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Abstract 
I denna magisteruppsats undersöks med hjälp av en samtalsanalytisk metod hur testtagare och 
testledare orienterar sig mot problem i interaktionen vid samtalsdelen av Tisus. Det mest övergripande 
syftet är att undersöka hur testtagare och testledare förhåller sig till varandra i en samtalssituation där 
det huvudsakliga målet är att testtagarnas språkliga förmåga ska bedömas. Frågeställningarna syftar 
till att ta reda på hur testtagarna och testledaren orienterar sig mot problem i interaktionen, samt hur 
problemsekvenser skiljer sig åt beroende på om interaktionen äger rum mellan testtagare och testledare 
eller mellan flera testtagare. En vidare frågeställning syftar till att diskutera hur testtagare och 
testledare förhåller sig till samtalets ramar och mål vid problemsekvenser. 

Slutsatserna är att det tycks finnas skillnader i hur problem relevantgörs beroende på mellan vilka 
interaktionen äger rum. I interaktion mellan testtagarna relevantgörs problem i den egna språkliga 
förmågan hellre än i andras, vilket hänger samman med att testtagarna, då de interagerar med 
varandra, tycks värdera samtalets sociala mål högt. I interaktion med testledaren verkar testtagarna 
dock vara mer restriktiva med att relevantgöra problem som bottnar i den egna förmågan. Detta har 
förmodligen att göra med att testledaren på ett tydligare sätt orienterar samtalet mot prestationsmålet 
och därigenom tar mindre hänsyn till testtagarnas sociala ansikte. En vidare slutsats är att det i vissa 
problemsekvenser verkar uppstå osäkerhet bland testtagarna hur de ska förhålla sig till de olika målen 
i samtalet. Dels uppstår ibland krockar mellan de sociala och meningsskapande målen och dels verkar 
prestationsmålet också leda till förvirring. I problemsekvenserna antas prestationsmålet samspela med 
det sociala målet. Då en testtagare orienterar sig mot problem i en annans yttrande blir detta inte bara 
hotande mot den sociala stämningen i gruppen utan riskerar också att lyfta fram brister i den andras 
och den egna språkliga förmågan, vilket kan ses som ofördelaktigt utifrån prestationsmålet. Med andra 
ord verkar testtagarnas osäkerhet i vissa fall kunna förklaras med faktorer som bottnar i 
bedömningssamtalets icke-autentiska natur snarare än i bristande språklig förmåga, något som kan 
vara viktigt att ta hänsyn till vid bedömningen. 
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1 Inledning 
Jag har i den här uppsatsen för avsikt att undersöka hur testtagare förhåller sig till varandra och 
testsituationens ramar vid den muntliga delen av Tisus1 (Test i svenska för universitets- och 
högskolestudier). Tisus är ett behörighetsgivande test i svenska som kan tas av studenter med 
utländska betyg som vill studera vid universitet och högskolor i Sverige. Det anordnas två gånger per 
år vid en handfull svenska universitet och högskolor samt på ett 60-tal olika platser i utlandet. Testet 
består av läsförståelse, skriftlig färdighet och muntlig färdighet. Testet i muntlig färdighet består av ett 
resonerande gruppsamtal samt en individuell uppgift där testtagaren talar oemotsagd i två minuter. 
Föremål för min undersökning är det resonerande gruppsamtalet. Fokus för bedömningen av denna del 
är den kommunikativa språkförmågan – testtagarna förväntas i samspel bidra till samtalets innehåll, 
redogöra för och motivera sina åsikter, följa upp andras påståenden och på så sätt föra diskussionen 
framåt. I bedömningen tas också hänsyn till språkfärdighet på ett mer individuellt plan; ”intrycket av 
testtagarens språkliga kompetens i fråga om omfång, kvalitet och begriplighet” är också föremål för 
bedömning.  

Många forskare har utifrån synen på interaktion som en kollektiv prestation kritiserat den här typen av 
bedömning ur en reliabilitets- och validitetsaspekt. Om interaktionen ses som en kollektiv prestation 
kan slutsatser om individuell kompetens, eller språkförmåga som det kallas i beskrivningen av Tisus, 
bli problematiska att dra (Lazarton 1996; McNamara 1997; McNamara m.fl 2002; Galaczi 2004; 
Ockey 2009; Nakatsuhara 2011). Men samtidigt är individuell bedömning någonting som efterfrågas 
inom utbildning och arbetsliv eftersom den är nödvändig för urval. Med hänsyn till detta verkar det 
alltså finnas ett behov av forskning som undersöker hur interaktionen är organiserad inom ramarna 
testsituationer; hur den individuella testtagaren förhåller sig till andra testtagare och till de mål som 
finns i situationen. För att göra bedömningen säkrare behöver man med andra ord undersöka hur 
kontextuella och situationella faktorer påverkar interaktion som sker i bedömningssyfte, vilket jag har 
för avsikt att göra i denna undersökning. 

Ett övergripande syfte med min undersökning är därför att belysa hur testtagarna och testledaren beter 
sig i interaktion som sker inom ramarna för en institutionell situation där det finns ett prestationsmål 
som innebär att testtagaren ska visa sin språkliga förmåga. En vidare fråga är hur detta mål påverkar 
de sociala och meningsskapande dimensionerna av samtalet. De sociala och meningsskapande målen 
har bedömningssamtalet gemensamt med mycket annan interaktion. Testtagarna skapar dels mening 
genom att behandla ett samtalsämne och de behöver samtidigt visa varandra hänsyn för att upprätthålla 
en god stämning på det sociala planet.  

Ett grundantagande i undersökningen är att det i samtal ibland uppstår situationer då det 
meningsskapande arbetet och samtalets sociala dimension riskerar att hamna i konflikt med varandra 
(se t.ex. Svennevig, 2009). Att i ett samtal orientera sig mot oklarheter på det meningsskapande planet 
(t.ex. vid misförstånd), riskerar att realisera ett hot mot den egna eller en annan samtalsdeltagares 
självbild (Norrby, 2004:137f). Fokus i undersökningen ligger av denna anledning på 
problemsekvenser, sekvenser där det förefaller finnas problem på det meningsskapande planet eller där 
någonting i interaktionen relevantgörs som problematiskt av någon samtalsdeltagare. I dessa sekvenser 
analyseras hur man orienterar sig mot problem i egna och andras yttranden. Ett vidare antagande är att 
prestationsmålet skulle kunna ha en inverkan på samtalets meningsskapande och sociala dimensioner 

                                                        
1 All information om Tisus under denna rubrik är hämtad från: http://www.nordiska.su.se/Tisus/infor-

provet/exempelprov/muntlig-fardighet-Tisus-sverige-1.30056 2012-09-27 
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genom att det tillför en ytterligare dimension av potentiellt hot. Att i en testsituation visa bristande 
förståelse är inte bara negativt utifrån samtalets sociala dimension utan utgör också en risk för den 
individuella bedömningen.  

2 Forskningsbakgrund 
Under detta avsnitt beskrivs tidigare forskning om problemsekvenser inom andraspråkssamtal samt 
forskning om bedömningssamtal med andraspråkstalare i grupp. Dessa två forskningsområden är 
relevanta eftersom de undersöker dels hur andraspråkstalare och modersmålstalare förhåller sig till den 
meningsskapande och sociala dimensionen i samtal med varandra samt hur olika faktorer inverkar på 
interaktion och bedömning vid testsamtal. 

2.1 Andraspråkstalare och meningsförhandling 
Salla Kurhila (2003) undersöker i en avhandling hur förståelse uppnås, kontrolleras och återkopplas i 
institutionell och icke-institutionell interaktion mellan första- och andraspråkstalare av finska. Kurhila 
undersöker frågan om hur samtalsdeltagare förhåller sig till varandra då det finns tecken som tyder på 
bristande förståelse. Hon kan bland annat konstatera att förstaspråkstalare verkar vara försiktiga med 
att yttra sådant som relevantgör språkliga asymmetrier i samtalet, som exempelvis att tydligt signalera 
att de inte förstår andraspråkstalarena yttrande. Korrigeringar och tolkningsförslag fogas därför ofta in 
i andra typer av yttranden för att på så sätt bli mindre orienterade mot problemkällan (Kurhila, 
2003:302). På detta sätt signalerar förstaspråkstalaren hellre förståelse än ickeförståelse. När en 
asymmetri däremot explicit relevantgörs är det oftast på andraspråkstalarens initiativ, då denna 
exempelvis vill ge en förklaring till problem i interaktionen (ibid).  

Sundberg (2004:206), som studerar institutionella samtal mellan rekryterare och arbetssökande med 
andraspråksbakgrund, konstaterar ett liknande mönster vad gäller att tona ned språkliga asymmetrier. I 
stället för att inleda en sidosekvens där man reder ut ett eventuellt missförstånd är det vanligt att 
rekryteraren upprepar eller omformulerar den arbetssökandes yttrande så att denna har valfriheten att 
bekräfta eller avfärda rekryterarens tolkning. På detta sätt bäddas potentiella inledningar till 
meningsförhandlingssekvenser in i yttranden som också fungerar som fortsättningssignaler, vilket gör 
att den arbetssökandes status som andraspråkstalare i så liten grad som möjligt behöver relevantgöras i 
interaktionen. Då meningsförhandling sker är det, liksom även Kurhila konstaterar, oftast på 
andraspråkstalarens begäran. Det handlar i dessa fall ofta om att andraspråkstalaren ber om hjälp att 
hitta relevanta ord eller att andraspråkstalaren förklarar sitt beteende i interaktionen med hänsyn till 
brister i språkliga resurser (ibid:207).  

Varonis & Gass (1985) jämför i en undersökning interaktion mellan förstaspråkstalare och 
andraspråkstalare samt blandande par med andraspråkstalare och förstaspråkstalare för att ta reda på 
hur reparationssekvenser skiljer sig åt mellan de olika konstellationerna främst vad gäller frekvens. 
Forskarna utgår från att det rimligtvis borde finnas ett större behov av meningsförhandling mellan 
samtalsdeltagare som inte delar kulturella och språkliga referensramar. De utgår också från att 
samtalsdeltagare som identifierar sig som andraspråkstalare i interaktion med varandra skulle vara 
mindre benägna att känna sig hotade av reparationsinitieringar (ibid:71). Konstaterandet som forskarna 
gör utifrån undersökningen är att reparationer i form av metaspråklig förhandling är vanligast 
förekommande i samtal mellan andraspråkstalare (ibid:84). De konstaterar vidare att graden av 
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meningsförhandling ökar då skillnaden mellan samtalsdeltagarna är stor vad gäller kulturella 
referensramar och språklig behärskning. De två forskarna menar därmemot att reparationsarbetet 
mellan andraspråkstalare och modersmålstalare kan hämmas eftersom det riskerar att relevantgöra 
språkliga asymmetrier (ibid:85).  

Vad man skulle kunna konstatera av de tre undersökningarna som refereras här ovan är alltså att 
förstaspråkstalare i interaktion med andraspråkstalare ogärna fäller sådana yttranden som relevantgör 
samtalspartnerns status som andraspråkstalare. Andraspråkstalare verkar å andra sidan i vissa fall inte 
ha några problem med att orientera sig mot sin status som andraspråkstalare. Allra helst, om man får 
tro Varonis & Gass undersökning, verkar det dock som att de gör detta då samtalspartnern också 
utgörs av en annan andraspråkstalare. Detta skulle kunna bero på att språkliga asymmetrier i dessa fall 
inte relevantgörs på samma sätt som när interaktionen äger rum mellan en första- och 
andraspråkstalare. 

2.2 Bedömningssamtal 
Lindsay Brooks (2009) jämför muntliga språktest som äger rum å ena sidan mellan intervjuare och 
testtagare och å andra sidan med testtagare i par. Hon konstaterar att de testsituationer som äger rum 
mellan två testtagare resulterar i en rikare interaktion sett till variationen av aktiviteter. Medan 
testsituationerna med intervjuare ofta har en fråga-svar-karaktär, resulterade parsamtalen i en mer 
interaktiv kommunikation där deltagarna refererar till varandra, avslutar varandras yttranden m.m. 
(ibid:360), med andra ord interaktion som mer liknar ett ”autentiskt” samtal. Denna likhet med 
autentiska samtal talar för att validiteten är högre i testsituationer där flera testtagare interagerar med 
varandra. Brooks (ibid:343) menar att testtagare i grupp bär ett delat ansvar för att hålla interaktionen 
vid liv genom att knyta an till varandras yttranden, men att bedömningen samtidigt är problematisk ur 
en rättviseaspekt eftersom testtagarna är så beroende av varandra. Galaczi (2008:112) som studerar 
testsamtal i engelska, vilka till sin karaktär påminner om Tisus, visar exempelvis tendenser som tyder 
på att testtagarnas individuella prestation bedöms som bättre i testgrupper som präglas av en 
kollaborativ interaktion, till skillnad från grupper som präglas av en dominant talare eller grupper där 
interaktionen har monologisk karaktär. Detta skulle alltså kunna tyda på att testtagare kan ha en 
inverkan på varandras prestation, eller åtminstone bedömningen av denna. Om så är fallet kan man 
ställa sig frågan om huruvida detta är rättvist eller ej. Brooks (2009:361) menar att språkfärdighet 
handlar om förmågan att kunna interagera med personer med varierande språkbakgrund, karaktärsdrag 
och förmåga att uttrycka sig. Man kan alltså argumentera för att variabiliteten i testsituationer där 
deltagarna interagerar med varandra snarare höjer validiteten än sänker den. Detta ställer samtidigt 
högre krav på bedömarna som måste besitta en viss insikt i att testtagarens individuella prestation kan 
se olika ut beroende på hur testsituationen är beskaffad med hänsyn till samtalspartners m.m.  

Forskningen om bedömningssamtal i andraspråkssammanhang pekar alltså på en problematik som 
grundar sig i en motsättning mellan ”materialet” som ska bedömas och hur man bedömer det. 
Materialet som bedömaren utgår från vid tester av muntlig färdighet i grupp utgörs av själva 
interaktionen, som kan ses som en produkt av testtagarnas kollektiva arbete. En motsättning mellan 
material och bedömning kan därför uppstå genom att testtagarens prestation bedöms som en 
individuell färdighet. Firth & Wagner (1997; 2007) beskriver en kognitivistisk snedvridning, som de 
menar finns inom andraspråksforskning generellt, såväl vad gäller synen på språkanvändning och 
språkinlärning som test. Författarna efterlyser därför en ökad medvetenhet om språkanvändning som 
samkonstruktion (Firth & Wagner, 1997:286). McNamara (1997:457) problematiserar denna önskan 
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då han ställer frågan: ”how are we to speak of communicative competence as residing in the 
individual, if we are to include the heareer in the speakers processes?”. Att hantera språklig 
bedömning av en individ utifrån en språksyn där man betonar interaktionens samkonstruerade natur 
verkar som sagt vara problematiskt.  

Utifrån bedömarens perspektiv verkar testtagarnas inverkan på varandra vara ett högst reellt problem, 
särskilt vad gäller de konstellationer där det förekommer en asymmetrisk interaktion på så sätt att en 
testtagare talar mer än den andra (May, 2009:416). May beskriver bland annat hur bedömare i vissa 
fall betygssätter testtagare, inte utifrån vederbörandes prestation, utan snarare utifrån sin subjektiva 
uppfattning om testtagarens ”potential” (ibid). Undersökningen visar också att samma testtagares 
resultat kan variera kraftigt beroende på vem han eller hon paras ihop med. Ett annat resultat visar att 
testsamtalets karaktär ibland ges motstridiga beskrivningar av olika bedömare beträffande om 
interaktionen är asymmetrisk eller inte (ibid:416ff). Ett sätt att handskas med problem som kan uppstå 
vid asymmetrisk interaktion och göra bedömningen säkrare, föreslår May (ibid:419), skulle kunna vara 
att ha en ”trained interlocutor” som kan göra ingripanden i interaktionen. Vid Tisus, som jag har som 
utgångspunkt i min undersökning, finns en testledare som fyller denna funktion. 

Även om bedömningen på individuell basis vid den här typen av test verkar vara problematisk, finns, 
som Mcnamara menar (citerad i: May, 2009:419) en stor institutionell efterfrågan på individuell 
bedömning. Inom utbildningsväsendet och arbetslivet efterfrågas inte en rättvis bild av interaktionen 
vid testsamtalet utan betyg som säger något om den individuella testtagarens förmåga. För att göra 
bedömningen säkrare vid den här typen av test bör man med andra ord närma sig McNamaras fråga 
om hur man ska se på individuell kompetens då flera deltagare är inblandade i interaktionen. 

När det gäller forskning på Tisus-material vill jag slutligen lyfta fram Maria Eklund Heinonens 
avhandling Processbarhet på prov (2009). Denna avhandling behandlar först och främst grammatiska 
aspekter av testtagarnas utflöde och språkförmågan som individuell kompetens. Det finns dock här 
vissa iakttaganden som kan vara intressanta i förhållande till min undersökning. Heinonen konstaterar 
bland annat att grammatisk kompetens utifrån processbarhetsteorin och kommunikativ kompetens i 
stort sett korrelerar. D.v.s. att testtagare som kan placeras över en viss nivå i processbarhetshierarkin 
med mycket stor sannolikhet också blir godkända på Tisus, som säger sig testa just kommunikativ 
färdighet. Heinonens konstaterande om denna överensstämmelse tål dock att problematiseras. 
Resultatet av undersökningen skulle nämligen också kunna peka mot att det snarare är den 
grammatiska och inte den kommunikativa kompetensen som bedöms. Om så är fallet, tyder 
undersökningen i stället på ett validitetsproblem som skulle kunna bottna i att bedömarna, mer eller 
mindre medvetet, tar större hänsyn till grammatiska korrekthetsfrågor än testtagarens förmåga att 
samspela med andra.  

