikheten i handledarens spe-
kulerande angående patientens tidigare vård, men här borde han inte ha varit

sövd.  Studenten pekar med pennan på texten i hälsodeklarationen och säger
men här med fortsättningston. Därpå fullbordar han den påbörjade turkonstruk-
tionsenheten, borde han inte ha varit sövd, samtidigt som han kastar en hastig
blick mot patienten för att därefter åter orientera sig mot handledaren med
blicken. Genom denna synkronisering av tal och icke-verbala resurser skiftar
han position i förhållande till den pågående verksamheten. Redan här är delta-
garna på väg att glida ifrån undervisningsramen. Studenten orienterar sig mot
både handledare och patient i samma yttrande. I och med detta involveras pa-
tienten i argumentationen på rad 36 och blir delaktig i spekulerandet kring sin
egen sjukdomshistoria (ja var nog sövd). Simultant med att patienten demente-
rar studentens hypotes, jo:o, rad 34, ifrågasätts den av handledaren, de vet man

inte om de var komplicerat (rad 35). Detta yttrande kan tolkas inom ramen för
flera verksamheter. Handledaren har fortfarande blicken mot studenten och
håller fast vid bruket av generiskt man, vilket talar för att hon dröjer kvar i un-
dervisningsramen. Samtidigt kan yttrandet tolkas inom ramen för omvårdnads-
anamnesen. Handledaren visar patienten att hon är inläst på hans sjukdomshis-
toria om benbrottet och att hon behandlar denna information som viktig i ett
omvårdnadsperspektiv. Därefter glider interaktionen över i en patientberättel-
se, där handledaren deltar med stödjande uppbackningar (rad 39–45). Patien-
tens berättelse, som fortsätter över flera turer, kan av utrymmesskäl inte visas i
sin helhet här.
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I den analyserade sekvensen flätas handledarens undervisning in i ramarna
för andra verksamheter. Det uppstår en blandverksamhet som svävar mellan
olika former av pedagogisk aktivitet, informellt vardagssamtal, formell inter-
vju och informationsupptagning. Vissa av handledarens yttranden, t.ex. på rad
35, då hon implicerar att benbrottet varit allvarligt, kan även tolkas inom ramen
för omvårdnadsanamnesen, dvs. som en inbjudan till patienten att berätta mer
om omständigheterna kring olyckan. Denna sammanflätning av ramar är sär-
skilt tydlig i den sekvens som följer efter studentens ifrågasättande av handle-
darens argumentation. Det är även svårt att fastställa exakt var deltagarna går
ur undervisningsramen. Även interaktionen mellan handledare och patient
skulle kunna tolkas som en pedagogisk aktivitet, nämligen som en form av de-
monstration eller förevisning, då handledaren visar upp för studenten hur man
praktiserar patientorientering i informationsupptagningen av ett ankomstsam-
tal genom att agera i rollen som lyssnande sjuksköterska.

Den blandverksamhet som uppstår i exempel 4 illustrerar hur samtalen kan
ses i relation till den ekologi av verksamheter som de omges av på utbild-
ningen. Interaktionen mellan student och handledare på rad 17, från det att
handledaren vänder blicken mot studenten och fram till rad 32, då studenten
orienterar sig mot både handledare och patient, präglas av ganska utbildnings-
interna praktiker. Handledarens resonemang rör sig på en skala mellan speci-
fikt och generellt, bitvis utan anknytning till ett konkret patientfall.  Studenten
svarar med att läsa och peka i hälsodeklarationen och omtala patienten i tredje
person. Dessa praktiker lånar drag från handledarens lektionsverksamhet om
ankomstbedömning, som studenten deltagit i några dagar innan träningssamta-
let på mottagningen ägde rum. På samma sätt som sker här ger hon i denna lek-
tionsverksamhet generella råd och anvisningar om hur omvårdnadstermerna
ska användas i patientsamtalet.

