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Sammanfattning    
 
Denna uppsats undersöker, med metoden samtalsanalys, två samtal på engelska mellan infödda talare 
engelska och svenskar med engelska som sitt första främmandespråk. Fokus ligger på form och funktion för 
fenomenet allo-repetition i dessa två samtal, d.v.s. repetition av vad någon annan har sagt tidigare. 
   Inom samtalsforskning kring samtal på modersmålet har man funnit att repetitionen har många funktioner 
på såväl ett innehållsmässigt som ett socialt plan. Genom att använda sig av olika typer av repetitioner 
förhåller sig samtalaren till både ämnet och de andra samtalarna, samtidigt som koherens skapas. Också 
inom andraspråksforskningen har repetitionen som fenomen undersökts, och har där funnits anta vissa 
former beroende på om de används av inlärarna själva eller de mer språkligt kompetenta infödda talarna. I 
denna studie undersöks avancerade inlärare av engelska, d.v.s. inlärare med en god kunskap om målspråket. 
Repetitionens roll i dessa samtal granskas i förhållande till såväl repetitionens roll i samtalet på modersmålet 
som repetitionens roll i andraspråksinlärning.  
   I analysen framkom att det främst är de sociala motiven som utgör skäl för repetitionerna, och rollerna 
som infödd talare respektive inlärare förefaller inte ha någon relevans för användandet av repetitioner. Det 
förekommer inga direkta bevis för aktiv och medveten inlärning, men däremot kan man anta en potentiell 
inlärning i ett slags ”biprodukt” av den sociala verksamheten som samtalen utgör, då det t.ex. skapas 
syntaktiska strukturer, vilka upprepas av de olika deltagarna med mer eller mindre variation. Det kan vidare 
konstateras att repetitionerna används på ett mycket kontextbundet sätt, och att de två samtalens olika 
karaktär således delvis ger olika resultat vad beträffar repetitionerna. 
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1. Inledning 

I kursplanen i engelska (A, B och C) för gymnasiet (Skolverkets hemsida, 2006-05-08), står 

vad eleverna ska ha lärt sig efter avslutad kurs. De fyra färdigheterna skriva, tala, läsa och 

lyssna finns nämnda, och utöver dessa nämns kunskap om kultur- och samhällsförhållanden i 

engelsktalande länder. Utöver att kunna tala om olika ämnen och att kunna förstå autentiskt 

tal, finns det explicit uttryckt att ”vilja, våga och kunna utan förberedelse delta i samtal [min 

fetstil] om bekanta ämnen och utbyta information, personliga åsikter och erfarenheter” 

(Engelska A, EN1201), ”kunna med språklig anpassning samtala om olika ämnen och ha 

förmåga att hålla ett samtal vid liv” och ”kunna aktivt delta i diskussioner och kunna 

framföra och nyanserat bemöta argument” (Engelska B, EN1202) samt ”kunna i olika 

sammanhang inleda och aktivt delta i muntlig kommunikation av skiftande slag och kunna 

använda engelska flexibelt och på ett ändamålsenligt sätt i såväl informella som formella 

sammanhang” (Engelska C, EN1203).  

Dessa fyra uppnåendemål utgör således något som ligger utöver en kombination av den 

produktiva muntliga lingvistiska kompetensen (tala) och den receptiva muntliga kompetensen 

(lyssna/förstå). Att kunna samtala, kommunicera och diskutera verkar vara en kompetens som 

fått en egen status i kursplanen. Vari består då denna? Att kunna tala med människor ställer 

naturligtvis krav på något slags lingvistisk kompetens i målspråket. Är denna lingvistiska 

kompetens och förvärvandet av den det enda som krävs för att samtalen på målspråket ska 

fungera, eller är det så att man, när man lär sig ett språk, också gradvis förbättrar sitt sätt att 

samtala? Utvecklas parallellt med den lingvistiska kompetensen i målspråket en 

kommunikativ kompetens i språket, där olika typer av kommunikativa strategier, såsom 

reparation och repetition spelar en stor roll? Tidigare forskning (t.ex. Michael Long 1983, Eva 

Wiberg, 2002, Charlotta Plejert, 2004) har undersökt hur infödda och icke- infödda talare av 

ett språk samtalar med varandra, med fokus på olika typer av kommunikationsstrategier. I 

samband med studier som dessa, har frågan väckts om vad de som samtalar lär sig när de 

använder dessa olika strategier i samtalet, samt vilken uppgift strategierna har.  

En samtalsstrategi som har visat sig vara mycket frekvent och effektiv i samtal är repetition. 

Repetition är ett omfattande begrepp, och verkar på flera olika nivåer, såväl i monologiskt tal, 

som i dialogiskt samtal. Repetitionen har en stor betydelse för kommunikativa syften, såsom 

att använda humor, visa medhåll eller meningsskiljaktighet (se t.ex.  Deborah Tannen, 1987; 

Tannen, 1989; Jan Anward, 2005), samt för att hantera rent samtalstekniska frågor såsom att 
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kämpa för ordet i samtalet och få sin röst hörd (Emanuel Schegloff, 1987).  Det har också 

diskuterats om repetitionens roll i språkinlärning av modersmålet, då imitation och repetition 

är mycket vanligt i både barnets tal och det tal som den vuxne använder tillsammans med 

barnet, men det råder oenighet om repetitionens roll för barnets språkinlärning. Också för 

språkutvecklingen av andra- eller främmandespråk har frågan om repetitionens betydelse 

diskuterats. Forskning (Long, 1983; Wiberg, 2002) har t.ex. visat hur repetitionen fungerar 

som ett verktyg i samtalet mellan en inlärare av ett språk och en infödd talare. Precis som i 

fallet med förstaspråket, används repetitionen i andra- och främmandespråket av både den 

infödde, i form av t.ex. ”communication checks” (Long, 1983), och av inläraren (Wiberg, 

2002). Forskning (Frederick J. DiCamilla & Marta Anton, 1997) har också visat hur olika 

typer av repetitioner kan fungera som ett verktyg i samtal mellan två inlärare av ett språk, 

d.v.s. där ingen redan har infödd kompetens i språket. Genom att använda repetitionen på 

olika sätt kan inläraren, i enighet med Vygotskys teorier, använda repetitionen som ett 

medierande verktyg för stöttning (”scaffolding”) och på så sätt uppnå ett slags gemensam 

kunskap som de inte hade tidigare. Flera av dessa undersökningar (t.ex. Long, 1983; Di 

Camilla & Anton, 1997; Wiberg, 2002) har fokuserat på inlärare som befinner sig på ett tidigt 

stadium i sin språkutveckling. I Plejerts (2004) undersökning är det istället användningen av 

kommunikationsstrategin reparation hos inlärare på en mer avancerad nivå som har 

analyserats.  

 

Denna uppsats undersöker, med hjälp av Conversation Analysis (CA; en form av 

samtalsanalys), den kommunikativa och språkliga strategin repetition i samtal på engelska 

mellan infödda talare och avancerade inlärare. Vilken form och funktion har repetitionen i 

samtal mellan infödda talare av engelska och svenskar som har engelska som ett andra-

/främmandespråk (”avancerade inlärare”), och vilken betydelse har repetitionen för 

språkinlärningen?  
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2. Syfte 

Om det finns något slags komunikativ kompetens som utvecklas i takt med den mer renodlat 

språkliga kompetensen, är det relevant att undersöka inte bara de avancerade inlärarnas språk, 

utan också deras sätt att använda sig av språket i samtal. Det är ett sådant antagande som 

ligger till grund för denna uppsats. 

 

Uppsatsen undersöker hur infödda talare av engelska respektive avancerade inlärare, d.v.s. en 

inlärare med ”en väl utvecklad kunskap i det främmande språket” (egen översättning, Plejert, 

2004:21) använder sig av den kommunikativa och språkliga strategin repetition i vardagliga 

samtal. Frågor som undersöks är: 

• Vilka olika slags repetitioner används i samtalen, och vilka funktioner har de olika 

repetitionerna?  

• Hur och i vilken form används repetitionen, och finns det någon uppenbar skillnad 

mellan hur infödda och inlärare använder sig av dessa repetitioner?  

• Vem repeterar vem och med vilket syfte?  

• Vilken roll har repetitionen för språkinlärningen?  

 

Repetitionen som fenomen har olika former och funktioner och finns på flera olika nivåer, 

men uppsatsen koncentrerar sig i första hand på olika typer av allo-repetitioner (d.v.s. en 

talares repetition av vad en annan talare redan har sagt) i samtal mellan infödda talare av 

engelska och avancerade inlärare av engelska. Mångfaldigt upprepade enskilda ord i 

diskursen, vilka av logiska skäl leder till såväl själv- som allo-repetition, diskuteras också. 



 
 

5 

3. Material och metod 

3.1 Material 

Primärmaterialet i uppsatsen är två transkriptioner från informella/vardagliga samtal på 

engelska mellan infödda talare av engelska och svenskar med engelska som andraspråk. 

Samtalens konstellationer är en triad (infödd-svensk-svensk), samt en dyad (infödd-svensk).  

3.1.1 Insamling av material 
Materialet till uppsatsen samlades in genom att jag tog kontakt med olika infödda 

engelsktalande personer i Sverige. De fick muntlig information, samt ett informationsblad (se 

bilaga 1) om vad projektet handlade om, och fick därefter ta kontakt om de var intresserade av 

att delta. Samtalen spelades in med videokamera och omfattade inledningsvis 30-40 minuters 

samtal. Utifrån detta gjordes ett urval på samtalsutdrag på 9-10 minuter som granskades 

noggrannare och transkriberades. Det som sattes främst i urvalsprocessen var att välja ett 

sammanhängande utdrag från respektive samtal på cirka 10 minuter, där alla deltagare är så 

aktiva som möjligt, och där inspelningen har pågått åtminstone ett par minuter, samt där inget 

innehåll som deltagarna ville lämna utanför undersökningen berördes. 