3 Teoretiska utgångspunkter 
De grundläggande teoretiska utgångspunkterna i detta arbete är en dialogisk språksyn samt 
samtalsanalytisk teori2. Dessa teoribildningar betraktar språket som en i första hand social aktivitet, 
där meningsskapande sker mellan och inte inom människor. Samtalsanalysen är sprungen ur den 

                                                        
2 Då man tillämpar samtalsanalytiska metoder och teorier inom språkvetenskapen använder man ibland 

begreppet interaktionell sociolingvistik (Norrby, 2004:45). Jag refererar emellertid till min metod och 
teori som samtalsanalys, då denna term tydligare beskriver vad jag ägnar mig åt: analys av samtal. 
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etnometodologiska traditionen, en gren an sociologin som studerar hur människor i en viss gemenskap 
bygger upp verkligheten utifrån sin vardagskunskap inom den egna kulturen (Norrby, 2004:33). Det 
etnometodologiska arvet inom samtalsanalysen innebär bland annat att man som forskare försöker 
närma sig samtalsdeltagarens perspektiv och förstå hur denna handlar i en given kontext (ibid). Den 
dialogiska språksynen passar bra ihop med den samtalsanalytiska metoden eftersom den ser 
interaktion som någonting som byggs upp mellan människor i en viss kontext. Linell, som utgår från 
ett dialogiskt perspektiv, beskriver interaktion på följande sätt (Linell, 1998:24): 

Dialogism portrays conversation as an intrinsically social and collective process, where the speaker is 
dependent on the listener as ”co-author” (as well as in other capacities) and, more generally, on the 
various relevant contexts, and where he, the speaker, is also a listener (to his own utterance) and is 
engaged in sense-making activities in the course of the verbalization process itself.  

Utifrån samtalsanalytisk teori ses kontexten som dynamisk och stadd i konstant förändring. Varje 
yttrande präglas av kontexten, som successivt byggs upp av deltagarnas tolkning av tidigare fällda 
yttranden inom den aktuella samtalssituationen. Samtidigt förändrar också varje yttrande kontexten 
och skapar på så sätt nya förutsättningar för kommande yttranden (ten Have, 2002:167). Inom 
samtalsanalytisk teori brukar man därför tala om en dubbel kontextualitet, med vilket man menar att 
varje yttrande har ett dubbelt förhållande till kontexten – det är dels kontextberoende men samtidigt 
också kontextförnyande (Sundberg, 2004:38). Kontexten kan alltså utifrån detta synsätt betraktas som 
någonting som byggs upp i samkonstruktion mellan samtalsdeltagarna.  

Citatet av Linell antyder också att kontexten bör ses i ett vidare perspektiv; samtal kan äga rum på 
olika platser, vid olika tidpunkter, mellan olika samtalsdeltagare, kan ha olika syften o.s.v. Då man 
analyserar interaktion är det därför viktigt att ta hänsyn till meningsskapandets situerade natur 
(ibid:22). I det situerade meningsskapandet kan samtalsdeltagare, beroende på situationen, dra nytta av 
olika kontextuella reseurser. Linell (1998:128f) beskriver kontextuella resurser som potentiella 
kontexter som kan göras relevanta genom deltagarens aktiviteter. Detta kan handla om allt från att i 
interaktionen relevantgöra sådant som är visuellt observerbart i den fysiska kontexten till att dra nytta 
av en förväntad kollektiv förförståelse inom en viss kultur eller språkgemenskap. 

3.1 Samtalets organisation och meningsskapande 
Ett samtal är en aktivitet där människor delar erfarenheter och utvecklar idéer i samspel med varandra. 
Det samtalsanalytiska perspektivet bidrar med ett verktyg att beskriva hur detta samspel är organiserat. 
Utifrån antagandet om den dubbla kontextualiteten utgår man från att yttranden dels responderar på 
samt projicerar varandra, man brukar då tala om att ett samtal är sekventiellt organiserat; det byggs 
upp av olika sekvenser. En samtalssekvens kan beskrivas som en grupp yttranden som på något sätt 
hör ihop. Inom samtalsanalys talar man ofta om närhetspar (eng. adjacency pairs), som enligt Sacks & 
Schegloff (ten Have, 2002:20) kännetecknas av följande drag:  

(1) two utterance length, (2) adjacent positioning of component utterances, (3) different speakers 
producing each utterance.  

När en samtalsdeltagare yttrar första delen av ett närhetspar inskränker han eller hon den möjliga 
responsen som kan förväntas från en annan samtalsdeltagare. Det tydligaste exemplet på ett närhetspar 
är kanske en fråga-svars-sekvens. Efter en fråga är den förväntade responsen alltså ett yttrande som 
kan fungera som svar; således kan frågan betraktas som förstadelen medan svaret är andradelen i ett 
närhetspar. 
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Samtalssekvenser kan emellertid vara mer komplexa och t.ex. utgöras av längre meningsförhandlingar, 
argumentationer eller resonemang (som i en analys i sin tur kan delas in i undersekvenser). För att 
samtalsdeltagare ska kunna bygga vidare på varandras yttranden måste de dela förståelse för 
samtalsaktiviteten.  Det minimum av förståelse som krävs för att interaktionen ska kunna fortlöpa kan 
man på svenska kalla gemensam grund (eng. common ground [Clark, 1996:221]). När 
samtalsdeltagarna delar gemensam grund förstår de vad som förväntas av dem i den aktuella 
samtalskontexten. Ett annat begrepp med delvis överlappande betydelse är intersubjektivitet (Norrby, 
2004:42). För att en gemensam grund eller intersubjektivitet ska kunna byggas upp och upprätthållas i 
interaktionen krävs det att talaren3 orienterar sig mot lyssnaren. Yttranden i interaktion är (eller bör) 
alltså vara mottagaranpassade (eng. recipient designed [Sacks, 1974:727]). Lyssnaren kan i sin tur på 
olika sätt visa att hon eller han ”hänger med”, eller med andra ord visa att tillräcklig intersubjektivitet 
råder för att samtalet ska kunna fortskrida. Olika sätt att visa förståelse kan exempelvis vara att ge s.k. 
fortsättningssignaler eller uppbackningar i form av korta hummanden eller genom ickeverbala 
signaler som nickningar, minspel och ögonrörelser (Sacks m.fl, 1974:717).  

Samtalsdeltagare visar också sin förståelse för aktiviteten genom att ge kontextuellt relevant respons 
på yttranden – genom att ge den typ av respons som kan förväntas utifrån den sekventiella 
organisationen. Clark (1996:227) menar att det i samtal förekommer dels presentationsfaser samt 
acceptansfaser. Med presentationsfas menar han att varje yttrande presenterar ett meningsinnehåll. 
Den efterföljande responsen innehåller en acceptans såtillvida att den visar hur meningsinnehållet 
uppfattas, därav namnet acceptansfas. Det är i acceptansfasen man kan avgöra om ett yttrande 
bekräftar den gemensamma grunden eller inte (Sundberg, 2004:42). Yttranden i interaktion innehåller 
ofta ett visst mått av både presentation och acceptans eftersom de både förhåller sig till tidigare 
yttranden och presenterar något nytt (se begreppet dubbel kontextualitet). Inom samtalsanalysen ses 
alltså förståelse inte som något språkfilosofiskt problem, utan ett praktiskt fenomen som är mer eller 
mindre empiriskt observerbart då man tittar på hur samtalsdeltagare förhåller sig till och responderar 
på varandras yttranden i interaktionen (Kurhila, 2003:35).  

Centrala analysbegrepp när det gäller samtalets sekventiella organisation är samtalsturer och 
turtagning. En samtalstur skulle kunna beskrivas som den tid då en viss samtalsdeltagare ”har ordet” 
(norrby, 2004:109). Turtagningen handlar således om hur samtalsdeltagare tar (eller får) ordet. De 
”platser” i samtal där turen övergår från en samtalsdeltagare till en annan kallas för turbytesplats 
(ibid:110). Vid en turbytesplats kan den samtalsdeltagare som för tillfället talar utse, eller nominera, 
nästa talare. Detta sker genom att talaren på något sätt orienterar sig mot en specifik person, 
exempelvis genom direkt tilltal eller genom ickeverbala signaler som t.ex. blickriktning. Om talaren 
emellertid inte nominerar någon annan finns möjlighet för nästa talare att nominera sig själv, detta 
brukar kallas självnominering. En tredje möjlighet är att den aktuella talaren får en utsträckt tur. Detta 
sker vid de tillfällen då ingen annan nominerar sig själv. I samtal brukar den här typen av utsträckta 
turer markeras genom att talaren gör en kort paus där en annan samtalsdeltagare ger verbal eller 
ickeverbal respons (t.ex. hummanden eller nickningar), varpå samma talare fortsätter (ibid:111). 

                                                        
3 Talar- och lyssnarrollerna växlar hela tiden mellan deltagare i interaktion, så dessa roller får därför inte 

uppfattas som statiska.  
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3.2 Samtalets sociala dimension 
Yttranden som fälls i interaktion kan sägas ha en dubbel funktion på så sätt att de opererar på det 
meningsskapande och sociala planet parallellt. Det sociala arbetet och meningsskapandet kan med 
andra ord ses som två mycket nära sammanlänkade aspekter av interaktionen. Sociologen Erwing 
Goffman menar att vi i samtal förhåller oss till en moralisk ordning som handlar om att visa våra 
samtalspartners hänsyn och på så sätt upprätthålla en god stämning och skapa goda förutsättningar för 
interaktion (Sundberg, 2004:34f). Under detta avsnitt vill jag kortfattat beskriva hur samtal organiseras 
utifrån denna sociala dimension.  

Under föregående avsnitt behandlade jag kortfattat begreppet närhetspar och nämnde då att förstadelen 
i ett sådant skapar en plats där en viss typ av respons är relevant (en fråga följs av ett svar). 
Andradelen i ett närhetspar kan emellertid utformas på olika sätt – ett svar kan vara jakande eller 
nekande eller mer eller mindre komplext. Utifrån den moraliska ordningen försöker vi som sagt ta 
hänsyn till våra samtalspartners. Att vi gör detta kan ha en viss inverkan på hur andradelen i vissa 
typer av närhetspar utformas. Inom samtalsanalys brukar man tala om prefererade och disprefererade 
samtalsturer, eller yttranden som föredras eller inte föredras (Norrby, 2004:132). Att som forskare 
avgöra om en tur är prefererad eller disprefererad handlar främst om att iaktta dess komplexitet. 
Prefererade turer utgör det omarkerade och enkla medan disprefererade turer är det markerade och ofta 
strukturellt sett mer komplexa. Disprefererade yttranden åtföljs inte sällan av tvekljud, pauser och 
andra signaler som kan ses som tecken på osäkerhet (Ibid:132f). Om man iakttar följande (fingerade) 
exempel kan man exempelvis utifrån den språkliga strukturen på de alternativa responserna se att ett 
avböjande av ett erbjudande kan vara antingen prefererat eller disprefererat beroende på kontexen:  

Exempel 1: 

1.   X: vill du ha en kaka till 

2a. Y: (respons a) eh aa visst (.) om ja får   

2b. Y: (respons b)  nej tack 

Exempel 2: 

1.   X: vill du komma på middag hemma hos mig i morgon 

2a. Y: (respons a) åå nej (.) de går inte (.) ja har eh tvättid   

2b. Y: (respons b)  ja va kul 

När man tittar närmare på exempel 1och 2 är begreppet ansikte (eng. face) mycket användbart. Ansikte 
beskrivs av Goffman (1967:299ff) som en positiv självbild som byggs upp och upprätthålls i 
förhållande till andra samtalsdeltagare i interaktionen. Samtalsdeltagarna arbetar under normala 
omständigheter mer eller mindre aktivt för att visa en positiv självbild och visa sina samtalspartners 
hänsyn. Goffman kallar detta arbete för face work (ibid:302). Jag kommer i fortsättningen att använda 
mig av en direktöversättning av detta begrepp: ansiktsarbete. Goffman talar beskriver ”the rule of self 
respect and the rule of considerateness”, vilket betonar att ansiktsarbetet bedrivs åt två håll – både 
defensivt och protektivt.  

I exempel 1 kan man, genom tvekljudet och pausen i respons a, se att ett accepterande av erbjudandet 
verkar vara disprefererat. Dessutom realiseras responsen i form av en konditionalsats som kräver 
ytterligare respons. Att ett accepterande av erbjudandet i detta fall förefaller vara disprefererat skulle 
kunna förklaras med att samtalsdeltagaren upplever aktiviteten som hotande mot det egna ansiktet, då 
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hon eller han inte vill framstå som girig. I erbjudandet i exempel 2 verkar däremot ett avböjande 
(respons a) vara det disprefererade alternativet. I detta fall skulle det kunna förklaras genom att 
samtalsdeltagare förväntas ta hänsyn till såväl den andres som sitt eget ansikte i interaktion. Här 
resulterar alltså ett avböjande i en mer komplex tur eftersom samtalsdeltagare B inte vill vara otrevlig 
eller såra sin samtalspartner. Inom samtalsanalys brukar man då en samtalsdeltagare ger en förklaring 
till sitt handlande tala om accountability eller accounts. Accounts är vanliga i samband med 
disprefererade responser, men förekommer också i många andra sammanhang i interaktion då en 
samtalsdeltagare är i behov av att förklara sitt beteende för att tona ned faktorer som kan inverka 
negativt på det egna eller andras ansikten (Buttny, 1993:1). Det kan exempelvis handla om 
andraspråkstalare som genom metaspråkliga kommentarer förklarar eller ber om ursäkt för brister i 
språkbehärskningen som får konsekvenser för interaktionen (Sundberg, 2004:207).  

3.2.1 Reparationspreferens och sociala relationer  

Då det på något sätt framkommer att bristande förståelse råder eller den gemensamma grunden i ett 
samtal är hotad kan det finnas behov för samtalsdeltagarna att reda ut problemet för att samtalet ska 
kunna löpa vidare enligt den sekventiella organisationen, detta brukar inom samtalsanalys kallas för en 
reparation. Reparationer kan utföras på flera olika sätt, och olika typer av reparationer leder samtalet i 
olika riktningar. Samtalsorganisatoriskt kan olika reparationer också beskrivas som mer eller mindre 
komplexa. Man brukar därför tala om att det finns en preferensstruktur för reparationer. När det gäller 
samtalsorganisatoriska faktorer bakom preferensordningen för reparationer kan man säga följande: 
Reparationer som initieras av en lyssnare, eller annaninitierade reparationer, har en tendens att ta upp 
flera samtalsturer än s.k. självinitierade reparationer, där talaren själv orienterar sig mot ett problem i 
det egna yttrandet (Schegloff 1977:380). Den självinitierade reparationen betraktas därför som den 
prefererade varianten (ibid:361). Här nedan syns några exempel4 på olika typer reparationer hämtade 
från Tisus-materialet, som visar att olika typer av reparationsinitieringar leder till olika komplexa 
lösningar av problemet: 

Exempel 3 – självinitierad självreparation 

15. V: …å de kan vara en problem ett problem tycker jag  

I exempel 3 syns en självinitierad självreparation där talaren själv märker att han använder fel 
genusbestämning för ett substantiv och därefter snabbt omformulerar sig. Denna reparation är 
samtalsorganisatoriskt enkel på så sätt att den inte tar upp någons annans taltur. Utöver detta visar 
talaren att han själv är medveten om att han sagt fel och överlåter inte meningsskapandet till någon 
annan, vilket kan betraktas som positivt för den egna självbilden.  

I exempel 4 syns en självinitierad annanreparation där talaren genom en fråga orienterar sig mot en 
annan samtalsdeltagare, som i detta fall utgörs av testledaren. Den självinitierade annanreparationen är 
samtalsorganisatoriskt mer invecklad än den självinitierade självreparationen på så sätt att den skapar 
en kort sidosekvens där en annan samtalsdeltagare genomför själva reparationen. Den kan också ses 
som potentiellt mer hotande mot samtalsdeltagaren som initierar sidosekvensen eftersom den 
relevantgör talarens osäkerhet och lägger meningsskapandet i någon annans händer. I det aktuella 
exemplet syns hur V uttalar själva initieringen något tystare än omgivande tal, vilket kan ses som ett 
tecken på osäkerhet. 

 

                                                        
4 För förklaring av transkriptionssymboler se s. 15 
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Exempel 4 – självinitierad annanreparation 

6.  V: >>rättvisa↑ °heter de så↑° 

7.  T: mänskliga rättigheter= 

8.  V: =mänskliga rättighet (.) aa precis 

En typ av reparation som har en tendens att ta upp mer plats som sidosekvens är den annaninitierade 
självreparationen. I exempel 5 här nedan syns att reparationen tar upp flera turer där talaren som 
yttrade problemkällan och den som initierade reparationen först måste förhandla sig fram till vad som 
ska repareras. Exemplet visar endast inledningen av reparationssekvensen, som i själva verket sträcker 
sig över ytterligare flera samtalsturer och involverar senare fler samtalsdeltagare innan de upplever att 
problemet är löst. Genom att denna reparation skapar en längre sidosekvens kan den ses som 
disprefererad. 