I en efterintervju kommenterade handledaren att hon upplevde att studenter
(liksom Ove i detta fall) i allmänhet inte fångar upp patientens svar genom att
ställa uppföljande frågor som kan vara viktiga för omvårdnadsbedömningen.
Hon uppfattade att studenter helst undviker att hamna i situationer då de inte
kan ta hand om patientens svar, särskilt då det som i detta fall med patientens
benbrott handlar om medicinska frågor (jfr Thomassen 2005). Handledarens
agerande i exempel 4 tolkar jag som ett sätt att visa studenten när och hur man
kan vara lyssnande i samtalet genom att gå in och ta reda på mer information,
när patientens svar är knapphändigt. Den modell som handledaren visar upp er-
bjuder studenten möjligheter att förändra sitt deltagande i liknande situationer
som kan uppstå i ankomstsamtal då handledaren inte är närvarande.
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Glidande ramar

Exempel 5 nedan illustrerar ett intressant fall av ramväxling, då handledaren
glider ifrån undervisningsramen och gradvis tar över samtalet med patienten.
Handledaren visar studenten hur man måste styra upp samtalet, när patienten
börjar flyta ut. Detta gör hon genom att avblåsa student–patientsamtalet. Hon
går in och korrigerar studenten samtidigt som hon relaterar situationen till en
generell verksamhet, dvs. korrigeringsarbetet utförs mot en ram av undervis-
ning. En bakomliggande förklaring kan sökas i handledarens roll som ansvarig
för säkerhetsaspekten i dokumentationen av omvårdnadsrelevant information
om patienten.

Exemplet kommer från samtalet med Eva. Sekvensen följer fyra minuter in
i inspelningen. Utdraget föregås av en sekvens som utelämnats i transkriptio-
nen, då patienten berättar för studenten att hon har besvär med sina ben. Stu-
denten följer då upp patientens berättelse på rad 1 och frågar hur hon upplever
smärtan. Detta inleder en sekvens med student–patientinteraktion, där patien-
ten berättar om sin smärta, varefter hon glider iväg från frågeagendan och bör-
jar spekulera kring den medicinska sjukdomsdiagnosen (rad 2–18).  Det är här
som handledaren bryter in och undervisar studenten på rad 19.

På rad 19 avblåser handledaren student–patientsamtalet med bestämd och
tydlig röst, ”då kan man”, varefter hon vänder sig till patienten, nu bryter jag

in här om det går då, vilket kan tolkas som en artig gest mot patienten. Efter
denna sidosekvens vänder hon sig till studenten igen och initierar en pedago-
gisk aktivitet, närmare bestämt en instruktion om Vas-skalan (en sticka som
mäter patientens upplevda smärta från ett till tio). Meningsutbytet med studen-
ten pågår till och med rad 27. På rad 28 glider handledaren iväg från undervis-
ningsramen. Simultant som hon säger skulle uppskatta från ett till tie vänder
hon sig till patienten och växlar ram. Hon tar över samtalet med patienten. På
rad 36 markeras denna ramväxling även språkligt genom du-tilltalet. Att pa-
tienten svarar igenkännande med skratt i rösten och överlappande med handle-
darens tal (rad 31–34) tyder på att hon fått frågan många gånger förut som pa-
tient på avdelningen. Interaktionen mellan handledare och patient fortsätter
många turer till efter rad 42 och är inte återgiven i sin helhet i transkriptions-
utdraget. Handledaren håller kvar samtalet med patienten tills hon fått svar på
sin fråga. På detta sätt visar handledaren upp en modell för informationsupp-
tagning för studenten, och studenten får även se att modellen fungerar, efter-
som den viktiga informationen till slut kommer fram. Att glida över från in-
struktion och undervisning till demonstration på det sätt handledaren gör är ty-
piskt för mästar–lärlingrelationen i en yrkeskontext. Handledaren förlorar dock
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Exempel 5. »Nu bryter ja in här om de går»
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

S:

P:

S:

P:

S:

P:

S:

P:

S:

P:

P:

P:

S:

(1,1)

S:

P:

P:

H: →

H:

P:

S:

H:

S:

H:

H:

S:

H: →

H:

H:

P:

H: →

H:

P:

S:

H: →

P:

H:

P:

H:

P:

P:

åkej (.) men hur känner du smärtan då (.) hur uttrycker den sej

de värker inne i benen alltså

molande

ja (.) 

ja

som reumatiskt (.) 

ja 

som jag trodde att de var psoriasis arbrit för ja läser väldigt mycket 

läkar– (.) e: (0,4) läkarspalter 

m:

men de kunde de ju inte vara eftersom ja inte hade ([.) psoriasis

                                                    [((vänder blicken mot H))

((vänder blicken mot S))

nä:e 

((S har blicken mot P))

ºåkejº.