3.1.2 Materialens karaktär 
Samtalsutdragen är 9-10 minuter för vartdera samtalet. Samtalen är av vardaglig/informell 

karaktär, och deltagarna känner varandra sedan tidigare. Platsen och aktiviteten (i båda fall 

fika hemma hos en/två av deltagarna) är valda av deltagarna själva, för att samtalet ska vara så 

naturligt som det kan bli i en undersökningssituation som denna. Under själva inspelningen 

lämnade jag (som utomstående undersökare) hemmen, för att ytterligare bidra till att samtalet 

skulle kännas så oarrangerat som möjligt. 

3.1.3 Etiska överväganden 
Enligt de forskningsetiska principer som finns inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (Vetenskapsrådet, 2002), blev deltagarna informerade om vad undersökningen och 

inspelningen gick ut på, samt att den var avsedd för endast vetenskapliga syften. De fick 

skriva på ett medgivande där de godkände dessa inspelningar (se bilaga. 2). Efter varje 

inspelning har deltagarna fått möjlighet att meddela om det fanns delar i arbetet som de inte 

ville skulle användas i undersökningen. Dessutom har jag tagit kontakt med deltagarna efteråt 

för att ytterligare försäkra mig om att de valda delarna av materialet har varit godkända av 

dem. För att personerna som deltar inte ska kunna identifieras, har deras namn bytts ut mot 
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alias som de själva valt. I själva texterna har namnen på utomstående personer och djur 

(vänner, partners, husdjur etc.) som förekommer i korpusen också bytts ut.  

3.1.4 Deltagare 
I samtal 1 (triaden) ingår följande deltagare: 

• ”Jessica”, 25 år. Infödd talare av engelska, kvinna.  

Jessica har en akademisk bakgrund bestående av 6 års studier av humanistiska ämnen i USA. 

Hon hade vid inspelningstillfället bott 4 månader i Sverige, har en svensk sambo (David) och 

studerar nu svenska som andraspråk. Hennes modersmål är engelska (amerikansk), men hon 

kan, förutom svenska även lite franska. 

• ”David”, 29 år. Svensk, man.  

David har en akademisk bakgrund bestående av 4 års tekniska studier i Sverige. Hans 

modersmål är svenska, men han har läst engelska som första främmandespråk i Sverige upp 

till gymnasienivå. Han har också rest en del, bl.a. till USA i två månader, och därmed använt 

sin engelska. Dessutom har han en amerikansk sambo (Jessica). 

• ”Lina”, 24 år. Svensk, kvinna. 

Lina har en akademisk bakgrund bestående av 1,5 års studier av humanistiska ämnen i 

Sverige. Hennes modersmål är svenska, men hon har läst engelska som första 

främmandespråk i Sverige upp till gymnasienivå. Hon har också rest en del, och därmed 

använt sin engelska.  

 

Vid inspelningstillfället hade David och Jessica varit tillsammans i 1,5 år, David och Lina 

hade umgåtts (genom Linas pojkvän) till och från i ca 5 år och Jessica och Lina hade känt 

varandra sedan 4 månader tillbaka, då Jessica kom till Sverige. 

  

I samtal 2 (dyaden) ingår följande deltagare: 

• ”Lisa” – 27 år, infödd talare av engelska, kvinna. 

Lisa har en akademisk bakgrund bestående av 6 års matematikstudier i USA. Hon hade vid 

inspelningstillfället bott 3 år i Sverige och har talat svenska i 2 år. Lisa har en svensk pojkvän 

och studerar nu svenska som andraspråk. Hennes modersmål är engelska (amerikansk). 

• ”Henrik” – 38 år. Svensk, man. 

Henrik har en svensk civilingenjörsutbildning. Hans modersmål är svenska, men han har läst 

engelska som främmandespråk i det svenska skolsystemet. Han har också rest en del, och 

umgås gärna med gäst- och utbytesstudenter. 
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Henrik och Lisa kom i kontakt med varandra på nätet för 6 år sedan och träffades 2 år senare i 

verkligheten. Vid inspelningstillfället uppgav de att de brukade träffas någon gång i veckan. 

 

3.2 Metod 

3.2.1 Teknisk bearbetning 
Samtalen spelades in på video, för att dokumentera såväl ljud som bild. Videon fördes över 

till VHS-band, och från VHS-kassetten konverterades själva ljudupptagningen till en digital 

fil, för att möjliggöra en datorbaserad analys med programmet Adobe Audition, 1.5.  

3.2.2 Arbetsmetod – Conversation Analysis 
Metoden som används i uppsatsen är CA, eller Conversation Analysis. På svenska brukar man 

i allmänhet använda begreppet samtalsanalys, eller mer preciserat etnometodologisk 

samtalsanalys (Catrin Norrby, 2004:32), då metoden har tagit starkt intryck av den 

sociologiska skola som grundades av Harvey Sacks, Emanuel Schegloff och Gail Jefferson, 

med utgångspunkt i den etnometodologiska skolan, vilken i sin tur grundades av Harold 

Garfinkel. Den etnometodologiska traditionen bygger i korthet på ”sunt förnuft” och 

”praktiskt resonemang” (Norrby, 2004:33). En annan person som haft inflytande på CA-

traditionen, är Erving Goffman. Ett kännetecken för CA-traditionen är det induktiva 

arbetssättet, där forskaren utgår från sitt material, utan hypoteser och utan hänsyn till 

kulturella och sociala kontexter, för att studera materialet så som det är och som det 

konstrueras av de deltagande samtalarna.   

 

Samtalsutdragen är transkriberade enligt följande transkriptionsnyckel, där principerna 

hämtats från Norrby (2004:98f) samt Plejert (2004:40): 

 
(.) mikropaus (paus under 0,5 sekunder) 
 paus mätt i tiondels sekund 
= latching (yttranden sammanbundna utan paus) 
[] överlappande tal 
hello emfatiskt tryck 
hello: förlängning av föregående fonem 
hello:: ytterligare förlängning av föregående fonem 
he- avbrutet ord 
?mhm? sägs med svag röst 
+hello+ sägs med högre röst än normalt 
*hello* sägs med skrattande röst 
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>hello< snabbare takt än vanligt 
<hello> långsammare takt än vanligt 
? stigande ton 
? tydligt fallande ton 
, fortsättningston 
? frågeintonation 
.hh inandning 
h.hh utandning 
(hello) osäker transkription 
(x), (x x), omöjligt att höra (x= ett ord)  
(x x x) 
((buller)) metakommentar om bakgrundsljud 
((skratt)) metakommentar om gemensamt skratt  
((skrattar))  metakommentar om talarens skratt 
fetad stil den text/struktur eller ord som analyseras i det aktuella fallet 
--- överhoppade rader i transkriptionsutdrag 
 
I uppsatsen görs främst en verbal analys, och de ickeverbala inslag som kommenteras är 

sådana som är viktiga för att förstå sammanhanget i vilket ett yttrande görs, eller viktiga 

kompletteringar till ett yttrande. 

3.3 Metodkritik 

Det går naturligtvis att ifrågasätta hur vardagliga och naturliga dessa samtal har blivit, då de 

har inneburit en närvaro av såväl teknisk utrustning (i form av en videokamera på stativ, samt 

en mikrofon på köksbordet) som vetskapen om att detta i efterhand ska granskas med 

forskande ögon och öron. Detta har givit upphov till dilemmat ”Observer’s paradox” (Norrby, 

2004:37). Norrby skriver vidare att samtalsforskare bemött kritiken med att demonstrera att 

utrustningen inte spelar så stor roll, utan snarare glöms bort när väl samtalet har kommit 

igång. I urvalet har hänsyn tagits till att det kan dröja lite innan man närmar sig den delen i 

samtalet. Därför har inte de första minuterna i något av de inspelade samtalen använts för 

närmare transkription och analys.  

 

Trots den mycket omfattande typ av transkriptioner som metoden CA förespråkar, är inte 

metoden på något sätt fullständigt objektiv. Det ska påpekas att hela materialet av 

transkription är en subjektiv tolkning av verkligheten och kan inte ersätta eller representera 

originalet i fråga om sanningsenlighet. Transkriptionen är ett arbetsredskap som ska 

underlätta analysen, inte ett anspråk på sanningen.  
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Även urvalet av repetitionerna för analysen är gjort på subjektiv grund. Ambitionen har varit 

att försöka upptäcka så många av allo-repetitionerna som materialet erbjuder, men då 

fenomenet repetition inte är absolut och avgränsbart (det är svårt att säga var repetitionerna 

börjar och slutar), och då de sker på olika nivåer och kan vara mycket utspridda, är det en 

omöjlighet att upptäcka samtliga tänkbara repetitioner och redogöra för fenomenets fulla 

omfattning.  
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4. Teoretisk bakgrund 

I detta teoretiska kapitel ges en bakgrund till samtalets/interaktionens roll för inlärningen av 

ett första respektive ett andra-/främmandespråk1 (4.1). Kapitlet ger också en översikt över 

fenomenet repetition och dess olika former och funktioner i samtalet (4.2), samt slutligen, 

vilken betydelse repetitionen har för inlärningen av ett nytt språk (4.3) (såväl modersmålet 

som ett andra-/främmandespråk). 

4.1 Samtal/interaktion & språkinlärning 

Inom området språkinlärning finns olika skolor och traditioner. I denna uppsats, som 

undersöker samtalets/interaktionens roll, ligger fokus på den delen av språkinlärning som 

faller under ett sociokulturellt eller sociolingvistiskt perspektiv. Till skillnad mot t.ex. den 

behavioristiska eller den kognitiva skolan, betraktar den sociokulturella teorin språkinlärning i 

huvudsakligen sociala termer (Rosamund Mitchell &  Florence Myles, 1998:144). Samtalet 

eller interaktionens roll för språkinlärning har sedan länge ansetts viktig, och många forskare 

har hävdat att det är på detta sätt vi lär oss den största delen av vårt språksystem (Inger 

Lindberg, 2005:38).  