Exempel 5 – annaninitierad självreparation 

13. H:  för mig de är personliga tillväxt som spelar mycke roll (.) se- 

14. T: -va sa du↓ personliga↓ 

15. H: personliga tillväxt som  spelar mycke roll de .hh 

16. T: hur tänker du då vill du f- f- utveckla↓ 

17. H: ehm (.) tjt eh ja menar att om de e .hh eah om du eh är nöjd från 

18.  va eh vad du görar de de är eh de är genom de du kan .hh ehm… 

I exempel 5 kan man se att samtalsdeltagaren som initierar reparationen genom att ställa en fråga vid 
en turbytesplats ger den som yttrade problemkällan en möjlighet att korrigera sig själv. Vid en 
annaninitierad annanreparation (kan även kallas annankorrigering) både initierar och utför lyssnaren 
reparationen (Se: Schegloff, 1977:377), som när testledaren i exempel 6 här nedan korrigerar M som 
utelämnar en preposition. På detta sätt relevantgörs ett problem i talarens yttrande, som talaren själv 
inte tillåts rätta. Norrby (2004:137f) menar att den här typen av reparation är relativt ovanlig eftersom 
den kan uppfattas som hotfull. Annankorrigeringar åtföljs därför i vissa fall av modifikationer i syfte 
att tona ned det potentiella hotet, som kontrollfrågan som efterföljer korrigeringen på rad 8 i exempel 
6. Ett annat sätt att tona ned hotet kan vara att använda sig av exempelvis ickeverbala signaler som 
leenden och skratt. 

Exempel 6 – annaninitierad annanreparation 

4.  M: >>till slut har vi så många saker så de blir att de blir svårt att eh[ bli>>  

5.  V:            [mm  

6.  M: >>av dom 

7.  V: .tjt- 

8.  T: -bli av me dom e de[ så du tänker aa aa mm 

9.  M:          [aa bli av me dom aa precis (.) de[ eeh aa (.) 

Som redan nämnt i föregående avsnitt försöker vi oftast att visa våra samtalspartners hänsyn och 
undvika ansiktshotande aktiviteter. Ansiktshot kan emellertid uppstå på många olika sätt, och en 
problematik som finns när det gäller det meningsskapande arbetet är att reparationer i vissa fall 
riskerar att få negativa konsekvenser för samtalets sociala dimension (Norrby, 2004:137f). Då en 
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reparationssekvens utförs av en ”lyssnare” (annanreparation) orienterar sig hon eller han bort från 
samtalsämnet och relevantgör i stället bristen på förståelse (Schegloff, 1977:380), vilket kan sägas 
vara både potentiellt ansiktshotande och ibland samtalsorganisatoriskt invecklat. Detta innebär att 
annanreparationer kan ses som en disprefererad reparationstyp. Ansiktshotet kan dessutom sägas vara 
dubbelriktat eftersom annanreparationen mer eller mindre implicit kan relevantgöra brister både hos 
talaren och lyssnaren.  

3.2.1.1 Reparationer och sociala relationer i andraspråkssamtal 

Vid reparationer i interaktion mellan modersmålstalare och andraspråkstalare tillkommer ytterligare en 
faktor som kan få konsekvenser för samtalets meningsskapande och sociala dimensioner. 
Reparationsinitieringar riskerar i denna typ av samtal, vilket också antyds i forskningsavsnittet, i större 
utsträckning att lyfta fram språkliga asymmetrier mellan samtalsdeltagarna. Det kan leda till en 
ojämlik relation i samtalet och därigenom förstärka ett potentiellt ansiktshot.  

Den språkliga asymmetrin i den här typen av samtal kan bidra till dilemmaartade situationer för både 
modersmålstalaren och andraspråkstalaren. Eftersom modersmålstalaren vill visa sin samtalspartner 
hänsyn arbetar denna med stor sannolikhet för att tona ned asymmetrier (se t.ex. Svennevig, 2009:35; 
Kurhila, 2003:302), vilket i problemsekvenser ibland kan skapa situationer då samtalets sociala 
dimension ställs mot den meningsskapande. Eftersom den samtalsorganisatoriskt mest effektiva 
reparationsstrategin inte alltid är den som tar störst hänsyn till samtalspartnerns ansikte ställs 
modersmålstalaren ofta inför situationer där han eller hon behöver göra val som kan få stora 
konsekvenser för samtalets meningsskapande och sociala relationer (ibid:38f). Andraspråkstalaren kan 
också förväntas arbeta för att tona ned asymmetrier (se t.ex. Varonis & Gass:85), främst som en del av 
det defensiva ansiktsarbetet. För många sidosekvenser riskerar att göra interaktionen ineffektiv, något 
som utöver de rent samtalsorganisatoriska konsekvenserna också kan inverka negativt på 
andraspråkstalarens ansikte och relationen till samtalspartnern (Sundberg, 2004:171). För att undvika 
att dra ned interaktionens tempo kan andraspråkstalaren använda sig av olika strategier, som 
exempelvis att ”fejka” förståelse i hopp om att problemet ska lösa sig senare (Aston, 1993:230). Detta 
får naturligtvis också konsekvenser för meningsskapandet. Sundberg (2004:171) menar att det för 
såväl modersmålstalaren som andraspråkstalaren kan vara problematiskt att vara explicit i arbetet med 
samförstånd eftersom det kan vara en svår balansgång att säkra intersubjektivitet utan att ansikten 
hotas.  

3.3 Tisus-samtalet som institutionell kontext 
De testsituationer som analyseras i denna undersökning är en typ av institutionella samtal, vilket 
innebär att förutsättningarna skiljer sig från dem som råder vid s.k. autentisk interaktion. Formen för 
bedömningssamtalen skulle kunna sägas bära vissa likheter med samtal som äger rum vid 
universitetsseminarier då studenter diskuterar med varandra. Ett antagande är att testkonstruktörerna 
har velat efterlikna autentisk interaktion, eller en typ av talgenre som testtagarna med stor sannolikhet 
kommer att komma i kontakt med om de ska studera vid universitet eller högskola. Detta för att göra 
det möjligt att generalisera till situationer som studenter bör vara kapabla att klara av och på så sätt 
höja validiteten i bedömningen.  

Vid analys av institutionella samtal är det viktigt att ställa sig frågan vilka ramar interaktionen sker 
inom; med andra ord mot vilken bakgrund samtalsdeltagarna fäller och tolkar yttranden i interaktionen 
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(Norrby 2004:55). I citatet här nedan beskrivs kortfattat vad som förenar de flesta institutionella 
samtal (och skiljer dem från mycket annan interaktion): 

(1) institutional talk is goal-oriented in institutionally relevant ways; (2) it often involves special and 
particular constraints on allowable contributions to the business at hand; and (3) it may be associated 
with inferential frameworks and procedures that are peculiar to specific institutional contexts (Ten 
Have 2002:165)  

Testsamtalen som studeras i denna undersökning kan ses som målorienterade på så sätt att alla 
testtagare eftersträvar att genomföra den övergripande uppgiften som är att visa sin språkbehärskning 
– interaktionen sker under ett prestationsmål. Detta kan sägas vara det mest övergripande målet, men 
testsamtalet kan också brytas ner i ytterligare ett antal delmål som det har gemensamt med icke-
institutionell interaktion.  

I samtalet ska testtagarnas kommunikativa språkförmåga bedömas – de förväntas bland annat resonera 
och knyta an till varandras yttranden. Med andra ord finns ett meningsskapande mål som innebär att 
testtagarna tillsammans förväntas skapa mening genom att utveckla ett diskussionsämne. För att 
meningsskapande ska kunna äga rum krävs också att en någorlunda god stämning upprätthålls – 
samtalet har också ett socialt mål (enl. Goffmans terminologi skulle man kunna säg att 
samtalsdeltagarna förhåller sig till en moralisk ordning). De meningsskapande och sociala målen är 
ömsesidigt beroende av varandra eftersom yttranden är multifunktionella och fyller en funktion både 
på det meningsskapande och sociala planet i samtalet. Samspelet mellan det meningsskapande och 
sociala skulle kunna ses som en typ av interaktionellt mål, vilket syns i överlappningen i figur 1. Detta 
skulle kunna ses som ett kollektivt mål eftersom interaktionen kräver en insats av flera 
samtalsdeltagare för att hållas vid liv.  

 

 

Figur 1. Mål i testsituationen som institutionell kontext. 

Samtidigt som interaktionen kan ses som ett kollektivt projekt är det emellertid den individuella 
testtagarens prestation som ska betygsättas. Vad som skiljer testsamtalet från ett vardagligt samtal är 
som sagt att interaktionen äger rum under ett övergripande prestationsmål. Detta prestationsmål kan 
antas ha en inverkan på interaktionen, eftersom det är en så tydlig aspekt av den institutionella 
inramningen. Under avsnittet om ansikte och reparationer tog jag kort upp problematiken som kan 
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uppstå mellan den sociala och meningsskapande dimensionen av samtalet då det finns behov av att 
initiera en reparation. När det gäller hur samtalsdeltagarna arbetar för att upprätthålla sina och 
varandras ansikten i interaktionen menar Goffman (1967:307) att gruppsammansättningen och 
situationen där samtalet äger rum har stor en inverkan. Ansiktsarbetet är alltså avhängigt den 
övergripande kontexten för samtalet och kan därför antas påverkas av prestationsmålet. En viktig fråga 
att ställa sig när det gäller just denna typ av testsamtal är därför vilken inverkan prestationsmålet kan 
tänkas ha på ansiktsarbetet då det uppstår problem i meningsskapandet. En annan viktig fråga i 
sammanhanget är hur testtagarna hanterar problem på det meningsskapande planet när interaktionen 
äger rum inför dubbel publik. Testtagarna agerar inte bara inför sina samtalspartners utan också för en 
tredje part som utgörs av en bedömare. Deras yttranden fyller med andra ord inte bara en rent 
”interpersonell” funktion utan förhåller sig samtidigt till en praktisk uppgift. 

Ett ytterligare faktum som kan antas sätta prägel på interaktionen är att en institutionell representant 
deltar i interaktionen. Testledaren har till uppgift att starta och avsluta samtalet och, då det behövs, 
introducera ämnen, fördela om ordet m.m. Eftersom detta är aktiviteter som förbehålls testledaren kan 
man tala om en institutionell asymmetri (Landqvist, 2001:24) – testtagarna har inte samma uppgift. 
Testledarens handlande i egenskap av institutionell representant eller dennas diskursiva roll 
(Sundberg, 2004:71) är alltså en vidare faktor som också kan antas ha en inverkan på interaktionen.  

4 Syfte 
I analysdelen undersöks problemsekvenser; sådana samtalssekvenser då det verkar finnas ett behov av 
att reda ut något på det meningsskapande planet, alternativt då ett yttrande av någon annan anledning 
lyfts fram som problematiskt. Det mest övergripande syftet med att göra detta är att ge en bild av hur 
de institutionella ramarna samt testtagarnas hänsyn till varandra inom dessa ramar inverkar på 
interaktionen. En större förståelse för detta skulle kunna göra testtagarnas beteende mer begripligt 
inom den aktuella kontexten och därigenom bidra med kunskap som är viktig exempelvis för 
bedömare. Det övergripande syftet kan brytas ned till tre delsyften som låter sig omvandlas till 
konkreta frågeställningar. Det första delsyftet är att undersöka och beskriva hur de som deltar i 
testsituationen (testtagare och testledare) orienterar sig mot problem i sina egna och andras yttranden. 
Eftersom deltagarna genom sina yttranden inte bara förhåller sig till varandra utan också till 
situationens institutionella ramar och mål (meningsskapande och sociala målen samt prestationsmålet) 
är ett vidare syfte att beskriva interaktionen från denna aspekt. Slutligen syftar undersökningen till att 
ge en bild av hur institutionella asymmetrier kan tänkas inverka på hur man orienterar sig mot 
problemkällor. Testtagarnas och testledarens olika roller i den institutionella situationen kan tänkas ha 
en inverkan på interaktionen, det är därför motiverat att jämföra interaktion som äger rum å ena sidan 
mellan testtagarna och å andra sidan mellan testtagare och testledare.  

4.1 Frågeställningar 
• Hur orienterar sig testtagare mot problem på det meningsskapande planet då de interagerar 

med varandra? 

• Hur orienterar sig testledaren mot problem i testtagares yttranden och hur agerar testtagarna i 
dessa sekvenser? 
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• Hur förhåller sig testtagarna och testledaren till de institutionella och interaktionella ramarna 
och målen vid problemsekvenser?   

5 Material och metod 
Materialet består av sammanlagt åtta inspelade gruppsamtal från en testomgång av Tisus5 som 
genomfördes under två dagar i maj 2012 vid ett svenskt universitet. Vid testet i muntlig färdighet 
deltar tre testtagare, och diskussionen pågår i ca 15 minuter exklusive presentation och instruktion. 
Inga testtagare känner varandra sedan tidigare. Cirka en vecka innan testet genomförs får varje 
testtagare en informationsbroschyr med instuderingsuppgifter och nyckelord hemskickad. I detta 
informationsmaterial offentliggörs två potentiella diskussionsämnen, av vilka testledaren väljer ett vid 
testtillfället. Testtagarna uppmanas i informationsbroschyren att i förväg bilda sig en uppfattning om 
de två ämnena genom att exempelvis läsa tidningar och söka på nätet. De aktuella ämnena beskrivs på 
grund av sekretesskäl i denna undersökning inte explicit, även om det övergripande temat går att utläsa 
ur transkriptionerna under analyskapitlet. I informationsbroschyren finns också information om 
provets syfte och bedömningskriterier, information som också finns på Tisus hemsida. Testtagaren 
förväntas i testet av muntlig färdighet:  

• …i ett samspel med andra bidra till samtalets innehåll genom att redogöra för och motivera 
sina åsikter, följa upp andras påståenden och slutsatser och på så sätt föra diskussionen 
framåt. 

• Testtagaren förväntas delta aktivt i samtalet men samtidigt även ge de andra deltagarna i 
samtalet tillräckligt utrymme. 

Vid bedömningen tas hänsyn till följande: 

• om testtagaren visar att han eller hon kan delta i ett resonerande samtal samt utföra den 
individuella uppgiften […] på en godtagbart abstrakt nivå. 

• intrycket av testtagarens språkliga kompetens i fråga om omfång, kvalitet och begriplighet. 

Som man kan se i punktlistan ovan syftar testet till att bedöma å ena sidan hur väl den individuella 
testtagaren fungerar i samspel med andra, och å andra sidan dennes språkliga kompetens. Detta faktum 
gör det intressant att studera just problemsekvenser eftersom det, då problem uppstår i interaktionen, 
kan vara motiverat att explicit orientera sig mot brister i egna eller andras yttranden för att ”föra 
diskussionen framåt”. Det kan med andra ord rent hypotetiskt uppstå situationer då det inte är 
självklart för testtagaren vad som är bäst utifrån prestationsmålet (att föra diskussionen vidare, men 
samtidigt explicitgöra en brist hos sig själv eller en annan testtagare alternativt att inte explicitgöra en 
brist och därigenom riskera framåtskridandet i diskussionen). 

5.1 Urval och bearbetning av material 
De åtta inspelade samtalen utgör sammanlagt ca 140 minuter diskussion exklusive 
inledningssekvenserna där testtagarna blir instruerade och presenterar sig för varandra. Testsamtalen 
har vid upprepade tillfällen gåtts igenom och problemsekvenser har identifierats och transkriberats. De 
transkriberade problemsekvenserna har hämtats ur sex olika samtal. De återstående två samtalen 
                                                        
5 Informationen om Tisus under denna rubrik är hämtad från: 
http://www.nordiska.su.se/Tisus/infor-provet/exempelprov/muntlig-fardighet-Tisus-sverige-1.30056  

2013-01-15 
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behandlas inte i analysen på grund av att de inte innehåller några problemsekvenser enligt min 
definition.  

De transkriberade partierna har enligt samtalsanalytisk metod studerats mycket ingående för att 
kartlägga samtalsdeltagarnas handlande. I analysdelen återges problemsekvenserna i transkriberad 
form, vilket inte ska tolkas som att transkriptionerna är materialet för min analys. Materialet som 
analyseras är videoinspelningarna; transkriptionerna är endast en abstraktion av dessa som gör det 
möjligt för en läsare att bilda sig en viss uppfattning om interaktionen. Med hjälp av 
specialsymbolerna som förklaras i avsnittet nedan är det möjligt att till viss del lyfta fram hur 
samtalsdeltagarna fäller sina yttranden (med hög eller låg röst, hur ord betonas, hörbart skratt o.s.v.), 
men de ickeverbala signalerna är svårfångade i transkriptionen. Eftersom jag i denna undersökning 
inte endast vill beskriva vad samtalsdeltagarna pratar om utan också hur de gör det och vad detta får 
för konsekvenser för den vidare interaktionen är det alltså relevant att beskriva ickeverbala signaler 
som minspel, kroppshållning, blickriktning m.m. De ickeverbala signaler som jag anser relevanta för 
analysen men som inte går att beskriva i transkriptionen beskrivs i analystexten. 