°ja°

[°(  )° ((blicken mot S)) 

[då kan man (.) [nu bryter ja in här om de går då

                [((blicken mot P))

[m:

[m

((vänder sig till S))fråga om den här Vas–skalan 

ja

kan patienten uppskatta på ett ungefär (.) hur ont e de (.) (ºhur) brukar 

ja säjaº (.) de e inte alltid att ja visar stickan 

nej

men om man själv [skulle uppskatta 

                 [((vänder sig till P)) 

från ett till ti:[e

                 [till tie ja (.) ja först[od att de skulle komma

                                          [va:r nånstans

=ja:: ((ler))

*ja förstod att de skulle komma* [he he  

                                 [((S börjar skriva))

och då hur ont du har (.) i vi:la eller i aktivitet

alltså ja– ja måste säja att ja– värken den e mer i vila 

ja

å de e typiskt va

m:

å sedan så  när ja går (.) jag förstår att ja tränar för lite (.) å ja 

skulle börja med sjukgymnastik
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inte kontakten med studenten för att hon tar över samtalet med patienten. Med
blicken försäkrar hon sig om att hon har studenten med sig.

Även under meningsutbytet med studenten agerar handledaren i en mening
mot en ram av omvårdnad. Hon reformulerar olika repliker som hon lyfter fram
som användbara frågehandlingar i informationsupptagningen, t.ex. kan patien-

ten uppskatta på ett ungefär, hur ont e de (rad 25). Språkliga markörer såsom
generellt man (rad 28), opersonligt det (rad 25) och appellativet patienten (rad
25) antyder att dessa reformuleringar ska tolkas inom ramen för undervisning.
När handledaren träder in i patientsamtalet använder hon du-tilltal, och då hur

ont du har (rad 36). Övergången sker på ett smidigt sätt genom fokusbeto-
ningen på finitet, som markerar att propositionen, dvs. frågetopiken, är känd för
patienten.

Även detta exempel illustrerar hur samtalen kan analyseras i relation till en
ekologi av omgivande verksamheter. Handledarens reformuleringar lånas från
hennes egna ankomstsamtal med patienter, samtidigt som de influeras av drag
från den kliniska lektionsverksamhet för studenter som hon ansvarar för på av-
delningen.

Efter samtalet påpekade handledaren för studenten att hon hade missat att
använda Vas-skalan, när hon frågade om patientens smärta. I efterintervjun
framhöll hon också att man inom vården är dålig på att mäta och att man är
skyldig att dokumentera ett siffervärde för patientens upplevda smärta. Detta är
viktig bakgrundskunskap för att förstå handledarens agerande. Liksom i ex-
emplet med Ove visar handledaren upp en modell som på sikt kan påverka stu-
dentens mönster för deltagande i verksamheten informationsupptagning.

Diskussion

Till skillnad från vad som framkommit i tidigare studier av träningssamtalet
som kommunikationssituation (Persson Thunqvist 2003, Thomassen 2005)
framträder samtalen i denna undersökning som relativt oproblematiska. Stu-
denterna förväntas lära sig spelreglerna för ett ankomstsamtal för att på sikt
kunna genomföra sådana på egen hand. Det är av denna anledning som samta-
len innehåller sekvenser där genomförandet av ankomstsamtalet integreras
med handledarens kommentarer och instruktioner. I ett interaktionellt och et-
nometodologiskt perspektiv fungerar samtalen väl. Det uppstår sällan kommu-
nikationsproblem eller dilemman på det sätt som framträder i t.ex. en rollspels-
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situation. I de flesta fall verkar parterna i undersökningen vara införstådda med
förutsättningarna, att studenten ska få träna och få undervisning samtidigt som
en professionell verksamhet ska utföras enligt regelverket. Som vi har sett
fungerar det i de flesta fall att förena dessa dubbla ansvarsroller. Den nödvän-
diga information som behövs för dokumentationen kommer fram, även om det
inte alltid är studenten som får axla den fulla ansvarsrollen. Då får man komma
ihåg att andraterminsstudenterna ännu inte förstår den fulla innebörden av om-
vårdnadstermerna på sökordsformuläret. De har ännu inte tillräckligt mycket
kunskap om hur frågorna kommer in i helheten i patientens vård.