 

Att studera språk och samtal kan också väcka frågan om samtalets eget språk. Det finns de 

forskare som menar att det är själva konversationen och interaktionen som bygger upp vårt 

syntaktiska system. Ur ett sådant perspektiv betonar man interaktionens villkor som de 

överordnade ramarna för syntaxen och hur de grammatiska principerna styr talspråket samt 

hur talspråkets struktur ger upphov till ett språks allmänna struktur (Jan Anward & Bengt 

Nordberg, 2005:5f). 

 

I följande kapitel (4.1.1 & 4.1.2) ges en kort redogörelse för samtalets/interaktionens roll för 

inlärningen av modersmålet, respektive ett andra- eller främmande språk 

4.1.1 Samtalets/interaktionens roll vid förstaspråksinlärning 
Interaktionistiska forskare menar att människor i sitt utvecklande av sitt första språk har stor 

hjälp genom andra, mer språkligt kompetenta personer i sin omgivning. Genom att föra 

ständiga samtal med dessa, som ett slags kommunikativa förebilder, byggs individens eget 

                                                 
 
1 Distinktionen mellan andraspråk och främmandespråk ligger främst i kriteriet var språket lärs in. 
Andraspråksinlärning lärs in i den miljö där språket talas naturligt, medan främmandespråksinlärningen sker 
utanför målspråksmiljön (se t.ex. Hammarberg, 2004:26).   
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samtalsspråk upp (Lindberg, 2005:38). Detta gäller naturligtvis också för barnet, för vars 

socialiseringsprocess språket spelar en viktig roll. Interaktionen är viktig för att barnet ska 

lära sig språkets sociala karaktär, d.v.s. kunna använda språket för att uppnå egna mål (Nils 

Jörgensen, 1995:28, 51). 

 

En av portalfigurerna inom den sociokulturella skolan och som betonade interaktionens roll 

för språkinlärningen, är Lev Vygotsky. Språket är, enligt Vygotskys sociokulturella 

perspektiv, det främsta redskapet för förtolkning av omvärlden. Denna förtolkning kallar han 

mediering. (Roger Säljö, 2000:66f, 82; Mitchell & Myles, 1998:145). Språket utgör på detta 

sätt länken mellan den lärande individen (barnet) och omgivningen. Vygotsky, som 

sociokulturell förespråkare, menar att det är genom ett dialektiskt samspel mellan individen 

och omvärlden som vi lär oss vårt språk och kultur (Henry Egidius, 1999:79). Ett av hans 

mest kända begrepp är ”den proximala utvecklingszonen”, vilken innebär zonen mellan den 

nivå som ett barn befinner sig på samt den nivå barnet kan nå med hjälp av en vuxen eller mer 

kompetent person. Vygotsky uttrycker det som följer: ”The discrepancy between a child’s 

actual mental age and the level he reaches in solving problems with assistance indicates the 

zone of his proximal development” (Lev Vygotsky, 1986:187). Med sin teori gav Vygotsky 

den vuxne och mer kompetente en viktig roll. Det är med dennes hjälp som barnet kan 

utvecklas och uttrycka sig på ett sätt som det inte skulle kunna göra på egen hand. Denna typ 

av hjälp från en mer kompetent deltagare brukar kallas ”stöttning” eller ”scaffolding” och 

bygger på att barnet (eller eleven) successivt ska lära sig att klara dessa handlingar helt på 

egen hand (Lindberg, 2005:41).  

 

Hur hanterar då vuxna den viktiga rollen som ”medierande” samtalspartner? Forskning har 

funnit att vuxna, oavsett kultur, använder sig av någon typ av anpassat språk då de talar till 

barn (Ragnhild Söderbergh, 1988:kap.3). Språket har kommit att benämnas ”Baby Talk” 

(BT). Detta anpassade språk har, förutom att väcka och behålla intresset och understödja 

barnets förståelse, som syfte att underlätta för barnets språkinlärning och att främja 

kommunikationen med barnet (Söderbergh, 1988:57). BT kännetecknas av t.ex. olika typer av 

upprepningar, långsammare tempo, kortare meningar, enklare ordförråd, och stark betoning 

av viktiga ord i satsen. Språket ändras också successivt och blir mer och mer likt ett ”normalt 

vuxenspråk”, med exempelvis ökat tempo och färre upprepningar, i takt med att barnet blir 

äldre (Söderbergh, 1988:53; Jörgensen, 1995: 35).  
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Angående nyttan av att använda detta språk, menar Jörgensen (1995:35) att: ”[k]orta och 

innehållsligt tydliga yttranden bidrar…till att hjälpa barn att uppfatta och förstå det sagda, och 

att vuxna vinnlägger sig om klarhet i uttalet samt innehållslig enkelhet och många 

upprepningar är faktorer som är gynnsamma för barns språkutveckling”. Söderbergh 

(1993:57) däremot, hävdar att då fenomenet med barnanpassat tal är så allmänt utbrett och 

vedertaget över alla olika språkområden, kan man inte jämföra utfallet av användandet mot 

någon kontrollgrupp, som inte har blivit tilltalade med ett sådant anpassat språk. Således är 

det svårt att dra några slutsatser om det anpassade språkets betydelse för språkutvecklingen. 

 

Vad gäller själva interaktionen med barnet, kan man se hur föräldern, redan innan barnet kan 

uttrycka sig verbalt, strävar efter något slags samtal med det. Till en början bygger föräldern 

upp dialogen med hjälp av blickar, ljud och olika miner från barnet. När barnet blir äldre kan 

det fylla i sina, av den vuxne planerade och förprogrammerade, samtalsturer2  med verkliga 

ord (Söderbergh, 1988:60f,67f). Ju längre upp i åldrarna barnet kommer, desto mindre 

kommunikativt arbete krävs av den vuxne i samtalet och slutligen klarar barnet att 

självständigt producera alltmer komplicerade uttalanden. Genom dialogen får barnet på 

samma gång ”passivt lära och aktivt träna” sitt språk och på detta sätt stegvis tillägna sig 

”ordbetydelser, uttal, syntax och ordböjning mitt i ett levande språkligt samspel, där varje 

yttrande har en funktion” (Söderbergh, 1988:63). Sven Strömqvist (1984:123f) fann i en 

undersökning att barn mycket framgångsrikt utvecklar sina kommunikationsmönster i relation 

till den roll eller verksamhet som de deltar i, och att ”rolltagande är grundläggande för hur 

barn organiserar sin språkliga kunskap” (1984: 124). Dessa forskningsresultat pekar således 

på att barns kommunikationsutveckling är något som bör ses inte bara utifrån de successivt 

utvecklade lingvistiska strukturerna, utan att de sociala kontexter i vilka barnet verkar också 

är viktiga för hur barnet bygger upp sitt språk.  

 

4.1.2 Samtalets/interaktionens roll vid andra- och främmande-
språksinlärning 
Också inom andraspråksforskningen har ett interaktionellt synsätt börjat användas. Det är i 

kontakt med det nya språket som inläraren kan bilda hypoteser, utveckla sitt andraspråk och 

                                                 
 
2 Samtalsturen är det språkliga bidrag i samtalet som ges av den som har ordet. En samtalstur innebär ett yttrande och kan 
vara av olika längd, alltifrån ett ord till långa utläggningar. (Norrby, 2004:109f). 
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bygga upp strukturer utifrån sina kunskaper om språket. Den språkliga kompetens som 

inläraren har i språket brukar kallas ”interimspråk” (Lindberg, 2005:45). Stephen Krashen 

(1982) utvecklade i denna anda en monitormodell, där ”inflödet” (”input”) var av en väsentlig 

betydelse för utvecklingen av ”interimspråket” och det som sedan produceras av inläraren, 

nämligen ”utflödet” (”output”) (Krashen, 1982:20f).   

 

Då inflödet enligt denna modell är viktigt för inlärningen, är alltså samtalspartnerns 

anpassning av stor betydelse för att inlärning ska kunna ske. Precis som ett anpassat 

samtalsspråk finns hos vuxna som talar med barn (”Baby Talk”), finns en motsvarande typ av 

anpassat språk hos infödda talare som samtalar med icke- infödda, nämligen ”foreigner talk” 

eller ”utlänningstilltal” (Lindberg, 2005:46). I Krashens modell är inlärarens egen produktion 

mindre viktig, och han förespråkar en s.k. tyst period, där inläraren bara ska koncentrera sig 

på inflödet och sedan börja producera när han/hon är mogen för det. För att inlärning ska ske 

är ”begriplig input” det enda som behövs (Mitchell & Myles, 1998:126; Lindberg, 2005:46).  

 

En forskare som däremot anser att inlärarens egen aktivitet och produktion i det 

interaktionistiska samspelet är minst lika viktig är Merrill Swain (1993). Hennes hypotes, 

”The Output Hypothesis”, betonar att det är inlärarens egna bemödanden att forma begripliga 

yttranden som bidrar till språkinlärning. Swain (1993:159f)  framhåller att genom att faktiskt 

aktivt producera (tala och skriva) får man använda sitt språk på ett meningsfullt sätt och på 

det sättet träna på flytet i språket. Man blir vidare medveten om begränsningar i sin egen 

produktion, och tvingas på så sätt ta ställning till hur dessa luckor ska hanteras. Detta kan ske 

genom att ignorera luckorna, genom att försöka lösa problemet med hjälp av den lingvistiska 

kunskap man redan har, eller genom att inrikta sin perception (sin ”input”) mot detta problem 

för att få ledtrådar på det sättet. Det är också genom sin ”output” som man som inlärare får 

pröva olika hypoteser, vilka förhoppningsvis kan styrkas eller förkastas av en infödd talare 

som ger någon form av återkoppling. 