5.1.1 Talspråksanpassning 

Transkriptionen är, skulle man kunna säga, till viss del talspråksanpassad. I transkriptionen återges alla 
ljud som samtalsdeltagarna gör. D.v.s. in- och utandningar, tvek- och tankeljud, avbrutna ord m.m. 
Denna typ av ljud har jag försökt att återge så uttalsnära som möjligt, vilket naturligtvis är begränsat 
inom ramarna för det skriftspråkliga alfabetet. Stavningen har anpassats till uttalet när det gäller ord 
där det kan förekomma formvariation (se Norrby, 2004:94). Således kan stavningen variera beroende 
på hur jag tolkar att någon i det specifika fallet uttalar ett ord eller en ordkombination. Det kan t.ex. 
handla om assimilation eller ljudbortfall (vad är det – va e de). Sådana ord där formvariation inte är 
vedertagen skrivs däremot konsekvent stavningsenligt. Jag håller mig därför bland annat till formerna 
mig, dig, sig och inte den uttalsnära stavningen mej, dej, sej. Samma sak gäller ord som moraliskt och 
ekologiskt – dessa ord skrivs enligt stavningsnormen trots att k-ljudet faller bort i talspråket. 

Eftersom jag undersöker interaktion som innefattar andraspråkstalare förekommer det naturligtvis uttal 
som avviker från målspråksnormen. Avvikande uttal återges inte i transkriptionen, förutom i fall då 
uttalet explicit relevantgörs i interaktionen. I sådana fall markeras den uttalsnära stavningen med 
kursiv stil i transkriptionen. 
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5.1.2 Transkriptionssymboler 

(.)  mikropaus 

(1.3)  paus i tid sek + tiondelar 

skapar  emfas 

,  uppräkningsintonation 

↑  stigande intonation 

↓  fallande intonation 

e:h  utdraget vokalljud 

ja-  avbrutet ord eller omstart 

-va  avbrytning 

[  början av överlappande tal 

[[  samtidigt inledda yttranden 

=  latchning / stafettal (i slutet och början av rad) 

°med han°  tystare än omgivande tal 

+materiell+  högre än omgivande tal 

(SKRATTAR) en person skrattar 

(SKRATT)  flera personer skrattar 

*men*  ord uttalas skrattande 

.hh  inandning 

hh. / pf.  utandning 

.ja  ord uttalas under inandning 

tjt  dorsopalatalt smackljud / suck 

m^hm  legatouttal 

relichon  uttalsnära stavning 

”depend”  ord på engelska / kodväxling 

(förlåt)  osäker transkription 

xx  ohörbara ord   

>de men<  snabbt uttal 

>>  fortsättningstecken vid samtidigt tal (i slutet och början av rad) 
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6 Analys 
Här analyseras sammanlagt tretton transkriberade problemsekvenser under två huvudavsnitt som 
svarar mot de två första frågeställningarna: interaktion mellan testtagare samt interaktion mellan 
testtagare och testledaren. Båda analysavsnitt avslutas med en kort sammanfattning där de viktigaste 
resultaten lyfts fram. 

I analystexten ges utöver själva analysen också en beskrivning av testtagarnas blickriktning, röstläge 
m.m. Med andra ord varvas i analysdelen deskriptiva och analytiska partier om vartannat. För att det 
ska bli tydligt var någonstans i interaktionen det beskrivna inträffar finns i analystexten frekventa 
hänvisningar till radnummer i transkriptionen. 

Testtagarna är avidentifierade och benämns efter var de sitter i bild: V (vänster), M (mitten), H 
(höger). Testledaren benämns T. Testtagarnas kön framkommer genom användning av personliga 
pronomen. Testledaren refereras konsekvent till som hon, detta med anledning av att testledaren i 
samtliga transkriberade sekvenser utgörs av en kvinna. 

6.1 Interaktion mellan testtagare 
I detta analysavsnitt analyseras sekvenser som kan kopplas till den första frågeställningen om hur 
testtagare orienterar sig mot problem i sina egna och andras yttranden då de interagerar med varandra 
samt hur de i dessa problemsekvenser förhåller sig till situationens ramar och mål. 

Exempel 1. Testtillfälle 2. (06.38) 

1.  M: ja har hört om en kultur ja tror i (.) aa nu kommer ja inte ihåg 

2.   vilket land men .hh aa dom tyckte att de bästa var att ehm tjt eh 

3.   ehm: å: pf. att (.) ehm: pf. a nu kan ja inte hitta ordet men .hh 

4.   ehm om om man eh säger nånting till eh en andra person å sen 

5.   gör nånting annat de va den bästa saken man kunde göra .hh 

6.   e:h[ >vara< vara o- o- a- 

7.  H:      [aha: okej 

8.  V: -att vara dubbelmoralisk= 

9.  M: =aa precis[ ja de va de ehm å ja tyckte de va jättekonstigt hur kan>> 

10. H:                  [aa   (SKRATTAR) 

11. M: >>man[ tänka de e rätt men[ i alla fall de finns kulturer som tycker>> 

12. V:             [aa                        [aa de-  

13. M: >>andra saker å men om man tycker att de e okej själv… 

Reparationssekvensen i exemplet inleds med att M har en relativt lång berättande taltur. På rad 3 
signalerar hon explicit att hon har problem att finna ett ord och initierar en ordsökning. I tankepausen 
som syns genom ”tänkljuden” på rad 2-3 riktar M blicken bort från de andra testtagarna och visar på så 
sätt att hon vill lösa problemet själv. Då hon inte finner ordet försöker hon i stället att beskriva det (rad 
4-5) genom en exemplifierande om-sats. Då hon är klar med sitt exempel (rad 6) söker hon 
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ögonkontakt med de två andra testtagarna samtidigt som hon säger ”e:h vara” och visar att hon är 
öppen för formuleringsförslag. Att hon på detta sätt orienterar sig mot de andra testtagarna gör att man 
kan kategorisera denna reparation som självinitierad annanreparation.  

M visar här tydligt sina avsikter – först visar hon genom att rikta blicken bort från de andra testtagarna 
att hon vill försöka finna ordet själv, vilket de låter henne göra. Då hon inte lyckas med detta 
orienterar hon sig mot dem och söker på så sätt deras stöd. Problemkällan på det meningsskapande 
planet reds sedan ut i en kort sidosekvens.  

Problemkällan, som endast består av ett ord, är relativt lätt identifierbar och identifieras också av 
talaren själv inom turen (vilket enligt tidigare forskning kan betraktas som en prefererad typ av 
reparationsinitiering). Annanreparationen sker först efter att M har orienterat sig mot de andra 
testtagarna och samtalet kan därefter fortsätta. En anledning till att denna reparationssekvens flyter 
jämförelsevis smidigt är att den sker med en tillsynes god gemensam grund som utgångspunkt 
samtidigt som själva problemkällan är enkel (består av ett ord). M är tydlig med att hon stöter på 
svårigheter och uttrycker det explicit, vilket förmodligen underlättar för testtagarna att upprätthålla 
intersubjektivitet.  

Att relevantgöra en problemkälla som bottnar i den egna språkförmågan så som M gör i detta exempel 
kan utifrån den sociala dimensionen av samtalet ses som en prefererad typ av reparationsinitiering, 
men kan emellertid utifrån prestationsmålet samtidigt ses som ofördelaktig för talaren själv. Samtidigt 
kan man också hävda att hon genom att tillämpa en kommunikationsstrategi (att beskriva ordet genom 
ett exempel) på ett behärskat sätt visar hon har den språkliga kompetensen för att klara sig ur 
svårigheter och utnyttja de kommunikativa resurser som hon har tillgång till i det situerade 
meningsskapandet. Med andra ord är det svårt att säga hur M förhåller sig till prestationsmålet 
eftersom reparationen sätter fokus på såväl en språklig brist som en framgångsrik 
kommunikationsstrategi.  

Exempel 2. Testtillfälle 3 (08.45) 

17. H: ehm (.) tjt eh ja menar att om de e .hh eah om du eh är nöjd från 

18.  va eh vad du görar de de är eh de är genom de du kan .hh ehm 

19.  (.) mm (.) eh du kan känna personliga tillväxt eller stämmer *de* 

20. V: asså du menar om man gör me erfarenhet om man[ kan uppleva>> 

21. H:             [ja ja 

22. V: >>någonting eller resa[ så har man mer erfarenheter[ och kan utvecklas>> 

23. M:               [mm              [lära sig saker kanske 

24. H:                [ja  

25. V: >>eller 

26. H: m^hm ja 

27. M: kanske gå i skola eller lära sig nya saker[ menar du de↑ 

28. H:                    [.hh (.) eeh ja  

29.  de e va ja menar[ *ja kan inte förklara sig så sig så bra (förlåt)* 

30. M:    [mm 

31. V:   (SKRATTAR)   
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32. V: [[mm 

33. M: [[mm 

problemsekvensen inleds med att H försöker förklara för testledaren vad hon menar med kollokationen 
”personlig tillväxt”. Då hon blir osäker på om detta är ett vedertaget uttryck orienterar hon sig bort 
från testledaren och vänder sig i stället mot de andra testtagarna. I den efterföljande kollektiva 
reparationen ger de två andra testtagarna förslag på formuleringar som H instämmer med (rad 20-27). I 
den kollektiva reparationen samkonstruerar testtagarna en gemensam grund för förståelse. Stämningen 
under denna sekvens är tillsynes god och deltagarna har ett öppet förhållningssätt mot varandra, vilket 
antyds genom deras användning av olika gester och uppbackningssignaler.  

Den kollektiva reparationen avbryts genom att H bekräftar det föregående förslaget från M (rad 28). H 
visar här att hon nu upplever att den gemensamma grunden är tillräckligt god för att man ska kunna gå 
vidare i interaktionen. Yttrandet innehåller utöver bekräftelsen en ursäkt där H anger orsaken till sitt 
beteende med att hon inte kan förklara så bra. Med andra ord relevangör hon här sin egen (bristande) 
språkliga förmåga ytterligare en gång fastän hon verkar uppleva problemet som löst, detta är med 
andra ord inte direkt nödvändigt utifrån samtalets meningsskapande dimension. Genom detta yttrande 
vill hon förmodligen göra det egna beteendet begripligt i de andra testtagarnas ögon; hon gör sig 
accountable. Förklaringen kan alltså ses som en typ av ansiktsrelaterad aktivitet: H visar att hon är 
medveten om sina brister, vilket kan tänkas förbättra hennes självbild på det sociala planet i samtalet. 
Samtidigt finns det ett potentiellt hot i att på detta sätt relevantgöra bristande språkkunskaper i den 
aktuella kontexten. Dels för att hon riskerar att sätta sig i underläge gentemot de andra som närvarar i 
situationen, men också för att hon på detta sätt sätter fokus på sitt eget yttrande som bristfälligt, vilket 
kan ses som negativt utifrån prestationsmålet. Att H fäller sitt yttrande (rad 29) som något skrattande 
med blicken riktad snett uppåt bort från de andra testtagarna kan vara ett tecken på hon är medveten 
om att hon utsätter sig själv för en risk. Denna osäkerhet kan möjligtvis ha att göra med situationens 
”dubbelhet”, då den handlar om att både bli bedömd, men samtidigt också upprätthålla en god 
stämning. Osäkerheten som H ger uttryck för skulle alltså kunna bottna i att hon inte vet hur hon ska 
förhålla sig till situationens ramar. Samtalets ickeautentiska natur kan alltså ha en viss betydelse för 
hur H agerar i denna situation. 

Exempel 3. Testtillfälle 3 (05.00) 
1.  H: ja tror också det e så att så de e .hh e ekonomiska (säkerhet) 

2.   a dom ah göra människor eh dom göra en person att fastna 

3.   i ekorrhjulet[ och ehm (.) eh de e eh .hh eh överdrivet>> 

4.  V:                     [mm  

5.  M:                     [mm  

6.  H: >>eh (.) tjt eh överdrivet eh (.) överdrivet eh (.) hh .hh 

7.   men så ja *hu*[ ja- 

8.  M:  [man vill ha mer å mer än- 

9.  H: ->ja ja< å å de e de gör inte eh livet eh lättare så de bara[ eh man>> 

10. V:                      [mm 

11. H: >>kan känna som en de:h eh de de e inte a helt tjt. °hur kan man säga de° 

12.  .hh e:hm (.) man kan inte köpa ly- eh lyck till sig 
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H knyter här an till en annan testtagares yttrande. På rad 3 kan man se att H fastnar och inte tycks 
kunna formulera sina tankar så som hon vill. Då hon inleder ordsökningen riktar hon blicken bort från 
de andra testtagarna och söker på så sätt inte deras stöd, utan visar att hon vill försöka lösa problemet 
själv. Då hon har tänkt efter en kort stund väljer hon att gå vidare utan att göra någon reparation, och 
antyder då med en lätt axelryckning att hon inte verkar anse det nödvändigt att reda ut 
formuleringsproblemet. På rad 7 syns hur H fortsätter sin taltur.  

Ungefär samtidigt som H avbryter ordsökningen för att fortsätta flikar M in ett tolkningsförslag. Med 
detta verkar M vilja kontrollera att hon förstår H rätt, och på så sätt få ett klartecken på att 
intersubjektivitet råder. H kan möjligtvis uppfatta tolkningsförslaget som en typ av 
reparationsinitiering, vilket antyds genom sättet hon responderar på det. På rad 9 syns hur H snabbt ger 
ett instämmande med tolkningsförslaget, innan M har hunnit formulera det färdigt. Instämmandet 
yttras på ett sätt som man skulle kunna beskriva som i förbifarten (snabbt och utan någon särskild 
satsbetoning), vilket kan tolkas som att hon inte lägger så stor vikt vid M:s formulering utan snarare 
vill visa att hon vill fortsätta sin taltur.  

Om man studerar H:s handlande i denna situation verkar det som att hon i problemsekvensen på rad 6 
prioriterar det ämnesmässiga framåtskridandet högre än att reda ut ett formuleringsproblem. Hon 
orienterar sig inte explicit mot den brist i den egna språkförmågan som framkommer genom den 
avbrutna ordsökningen. Detta handlande kan utifrån prestationsmålet ses som att hon inte vill föra 
fokus till något som skulle kunna få henne att framstå som en mindre kompetent språkanvändare. Man 
skulle också kunna se det som att H genom en uppoffring på det meningsskapande försöker 
upprätthålla det egna ansiktet. När M sedan kommer med sitt tolkningsförslag är det inte orimligt att H 
snabbt vill återta ordet och rikta uppmärksamheten mot något annat. Detta eftersom hon upplever att 
tolkningsförslaget riskerar att återigen relevantgöra de formuleringssvårigheter som hon valde att inte 
reda ut. Eftersom H själv inte vill orientera sig mot en brist i den egna språkliga förmågan vill hon 
förmodligen inte heller vill att någon annan testtagare gör det.  

Man skulle i den här sekvensen kunna tala om ett glapp mellan hur H och M prioriterar de olika målen 
för kommunikationen. H verkar orientera sig mot ett individuellt prestationsmål på så sätt att hon inte 
vill lägga så stor vikt vid sitt formuleringsproblem. M å andra sidan verkar uppleva meningsskapandet 
som viktigare och orienterar sig därigenom mer mot någonting som liknar samtalsramarna för mer 
icke-institutionell interaktion. Det är dock svårt att göra en säker tolkning av M:s intentioner med 
yttrandet på rad 8, om det är menat som en reparationsinitiering eller ett tolkningsförslag. I och med 
att H verkar tolka yttrandet som en reparationsinitiering och samtidigt visar en motvilja respondera på 
det finns det dock indikationer som tyder på att annaninitierad reparation i detta sammanhang kan ses 
som en disprefererad aktivitet. 

Exempel 4. Testtillfälle 1 (9.20) 

1.  V: att promenera till exempel de är bara enkla saker som eh gör 

2.   (.) dig[ gör man lycklig[ (.) °så° 

3.  M:           [ja 

4.  H:                       [.ja 

5.  H: å ja kan tänka mig som sjuksköterska då är de väl .hh så att man blir 

6.   glad om patienterna mår bra 

7.  V: mm inte alltid eh de beror på situationen[ förstås men eh (.) de är>> 
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8.  H:                    [ja 

9.  V: >>ett jobb som eh (.) hh. (.) tjt som eeh (.) tjt (.) ehm: (.) som gör 

10.  dig lycklig 

11. H: °mm° 

12. V: °ja° 

13. H: .hja 

14.  (1.2)   

15. M: (SKRATTAR) 

16. (2.3) 

17. T: en annan sak som ja funderar på de e… 

På rad 5 söker H bekräftelse på ett påstående av V. Påståendet föregås av en längre berättarsekvens där 
alla testtagare utgår från ett diskussionsämne som behandlar ”saker som gör dig lycklig”. Då H med 
sitt påstående orienterar sig mot V, som vid ett tidigare tillfälle i samtalet har berättat att hon arbetar 
som sjuksköterska, upprättar hon ögonkontakt och gestikulerar med öppna handflator. Detta skulle 
kunna tolkas som ett sätt att närma sig samtalspartnern. Ett annat sätt som man kan säga att H närmar 
sig V är genom sättet hon formulerar påståendet. Påståendet är ledande till sin karaktär genom att det 
har svaret inbyggt i sig. Förväntningen på ett instämmande antyds genom formuleringen ”då är de väl 
så”. Den möjliga responsen på påståendet ges alltså en tydlig preferensstruktur – i detta fall prefereras 
ett instämmande, som bara skulle kräva en enstavig respons för att föra interaktionen vidare. Att H 
ställer frågan på detta sätt antyder att hon utgår från att hon och V delar referensramar. V inleder 
emellertid ett icke-instämmande och ger således en respons som kan betraktas som disprefererad, 
vilket syns genom motiveringen på rad 7. Efter en liten stund förefaller det dock som att hon får 
problem att formulera sig. Tankepausen, som syns genom tvekljuden på rad 9, pågår i ca sju sekunder 
och V lyfter under denna tid inte blicken från bordet, hon söker därigenom inte någon hjälp av de 
andra deltagarna.  