Med de finslipade instrument som tillhandahålls inom samtalsforskningen
har jag kunnat visa hur en handledande sjuksköterska hanterar en komplex upp-
gift.  Hon ger studenten återkoppling genom att utnyttja det som händer i den
omedelbara kontexten i pedagogiskt syfte. När hon korrigerar studenten gör
hon det mot en ram av undervisning. Hon skapar ett undervisningsrum i den si-
tuerade här och nu-interaktionen. I skapandet av denna pedagogiska kontext
samverkar olika multimodala resurser, där inte minst blick har en central bety-
delse för hur praktiker från olika verksamheter integreras och samspelar. Att ta
hänsyn till multimodala aspekter är därför viktigt i en analys av lärande som en
publik, social process, som är inbäddad i en yrkeskontext (Goodwin 2000). Att
korrigera, formulera generella normer och spelregler, instruera, demonstrera
och visa fram modeller på det sätt som handledaren gör kan erbjuda förebilder
för studenterna, som de kan ta med sig på utbildningen. På sikt kan detta för-
ändra deras deltagande i ankomstsamtalets praktiker. Studenten får även se att
handledarens modell fungerar. Så är fallet i exempel 5 med Eva, när handleda-
ren undervisar om Vas-skalan. Eva får inte ställa frågan själv till patienten, men
hon görs uppmärksam på en situation där den fyller en funktion, då samtalet
med patienten håller på att flyta ut och då studenten förlorar kontrollen över
agendan.

Hur kan då de hybrida dragen i samtalen tolkas utifrån en dialogteoretisk för-
ståelse av samtal som kommunikativa verksamheter? Att påstå att hybriditeten
enbart kommer av att två renodlade verksamhetstyper (undervisning och an-
komstsamtal) blandas är en alltför förenklad tolkning. Hybriditeten är mer
komplex än så. Samtalen reflekterar snarare den komplexa interdiskursivitet
som utmärker de verksamhetstyper den står i en relation till. En mer nyanserad
tolkning ges om man ser till hela den ekologi av kommunikativa verksamheter
som samtalen omges av (Linell & Persson Thunqvist 2003). Samtalen kan då
ses som sammansatta av olika praktiker, som dels lånas från handledarens an-
komstsamtal i den ordinarie vården på avdelningen, dels från den kliniska lek-
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tionsverksamhet som hon ansvarar för och som är knuten till utbildningen (se
exempel 4 och 5).  I denna mening utgör samtalen en intertextuell väv av dis-
kurstyper som både står i relation till varandra och till angränsande diskurser
(Bakhtin 1986, Fairclough 1992).

De verksamhetstyper som samtalen omges av är i sig komplexa och hybrida
och sällan renodlade. Ankomstsamtalet som verksamhetstyp rymmer flera
spänningsförhållanden och polariteter, som kan vara problematiska att balan-
sera mellan för den mest erfarna sjuksköterska och inte enbart för studenter. Ett
sådant spänningsförhållande föreligger exempelvis mellan å ena sidan de rela-
tionsskapande praktiker och den ideologi om patientorientering som lärs ut på
utbildningen (Eide & Eide 1997, jfr även Thomassen 2005 och Jones 2009),
och å andra sidan det restriktiva frågeformatet i informationsupptagningen som
styrs av avdelningens dokumentationsrutiner. Detta är ett problem som lyfts i
tidigare studier av informationsupptagningspraktiker i medicinska samtal (se
t.ex. Mishler 1984, Candlin 2000 och 2002, Stivers & Heritage 2001). Relations-
skapande praktiker är i sin tur mångfasetterade. De lånar resurser från andra ak-
tiviteter från sociala sammanhang som deltagarna har erfarenhet av och kan säl-
lan beskrivas som renodlade verksamheter. Denna intertextualitet har samband
med att sjuksköterskans roller och funktioner i sig är hybrida. Candlin (2000 s.
232) menar att det är denna hybrida funktionalitet som ger upphov till den poly-
fona diskursen i sjuksköterskans kommunikation med patienter.