 

Swain tangerar med sin teori om återkopplingens betydelse en teori där ”input” och ”output” 

samverkar. Detta leder osökt in på samtalets roll för inlärningen, d.v.s. aktivt deltagande från 

båda hållen. En viktig forskare inom detta område är Long (1983) med sin ”Interaction 

Hypothesis”. Long menar att man bör vidga betydelsen med ”begriplig input” (i Krashens 

bemärkelse) och ”foreigner talk” till att innefatta även samtalsstrukturerna och hur de infödda 

ändrar dessa för att inlärare lättare ska förstå språket. Long fann indikationer på att 



 
 

14 

interaktionella anpassningar är vanligare än anpassat inflöde bland infödda i samtal med 

inlärare, och benämner denna process av modifierade samtalsstrategier som ”negotiation of 

comprehensible input” (1983:131).  

 

Den interaktionistiska modellen som Long företräder har emellertid ifrågasatts och ansetts 

vara för kvantifierande och mekanisk. För att få en mer kvalitativ bild av det som pågår i olika 

samtal blev vissa forskare anhängare till ”Conversation Analysis” (CA). Ett exempel på 

samtalsanalytisk forskning inom andraspråksinlärning är Plejerts (2004) undersökning av 

reparationsstrategier i samtal mellan infödda och inlärare. Undersökningen skilde sig från 

tidigare forskning i den bemärkelsen att inlärarna i denna undersökning språkligt sett befann 

sig på en mer avancerad nivå än de inlärare som tidigare undersökts. Denna skillnad finner 

Plejert återspeglad i sina resultat, då t.ex. förståelseproblem och lingvistisk begränsning inte 

längre utgör orsaken för de reparationer som genomförs i samtalen. Dessa resultat motiverar 

intresset att utföra denna studie, som gör en liknande undersökning av avancerade inlärare 

men med fokus på repetition. 

 

En annan forskare inom området som fokuserar på såväl inflöde som produktion i det 

interaktionistiska samspelet är Evelyn Hatch (1978), som var den allra första att framhäva 

samtalets betydelse för språkutvecklingen. Hon menar att det är genom att studera samspelet 

mellan de båda parterna som man kan få verklig förståelse för språkutvecklingen.  Hatch 

menar att de grammatiska strukturerna utvecklas i dialog mellan infödda och icke- infödda 

talare. I viss likhet med hur barn utvecklar sitt språk, kan man se hur de syntaktiska 

strukturerna hos inlärare utvecklas. 

4.2 Repetition  

Repetition är på intet sätt ett enkelt och entydigt begrepp med tydliga definitionsramar. 

Fenomenet repetition kan ske på flera nivåer och i olika utsträckning och den kan finnas i 

såväl skriftliga som muntliga sammanhang. Det finns flera parametrar som spelar roll i hur 

man definierar repetitionen och vilken funktion den får, t.ex. hur exakt repetitionen förhåller 

sig till ”originalet”, hur tätt inpå ”originalet” den kommer, samt om det rör sig om en 

självrepetition, eller om det är en repetition av något som någon annan sagt eller skrivit. 

Uppenbarligen har repetitionen såväl olika definitioner som funktioner, och i följande avsnitt 

(4.2.1) redogörs kort för olika definitioner av repetition som kan vara av betydelse för 
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förståelsen av uppsatsen, samt en överblick över de funktioner som repetitionen har i samtalet 

(4.2.2). 

4.2.1 Vad är repetition? 
Repetition innebär att producera något som har producerats tidigare. Det kan röra sig om såväl 

rytmiska mönster, ljudsegment, ord och fraser som längre syntaktiska konstruktioner (Tannen, 

1987:575). Definitionen repetition är ganska vag, och omfattar många vitt skilda fenomen. 

För att avgränsa och strukturera upp begreppet, och på det sättet kunna angripa ämnet, 

redogörs i detta avsnitt för fenomenet repetition ur tre olika perspektiv: exakt- icke-exakt, 

direkt- förskjuten/fördröjd samt repetition av det självproducerade eller det någon annan har 

producerat (kategorisering från Barbara Johnstone, 1994a:14-19; Tannen, 1987:586). 

Uppsatsen begränsas dessutom fortsättningsvis till repetitionens betydelse i tal och samtal, 

och fokus ligger på ord och syntaktiska konstruktioner. 

  

Det finns olika nivåer av hur exakt en repetition kan vara. Skalan sträcker sig från en exakt 

återgivelse ord för ord med bibehållen intonation, till mycket fria tolkningar med egna ord och 

synonymer, där det är frågan om en semantisk snarare än en segmentell repetition (Johnstone, 

1994a: 14f). Det finns också en typ av icke-exakt repetition, vilken Tannen (1987:586) kallar 

”repetition med variation” (”repetition with variation”), där frågor transformeras till 

påstående, eller vice versa, eller där det sker en modifiering i t.ex. person och tempus. Ett 

exempel skulle kunna vara: I am going to school tomorrow repeterat som You are going to 

school tomorrow, eller när man gör om ett påstående till en fråga, t.ex. då He works at the 

office  repeteras som Does he works at the office? 

 

Den temporala skalan vid bestämningen av en repetition, direkt- förskjuten/fördröjd, sträcker 

sig från den direkta repetitionen av något som sades precis innan det upprepades, till en 

ickedefinierad och således något problematisk punkt i det förflutna. Laurent Perrin, Denise 

Deshaies & Claude Paradis (2003) använder sig av distinktionen avlägsen - lokal (”distant” – 

”local”) för att beskriva huruvida repetitionen kommer direkt efter originalet eller med en 

förskjutning. Johnstone (1994a:14) konstaterar att de direkta repetitionerna verkar ha 

funktioner som pluralitet och intensifiering, medan den fördröjda repetitionen har mer att göra 

med att skapa sammanhang för texten.   
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Den tredje och sista aspekten för att bestämma repetitionens karaktär har att göra med vems 

yttrande som repeteras. I den mån yttrandet är en repetition av det man själv har sagt, kallas 

det för självrepetition (”self-repetition”) (Johnstone, 1994a:15f; Tannen, 1987:586) och när 

man upprepar vad någon annan säger kallas det ”allo-repetition” (Tannen, 1987:586) eller 

”other-repetition” (Johnstone, 1994a:15f) 3. 

4.2.2 Repetition i samtal – form och funktion 
Fenomenet repetition i samtal har många funktioner. Den kan ha en didaktisk funktion, den 

kan vara ett sätt att visa känslor och engagemang, eller ett sätt att vara lekfull eller att använda 

humor i samtalet. Repetitionen fungerar som ett sätt att klargöra, bekräfta och godkänna och 

för att berika språket och ge det en poetisk och välbekant klang för de samtalande (Tannen, 

1987; Tannen,1989; Johnstone, 1994a:6). Tannen (1987) kategoriserar repetitionens 

funktioner under fyra rubriker: produktion, förståelse, sammanhang (connection) och 

interaktion. Utöver dessa fyra funktioner beskriver hon dessutom en övergripande funktion, 

nämligen etablerandet av koherens som ömsesidigt engagemang (”interpersonal 

involvement”). Dispositionen i detta kapitel följer dessa fem funktioner. 

4.2.2.1 Produktion och förståelse  

Produktionsmässigt har repetitionen funktionen att underlätta för planeringen av vad som ska 

sägas, och bidrar på detta sätt till mer flyt i talet. I detta avseende är fenomenet starkt kopplat 

till automatik. Genom att automatisera delar av sitt tal, vinner man tid i sin planering och 

behöver inte lägga så mycket energi på att konstruera uttalanden ord för ord, utan kan 

använda färdigkonstruerade uttalanden eller delar av uttalanden. Tannen (1987, 1989) 

hänvisar till neurolingvistisk forskning som bl.a. påvisat att afasipatienter som förlorat sin 

förmåga till spontant tal fortfarande kunde utföra repetitioner av skugg-karaktär 

(”shadowing”), d.v.s. exakta yttranden inom bråkdelen av en sekund. Detta kan tolkas som ett 

bevis för automatiken i repetitionsproduktionen. I Tannens (1987, 1989) material visar hon 

                                                 
 
3 Det finns dock bland olika forskare fler begrepp att finna inom detta område. Wiberg (2002:396) använder sig av termerna 

självrepetition eller ”monologisk repetition” (”monological repetition”) då talaren repeterar sitt tidigare uttalande. Då talaren, 

helt och hållet eller delvis, repeterar den föregående talarens tur, benämner hon fenomenet ”hetero-repetition” eller ”dialogisk 

repetition” (”dialogic repetition”). Ytterligare en definitionsapparat återfinns hos Perrin et.al. (2003:1847) som klassifierar 

det man repeterar från sitt tidigare yttrande som ”autofonisk repetition” (”autophonic repetition”) och det som man repeterar 

från någon annans yttrande som ”diafonisk repetition” (”diaphonic repetition”), där den senare är en typ av respons på en 

annan samtalares tidigare yttrande.  
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exempel på hur talare ibland skuggar varandra utan att ha tänkt ut i förväg vad de ska säga. 