Vad exakt som i denna situation utgör problemkällan går inte att utläsa ur kontexten – det skulle kunna 
handla om såväl svårigheter som bottnar i V:s språkliga kompetens som att hon hindrar sig själv från 
ett yttrande som skulle kunna hota sociala aspekter av samtalet genom att bryta mot ”samförståndet” 
(se Goffman, 1967:311). Vad som är orsak till formuleringssvårigheterna är dock egentligen av 
sekundär natur. Intressant i sammanhanget är att den långa tankepausen avslutas med att V 
omformulerar sig och i stället väljer ett prefererat svarsalternativ. Denna självreparation är alltså inte 
bara en reparation av en formulering utan förändrar helt och hållet yttrandets polaritet från ett icke-
instämmande till ett instämmande. Motsättningen mellan första avsikten och det slutgiltiga svaret, som 
torde vara relativt uppenbar, lämnas emellertid okommenterad av de övriga testtagarna, vilket syns på 
rad 11-15. I stället för att ifrågasätta väljer H (rad 11) att initiera ett avslut på ämnet genom att hon ger 
minimal respons (en s.k. pre-closing [se. Sacks & Schegloff, 1973:266]). Denna avslutsinitiering 
accepteras av V som ger en minimal respons tillbaka. M ger ingen verbal respons förutom att hon 
skrattar till något, hon signalerar emellertid att hon är redo att gå vidare genom att vända blicken mot 
testledaren.  

Testtagarnas handlande skulle här kunna förklaras utifrån den protektiva aspekten av ansiktsarbetet 
(rule of considerateness). Genom att inte ifrågasätta ett yttrande där det verkar finnas problem skyddar 
M och H sin samtalspartners ansikte. På detta sätt skyddar de henne också från en situation som 
potentiellt skulle kunna bli ofördelaktig utifrån prestationsmålet. Detta genom att de förskonar henne 
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från att inleda ett potentiellt hotande yttrande, alternativt ett yttrande som kräver en språklig 
komplexitet som V inte behärskar. Ansiktsarbetet sker här alltså, skulle man kunna säga, på bekostnad 
av meningsskapandet, eftersom det torde vara uppenbart att det föreligger någon typ av problem som 
hindrar V från att formulera sig så som först var avsett.  

Exempel 5. Testtillfälle 5. (8.03) 

1.  H: ja han eller he hon visar .hh hh. med nya teknik eller 

2.   (.) eeh (.) med +materiell+ det jag har också den samma 

3.   materiell som du har så vi har eeh gemensamt punkt (.) 

4.   som vi kan prata om det 

5.   (5.0) 

6.  T: °vad säger ni håller ni med eller?° 

7.   (0.8) 

8.  M: ja 

9.  V: ja må ja håller med °med han° 

10. H: aa jag kunde int[e förklara så meh bra *men* hh.= 

11. V:    [°xx° 

12. T: =e de viktigt att man har samma märken och samma .hh  

13.  eh samma dyra saker [som 

14. M:             [ee ja tror inte snarare just att man 

15.  har >exakt samma saker ja tror de e själva< gemenska[pen>> 

16. T:                   [mm 

17. M: >> de skapar… 

Denna problemsekvens inleds med att H avslutar ett yttrande i vilket hon har resonerat i ca 1 min och 
50 sek om vilken funktion tekniska prylar fyller i sociala sammanhang. När H är klar följer, som man 
kan se på rad 5 en tystnad som varar i fem sekunder. Under denna tystnad visar varken M eller V 
någon ansats till att vilja ta ordet (båda riktar blickarna bort från H och M lägger dessutom handen 
över munnen). Utifrån den aktuella kontexten kan man med ganska stor säkerhet anta att frånvaron av 
respons delvis bottnar i en bristande förståelse för det föregående yttrandet; en tolkning som styrks då 
man blickar något framåt i transkriptionen till rad 10 där H tolkar situationen som att de två andra 
testtagarna inte förstått henne, vilket inte heller ifrågasätts av dem som yttrandet riktas mot. 

Vad man skulle kunna tala om här är alltså en typ av intersubjektivitetsproblem – eftersom M och V 
inte verkar förstå det föregående yttrandet tillräckligt bra vet de inte vilken typ av respons som är 
relevant. Testtagarna saknar med andra ord gemensam grund för att kunna föra samtalet vidare på ett 
ämneskoherent sätt. Utifrån dessa förutsättningar kan det tyckas att en reparation vore motiverad, men 
i stället ger ingen av testtagarna någon som helst form av respons på H:s yttrande. På rad 6 kan man se 
hur testledaren bryter in. Hennes fråga skapar en ännu tydligare plats för en respons riktad mot H:s 
yttrande. Samtidigt gör hennes fråga den möjliga responsen betydligt enklare genom att den skränker 
in svarsalternativen till ja eller nej. Naturligtvis finns också vid denna turbytesplats möjligheten för M 
eller V att initiera en reparation, men den möjligheten tas inte heller här. I stället väljer de att 
instämma med testledarens fråga. Sättet de instämmer på tyder dock på att det finns någon typ av 
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problem. M gör en något besvärad min då han svarar jakande på frågan, samtidigt som V något 
stakande och med tystare röst än vanligt orienterar sitt instämmande mot M och inte mot H som fällde 
det ursprungliga yttrandet. Att V väljer att orientera sig mot M:s yttrande och inte H:s skulle kunna 
vara ett sätt att slippa litet av ansvaret för ställningstagandet. 

En förklaring som ligger nära till är att V:s och M:s handlande i denna situation beror på det 
potentiella ansiktshot som kan vara förbundet med att initiera en reparation. En annanreparation 
relevantgör bristande förståelse som pekar mot en annan testtagares yttrande, vilket kan hota samtalet 
sociala dimensioner och få den andra testtagaren att framstå i dålig dager. Att, som V och M i detta 
fall, inte ge någon respons alls är emellertid inte ett exempel på gott ansiktsarbete. M och V skulle 
kunna sägas ersätta en potentiellt ansiktshotande aktivitet med en annan, i och med att 
förståelseproblemet ändå blir uppenbart. 

H:s yttrande på rad 10 kan också diskuteras i termer av ansvar. Fastän H explicit relevantgör brister i 
det egna yttrandet används inte heller denna tur till att initiera eller utföra en reparation. I stället 
använder H turen till att förklara det egna beteendet och tar genom en metakommentar om den egna 
språkförmågan på sig ansvaret för problemet i interaktionen. Samtidigt som hon genom detta yttrande 
tar på sig ansvar, frånsäger hon sig också lite av dito. Genom att säga att hon inte kan förklara så bra 
tar hon på sig ansvaret för att det egna yttrandet utgör ”felkällan”, men frånsäger sig ansvar genom att 
peka på faktorer som ligger utanför hennes direkta kontroll. Yttrandet fälls något skrattande samtidigt 
som hon söker ögonkontakt med M och V, vilket i detta sammanhang kan sägas ha en positiv inverkan 
på stämningen eftersom hon på detta sätt visar att hon inte klandrar de andra för problemen i 
interaktionen. Ursäktsyttrandet fyller med andra ord en viktig funktion i ansiktsarbetet. Genom att ta 
på sig ansvar för en del av misskommunikationen skonar hon de två andra testtagarnas ansikten genom 
att antyda att deras beteende är begripligt utifrån situationen. Genom det bättrar hon också på sitt eget 
ansikte eftersom hon ger intrycket av att vara en person som är medveten om sina egna brister samt tar 
hänsyn till sina samtalspartners (Goffman, 1967:302). Samtidigt som detta yttrande alltså tyder på en 
viss social kompetens hos H skulle det utifrån prestationsmålet kunna ses som mindre fördelaktigt 
eftersom det relevantgör en brist i den egna förmågan. I det här exemplet kan man alltså se att 
samtalets sociala dimensioner verkar prioriteras högt. Efter att H har bett om ursäkt fortsätter samtalet 
först då testledaren gjort ett ingripande, vilket syns på rad 12. Genom den korta frågeformuleringen 
rekontextualiserar testledaren interaktionen. D.v.s. hon skapar med sitt yttrande en tydligare kontext 
för testtagarna att förhålla sig till och ge respons på (Sundberg, 2004:39). 

Exempel 6. Testtillfälle 5 (10.39) 

1.  T: eh tänker man som konsument på dom här etiska aspekterna 

2.   när man handlar 

3.   (3.0) 

4.  V: ja tycker de [depend- 

5.  T:                     [-eller borde man göra det °kanske också° (.) °>så ni<°  

6.   ni får diskutera de (.) ni 

7.  V: (eller) eh ja tycker att de dependerar ehm om du vet om eh  

8.   processer (.) eh inom produktion när du eh till exempel vet vad 

9.   det menar att eh huvud eh producenter ehm ja producenter många 

10. varor (.) om du vet okej eh den smartphone å den smartphone e mer 
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11. eh köp mycket .hh eh ja tycker att eh ja eh ja (att du (.) att du) kan 

12. förstå de me me om andra person en kanske (.) ehm inte intresserad 

13. av de å bara köper ehm dom dom vill bara ha en sak å inte förstår  

14. den processer å å ehm (hur beroende) dom är av av producenter 

15. .hh å de kan vara en problem ett problem tycker jag eh men de 

16. de är individuell °de är° svårt att säga generell  

17. (3.3) 

18. M: °ja ska vill du börja eller°  

19. H: mm ja eeh hh i dagens livet de finns eh många möjligheter eh många 

20. valmöjligheter eh många köpcentrum (.) eh och många produkter… 

På rad 5 kan man se hur testledaren avbryter V för att förtydliga frågan som hon just ställt. Hon passar 
då också på att instruera testtagarna genom att berätta att det främst är med varandra de förväntas 
diskutera. Att testledaren ger testtagarna denna explicita påminnelse om hur de förväntas interagera 
kan ha att göra med att interaktionen hittills i denna testsituation varit ganska monologisk och främst 
ägt rum mellan enskilda testtagare och testledaren. Detta skulle kunna tyda på att testtagarna 
missförstår syftet med interaktionen, som främst ska äga rum mellan dem. Trots uppmaningen riktar 
sig V under hela sin långa taltur (rad 7 – 16) endast mot testledaren då han talar, vilket kan tänkas 
bidra till problem för de andra testtagarna att förstå honom. Ett annat faktum som i sammanhanget 
talar för att det finns en i brist på förståelse är att V har relativt svårt att formulera sig precist. Utifrån 
kontexten är det över huvud taget svårt att dra några säkra slutsatser om huruvida V har förstått 
diskussionsfrågan, då responsen rent språkligt är svårtolkad. Problemkällan kan alltså grunda sig i att 
V har svårigheter att formulera sig samt att han inte orienterar sig mot de andra testtagarna genom att 
exempelvis upprätta ögonkontakt.   

När V är färdig med sitt yttrande (rad 16) vänder han sig åt höger och riktar blicken mot M, vilket M 
verkar uppfatta som en talarnominering. Även om det utifrån kontexten inte går att dra några säkra 
slutsatser finns det som sagt starka skäl att anta att M saknar tillräcklig förståelse för att kunna ge en 
relevant respons på V:s yttrande. I detta läge är det utifrån kontexten motiverat att M ska knyta an till 
den tidigare talarens yttrande. Ett annat alternativ (som finns vid alla turbytesplatser) är att initiera en 
reparation och försöka reda ut eventuella oklarheter.  

M inger i detta läge ett något nervöst intryck: han flackar med blicken ett par gånger fram och tillbaka 
innan han, vilket man kan se på rad 18, orienterar sig mot H och genom ett frågeyttrande erbjuder 
henne att överta talturen. Utifrån vad som under situationens villkor vore relevant kan M:s respons 
betraktas som disprefererad. Inte för att kan betraktas som strukturellt sett komplex, utan på grund av 
att den bryter talarnomineringen och den sekventiella organisationen genom att inte respondera på 
föregående yttrande. M signalerar dessutom genom diverse ickeverbala signaler att han uppfattar 
situationen som svårhanterlig (flackande blick och halvt viskande röstläge). Emellertid orsakar detta 
yttrande inga synliga problem i den efterföljande interaktionen; H accepterar begäran, tar vid och 
knyter an till diskussionstemat. Då H är klar med sitt yttrande tar M vid och för ett resonemang som 
knyter an till tidigare talare på ett någorlunda koherent sätt.  

Om man utgår från att M i denna situation på grund av bristande förståelse inte kan ge relevant 
respons på V:s yttrande, skulle man kunna säga att M i stället för att initiera reparation, och därigenom 
relevantgöra ett förståelseproblem som bottnar i en samtalspartners yttrande, drar nytta av en 
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kontextuell resurs som står till buds i sammanhanget; nämligen att be en annan testtagare ta över. 
Utifrån H:s yttrande kan M sedan bygga upp en tillräcklig grund för att knyta an till det aktuella 
resonemanget. På detta sätt slipper M undan det potentiella ansiktshot som en reparationsinitiering kan 
innebära, men utsätter sig samtidigt för ett ansiktshot genom att orientera sig bort från vad som kan ses 
som en förväntad respons i den aktuella kontexten där han blivit nominerad till nästa talare. 

Exempel 7. Testtillfälle 5 (16.27) 

1.  M: …å även fast de kanske eh ser dåligt ut nu så kan de ju 

2.   fortfarande bli bättre däremot om de blir låg konsumtion 

3. kommer de fortfarande skapas men de kommer inte  

4. utvecklas 

5. (3.0) 

6.  M: °a° de e va ja tror i alla fall 

7. (1.2) 

8.  V: ehm kan du säga den frågan en gång till= 

9.  T: =jo eh asså s- eh tycker ni eller tycker ni inte att man ska  

10. uppmana människor att sänka sin konsumtion även om de 

11. skulle in- innebära högre arbetslöshet asså ska vi uppmana 

12. folk att köpa mindre (.) eh även om de skulle innebära högre 

13. arbetslöshet 

14. (0.9) 

15. T: för att man kanske skulle kunna få (.) eh miljövinster och så 

16.  vidare me me- 

17. V: ja ty- ja tycker de dependerar eh ehm var å i vilken bransch du 

18. du vill eh mindre konsumtion… 

Sekvensen inleds med att M avrundar en längre taltur där han resonerar om huruvida vi bör konsumera 
mer eller mindre. Efter detta följer en lång paus (rad 5) utan att någon annan testtagare tar vid, och på 
så sätt verkar M känna sig tvungen att förlänga sin tur. Yttrandet på rad 6, turförlängningen, kan 
genom modaliteten som uttrycks ses som ett förtydligande från M att hans yttrande är öppet för 
kommentarer och förhåller sig till en kommande respons. Samtidigt som M fäller detta yttrande riktar 
han blicken mot V och nominerar på detta sätt honom till nästa talare. I detta läge vänder V blicken 
bort från M och orienterar sig mot testledaren (rad 8). I stället för att direkt knyta an till M:s yttrande 
ber han testledaren om en upprepning av diskussionsfrågan.  

Att V väljer att i detta fall rikta sin begäran om förtydligande mot just testledaren skulle kunna tolkas 
som att detta upplevs som mindre ansiktshotande än att be sin samtalspartner om ett förtydligande. I 
stället för att revelvantgöra en problemkälla i en annan testtagares yttrande, orienterar sig V tillbaka i 
samtalet till en fråga som ställdes vid ett tidigare skede. V:s begäran lyfter på så sätt inte fram brist på 
förståelse. På detta sätt kan V få hjälp att komma vidare i interaktionen utan att hota samtalets sociala 
dimensioner i lika hög grad som han kanske hade gjort genom att initiera en reparation. 

V utnyttjar här en kontextuell resurs som står till buds inom ramarna för den institutionella situationen, 
nämligen att fråga testledaren. Om interaktionen inte hade ägt rum under de institutionella 
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förutsättningar som den gör hade möjligheterna att föra samtalet vidare utan att initiera en reparation 
varit mer inskränkta. Detta exempel visar att testledaren spelar en mycket viktig roll vad gäller 
meningsskapandet. Inte bara genom de handlingar som hon själv initierar utan också genom att 
testtagarna har möjligheten att orientera sig mot henne. Det här är alltså en kontextuell resurs som 
potentiellt, likt en reparationsinitiering, står till buds vid varje turbytesplats.  