De hybrida dragen kan också tolkas i ett sociokulturellt perspektiv och mot
bakgrund av att samtalen ingår i en situationsöverskridande vägledningspraktik
på utbildningen. Denna praktik har etablerats över lång tid i en yrkesmässig ge-
menskap och har inte växt fram ur en samhällsstruktur i omvandling på samma
sätt som beskrivs i Persson Thunqvists (2003) studie. Den har snarare rötter i
Lave & Wengers (1991) teori om situerat lärande i en praktikgemenskap. Lär-
lingen tillägnar sig gradvis professionens färdigheter och normer genom legi-
timt, perifert deltagande i gemenskapens aktiviteter. Studenterna i undersök-
ningen deltar som perifera medlemmar i de handledarstödda patientsamtalen
enligt en princip om lärande genom handling, träning och uppsikt. Under sin
praktik får de successivt ta över ansvaret för ankomstsamtalets genomförande
och rör sig över tid på en bana från perifert till ett mer fullvärdigt deltagande.
Fullvärdiga medlemmar av yrkesgemenskapen blir de inte förrän tidigast då de
fått sin legitimation. Lärandet av ankomstsamtalets praktiker är ett steg på stu-
denternas väg att etablera en yrkesidentitet. Utvärderingen av studenternas fär-
digheter sker i arbetssituationen genom handledarens respons på hur deras sätt
att handha frågepraktikerna i informationsupptagningen fungerar. Vägledarens
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kommentarer anses enligt teorier om situerat lärande som viktiga, eftersom de
bidrar till utvecklingen av studentens deltagande i praktiken (Lave & Wenger
1991, Nielsen & Kvale 2000). Den interdiskursivitet som analysexemplen vi-
sar fram tyder samtidigt på att vi har att göra med en verksamhet som är i rö-
relse och förändring mot mer utbildningsinterna praktiker, vilket jag tolkar som
ett resultat av att den växer fram i mötet mellan utbildning och arbetsliv. Sam-
talen är riktiga ankomstsamtal i den meningen att informationen dokumenteras,
men ändå kan de i vissa lägen tolkas som simulerade patientintervjuer iscen-
satta i utbildningssyfte. I många fall finns svaren på studentens frågor i patien-
tens hälsodeklaration. Studenten instrueras att fråga för träningens skull och
inte för informationens skull. Detta tyder på att lärandet av ankomstsamtalets
praktiker sker i en ganska komplex kommunikativ verksamhet.

En slutsats av den teoretiska diskussion jag fört om hybriditeten i samtalen
är att handledarens  pedagogiska aktiviteter i strikt mening aldrig riktigt kan se-
pareras från kommunikationen med patienten. Handledaren korrigerar mot en
ram av generell verksamhet, som lånar resurser både från praktiker i olika pe-
dagogiska traditioner och från praktiker i omvårdnadssamtal. Detta framstår
som särskilt tydligt i exempel 4 i samtalet med Ove, då studenten orienterar sig
mot en ram av vardagligt privatsamtal och förlorar greppet om agendan. Denna
sekvens har influenser från flera olika verksamheter, som smälter samman och
bildar en polyfon diskurs i bachtinsk mening. Hybriditeten kan inte enbart för-
stås som att deltagarna går in och ut ur olika ramar. Ove behandlar inte hand-
ledarens kommentar som en korrigering genom att gå till praktisk handling,
som de andra studenterna tenderar att göra (se t.ex. Lisa i exempel 1). Han ger
sig in i en argumentation och drar med sig både handledare och patient.  Här
kan patienten vara på glid från ett subjekt till ett objekt i interaktionen. Hand-
ledaren försöker då minimera denna objektivering genom att orientera sig dub-
belt till både student och patient samtidigt. Kommentaren de vet man inte om

de var komplicerat gör ett dubbelt arbete. Den håller igång interaktionen med
både patient och student.

En annan slutsats som kan dras utifrån den teoretiska diskussionen är att de
situationer då handledaren går in och korrigerar i de flesta fall kan relateras till
att ankomstsamtalet i sig är en komplex och hybrid verksamhetstyp. För det
första är gränsen mellan patientorienterat relationsskapande och irrelevant
småprat hårfin. För det andra är relationsskapande en hybrid diskurstyp, som
tillåter ett visst mått av inslag från vardagliga privatsamtal men inte i vilka for-
mer som helst. Att bryta det restriktiva frågeformatet i informationsupptag-
ningen och släppa in patienten måste ske inom kontrollerade ramar, så att in-
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formation som är essentiell för bedömningen av patientens omvårdnad kan
komma fram (jfr Candlin 2000 och 2002, Stivers & Heritage 2001).  Studen-
terna tenderar att orientera sig mot en ram av vardagskonversation, men klarar
inte riktigt av att vara både patientorienterade och samtidigt hålla kvar kontrol-
len över agendan i informationsupptagningen. De glider iväg från sin institu-
tionella roll med påföljd att samtalet flyter ut till något som mera liknar ett var-
dagssamtal mellan två bekanta än omvårdnadskommunikation (särskilt tydligt
i samtalet med Ove). Detta fenomen illustrerar Candlins (2002 s. 175) diskus-
sion om risktagande. Det krävs professionell kompetens för att rama in infor-
mationsupptagningen som ett vardagssamtal – risken är att inte tillräckligt med
väsentlig information kommer fram. Thomassen (2005) pekar på en liknande
tendens och menar att problemet har att göra med utbildningens ensidiga beto-
ning på relationsskapandet med patienten. Detta kan också ha giltighet i före-
liggande studie. Studenterna får instruktioner av handledaren om att följa upp
patientens svar med medicinskt mer specifika frågor om smärtskala och sjuk-
domar (se t.ex. exempel 4 och 5). Studenterna blir även påminda om att doku-
mentera (se exempel 2). Båda dessa pedagogiska aktiviteter tolkar jag som
handledarens sätt att styra in studenterna på rätt spår och stötta dem i deras in-
stitutionella roll. Exempel 2 med Anne, när handledaren måste hantera patien-
tens otrygghet, kan tolkas på samma grunder.