Detta blir uppenbart i de fall då talaren, tillsammans med den talare som han ”skuggade”, 

visar sig ha helt fel. Det kan också visa sig då talaren själv kommer på att det han håller på att 

säga inte stämmer överens med den idé han har i huvudet. När man skuggar, menar Tannen, 

har man helt enkelt bestämt sig för att säga någonting, och tar chansen att fylla i någon annans 

tal. Eller, som hon uttrycker det: ”It is clear, then, that he decided to say something before he 

knew jus t what he would say, trusting that he would find what to say, ready-made, in what I 

said” (1989:90). Tannen (1987:592) ger exempel på skuggning i följande två utdrag:  

 

S: I never…took [that seriously] 
P:    [I could never take it seriously] 
 
 
S: In the [Bronx] 
P:            [In the Bronx]    
 

 

Repetitionen kan vid tvekan ha funktionen att vinna tid och fylla ut pauser i såväl monologiskt 

som dialogiskt tal. Den kan t.ex. användas för att vinna tid när man ska svara på en fråga, 

genom att den tillfrågade upprepar frågan (Tannen, 1987:590f). Tannen (1987:582) redogör 

vidare för hur självrepetition kan vara ett alternativ till rena tvekningar i berättartekniska 

sammanhang. Genom att använda s.k. ”linking repetitions”, d.v.s. upprepade satser vid 

berättande istället för att tveka, skapas mer flyt i berättandet. Jean Wong (2000) har också 

visat hur självrepetition inom samma samtalstur utgör en berättarteknik, där upprepningen av 

den tidigare sagda frasen kopplar tillbaka till själva berättelsen efter ett parentetiskt, 

beskrivande avbrott. Wong (2000:413) kallar detta för ett slags ”story grammar”. Följande 

utdrag utgör ett exempel på denna typ av berättarteknisk självrepetition: 

 

Bee:  Oh yeah I thaw::t I saw:: him=it was frea..ky *h I was drivin’ aroun’ my - yih know school 

tryina git pawrked=I dunno if it was tuhday:: ´r yestaday= 

Adele: =yeah ((uttered softly)) 

Bee: ’h an’ I THAWT I SAW HIM ((crescendo effect)) in uh mov- I’m STA::RIN’ nat this GUY::  

 [hih hih *h]  

(Wong, 2000:410f) 

 

På samma sätt som den som producerar talet genom användandet av repetitioner får en frist i 

sin planering av yttrandet, får också lyssnaren möjlighet att smälta det som tidigare sagts. 
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Genom att inte behöva lyssna med full uppmärksamhet på varje enstaka ord, kan alltså 

repetitionen fungera för att underlätta förståelsen genom att skapa ”semantically less dense 

discourse” (Tannen, 1987:582).  

4.2.2.2 Sammanhang 

Sammanhang skapas, menar Tannen (1987) t.ex. vid upprepningar av teman och reman4, och 

repetitionen har därmed ett slags utvärderande funktion. Ett exempel kan vara en lång lista 

som: 

 

And hé knows Spanish 

And hé knows French 

And hé knows English 

And hé knows German 

And HE is a GENTleman (Tannen, 1987:582). 

 

Genom att först leverera en lång lista, visar talaren att det som sägs är imponerande och även 

borde uppfattas av lyssnaren som imponerande. Genom att sedan variera den sista raden, 

modifieras samtalsramen (”the frame”) 5 och på detta sätt förstärks denna verkan ännu mer. 

Tannen (1987:583) beskriver effekten på följande sätt: ”Almost paradoxically, repeating the 

frame first foregrounds and intensifies the part repeated, then foregrounds and intensifies the 

part that is different”. Anward (2005) har också visat hur en balans mellan repetition och 

variation, vilken han kallar ”recycling with différance”, bidrar till en balans mellan koherens 

och progression i samtalsämnet.  

 

4.2.2.3 Interaktion och ömsesidigt engagemang  

Det är dock inte bara när de gäller själva meddelandet som koherens skapas med hjälp av 

repetition. Även mellan deltagarna i samtalet, samt mellan deltagare och diskurs, spelar 

repetitionen en viktig sammanlänkande roll.  
                                                 
 

4 Tema avser det innehåll i en mening som meningen handlar om och som oftast är känt, medan rema är det led som ger ny 
information och som således definierar temat. 

 
5 En samtalsram utgör den kontext som gör det möjligt för samtalarna att förstå hur yttranden ska tolkas, t.ex. om det som 
sägs är skämt, ironi, lek eller allvar etc. Samtalsramar finns på olika nivåer, och förändras allteftersom samtalet utvecklas och 
nya samtalsämnen behandlas (Norrby, 2004:55). 
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Rent samtalstekniskt har självrepetitionen en funktion i kampen om ordet och för att motverka 

ett potentiellt förstört eller försvagat budskap (Schegloff, 1987). Vissa tillfällen i samtal är 

känsliga för överlappningar, d.v.s. att samtalare talar i munnen på varandra. Om alla skulle 

tala i munnen på varandra, skulle samtalet haverera. För att upprätthålla något slags ordning i 

samtalet finns det oskrivna regler om hur turerna ska organiseras och här spelar repetitioner 

också en viktig roll. De tjänar nämligen som ett slags reparering av det man tidigare sagt men 

som blivit överlappat av en annan talare. En återanvänd början av en tur i ett samtal är alltså: 

”a system resource for dealing with the possible impairment of turn beginnings by overlap” 

(Schegloff, 1987:80). 

 

Precis som Tannen (1987) och Anward (2005) visar att textmässigt sammanhang skapas i ett 

yttrande genom att samtalarna ömsom upprepar, ömsom varierar samtalsramarna med teman 

och reman för att uttrycka ett textmässigt sammanhang, uttrycker dessa typer av repetitioner 

också attityder eller värderingar, som är viktigt för det mellanmänskliga planet i samtalet. 

Fenomenet med de olika repetitionerna och deras variationer, vilket Anward kallar ”recycling 

with différance”, indikerar inte bara hur samtalarna förhåller sig till samtalsämnet (”topic”), 

utan också hur de förhåller sig till varandra. Med andra ord förhåller sig deltagarna i samtalet 

till såväl samtalsämne som varandra genom att balansera mellan repetition å ena sidan och 

variation av å den andra. 

 

Repetitionen har som sagt fler funktioner i det interpersonella samspelet. Genom att en 

samtalare upprepar vad en deltagare har sagt tidigare, utan att någon ny information har 

tillfogats, tjänar repetitionen t.ex. syftet för att visa deltagande. Deltagande och ”bekräftande 

lyssnarskap” (”ratifying listenership”) sker ofta genom att man upprepar ett uttalande av en 

annan samtalare direkt efter detta, som ett eko, för att visa att man lyssnar, eller som ett 

svarsalternativ istället för att svara ja eller nej (Tannen, 1987:589f). Perrin et. al. (2003) 

menar att just detta bekräftande att budskapet har hörts och tolkats korrekt, är den första och 

mest basala funktionen av direkt repetition av vad någon annan just sagt (allo-repetition). De 

återstående två funktionerna hos direkta repetitioner av en tidigare talare består, i linje med 

Tannens (1987, 1989) och Anwards (2005) argumentation, av att signalera antingen samtycke 

eller meningsskiljaktighet. 
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Humor är också en interpersonell aktivitet som gärna byggs upp genom olika typer av 

repetitioner. Tannen (1989:63f) nämner t.ex. hur grammatiska strukturer repeteras på ett icke-

etablerat sätt, för att ge humoristiska effekter. Neal R. Norrick (1994b:16) beskriver likt 

Tannen (1987,1989) och Anward (2005)  hur repetition med variation används i samtalet. 

Tekniken repetition med variation kan t.ex. skapa en förvrängd samtalsram som ger upphov 

till tvetydighet vilket i sin tur skapar en grundval för humor i samtalet. Humor kan vidare 

föras in i samtalet genom att samtalare repeterar fel eller tvetydigheter som sedan, genom 

repetitioner av olika slag, förs upp på ett slags metanivå. Deltagarna spinner vidare på dessa 

”fel” t.ex.: 

 

Carol:   Have you ate today? 

(0.4) 

Carol:   Eaten 

Rick:    heh heh [heh huh   ] 

Caroll:                [heh hueh] I said eated .hhh= 

Rick:    = No I- I- I already eated hhhih   (Robert Hopper & Phillip Glenn, 1994b :32). 

 

Slutligen används repetitioner som expansioner, vilka blir ett slags ”scaffolding” eller 

stöttning som hjälper till att skapa pågående tal: 

 
D:  Do you read? 

P:  Do I read? 

D:  Do you read things just for fun? 

P:  Yeah. 

     Right now I’m reading Norma Jean the Termite Queen. (Tannen, 1987:591) 

 

4.3 Repetition & språkinlärning  

I det föregående kapitlet redogjordes för repetitionens form och funktion i samtal. I följande 

avsnitt ges en kort redogörelse för repetitionens roll för såväl inlärningen av modersmålet 

(4.3.1) som ett andraspråk eller främmande språk (4.3.2). 

 

4.3.1 Repetitionens roll vid förstaspråksinlärning 
I kapitel 4.1.1 beskrevs fenomenet ”Baby Talk” (BT) som en viktig komponent i barnets 

språkliga utveckling. I detta anpassade språk har även repetitionen en viktig roll (Söderbergh, 

1988:kap3; Jörgensen, 1995:35). Repetitionerna används av den vuxne för att få samtalet att 
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fortsätta och att bevara barnets uppmärksamhet. Också för den lexikala instruktionen, d.v.s. 

när barnet ska lära sig nya ord, verkar det som om repetitionen är ett viktigt medel för den 

vuxne (Jörgensen, 1995:36, 50), men även på denna punkt råder osäkerhet (se t.ex.Tina L. 