6.1.1 Sammanfattning 

Huvudfokus i denna analysdel var frågan om hur testtagare orienterar sig mot problem i interaktionen 
då de samtalar med varandra, samt hur de i samband med detta förhåller sig till situationens 
institutionella ramar och mål. Utifrån analysen här ovan kan konstateras att det finns en tendens som 
tyder på att testtagarna hellre relevantgör problem som bottnar i egna yttranden än i andras. Med andra 
ord verkar det finnas en preferens för att orientera sig mot brister som bottnar i den egna språkliga 
förmågan. Brister i den egna språkliga förmågan lyfts fram dels vid reparationsinitieringar, men också 
i samband med ansiktsrelaterade aktiviteter. I samband med de ansiktsrelaterade aktiviteterna 
anammar testtagaren ett självkritiskt förhållningssätt och främjar på så sätt de sociala dimensionerna 
av samtalet. Ett exempel på en sådan aktivitet finns i transkription 5 då en testtagare gör sig 
accountable genom en metakommentar om den egna språkförmågan. Genom sin metakommentar 
relevantgör testtagaren en brist hos sig själv, vilket inte fyller någon direkt funktion i 
meningsskapandet. Yttrandet spelar däremot en viktig roll för att befria de andra testtagarna från 
ansvar för problemen i interaktionen, något som kan betraktas som positivt sett till samtalets sociala 
dimension.  

Testtagarnas ovilja att orientera sig mot brister i andra testtagares yttranden tar sig i uttryck på olika 
sätt. I exempel 4 kan man se hur testtagarna samarbetar för att avsluta ett diskussionsämne som verkar 
orsaka svårigheter för en enskild testtagare. I andra sekvenser, särskilt då den gemensamma grunden 
verkar vara hotad, orsakar testtagarnas ovilja att orientera sig mot andras problem omfattande 
komplikationer i interaktionen. I exempel 5 och 6 då testtagaren som nomineras till nästa talare inte 
verkar ha tillräcklig förståelse för att ge relevant respons uppstår situationer som verkar upplevas som 
mycket obekväma. I exempel 6 drar testtagaren nytta av en kontextuell resurs för att föra interaktionen 
vidare utan att initiera en annanreparation. I exempel 5 lyckas dock testtagarna inte föra interaktionen 
vidare själva, utan det blir till slut nödvändigt att testledaren gör ett ingrepp för att de ska komma 
vidare. Problematiken som uppstår i dessa situationer skulle kunna tänkas bottna i en konflikt mellan 
samtalets sociala och meningsskapande mål. Sådana motsättningar är ingenting som är specifikt i 
bedömningssamtal utan tycks även uppstå i annan typ av interaktion (se t.ex. Svennevig:2009). Vad 
som utmärker just denna situation är dock närvaron av prestationsmålet som med stor sannolikhet har 
en viss inverkan på deras osäkerhet. En fråga som jag kommer återkomma till i diskussionen är om, 
och i så fall hur, prestationsmålet kan tänkas samspela med det sociala målet och på så sätt skapa 
osäkerhet hos testtagarna.  

6.2 Interaktion mellan testtagare och testledare 
Här behandlas frågeställning nummer två som handlar om hur man orienterar sig mot problem då 
testledaren är inblandad i samtalet. Liksom i föregående analysavsnitt diskuteras också hur man i 
dessa sekvenser förhåller sig till ramarna och målen för samtalet. 
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Exempel 8. Testtillfälle 3 (15.23) 

26. (2.1) de är lättare som du har[ mera (saker) men .hh i: i alla fall>> 

27. T:                         [mm mm 

28. H: >>eh mm de är bättre om du .hh (.) ehm (3.1) °”depend”° (SKRATTAR) 

29. T: mm (.) ska vi hö[ra lite va ni andra °xx° va säger ni andra om dom>> 

30. H:                           [x kan kan du hjälpa mig lite (SKRATTAR) 

31. >>här sakerna= 

32. M: =tror att till slut så man får ångest >för att< ehm (.) de e så mycke  

33. som man måste välja på och eh… 

Exemplet föregås av en sidosekvens där testledaren och H reder ut ett problem och tillsammans 
återuppbygger en tillräcklig gemensam grund för att H ska kunna göra ett försök att gå vidare med 
diskussionsämnet. H verkar ha vissa svårigheter att formulera sig precist, vilket man kan se på rad 26 
och 28 där det förekommer såväl omstarter som pauser och tvekljud. På rad 28 fastnar H i en 
ordsökning och försöker genom kodväxling till engelska att föra interaktionen vidare. Det tycks dock 
som att H själv är osäker på om denna kommunikationsstrategi är tillåten i sammanhanget. Att H yttrar 
det engelska ordet med en halvt viskande röst och skrattar litet då hon har yttrat det kan vara ett tecken 
på att hon anar att hon rör sig utanför bedömningssamtalets ramar. Samtidigt som hon verkar vara 
medveten om samtalets institutionella begränsningar visar hon en faktiskt vilja att interagera med de 
andra testtagarna i något som liknar ett autentiskt samtal. Å andra sidan vittnar H:s osäkerhet om en 
förvirring över samtalets mål; om det primära är meningsskapandet i samspel med andra eller om det 
snarare handlar om att visa sina individuella färdigheter i det svenska språket (se provets syfte och 
bedömningskriterier). Faktumet att testledaren i detta läge bryter in och därigenom också ignorerar H:s 
kodväxling tyder också på att hon orienterar sig mot den senare varianten av prestationsmålet.  

På rad 30 riktar H en vädjan om hjälp till M. H försöker på detta sätt att ännu en gång inleda en 
reparationssekvens och på det sättet föra sitt resonemang vidare. Samtidigt som H gör detta fördelar 
testledaren om ordet. Här kan man se hur en institutionell asymmetri tar sig i uttryck i interaktionen. 
Testledarens institutionella rätt att ställa frågor och fördela om ordet verkar utifrån situationen väga 
tyngre än en testtagares försök till meningsskapande. H:s handlande kan utifrån prestationsmålet 
tolkas som tvetydigt – samtidigt som hon genom sin begäran om hjälp orienterar sig mot egna 
formuleringssvårigheter, visar hon också att hon har strategier för att i samspel med andra ta sig vidare 
i interaktionen då det egna språket inte räcker till. Detta kan ses som ytterligare ett belägg för att H 
orienterar sig mot en samtalsram där meningsskapandet värderas högt, vilket emellertid misslyckas 
eftersom de två andra testtagarna i stället orienterar sin uppmärksamhet mot testledaren.  

Exempel 9. Testtillfälle 3 (08.14) 

13. H:  för mig de är personliga tillväxt som spelar mycke roll (.) se- 

14. T: -va sa du↓ personliga↓ 

15. H: personliga tillväxt som  spelar mycke roll de .hh 

16. T: hur tänker du då vill du f- f- utveckla↓ 

17. H: ehm (.) tjt eh ja menar att om de e .hh eah om du eh är nöjd från 

18.  va eh vad du görar de de är eh de är genom de du kan .hh ehm 

19.  (.) mm (.) eh du kan känna personliga tillväxt eller stämmer *de* 
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Sekvensen inleds med att H responderar på en annan testtagares yttrande och är därför vänd bort från 
testledaren. I detta läge initierar testledaren en reparation, vilket syns på rad 14. H vänder sig då mot 
testledaren. Hennes respons på reparationsinitieringen (rad 15) antyder att hon uppfattar den som en 
begäran om upprepning (eventuellt p.g.a. hörbarhetsproblem). Efter H har upprepat sitt yttrande ber 
testledaren henne att utveckla vad hon menar, och indikerar därigenom att problemet snarare verkar 
bero på bristande förståelse än på hörbarhetsproblem. Hon specificerar emellertid inte vari den 
bristande förståelsen bottnar. H gör efter detta först ett försök att förklara vad hon menar, innan hon 
verkar uppfatta att problemet kanske handlar om formuleringen ”personlig tillväxt”. Hon väljer då att 
orientera sin fråga mot de andra testtagarna (rad 19), varpå en kollektiv reparation följer.  

Den annaninitierade reparationen på rad 14 skiljer sig från den som beskrivs i exempel 8 på så sätt att 
den inte uppträder vid en turbytesplats. Med andra ord kommer den som en avbrytning och skulle 
därför kunna betraktas som disprefererad. Strukturellt sett skulle man kunna säga att den första 
reparationsinitieringen liknar en sådan begäran om upprepning som förekommer vid 
hörbarhetsproblem, dels genom sättet den avbryter H:s taltur, men också genom hur den är 
formulerad. H:s respons på reparationsinitieringen på rad 15 relevantgör inte heller något 
förståelseproblem utan är i princip en upprepning av det egna föregående yttrandet, vilket kan ses som 
motiverat om det skulle handla om hörbarhetsproblem. H:s respons på testledarens begäran om 
förklaring på rad 17 skulle kunna tolkas som att H är osäker på vilken aktivitet som efterfrågas, att hon 
initialt inte tolkar testledarens yttrande som en begäran om reparation, utan snarare en begäran om att 
utveckla en tankegång på det meningsskapande planet.  

På rad 19 då hon verkar göra tolkningen att just kollokationen personlig tillväxt kan ha orsakat 
problem skrattar hon till, vilket kan ses som ett tecken på att hon upplever situationen som hotande 
mot det egna ansiktet. En möjlig orsak till att H sedan väljer att orientera sig mot de andra testtagarna 
med sin begäran om hjälp skulle kunna vara att hon på detta sätt inte explicit relevantgör en brist i den 
egna förmågan direkt inför testledaren. Att orientera sig mot de andra testtagarna skulle eventuellt 
kunna upplevas som mindre hotande i och med att språkliga och institutionella asymmetrier inte 
relevantgörs på samma sätt i interaktion med dem som med testledaren. H:s skratt kan här också fylla 
en funktion på det sociala planet genom att det skulle kunna signalera närhet till de andra testtagarna.  

Ett annat möjligt skäl att H orienterar sig mot de andra testtagarna skulle kunna vara att testledaren i 
denna situation inte erbjuder henne något direkt stöd i meningsskapandet. Testledaren visar 
exempelvis genom sin reparationsinitiering på rad 16 att hon upplever att det finns ett problem på det 
meningsskapande planet, men avslöjar inte vari det bottnar. Att ge sig in i meningsförhandling med de 
andra testtagarna skulle därför alltså kunna ses som både mer givande för meningsskapandet. 

Exempel 10. Testtillfälle 3 (13.40) 

1.  T: då går vi in på nästa fråga som e lite- som handlar om de här 

2.   me att de finns så mycke att välja mellan i samhället idag 

3.   .hh eh man man har sånt stort utbud å ehm man kan ju undra 

4.   om dom här valmöjligheterna e bara nånting positivt eller 

5.   .hh om de kanske finns nånting negativt me att ha så väldigt 

6.   mycke att välja emellan .hh finns de behov av så många  

7.   valmöjligheter eller .hh eller eh e de rimligt å ha så många 

8.   saker å välja på va säger du .hh 
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9.  H: kan du förklara de igen 

10. T: .hh att man har så många valmöjligheter som konsument i 

11.  dagens samhälle 

12. H: mm 

13. T: va- e de nånting positivt °eller va- hur tänker du om de° 

14. H: .hh aa hh (.) ja tänker att de eh eh (.) de är till (.) tjt ens åsikt 

15. att eh .hh ehm (5.0) att bestämma vilken (2.0) tjt eh (3.1) 

16.  ursäkta ja fattar inte frågan (SKRATTAR) 

17. T: ne alltså de här me valmöjligheter^att man har så otroligt många 

18. saker att välja på- 

19. H: -ja så du >kan de ve- eh bestämmer sig om du vill< så du: du 

20. menar att >de e bra å< att man kan[ .hh bestämmer så mycket själv 

21. T:           [aa de- de e frågan om man 

22.  tycker att de e nånting positivt eller inte↓ 

23. H: .hh e:h de gör saker lite (.) eh svårare att när du har så mycke 

24.  .hh ehm (.) valmöjligheter därför att eh (.) mhm .hh om du har 

25. bara två eller tre saker att eh eh bestämma .hh: ehm mm de^eh… 

Denna sekvens inleds med att testledaren fäller ett långt frågeyttrande. Frågan riktas genom du-tilltal 
till testtagaren H. H:s begäran om upprepning på rad 9 kan utifrån kontexten tolkas som ett tecken på 
att hon inte har tillräckligt bra förståelse för att ge relevant respons, vilket skulle kunna bottna i att 
testledarens frågeyttrande (rad 1 – 6) innehåller en lång presekvens som kan skapa problem för 
testtagaren att tolka vari själva frågan består. På rad 10-13 syns hur testledaren omformulerar sitt 
frågeyttrande och förkortar det till en fråga som H, genom sin fortsättningssignal på rad 12, verkar 
signalera att hon förstår. I H:s respons som inleds på rad 14 uppstår emellertid svårigheter som 
föranleder henne att explicit relevantgöra att hon inte har uppfattat frågan. Skrattet som syns i slutet av 
rad 16 skulle kunna tolkas som att H upplever situationen som hotande mot det egna ansiktet.  

I testledarens respons (rad 17) tycks det som att problemkällan lokaliseras till ordet valmöjligheter, 
eftersom responsen innehåller en redundant omformulering där just detta ord parafraseras. I H:s 
följande yttrande på rad 19 söker hon bekräftelse för sin tolkning med en förståelsekontroll. Denna 
yttras på ett sätt som skulle kunna tolkas som stressat med högre taltempo och flera omstarter. En 
tolkning av H:s beteende skulle kunna vara att hon genom sitt yttrande på rad 19 vill visa att hon har 
förstått vad testledaren menar och på så sätt förbättra sin självbild, som blivit skadad av den bristande 
förståelse som hon just visat. Anledningen att detta yttrande kommer som en avbrytning skulle kunna 
vara att H vill visa sin förståelse innan testledaren hinner formulera sin förklaring färdigt, och på så 
sätt visa sig som kompetent. Detta beteende från H:s sida tyder på att det verkar vara viktigt att 
”prestera” inför testledaren. H orienterar sig här alltså först och främst mot prestationsmålet. H:s 
yttrande bekräftas på rad 21 av testledaren, och efter detta ger H ett litet mer samlat intryck.  

I den här sekvensen syns hur H anstränger sig för att producera en respons som orienterar sig mot 
initiativet trots att hon verkar vara medveten om att den egna förståelsen brister, alternativt upplever 
det som problematiskt att utföra den aktivitet som efterfrågas. När problem relevantgörs på detta sätt 
blir det naturligtvis svårt att upprätthålla ansiktet av en kompetent och självständig språkanvändare. 
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Att H trots detta anstränger sig för att visa sig som kompetent kan man se särskilt tydliga indikationer 
på på rad 19 och 20, där hennes skenbara stress skulle kunna vara ett tecken på att hon kämpar för att 
behålla kontroll över situationen för att hennes bristande förståelse inte ska bli för påtaglig i 
interaktionen. Detta tyder på att prestationsmålet i denna sekvens har en stark inverkan på testtagarens 
beteende i interaktionen med testledaren. 

Exempel 11. Testtillfälle 7 (15.10) 

1.  T: ska vi gå in på de här me att man ibland vet vad som e 

2.   etiskt å moraliskt korrekt men man ändå gör avkall på de 

3.   man .hh kanske vet att man borde handla rättvisemärkta 

4.   produkter, å man skulle egentligen förflytta sig utan å förorena 

5.  miljön, å man kanske skulle äta ekologiskt, men det kan ändå 

6. va nånting som hindrar en å va- om vi skulle resonera 

7. lite runt de va säger du om de 

8.  H: om aa eh vi- vi (beror här på) e- vår egen etiker och moraler 

9. och aa .hh ja tror att det finns liksom en trend nu i att vi 

10. köper gröna produkter, vi tar mer ansvar för miljo- miljö 

11. och vad vi äter sådär (.) aa ehm men de liks- e liksom nånting 

12. (.) aa individuellt också så °aa° 

13. T: men om vi inte alltid följer de rå som vi vet att vi borde↓ 

14. H: ursäkta °va säger du° 

15. T: om vi inte alltid gör så som vi vet att vi borde va (.)  

16. .hh ibland e de som att vi vet att vi borde göra så å så 

17. H: yes men när vi köper saker vi vet inte typ nånting e 

18. fel med dom [betyder de (°eller°)↓ 

19. T:                      [nej ja tänker mer såhär att man kanske vet 

20.  om att man borde .hh eh mm kö- 

21. M: -cykla[ i stället för att åka bil (.) x 

22. T:           [ja till exempel så= 

23. H: +aha: okej+ ”yes” 

24. T: mm 

25. H: eh saker vi kan göra till ju- ”like” ehm de- de e bra för 

26. miljön betyder de eller 

27. T: till exempel[ om vi nu tar miljön då rå[ så kanske man>> 

28. H:                    [”yes”               [”yes” 

29. T: >>ändå inte gör så som man- (.) man ty- man egentligen borde 

30.  man göra det men man gör de inte de ändå saker som tjt (.) 