I ett längre perspektiv kan analyserna i denna undersökning komma till
nytta för praktiker som är verksamma på yrkes- och professionsutbildningar
i medicinska kontexter. Inte minst för dem som arbetar som handledare under
liknande premisser torde det vara värdefullt att få se sitt eget arbete i ett ut-
ifrånperspektiv. Kanske har de själva upplevt sitt arbete som krävande, men
inte kunnat sätta ord på det de gör. Att få språkforskarens perspektiv på det
kvalificerade arbete de utför dagligdags har i sig ett stort värde. Analyserna
kan hjälpa dem att se betydelsen av de subtila resurser som de använder i sitt
arbete, men som de själva kanske inte har reflekterat över. En viktig fråga är
hur analyserna ska överföras till praktikerna. Min erfarenhet är att detaljerade
transkriptioner och tur för tur-analyser är svårtillgängliga för lekmän. Förde-
len med de kommunikationsteoretiska verktyg som används i analysen är att
de torde vara lätta att förstå och överföra till praktikerna. Begreppen ram, roll
och verksamhet existerar inte enbart som kommunikationsteoretiska termer,
utan de finns även i allmänordförrådet. De torde därför vara smidiga att an-
vända i kommunikationen med praktikerna. Med hjälp av dessa begrepp kan
forskaren lyfta de mikroorienterade verktygen i CA till en mesonivå. Att få
en kommunikationsteoretisk bas för vad praktikerna gör när de undervisar
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samtidigt som de sköter andra verksamheter, kan hjälpa dem att utveckla och
förfina sina instrument.

Handledaren i min undersökning har utvecklat en metod som fungerar, men
det finns givetvis punkter som kan förbättras. En fråga som borde utvecklas är
kanske särskilt hur handledaren kan svara upp mot utbildningens normer och
rekommendationer. Komplexiteten i de hybrida kontexter som analyserna visar
fram talar också för att utbildningen borde vara mer lyhörd för den verklighet
som studenterna möter på praktikavdelningen. Analyserna pekar mot att de
praktiker som handledaren fokuserar på i sina kommentarer till stor del utgörs
av regelverk och rutiner för informationsupptagning och dokumentation. Detta
står inte riktigt i samklang med utbildningens betoning på relationsskapande.
Det man borde lägga mer tonvikt på är de komplexa spänningsförhållanden
som utmärker omvårdnadssamtal.

Det är emellertid inte bara praktiker i medicinska kontexter som kan ha nytta
av analyserna i denna undersökning. Liknande hybrida kontexter kan återfin-
nas i andra utbildningsmiljöer, där högskola och formell utbildning möter ar-
bete i praktiken (se t.ex. Rönn 2009).  Forskningen om detta spännande fält är
ännu i sin linda. Vi behöver veta mer om hur ramar och verksamheter verkar
språkligt och interaktionellt i dessa kontexter.
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Transkriptionsnyckel

(1,4) pauslängd i sekunder
(.) mikropaus
[ överlappande tal, endast början markeras
nej stavelsen är betonad
°åkej° låg volym
(( )) kommentar eller tolkning av ljud
= sammanlänkande talturer utan hörbart uppehåll
e:: förlängt ljud, ju fler kolon desto längre ljud
*jaha* replik som sägs skrattande
(nej då) enkla parenteser markerar att tolkningen är osäker
(  ) tom parentes markerar ohörbart tal
he he skratt
Ja det- bindestreck markerar avbrutet tal
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