Bennett-Kastor, 1994a:164 för en översikt över de olika ståndpunkterna inom forksningen). I 

samtalet används olika typer av repetitioner som bidrar till indirekt språklig instruktion, t.ex. 

ekon och expansioner. Ekot fungerar på ett sådant sätt att den vuxne uppmanar barnet att 

upprepa ett satsled som barnet redan sagt (Jörgensen, 1995:36). Om t.ex. barnet säger: Jag gå 

owa nah, säger den vuxne: Du går vart?. Expansionen innebär att den vuxne själv upprepar 

det barnet har sagt, men anpassar det till ett mer språkligt korrekt uttalande vad avser fonetik 

och grammatik. Om barnet säger mamma strumpa, kan alltså mamman utföra en expansion 

och säga mamma ska ta på dig strumpan. Jörgensen menar dock att dessa strategier enbart 

leder till ett experimenterade med språket och ingen egentlig språkutveckling. 

 

Det är inte bara barnets språkutveckling som den vuxne stimulerar i sitt anpassade tal. Det 

tycks också som om den vuxne ständigt försöker dra med sig barnet in i en dialog och 

stimulera det till konversation. Den vuxne hjälper till med denna dialog genom att ”delta med 

turer som förutplaneras eller förprogrammeras av den vuxne” (Söderbergh, 1988:67). Turerna 

bidrar till att uppmuntra barnet till att ta sin tur. I den tidiga språkutvecklingen anpassar sig 

den vuxne så pass att barnet genom att enbart imitera den vuxnes tidigare yttrande kan delta 

med sin tur (Söderbergh, 1988:68f) och de tidigare samtalen mellan vuxen och barn är mycket 

repetitiva till sin karaktär, vad beträffar såväl den vuxnes som barnets beteende (Bennett-

Kastor, 1994a:162). Angående repetitionens och imitationens omfattning och utveckling hos 

barn, verkar de variera under olika perioder. I den tidiga språkutvecklingen är uppenbara 

repetitioner vanligare, men med tiden använder sig barnet av repetitioner som bara repeterar 

delvis. Självrepetitionerna ökar också i omfång med tiden (Bennett-Kastor, 1994a:156).  

 

Just imitationen av såväl verbala som icke-verbala aktiviteter är något mycket vanligt i 

barnets interaktion med omvärlden (Jörgensen, 1995:32). Det råder delade meningar om 

vilken betydelse imitationen har för språkutvecklingen. Enligt Jörgensen (1995:32) utvecklas 

ingen ny kunskap i själva imitationen, vare sig grammatiskt/syntaktiskt eller 

fonetiskt/artikulatoriskt. Imitationen är istället ett befästande av vad barnet redan har lärt sig, 

d.v.s. den förmåga de redan håller på att etablera. Upprepningen av strukturer är, enligt 

Jörgensen (1995:32f) kopplat till barnets inre kognitiva process, men betydelsen av imitation 

för språkutvecklingen är omdiskuterad bland forskare. Dan Slobin (1968) redogör för denna 



 
 

22 

omdiskuterade fråga, och bidrar själv med antagandet att imitationen av de vuxnas 

expansioner, om inte utvecklar barnets språkutveckling, åtminstone ”sträcker [barnets 

spontana] kapaciteter till gränsen” (egen översättning Slobin, 1968:440). Med detta antagande 

har Slobin alltså tillskrivit såväl den vuxnes repetition i form av expansioner som barnets 

repetition av den vuxnes expansioner en roll för utvecklingen av modersmålet hos barnet. 

 

En forskare som närmar sig den samtalsmässiga och pragmatiska synen på imitation och 

inlärning är Elinor Ochs Keenan (1983), som ifrågasätter Piagets idé om barnet som en 

egocentrisk ”icke-kommunikatör” (non-communicator), där det är monologen snarare än 

dialogen som är den drivande kraften i barnets språkproduktion. Hon vänder sig också mot det 

sätt på vilket det har satts ett likhetstecken mellan repetition och imitation, där imitationen 

enbart är ett behavioristiskt försök att efterapa det den vuxne sagt med målet att lära sig att 

producera ett likadant yttrande. Ochs Keenan (1983:28) vill istället anlägga ett pragmatiskt 

perspektiv på barnets användande av repetition som fenomen, d.v.s. att inte bara se 

repetitionen som en formell relation mellan två yttranden, utan som en social handling. 

Uhhuh, baby down skulle vara en till synes misslyckad och inkomplett imitation av Is the 

baby sitting down?, men har som social handling lyckats, då barnet tolkat yttrandet som en 

fråga som ska besvaras snarare än ett yttrande som ska imiteras (Ochs Keenan, 1983:31). 

Jörgensen påpekar också flera kommunikativa funktioner av barnets upprepande av vuxnas 

yttranden, tex. ”samtycke, förväntan, fråga, avvisande eller nekande” (Jörgensen, 1995:51). 

Han beskriver vidare att upprepandet kan utgöra en del av en sammanhängande turtagning, 

samt vara ett medel för att påkalla uppmärksamhet vid utebliven respons. Hel eller delvis 

repetition av ens samtalspartners yttrande är också hos barn uppemot 3-årsåldern en vanlig 

strategi för att skapa sammanhang i dialogen. Barn markerar att de uppfattat det som sagts 

genom att repetera det sagda (Jörgensen, 1995:51,122ff).  

 

Ochs Keenan (1983:34) behandlar frågan om huruvida dessa typer av pragmatiska repetitioner 

kan säga något om huruvida barnet lär sig något på följande sätt: ”What then is going on when 

a child repeats the utterance of a co-present speaker? Is the child learning anything about his 

language? Is there any way in which repetition is developmentally progressive with respect to 

language? We can say that in repeating, the child is learning to communicate. He is learning 

not to construct sentences at random, but to construct them to meet specific communicative 

needs”. 
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4.3.2 Repetitionens roll vid andra- och främmandespråksinlärning 
Precis som repetitionen spelar en central roll i det anpassade tal som används för barn, är 

repetitionen också vanlig i det anpassade språk som används av infödda talare som riktar sig 

till icke- infödda inlärare. Denna typ av språk, s.k. ”foreigner talk” eller ”utlänningstilltal” 

(Lindberg, 2005:46) använder sig, i likhet med ”Baby Talk”, av enklare ord, kortare yttranden 

och gester. I likhet med repetitionerna i BT, har omtagningarna också här en funktion. Russell 

Tomlin (1994a) fann i en studie att den infödde tutorn använde sig av olika typer av 

repetitioner vid instruktioner. Repetitionerna var en ”social handling med kognitiva 

konsekvenser” (egen översättning, Tomlin, 1994a:174) och möjliggjorde att ”input” 

transformerades till ”intake” hos inläraren. Tomlin menar att detta är ett exempel på ”socialt 

medierad kognitiv utveckling” (egen översättning, Tomlin, 1994a:176) och antar i detta ett 

slags vygotskianskt synsätt.  

 

Vad gäller inlärarens egen produktion, har skillnader mellan infödda och inlärare kunnat ses 

med avseende på repetition. I Annika Denkes (2005) avhandling studeras bruket av 

repetitioner i föredragssituationer på engelska på universitetsnivå. I studien jämfördes infödda 

talare av engelska med svenskar med engelska som främmandespråk. Det visade sig att 

repetitioner i talet användes på olika sätt och i olika utsträckning av de två grupperna. De 

svenska universitetsstudenterna använde sig av repetitioner som syftade till att köpa sig tid då 

de tvekade, medan de infödda talarna av engelska använde sig av repetitionerna på ett 

retoriskt sätt eller för att visa personligt engagemang.  En liknande slutsats om retorisk och 

expressiv kompetens i användandet av repetitioner kan dras av Wongs (2000:413) studie av 

”story grammar” (se kap. 4.2.2). Wong konstaterar att repetitioner med berättarteknisk effekt 

inte kunde hittas hos de icke- infödda talare av engelska som ingick i studien (2000:416f).  

 

Det finns således skillnader i både ”input” (språket som används till inlärare) och ”output” 

(språket som används av inlärare) när det gäller repetition som fenomen. Hur ser det då ut ur 

ett mer interaktionistiskt perspektiv, när inlärare och infödda samtalar med varandra? Som 

nämndes i kapitel 4.1.2, påvisar Long (1983), som utvecklade interaktionshypotesen, i studier 

av infödd- infödd- respektive infödd-inlärare-samtal att det är just i konversationsmässiga 

snarare än språkliga drag som dessa samtalskonstellationer skiljer sig sinsemellan. Bland de 

taktiker och strategier som Long (1983) fann oftare i konstellationen infödd- inlärare än i 

konstellationen av två infödda, ingår också repetitionen. Så kallade ”confirmation checks”, 

som används av den infödde för att frammana en bekräftelse på att det föregående yttrandet 
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uppfattats korrekt, innefattar t.ex. alltid någon typ av repetition av det föregående yttrandet. 

Det visade sig vidare att såväl den inföddes självrepetitioner som allo-repetitioner var 

vanligare i samtal mellan infödd och inlärare än i samtal mellan infödda (Long, 1983:137f). 

 

Wiberg (2002:396ff) fann i sin studie av dialoger mellan en person med infödd kompetens 

och inlärare (på ”pre-advanced” stadium) av italienska, att inlärarna använde sig av såväl allo-

repetition i början av sina egna turer som självrepetitioner av vad de tidigare sagt. 

Repetitionen av den andres uttalande användes för att få mer tid att fundera och för att 

bekräfta att den föregående talarens yttrande har blivit förstått och kan återges, medan 

repetitionen av det egna yttrandet, förutom att vinna tid, också kunde korrigera eventuella 

misstag som talaren själv hade insett var fel. Laurie Knox (1994a) har vidare funnit hur 

strategin självrepetition i samtal mellan infödda talare och inlärare har ett slags 

kompenserande funktion när språket inte räcker till. Självrepetitionen blir ett sätt för inläraren 

att signalera att denne vill säga något som hon/han inte har språklig kompetens för att 

uttrycka. Med detta uppmanar inläraren den infödde att göra tolkningsansträngningar.  