31. aa man gör avkall på de va- va tänker du om de rå 
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32. H: hh (.) aa hh då °jag ja kan inte° svara dig (SKRATTAR) 

33.  förlåt 

34. T: näe va säger ni andra då   

Liksom i förra exemplet inleder testledaren här ett diskussionsämne med ett ganska långt yttrande och 
avslutar detta med att genom du-tilltal rikta sig mot en enskild testtagare, i detta fall H, och be henne 
att resonera. På rad 8 knyter H an till det övergripande temat för frågan, men testledaren tycks inte 
anse att hon knyter an till frågeställningen tillräckligt tydligt. Testledaren formulerar därför om sitt 
yttrande, som syns på rad 13. H:s respons (rad 14) utgörs av en reparationsinitiering där hon lutar sig 
framåt och lägger huvudet på sned samtidigt som hon ställer frågan ”vad säger du?”. Att H realiserar 
reparationsinitieringen på detta sätt skulle rent ytstruktursmässigt kunna tolkas som att hon ber om en 
upprepning på grund av att hon inte har hört vad som sades, men utifrån kontexten finns viss grund att 
anta att det här handlar om ett förståelseproblem. Genom att formulera reparationen på detta sätt 
relevantgör H dock inte bristande förståelse, vilket med prestationsmålet i beaktande, kan vara positivt 
för den bild hon vill visa av sig själv i testsituationen. 

Testledarens yttrande på rad 15 som responderar på H:s reparationsinitiering är i princip en 
upprepning av frågan som hon ställde i sitt föregående yttrande, men efter en kort paus utan någon 
respons från H förlängs yttrandet med en exemplifiering (rad 16). H nickar under denna turförlängning 
på ett instämmande sätt. H:s respons, ett tydligt ”yes” (rad 17), kan tolkas som att hon upplever att hon 
förstår vad som efterfrågas. Hennes yttrande avslutas däremot med ännu en förståelsekontroll som 
avfärdas av testledaren.  

I testledarens nästa yttrande kan man se tecken på att hon har en uppfattning om att ett eventuellt 
förståelseproblem kan bottna i hjälpverbet borde, eftersom detta ord betonas. På rad 20 kan man se att 
testledaren gör en kort tankepaus med några tvekljud, varpå M fyller i yttrandet med ett exempel som 
bekräftas (rad 22). H:s respons på rad 23 uttalas med högre röst, samtidigt som hon nickar på ett 
instämmande sätt. På detta sätt ger hon åter igen intrycket av att hon tycker sig förstå vilken typ av 
respons som är förväntad, men den efterföljande förståelsekontrollen (rad 25) godtas inte heller av 
testledaren. Detta föranleder ännu ett försök till förtydligande från testledarens sida, på vilket H på ett 
urskuldande sätt responderar att hon inte kan svara. H uttrycker alltså här explicit att hon inte kan göra 
det som efterfrågas av testledaren och relevantgör på så sätt en brist i den egna förmågan. Därefter 
avbryts reparationsförsöket och testledaren vänder sig i stället mot de andra testtagarna. Detta 
handlande från testledarens sida indikerar att hon framförallt är intresserad av testtagarnas individuella 
prestation snarare än ett ”autentiskt” meningsskapande. 

I situationen som återges här ovan är det svårt att fastställa huruvida testtagarens problem bottnar i 
bristande förståelse eller svårigheter att utföra den samtalsaktivitet som efterfrågas, alternativt en 
kombination av båda. Det är också svårt att avgöra om H verkligen upplever att hon förstår eller om 
hon bara försöker ge intrycket av att göra det. En inte helt orimlig tolkning är att H upplever det som 
problematiskt att inför testledaren indikera att hon har svårigheter att utföra den efterfrågade 
aktiviteten. H använder sig vid flera tillfällen i sekvensen av olika förståelsemarkörer som uttalas på 
ett relativt självsäkert sätt (rad 17, 23, 28). Samtidigt tyder hennes förståelsekontroller (rad 17 och 25) 
på att hon inte är säker på om hon förstår aktiviteten. Motsättningen mellan förståelsemarkörerna och 
kontrollfrågorna skulle kunna bottna i en ovilja hos testtagaren att explicit orientera sig mot brister i 
den egna förmågan. I och med att testledaren verkar vara mycket angelägen om en överensstämmelse 
mellan initiativ och acceptansfas blir det dock mycket svårt för H att dölja de problem hon har.  
Testledaren använder sig inte av någon anpassningsstrategi eller liknande utan insisterar på att H ska 
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utföra den aktivitet som först var avsedd, nämligen att resonera och spekulera. Testledaren försöker 
med andra ord inte att tona ned den asymmetri som uppstår mellan henne själv som modersmålstalare 
och testtagaren som andraspråkstalare, något som kan förstärka ett potentiellt hot mot H:s ansikte.  

Sidosekvensen avslutas med att testledaren avbryter meningsförhandlingen med H för att i stället 
vända sig mot de andra testtagarna. Utifrån testledarens handlande verkar meningsskapandet inte vara 
det primära i situationen, utan att testtagarna visar sin kompetens. När H har givits upprepade 
möjligheter att visa vad hon kan och testledaren verkar ha bildat sig en uppfattning om detta styr hon i 
stället interaktionen mot de andra testtagarna. Testledaren visar på detta sätt genom sin diskursiva roll 
att hon i just denna situation primärt är intresserad av en individuell variant av prestationsmålet. 

6.2.1 Testledaren som språkriktighetsdomare 

I analysen har det visat sig att testledaren i egenskap av institutionell representant växlar roll mellan att 
vara moderator och samtalsdeltagare. Moderatorrollen kännetecknas av aktiviteter som nominering av 
talare, ställa frågor m.m medan hon i samtalsdeltagarrollen är mer deltagande i meningsskapandet. 
Utöver dessa diskursiva roller verkar hon också ibland kunna anta rollen som språkriktighetsdomare. 
Språkriktighetdsomarrollen kännetecknas av att testledaren relevantgör språkliga företeelser som inte 
har någon direkt inverkan på interaktionen mellan deltagarna, utan snarare fokuserar på formella 
aspekter av språket. I de kommande två exemplen beskrivs situationer då testledaren orienterar sig mot 
denna roll. 

Exempel 12. Testtillfälle 3 (03.38) 

1.  M: ja läste nånstans faktist när ja (.) ja sökte om de här ämnet 

2. att e:hm ibland tar de mer tid att bli av saker[ än att skaffa dom>> 

3.  V:    [mm 

4.  M: >>till slut har vi så många saker så de blir att de blir svårt att eh[ bli>>  

5.  V:            [mm  

6.  M: >>av dom 

7.  V: .tjt- 

8.  T: -bli av me dom e de[ så du tänker aa aa mm 

9.  M:          [aa bli av me dom aa precis (.) [de eeh aa (.)>>  

10. V:              [x- 

11. >>de va intressant å läsa[ den 

12. V:                  [mm å också e:h en tanke att ehm… 

M:s yttrande som inleder sekvensen ser, utifrån vad som är observerbart i det inspelade materialet, ut 
att uppfattas tillräckligt bra av de andra testtagarna för att man ska kunna gå vidare i interaktionen. 
Både V och H riktar sina blickar mot M och nickar instämmande. På rad 3 och 5 syns också hur V 
verbalt signalerar att hon hänger med. På rad 7 syns hur V försöker ta ordet, vilket kan betraktas som 
ett ytterligare tecken på att tillräcklig förståelse råder för att interaktionen ska kunna gå vidare. Vid 
detta tillfälle bryter testledaren in och utför en korrigering av M:s yttrande. Den här annaninitierade 
annanreparationen yttras som en omformulering av M:s yttrande med en kontrollfråga på slutet. M 
bekräftar i den efterföljande turen att testledarens tolkning är riktig genom att upprepa den ”korrekta” 
versionen (rad 9). På detta sätt skapas här en kort sidosekvens där en institutionell och språklig 
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asymmetri blir synlig – testledaren orienterar sig mot en roll som liknar språklärarens och därigenom 
relevantgörs M:s roll som andraspråkstalare och inlärare av språket.  

Som jag här ovan har konstaterat verkar det i situationen inte råda några egentliga problem vad 
beträffar det meningsskapande planet. Annanreparationen som sker kan med andra ord ur en 
kommunikativ synvinkel betraktas som överflödig eftersom den inte behövs för att interaktionen ska 
gå vidare; den verkar snarare fylla en undervisande funktion. Som man kan se på rad 7 och 10 i 
transkriptionen verkar denna sekvens snarare hindra interaktionen mellan deltagarna genom att V inte 
”släpps in”. På rad 7, då V precis ska ta ordet, kan man exempelvis se hur hon avbryts av testledarens 
korrigering. Först då denna sekvens är avslutad kan interaktionen mellan testtagarna fortsätta. 

Man kan se hur testledaren i sin diskursiva roll verkar ha möjligheten att föra fokus bort från 
testtagarnas meningsskapande för att i stället orientera sig mot exempelvis en korrekthetsfråga. 
Reparationsinitieringen i denna sekvens skulle kunna ses som potentiellt ansiktshotande genom att den 
inte motiveras av något reellt problem, samt på grund av att den inte är efterfrågad av testtagaren som 
korrigeras. Utefter vad man kan observera i materialet framkommer dock inte mycket som tyder på att 
någon känner sig hotad (t.ex. pauser, osäkerhetsmarkörer, skratt). Möjligtvis kan man tänka sig att 
korrigeringen tonas ned något genom att kontrollfrågan som hängs på öppnar upp för respons. En 
annan anledning till att testtagaren verkar se denna reparation som naturlig i sammanhanget skulle 
kunna vara att hon accepterar den lärarroll som testledaren tillfälligt tar på sig i den aktuella punkten i 
samtalet.  

Exempel 13. Testtillfälle 8 (14.50) 

1.  M: ja håller me dig de finns eh liksom moral som också beror på e:h kultur, 

2. eller relichon man kan säga relichon man[ kan säga kultur- 

3.  T:                      [säg relijon 

4. (0.9) 

5.  M: reli↑ 

6.  T: relijon 

7.  M: re[lijon (°SKRATTAR°) 

8.  V:    [relischon 

9.  T: börja inte ha samma uttal[ på de ordet nu som[ (V:s namn) relijon 

10. V:                   [aa okej 

11. M:      [relijon 

12. H: ʁelijon 

13. T: °rrrr° 

14. M: tack  

15. V: °tack° (°SKRATTAR°) 

16. H: °t[ack° (°SKRATTAR°) 

17. M:    [ehm å de e nått som alltid kommer i i när man liksom… 
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Testtagarna diskuterar, som syns på rad 1 och 2, förhållandet mellan moral, religion och kultur och 
verkar i interaktionen som föregår den transkriberade sekvensen vara engagerade i denna diskussion 
genom att de knyter an till varandras yttranden, tar avstånd, argumenterar och håller med. Med andra 
ord verkar det här finnas en gemensam grund som är tillräcklig för att hålla diskussionen vid liv och 
livlig. På rad 3 avbryter testledaren plötsligt M mitt i en taltur för att korrigera hennes uttal av ordet 
religion, som inte verkar orsaka några problem mellan dem som deltar i interaktionen. I detta läge 
vänder sig alla testtagare mot testledaren och det blir, som syns på rad 4, tyst en kort stund. På rad 5 
syns hur M upprepar halva ordet med frågeintonation samtidigt som hon lutar sig framåt mot 
testledaren. På detta sätt signalerar hon att hon är i behov av en upprepning.  

Därpå följer en sekvens som skulle kunna beskrivas som en kort uttalsövning. I denna sekvens pekar 
testledaren bland annat ut V som källan till felet och uppmanar de andra testtagarna att inte ta efter 
honom (rad 9). Utpekandet tonas i detta sammanhang inte på något sätt ned för att göras mindre 
hotande. Tvärt om pekar testledaren bokstavligen mot testtagarna då hon ber dem att inte efterlikna 
V:s uttal. På rad 13 syns hur testledaren gör ännu en uttalskorrigering, som verkar orientera sig mot 
H:s bakre r-ljud och lyfter på så sätt fram detta som avvikande. Även om denna korrigering inte följs 
upp av någon testtagare är den intressant eftersom den visar vad som är möjligt för testledaren inom 
den institutionella rollen; nämligen att utföra relativt ”aggressiva” korrigeringar av testtagarnas språk. 
Efter detta avslutas sidosekvensen med att M tackar testledaren. De två andra testtagarna gör kort 
därefter, något skrattande, detsamma innan diskussionen återupptas. 

Sekvensen innehåller sammanlagt tre aktiviteter från testledarens sida som relevantgör språkliga 
asymmetrier och därigenom ett potentiellt ansiktshot. Till skillnad från annankorrigeringen i exempel 
12 kan de korrigeringar som sker i den här sekvensen ses som mer offensiva. Korrigeringen av M:s 
uttal på rad 3 är dels inte sekventiellt inbäddad vid en turbytesplats utan kommer som en avbrytning 
mitt i en taltur. Dessutom realiseras denna korrigering som ett imperativ utan någon påhängsfras som 
skulle kunna tona ned ett potentiellt hot. Testledarens direkta utpekande av testtagarna kan också ses 
som en hotande aktivitet som utförs utan att tonas ned. Detsamma gäller korrigeringen av H:s bakre r-
ljud som syns på rad 12. Av exemplet att döma verkar testtagarna också uppleva korrigeringarna som 
mer eller mindre ansiktshotande.  

Om man tar en närmare titt på hur den här sidosekvensen avslutas finns vissa tecken på att testtagarna 
upplever situationen som hotande. Samtidigt som V och H tackar testledaren (rad 15-16) skrattar de 
till något och flackar med blicken. Skrattet skulle kunna beskrivas som en aning återhållsamt och 
nervöst samtidigt som tacket uttalas med låg röst, vilket skulle kunna tyda på att de upplever en 
osäkerhet. Exakt vari denna osäkerhet bottnar är dock inte helt klart. Att V och H har blicken riktad 
mot M då hon tackar testledaren (rad 14), och först därefter börjar skratta skulle kunna tyda på att de 
ser det som riskfyllt att M i sin roll som testtagare på ett ganska rättframt sätt tar på sig uppgiften att 
avsluta en sidosekvens som testledaren har initierat. Det är inte omöjligt att M:s tackyttrande på rad 14 
i sammanhanget kan tolkas som en aning sarkastiskt i sitt utförande av de andra testtagarna, eftersom 
M fäller yttrandet med ett leende som snabbt byts mot en allvarligare min samtidigt som hon på ett 
något överdrivet sätt gestikulerar med handflatorna mot testledaren. Möjligtvis kan den eventuella 
ironin rikta sig mot att hon upplever korrigeringen som onödig i sammanhanget eller överdrivet 
offensiv. En annan orsak till att V och H i slutet av denna sekvens uppträder på ett sätt som kan tolkas 
som osäkert skulle naturligtvis också kunna vara testledarens sätt att utan omsvep orientera sig mot 
deras språkliga brister. Genom testledarens handlande tydliggörs asymmetrier som finns mellan henne 
och testtagarna, både vad avser institutionella rättigheter och språklig behärskning, vilket i sig kan 
innebära ett ansiktshot. Det är också oklart vad testledarens handlande bidrar med i meningsskapandet 
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mellan testtagarna, eller om det fyller något syfte vad gäller prestationsmålet. Främst verkar 
testledarens orientering mot denna roll som språkriktighetsdomare som sagt framhäva asymmetrier 
mellan henne själv och testtagarna. 

6.2.2 Sammanfattning 

I detta analysavsnitt sökte jag finna ett svar på frågan om hur problem relevantgörs då testledaren 
deltar i interaktionen. Ett första konstaterande gäller graden av aktiviteter där testtagaren styr fokus 
mot problem i den egna förmågan. Det förekommer exempelvis i dessa sekvenser inte att testtagare 
inför testledaren gör sig accountable genom språkliga metakommentarer. Testtagarna verkar över 
huvud taget uppleva det som mer hotande då problem relevantgörs i interaktion med testledaren. I 
exempel 8 och 9 kan man exempelvis se hur en testtagare efter en annaninitierad reparation utförd av 
testledaren hellre vänder sig till de andra testtagarna för att utföra reparationen.  

I flera av exemplen på interaktion mellan testtagare och testledare orienteras samtalet genom 
testledarens yttranden mot en typ av individuellt prestationsmål. I samband med att testledaren går i 
dialog med testtagarna för att testa deras språkliga kompetens blir dessutom en språklig asymmetri 
tydlig. Testledaren kan inte sägas arbeta aktivt för att tona ned denna asymmetri, vilket delvis skulle 
kunna förklara testtagarnas nervositet och osäkerhet. I exempel 11 kan man bland annat se hur 
testledaren vid flera tillfällen explicit uttrycker att testtagaren inte tolkar hennes yttranden rätt.  

Ett vidare iakttagande är att testledaren ibland också gör ingrepp i testtagarnas interaktion med 
varandra och då orienterar sig mot en roll som språkriktighetsdomare. Testledarens handlande i dessa 
situationer är svårt att motivera utifrån de mål som finns inom de institutionella ramarna för 
testsamtalet. Uttalskorrigeringen som genomförs i exempel 13 fyller exempelvis ingen egentlig 
funktion vad gäller meningsskapandet mellan testtagarna. I dessa situationer kan man dock också tala 
om en uppenbar språklig asymmetri som relevantgörs genom testledarens handlande.  