 

Även utan en infödds närvaro, verkar repetitionerna ha betydelse för 

andraspråksutvecklingen. DiCamilla & Anton (1997) fann i sin undersökning av själv- och 

allo-repetitioner i inspelat material av studenter som lärde sig spanska som andraspråk att 

repetitionerna, i enlighet med Vygotskys teorier, spelade en viktig roll för de samtalandes 

lärande. Repetitionerna spelade en stor roll för stöttningen i de dyader av icke- infödda som 

ingick i studien, samt för att etablera och bibehålla intersubjektivitet mellan samtalarna, d.v.s. 

skapa en delad syn på uppgiften (DiCamilla & Anton, 1997:623). 

 

Donald Carroll (2004) betonar betydelsen av en CA-metodologi för analyser av repetitioner 

hos inlärare. Han fann i sin studie att ett rent kvantitativt förfarande kan leda till fel slutsatser, 

Carroll undersökte inlärares användning av ”false starts” och omtagningar och påpekar, i 

likhet med vad Schegloff (1987) konstaterat, att dessa fenomen förekommer även hos infödda 

talare. Vid närmare betraktelse kan man se att vad som på ytan ser ut som ”disfluency”, sett i 

sitt sammanhang kan ha interaktionella funktioner. Carroll (2004:213) upptäckte vid en 

noggrann analys av såväl ljudupptagning som videoinspelning, att ett uttalande som: [I]y uh 

I:y (0.6) Iy=I:y [e:t]-u (0.7) o-or-u year och pauser inte alls behö ver betyda att talaren inte är 

kompetent nog att uttrycka sig. Efter att ha studerat hur samtalarna interagerar ansikte-mot-

ansikte, fann Carroll att de japanska inlärarna av engelska använde omtagningar och pauser 
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för att kompensera för eventuell information som försvunnit i en överlappning samt för att 

påkalla uppmärksamhet och ögonkontakt hos någon som inte tittar på dem för tillfället. 

 

Andrew Pawley & Frances Hodgetts Syder (1983) närmar sig frågan om repetition i såväl 

första- som andraspråksutvecklingen i ett större perspektiv. De resonerar kring hur skillnaden 

mellan en infödd och en icke- infödd inte ligger i den formellt grammatiska kompetensen. De 

förespråkar en teori där det urval och flyt som en infödd använder sig av har sin förklaring i 

att man som inlärare av ett språk memorerar och lagrar sekvenser och uttryck. När talaren 

sedan använder dessa memorerade meningar i sitt språk, är språket således bara delvis ett 

uttryck för kreativitet och individualitet. Det är genom att använda redan befästa delar som 

man uppnår såväl modersmålslikt urval som flyt, då den som talar inte behöver göra helt nya 

konstruktioner, eller som författarna uttrycker processen: ”Coming ready-made, the 

memorized sequences need little encoding work. Freed from the task of composing such 

sequences word-by-word, so to speak, the speaker can channel his energies into other 

activities” (Pawley & Syder, 1983:208). Denna teori är naturligtvis svår att bekräfta empiriskt. 

Den är emellertid intressant vad gäller repetitionens roll för förstaspråksinlärningen, då 

produktionen av uttalanden utgör memorerade konstruktioner (repetitioner) å ena sidan och 

egna, kreativa val i dessa konstruktioner (variation) å den andra. Genom att i samtal 

tillsammans använda fenomenet ”repetition med variation”, lär sig inlärarna av språket vilka 

konstruktioner som är ”möjliga”, och bygger upp på så vis upp en modersmålslik kompetens. 

Fenomenet är naturligtvis också intressant vad beträffar samtal mellan infödda och inlärare av 

ett språk, som i denna stud ie. 
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5. Resultat av den empiriska undersökningen 
 
I denna uppsats är det allo-repetitionen mellan samtalare som behandlas, d.v.s. hur de olika 

samtalsdeltagarna upprepar det tidigare samtalare har sagt, såväl direkt som avlägset. Då det 

var ett av de mest framträdande resultaten i undersökningen, behandlas dessutom ord som 

upprepas över stora delar av diskursen och på så sätt delas av samtalarna. Samtalen 

presenteras var för sig, och följer båda upplägget med olika typer av allo-repetitioner först, 

t.ex. ekon/skuggningar och bekräftelsekontroller. Sedan behandlas den typ av repetitioner som 

ligger på ett lexikalt plan och fungerar som ett slags ”samtalsämnesmarkör” utifrån vilket 

deltagarna förhåller sig till samtalsämnet.  

5.1 Samtal 1 - triaden 

5.1.1 Allo-repetitioner 
Allo-repetitionerna i detta samtal ägde främst rum i direkt anslutning till ”orginalyttrandet”. 

Dock förekom några som kom med mer eller mindre fördröjning. Ett exempel på detta ses i 

(1:1), där Lina (L) i rad 199 upprepar Davids (D) uttalande i rad 189. Detta uttalande 

upprepas igen av Lina i rad 222, och blir på så sätt både en självrepetition och en allo-

repetition av det sagda (eventuellt med uttrycket must have been som direkt föregående). Det 

ska dock noteras att detta skulle kunna falla under en ”repetition with variation” (Tannen, 

1987:586), då Lina har ändrat modalitet och tempus i relation till Davids ursprungliga 

yttrande. I 199 är uttalandet överlappat av de två andra talarna, och Lina upprepar återigen sitt 

yttrande, som på detta sätt blir såväl en allo-repetition som en självrepetition: 

 
(1:1) 
189.  D:  [that] was really hard for you. 
 
 --- 
 
198.  D:            [ep, because you were worried (.) about ].>>  
199.  L.  [ (must have been) really hard             ] 
200.  D:  >>you were [worried about] what they wo[uld say] (.) right? 
 
 --- 
 
222.  L:  [that] must have been really hard 
 
Det är intressant att hon återanvänder exakt detta uttryck två gånger efter det att det användes 

av David, med tanke på att det finns flera typer av alternativa uttryckssätt, t.ex. extremely, 

very, genuinely istället för really samt tough eller difficult istället för hard. 
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På liknande sätt, använder sig David (D), i (1:2), av Jessicas (J) tidigare uttryck. I likhet med 

Lina (L), uppkommer denna repetition två gånger, vilket kan ha att göra med att den första 

repetitionen blivit överlappad av de andras röster. Visserligen blir han även i den andra 

repetitionen i 198 också delvis utsatt för överlappning, men han verkar bedöma att Jessica 

borde ha hört det, då han nöjer sig med att säga right efteråt (200):  

 
(1:2) 
193.  J:  yea:h I was really [worried] 
194.  L:        [did you] tell your parents that you had eh [or y’?] 
195.  J:                          [no      ]?he he?  
 [no (.) I just] *kept it to myself*. 
196.  L:             [ahhh?]      
197. ((skr[att))] 
198.  D:                    [ep, because you were worried (.) about].>>  
199.  L.          [ (must have been really hard] 
200.  D:  >>you were [worried about] what they wo[uld say ] (.) right? 
 
Man kan här argumentera för en syntaktisk samtalsram av modellen ”x was/were (y) worried”, 

där x är ett pronomen (i detta fall I eller you), och (y) är ett valfritt gradadverb (i detta fall 

really), se Figur A. 

 

Syntaktiska mönster - Samtal 1 - ”worried”   

x was/were (y) worried rad 
I was really worried 193 
you were  worried 198 
You  were  worried 200 
Figur A. 

 

En annan passage där ett uttryck allo-repeteras är (1:3). Även här är det David som upprepar 

Jessicas uttryck mid west, och precis som i föregående exempel, får David upprepa sig själv 

flera gånger, förmodligen som ett resultat av överlappning: : 

 
(1:3) 
234.  J:  yea:h that’s wh-that’s what you get from growing up *in  
 [he he mid (west in) the United States]*. 
235.  L:             [he he  he he he he he]    
236.  D:                            [yeah] 
237.  L:   .hh             ()  well tha’s  
238.  J:  (x x)  
239. (.) 
240.  D:  the mid-d’ you know that [the mid] mid west is called e:h>>  
 
Det verkar som att de tidigare nämnda upprepningarna sker på ett relativt omedvetet plan. Ett 

exempel där allo-repetitionerna emellertid tycks användas för att på ett mer medvetet sätt 

“lära sig” att använda ett ord, är följande exempel (1:4). Lina letar här efter ett ord, som 

Jessica ger henne (24), och som Lina sedan använder i sitt eget yttrande (26): 
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(1:4) 
22.  J:  supervisor?=teacher? 
23.  L:  no! our eh (2.1) ?fadder?(tittar på David)? (1.4) you know the elderly students that take care of 

the: (.) [younger ones?]. 
24.  J:             [oh:.          me ]ntor. mentor   
25.  D:  ?yea? (.) ((smäll )) (x) fadder [or what?       ] 
26.  L:                         [ahh, yeah, ok] (0.7) and we were supposed to     
 meet at (1.0) one of (our) mentors’ place,.  
27.  J: aha  
28 (0.8) 
 

5.1.1.1 Ekon och skuggningar 
Vissa av exemplen i samtal 1 faller under det som Tannen beskriver som att någon ”ekar ” en 

annan talare (1987:588f) alternativt det hon benämner som ”skuggning” (Tannen, 1987:592-

596). Två av upprepningarna här görs så snabbt att det som upprepas inte fullt har uttalats 

innan”kopian” har påbörjats (se exempel (1:5) och (1:6)). Det är inte lätt (om ens möjligt) att 

dra en gräns mellan vad som är automatiserade skuggningar och vad som är mer medvetna 

direkta allo-repetitioner (det jag har valt att kalla ”ekon”). Det är också svårt att avgöra vad 

som är ett eko/en skuggning och vad som snarare är något som talaren hade planerat att säga  

ändå. Ingen sådan distinktion görs heller i detta kapitel.  