Testledaren visar också genom sin diskursiva roll att hon har rätten att avbryta testtagare då de rör sig 
utanför vad som är tillåtet i situationen. Även i dessa situationer finns tecken på osäkerhet och 
nervositet hos testtagarna, som i exempel 8 där en testtagare kodväxlar till engelska. Osäkerheten som 
testtagaren ger uttryck för skulle kunna tänkas bottna i relevantgörandet av den institutionella 
asymmetrin men skulle också kunna bero på en motsättning mellan prestationsmålet och 
meningsskapandet. Hur ska man förhålla sig till prestationsmålet? Innebär det att man inte får utnyttja 
de resurser som man har tillgång till för att föra diskussionen vidare? Testledaren och testtagaren 
verkar i denna sekvens göra olika tolkningar av prestationsmålet; testledaren verkar främst se till den 
språkliga formen medan testtagaren snarare prioriterar meningsskapandet. 

7 Slutsatser och diskussion 
Syftet i denna uppsats har varit att belysa hur testtagare och testledaren beter sig och förhåller sig till 
de olika målen vid problemsekvenser i interaktionen vid ett muntligt språktest. För att undersöka mina 
forskningsfrågor relaterade till detta syfte har jag gått igenom cirka 140 minuter inspelat material och 
ur detta material har sammanlagt tretton problemsekvenser extraherats. Man kan i sammanhanget slås 
av att antalet problemsekvenser är relativt ringa med tanke på materialets omfattning. Bara detta 
faktum skulle kunna tolkas som att de som deltar vid språktestet ogärna lyfter fram problem i 
interaktionen. Det skulle också kunna tolkas som att interaktionen i dessa bedömningssamtal flyter 
relativt problemfritt. Den senare tolkningen stämmer bättre för vissa samtal än andra. Två av de 
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sammanlagt åtta samtalen i materialet behandlas inte i denna undersökning på grund av att jag inte har 
kunnat identifiera några problemsekvenser. Samtidigt är ett par samtal överrepresenterade i analysen 
eftersom interaktionen i dessa hade ett något sämre flyt. Frågan om varför problem uppstår, och varför 
de verkar vara mer frekventa i vissa samtal än andra kan ha många olika svar. Förmodligen beror det 
på en rad samverkande faktorer, som har med testtagarnas individuella språkliga kompetens att göra, 
men också faktorer som har att göra med hur testtagarna uppfattar testets syfte eller hur de förhåller sig 
till testets ramar.  

Frågeställningarna i denna uppsats handlade emellertid inte om varför problem uppstår, även om 
frågan vid några tillfällen aktualiserats. Det huvudsakliga syftet var att undersöka hur testtagarna och 
testledaren handskas med problem när de uppstår eller på annat sätt relevantgörs. Här nedan beskrivs 
och diskuteras de slutsatser som jag tycker mig kunna dra av testtagarnas och testledarens handlande 
vid problemsekvenser utifrån mina frågeställningar. 

7.1 Att orientera sig mot problem 
Utifrån den kvalitativa analysen av de tretton problemsekvenserna har jag dragit slutsatsen att det finns 
en viktig skillnad i hur problem relevantgörs beroende på om interaktionen äger rum mellan flera 
testtagare eller mellan testtagare och testledare. Närmare bestämt tycks preferensordningen för hur 
man orienterar sig mot problem skilja sig mellan de två olika konstellationerna.  

Då testtagarna interagerar med varandra förekommer det både i samband med reparationer och 
ansiktsrelaterade aktiviteter att man relevantgör brister i den egna förmågan. Samtidigt verkar det i 
denna interaktion vara en disprefererad aktivitet att orientera sig mot brister i andra testtagares 
yttranden. Detta kan ses som att samtalets sociala mål är viktigt för testtagarna då de interagerar med 
varandra. I de flesta fall arbetar testtagarna aktivt för att undvika potentiellt ansiktshotande aktiviteter. 
Detta stämmer relativt väl överens med preferensstrukturen för reparationer i andraspråkssamtal som 
beskrivs i den inledande delen av denna uppsats (se t.ex. Sundberg, 2004; Kurhila, 2003; Svennevig, 
2009).  I vissa fall skulle också yttranden som först och främst verkar fylla en funktion på det sociala 
planet kunna betraktas som ofördelaktiga för den individuella testtagaren utifrån prestationsmålet. 
Exempel på detta finns i de sekvenser där testtagare ber om ursäkt för hur de formulerar sig och på så 
sätt lyfter fram brister i egna yttranden.  

Att testtagarna ibland handlar på ett sätt som (ur ett rent egoistiskt perspektiv) kan betraktas som 
ofördelaktigt utifrån prestationsmålet behöver dock inte tolkas som att prestationsmålet inte har någon 
inverkan på interaktionen. Tvärt om finns anledning att anta att prestationsmålet har ett långtgående 
inflytande på hur testtagarna förhåller sig till varandra utifrån samtalets sociala aspekter. Något som 
tyder på detta är testtagarnas handlande i de sekvenser där den gemensamma grunden är hotad. I 
sekvenser där en reparation verkar vara motiverad utifrån den sekventiella organisationen verkar 
testtagarna finna det mycket problematiskt att relevantgöra brister i andras yttranden. Faktumen att 
stora problem ibland uppstår i sådana situationer skulle kunna tyda på att någonting i situationen 
inverkar på det sociala målet. Ett antagande är att prestationsmålet kan komplicera situationen: Då en 
testtagare relevantgör brister i en annan testtagares yttrande hotar detta inte endast samtalets sociala 
dimensioner, det riskerar också att få samtalspartners yttrande att framstå som svårbegripligt. Den 
senare följden är direkt relaterad till prestationsmålet men kan samtidigt ses som någonting som 
testtagaren behöver ta hänsyn till i ansiktsarbetet. Man skulle med andra ord kunna tala om ett samspel 
mellan det sociala målet och prestationsmålet. Detta samspel förstärker det potentiella ansiktshot som 
kan uppstå då en annanreparation behöver initieras, och kan med andra ord få konsekvenser för 
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meningsskapandet. Emellertid bör man vara tydlig med att man i princip bara kan spekulera i vilka 
faktorer som inverkar på hur testtagare orienterar sig mot problem. Utöver prestationsmålet finns i 
denna bedömningssituation många andra faktorer som kan tänkas påverka hur testtagarna handlar i 
interaktionen. Man skulle exempelvis kunna föreställa sig att faktumet att testtagarna inte känner 
varandra får dem att vara mer restriktiva med aktiviteter som är potentiellt hotande mot samtalets 
sociala dimension. En annan faktor, som är särskilt viktig att nämna i just detta sammanhang, är 
testtagarnas varierande nationella och lingvistiska bakgrund som också kan tänkas inverka på hur man 
exempelvis visar sina samtalspartners hänsyn, något som också konstateras av May (2009:417) och 
Fulcher (2003:35). 

Då testtagarna interagerar med testledaren finns vissa skillnader i hur problem relevantgörs. I flera av 
dessa sekvenser orienterar testledaren i kraft av sin diskursiva roll samtalet mot en typ av individuellt 
prestationsmål som går ut på att testtagarna ska ge ”rätt” respons. I en sekvens syns exempelvis hur 
testledaren fördelar om ordet då en testtagare inte klarar av att utföra den samtalsaktivitet som 
testledaren verkar avse. Detta, bland annat, tyder på att prestationsmålet för testledaren verkar vara 
viktigare än meningsskapandet och att upprätthålla en god stämning i samtalet.  Mot bakgrund av detta 
skulle man kunna förstå varför testtagarna i en högre grad än när de interagerar med varandra verkar 
vilja dölja problem som de har i interaktionen. Testledaren tycks i de sekvenser då hon deltar i 
meningsskapandet, och därigenom orienterar samtalet mot prestationsmålet, inte ta lika stor hänsyn till 
testtagarens ansikte som testtagarna gör då de interagerar med varandra. Testledaren arbetar 
exempelvis inte aktivt för att tona ned de språkliga asymmetrier som relevantgörs i 
problemsekvenserna. Hon arbetar i vissa sekvenser snarare aktivt för att peka ut brister i testtagarnas 
förmåga att uttrycka sig och förstå. Exempel på sådana aktiviteter är bl.a. att hon utan omsvep 
orienterar sig mot bristande förståelse eller avvikande uttal. I interaktion med testledaren blir det 
defensiva ansiktsarbetet alltså viktigare för testtagarna; dels för att de språkliga asymmetrierna kan ses 
som ansiktshotande i sig, men man kan också förvänta sig att testtagarna vill prestera bra i en situation 
där de bedöms. Man kan alltså här också tala om att interaktionen påverkas av ett samspel mellan ett 
potentiellt ansiktshot och prestationsmålet. I denna samtalskonstellation skiljer sig emellertid 
konsekvenserna av detta samspel, förmodligen på grund av den institutionella och språkliga 
asymmetrin.  

Att testledaren styr samtalet i en riktning som innebär att det individuella prestationsmålet blir mer 
uppenbart skulle alltså kunna vara anledningen till att preferensordning för att orientera sig mot 
problem skiljer sig från när testtagarna interagerar med varandra. Att orientera sig mot brister i den 
egna förmågan verkar för testtagarna i interaktion med testledaren vara en disprefererad aktivitet. 
Detta resultat skiljer sig bland annat från Kurhilas, Sundbergs och Svennevigs beskrivning av 
institutionella och icke-institutionella samtal mellan första- och andraspråkstalare. Deras forskning 
pekar snarare på att förstaspråkstalaren, även då denna är en institutionell representant, ofta arbetar för 
att tona ned språkliga asymmetrier.  

Tilläggas bör dock att ingen av ovanstående forskare studerar testsamtal. Att testledaren verkar vara 
mindre benägen att tona ned språkliga asymmetrier än institutionella representanter i andra 
sammanhang kanske skulle kunna förklaras med att denna institutionella situation har ett tydligare 
fokus på just språket. En viktig del i testledarens uppgift är ju att se till att bedömaren förses med ett 
tillräckligt underlag för bedömning. För att utföra denna arbetsuppgift är det förmodligen ibland 
motiverat att gå i dialog med enskilda testtagare för att testa deras förmåga att förstå eller utföra vissa 
språkliga aktiviteter. För att detta ska kunna utföras på ett effektivt sätt är det inte omöjligt att 



37 
 

samtalets sociala aspekter hamnar i skymundan. Detta professionella mål motiverar emellertid 
exempelvis inte korrigering av testtagarnas uttal. 

Slutligen ytterligare någonting om samtalets institutionella natur: Skillnaden mellan de olika 
konstellationerna i preferensordning för hur problem relevantgörs tyder på att testtagarnas förhållande 
till prestationsmålet verkar vara mer avhängigt vad som relevantgörs i interaktionen än av den 
(fysiska) situationen i sig. Institutionen är som Heritage (Heritage & Clayman, 2010:32) uttrycker det 
någonting som är ”talked into being”. De institutionella målen är inte någonting inneboende i 
samtalssituationen, de konstrueras och relevantgörs i interaktionen. I och med att testtagarna till viss 
grad verkar orientera sig mot andra mål då de interagerar med varandra än då de interagerar med 
testledaren skulle man alltså kunna tala om två olika institutionella samtalsaktiviteter som äger rum 
inom samma situation.  

7.2 Att förhålla sig till prestationsmålet 
Hur testtagarna och testledaren förhåller sig till samtalets ramar och mål har i viss utsträckning redan 
diskuterats i avsnittet här ovan. Eftersom mina frågeställningar till viss del överlappar varandra är det 
svårt att hålla diskussionen om dem isär – testtagarnas yttranden i problemsekvenser fyller inte bara en 
”interpersonell” funktion utan förhåller sig också till samtalssituationens ramar och mål. Under denna 
rubrik vill jag dock gå lite djupare in på undersökningens tredje frågeställning och särskilt fokusera på 
hur testtagarna förhåller sig till och hur de möjligtvis uppfattar prestationsmålet.  

Som framkommer ovan tycks det ibland som att testtagarna är förvirrade över hur de ska förhålla sig 
till varandra i problemsekvenser. Jag har tidigare konstaterat att förvirringen i vissa fall förmodligen 
beror på ett samspel mellan det sociala målet och prestationsmålet, där prestationsmålet förstärker ett 
potentiellt ansiktshot. Emellertid finns också anledning att misstänka att prestationsmålet i sig kan vara 
en källa till förvirring hos testtagarna. Det är därför motiverat att avslutningsvis ytterligare diskutera 
frågan om vad prestationsmålet egentligen innebär och hur detta kan tolkas av testtagarna. För att 
diskutera frågan vill jag återknyta till testets syfte och bedömningskriterier, som också beskrivs under 
materialavsnittet: 

• I samtalsuppgiften förväntas testtagaren i ett samspel med andra bidra till samtalets innehåll 
genom att redogöra för och motivera sina åsikter, följa upp andras påståenden och slutsatser 
och på så sätt föra diskussionen framåt. 

• Det som bedöms är: […] intrycket av testtagarens språkliga kompetens i fråga om omfång, 
kvalitet och begriplighet. 

De två kriterierna uttrycker två olika aspekter av prestationsmålet, eller två olika prestationsmål om 
man så vill. Det första kriteriet uttrycker ett interaktionellt prestationsmål och fokuserar på förmågan 
att ”föra diskussionen framåt” i samspel med andra. Det andra kriteriet har ett tydligare fokus på 
språket som individuell färdighet, och kan därför ses som ett prestationsmål som är mer isolerat från 
interaktionen. De här två aspekterna av prestationsmålet kan hypotetiskt hamna i konflikt med 
varandra – man kan tänka sig exempelvis situationer då det är motiverat att explicit uttrycka brist på 
förståelse för att föra samtalet vidare. Detta sker också i ett flertal exempel i analysen. Att testtagare 
vid dylika tillfällen uppträder osäkert kan alltså tyda på att de faktiskt inte är säkra på vilket av 
prestationsmålen som väger tyngst. Då valet står mellan att visa brist på förståelse, och därigenom föra 
samtalet vidare, eller inte visa brist på förståelse och försöka ”rädda sitt eget skinn”, med risken att 
interaktionen bryter samman, ställs dessa olika prestationsmål på ett mycket påtagligt sätt mot 
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varandra. Det handlar i dessa situationer om ett dilemma som provkonstruktörer och bedömare också 
tycks stå inför (se 2.2 Bedömningssamtal). Testtagarna är medvetna om att bedömningen till syvende 
och sist är individuell men är samtidigt delaktiga i ett kollektivt projekt att hålla ett samtal igång. 
Testtagarna vet helt enkelt inte vilken typ av handlande som är mest fördelaktigt för en själv och för 
samtalspartnern.  

Svårigheter som testtagarna har i vissa situationer skulle alltså snarare kunna bottna i en osäkerhet om 
bedömningskriterierna än om brist på språkliga och interaktionella resurser. Denna osäkerhet är, anser 
jag, inte heller någonting som man kan hålla den enskilda testtagaren ansvarig för eftersom den bottnar 
i en motsättning som också verkar utgöra något av en knäckfråga för forskare, bedömare och 
provkonstruktörer. Med andra ord tycks denna motsättning vara mer eller mindre inneboende i 
situationen där interaktion mellan flera samtalsdeltagare ska bedömas på individuell basis. Detta är 
alltså en faktor som kan innebära ett validitetsproblem och som är nästintill omöjlig att eliminera. 
Därför är det nödvändigt att bedömare är medvetna om detta och tar hänsyn till det i bedömningen. 
Möjligtvis behöver kanske också instruktionerna förbättras så att testtagarna kan bilda sig en så god 
uppfattning som möjligt om vad som förväntas av dem vid testtillfället.  

7.3 Metodologiska begränsningar och förslag till 
vidare forskning 
Med hjälp av den samtalsanalytiska metoden har jag kunnat beskriva samtalsdeltagares gemensamma 
meningsskapande och svårigheter så som de faktiskt tar sig uttryck i interaktionen. Meningen 
begränsas inte som vid vissa andra sätt att beskriva mänsklig kommunikation, till avsändaren, 
meddelandet eller uttolkaren. Mening ses i stället som någonting som skapas mellan dem som 
interagerar med varandra. Att metoden endast tar hänsyn till vad som sker mellan samtalsdeltagare 
innebär både möjligheter och begränsningar. En begränsning med hos metoden är exempelvis att den 
inte kan ge säkra beskrivningar av hur samtalsdeltagare upplever situationen och vad de har för 
intentioner med sina yttranden. Denna begränsning förklarar den frekventa användningen av 
vaghetsmarkörer som ”tycks” och ”verkar” i analysen – man kan som forskare aldrig vara helt säker 
på vad en samtalsdeltagare menar med eller tolkar ett yttrande. För att resonera om detta är man 
hänvisad till sekundärkällor (egna tolkningar av samtalsdeltagares beteende). Det är därför svårt att 
göra säkra uttalanden om hur testtagarna faktiskt uppfattar exempelvis prestationsmålet. Ett förslag till 
vidare forskning skulle därför kunna vara att genom djupintervjuer med enskilda testtagare försöka 
utröna hur de uppfattar vad som bedöms i situationen. Denna forskning skulle kunna vara till nytta för 
både provkonstruktörer och bedömare. Detta eftersom den å ena sidan skulle kunna göra testtagarnas 
handlande i situationen mer begripligt för bedömare och å andra sidan bidra med kunskap som skulle 
kunna användas till att utveckla testinstruktionerna.  
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