 

I exempel (1:5) har de samtalande i raderna 306 och 307 kommit till något slags slutsats kring 

dödsstraffet i Kansas. Det har diskuterats fram och tillbaka om huruvida dödsstraffet har 

praktiserats sedan 1977 eller inte. Årtalet förekommer vid flera tillfällen och repeteras av 

samtliga deltagare under samtalets gång. Vilka delstater som har använt sig av dödsstraffet 

har också diskuterats, och vid slutet av samtalet börjar de nå någon form av överenskommelse 

kring såväl delstatens ståndpunkt i frågan samt de tidsmässiga villkoren. Efter orden at least 

not since, ligger seventy-seven nära till hands för båda, då seventy-seven dykt upp vid flertalet 

tillfällen tidigare (se ex. 1:9, rad 265-279). Davids och Jessicas överlappning, där David 

”skuggar” Jessica, skapar på detta sätt ett slags textmässigt sammanhang, samtidigt som det 

ger uttryck för ”participation and familiarity” (Tannen, 1987:589): 

 
(1:5) 
303.  D                   [Kansas has never been] (.) executing 
304. (.) 
305.  J:  oh, really? 
306.  D:  yeah, at least not since  [after seventy-seven] 
307.  J:                                       [seventy-seven (x.x)] 
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I (1:6) är det inte lika självklart vad David kommer att säga. I motsats till seventy-seven har 

ordet bible belt inte använts tidigare i samtalet, utan Jessica verkar chansa på vad som ska 

sägas. Hon tystnar också då hon hör David säga det. På samma sätt är det inte så troligt att 

David hinner uppfatta vad Jessica säger för att dra slutsatser av det för egen räkning, då han 

säger bible belt. Dock kan samma slutsats dras om den interpersonella effekten; Jessica 

försöker uppenbarligen att engagera sig i Davids berättelse, och då hon märker hans tvekan i 

240: e.h, visar hon sitt lyssnarskap och sitt engagemang genom att ”fylla i” med något som 

troligtvis skulle bli bible belt. Då David snabbt finner ordet, drar hon sig emellertid ur, och 

repetitionen blir inte så omfattande: 

 
(1:6) 
240.  D:  the mid-d’ you know that [the mid             ] mid west is called e:h>>  
241.  L:                                      [>t’s a x thing<]  
242.  D:    >>[the] bible belt [in the states yeah. it’s like  ]       th[e most] >> 
243. J:      i[b’l]                 [mmm]                                    [like    ] 
244. L               [oh is it?        I didn’t know!]        
 
Också i följande direkta allo-repetition (1:7) överlappar Jessica Lina i hennes berättande, med 

ett eget bidrag till berättelsen, vilken visar på deltagande och engagemang: 

 
(1:7) 
62.  L:  Yes:! what’s about [that]?         wh- what’s the *problem  and I just*>> 
63.  D:                [he he] 
64.  J:                      [Oh] no! 
65. (0.5) 
66.  L:  hmhmmhm  ((nynnar oskyldigt)) [he he     *no]thing* .hh   
67.  J:                           [nothing      ] 
68. (0.5)  
69. (eh) but so: embarrassing?=and then ?  
 
Antingen är tolkningen lyckad, eller så är den ett exempel på en reflexmässig skuggning. I 

vilket fall som helst, repeterar Lina själv Jessicas inlägg och väver in den i sin historia (66).  

 

På liknande sätt visar Jessica (1:8) deltagande med Lina i hennes berättelse genom att ”eka” 

Linas uttryck för hur pinsamt och jobbigt hon upplevde händelsen. Denna repetition är så liten 

i sin omfattning att den dock skulle kunna klassas som ett uttryck för uppbackning, d.v.s. 

typiska ljud som signalerar att man lyssnar (Norrby,  2004:147ff), och Jessica visar på detta 

sätt engagemang och deltagande. 

 
(1:8) 
122.  L:                          [it was like] oh! (0.6) oh! 
123.  D: ?he he? 
124.  J:           oh! ? 
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5.1.1.2 Bekräftelsekontroll 

Vissa repetitioner används för att förståelsen av det som sägs inte är helt självklar. Det krävs 

någon typ av bekräftelse på att man förstått det den andre säger (jfr. Longs (1983:137) 

”confirmation checks” samt Perrin et.al (2003)). I denna uppsats används begreppet 

”bekräftelsekontroll” för detta fenomen. I denna funktion kan repetitionen ha en dubbel roll: 

både i begäran av en bekräftelse (det Long, (1983) kallar ”confirmation checks”), och i själva 

bekräftelsen (jfr. ”ratifying listenership” i Tannen, 1987:589f) används repetitionen som ett 

verktyg.    

 
I följande utdrag (1:9), som kan kopplas till det tidigare exemplet i (1:5), pratar David om 

dödsstraffet och nämner årtalet 1977. Både Lina och Jessica reagerar på årtalet. I flera 

överlappningar upprepar de årtalet, med frågeintonation, utan respons. Några turer senare 

ställer dock Lina frågan igen, och får slutligen bekräftelse på att hon och Jessica hörde rätt. 

Även denna gång bekräftar David frågorna med att upprepa ordet istället för att använda ett ja 

eller någon annan typ av jakande svar. 

 
(1:9) 
263. D:  no, in in the States since seventy-seven when th[ey start]ed (0.8) 
264  L:                            [mmm!]((medan hon sväljer)) 
265. D:  [they when   the’they intro]duced the death[penal- penalty                 ]>> 
266. L:  [(x x x) ? seventy-seven?  ?]                  [was it in seventy-seven?] 
267. D:  >>[aga- again                          ]  again, because 
268  J:      [nineteen seventy-seven?  ? ] 
 
 --- 
 
276. J:    [oh] 
277. L:                                                             [seventy-seven?] 
278. (.) 
279. D:  seventy-sev[en    ] 
 
På liknande sätt används frasen in Ohio i (1:10) som såväl begäran att få bekräftelse (274) 

som själva bekräftelsen (275). Några turer senare (289) dyker uttrycket upp igen, och skapar 

på det sättet ett textmässigt sammanhang, samtidigt som det förstärker den tidigare 

bekräftelsen. 

 
(1:10) 
273.  D: >>no in Ohio. 
274.  J:  in Ohio?                           
275.  D:            yeah he was  [execu ]ted (.). [in Ohio]. 
 
 --- 
 
289.  D:  they- then they did i- did it again (.) in Ohio and then it kind of like started again 
 .hh [an’ ] 
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I följande utdrag (1:11) vill David visa att han har förstått sammanhanget, att han uppfattat 

vad Lina berättat, och eventuellt att han gjort en egen tolkning (det är otydligt vad han säger 

precis innan the sofa) av det som sagts. Även här görs uttryck för ett slags mellanmänskligt 

engagemang, och aktivt lyssnarskap, samtidigt som det också stärker Davids positions om 

tolkare och bidrar till hans egen involvering i själva samtalsämnet.   

 
(1:11) 
79   L: >>*b[urst* when I sat] down on *the sofa* [he he he he he .hh] 
80. D:           [?he he he?        ]  
81. J:               [on no!]                                      [*oh no*! he he .hh] 
82. D:                       [(x x x  x x ) the     ] >>       
83. D           >>sofa ?a okay? 
 

5.1.2 ”Samtalsämnesmarkörer” 
Utan att alltför detaljerat gå in på hur uttalandena rent syntaktiskt-strukturellt är uppbyggda 

med stansmarkör, tema och rema (se Anward:2005) går det att konstatera att vissa ord i dessa 

samtal är ständigt återkommande, med större eller mindre variation. Orden verkar vara ett 

slags markörer som anger den röda tråden i konversationen. Ett exempel på detta är ordet 

conservative i samtal 1, där det först introduceras av Jessica i rad 164 i (1:12): 

(1:12) 
164.  J:  >> .hh like ok, I was raised a: in a kind of conservative  you know fa:mi[ly:] >> 
 
Efter detta följer en redogörelse för hur Jessica när hon var liten var rädd att hon skulle bli den 

nästa jungfru Maria. Ordet dyker inte upp igen förrän en bra bit in i samtalet igen. Efter att ha 

legat som en sorts bakgrund till hennes berättelse, serverar hon ett slags konklusion av sin 

barndoms farhågor i 234, varigenom temat om konservatism kommenteras:  

(1:13) 
234.  J:  yea:h that’s wh-that’s what you get from growing up *in 
 [he he mid (west in) the United States]*. 
 
Några rader senare behandlas temat konservatism än mer explicit, och ordet får en 

framträdande roll i samtalet: 

 
(1:14) 
242.  D:    >>[the] bible  belt [in the states yeah. it’s like  ]       th[e most] >> 
243. J:      i[b’l]                 [mmm]                                    [like    ] 
244. L               [oh is it?        I didn’t know!]        
245. D: >>conservative  [area]. 
246. J:                                 [yeah] 
247. L:  is it lai- is it like in the middle of 
248.  J:  yah, it’s like (.) the states that come (.) like from (.) like North Dakota: up at the top (.) and then 

ah (.) like (.) South Dakota, Minnesota and then Nebraska and Kansas all the way [down to]- 
through Texas.       

249.  L:                            [okay    ]                               
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250.  L: aha 
251.  J: like that whole strip. and then also 
252. (0.6) 
253.  J:  but the ones over in the: (.) South East are also very conservative  too s[o that’s]  
254.  L:                                          [? eh ?] 
255.   J: a lot of  [(? x x x x ?)  ]quite conservative  
256.  L:                          [?aha?]   
257.  D:               [? yeah ? ]  
 
Ordet lämnas igen för en diskussion om dödsstraffet, för att åter tas upp i rad 311 i (1:15), 

vilken utgör ett avslut på samtalsämnet i stort, som ett slags cirkelkomposition: 

 
(1:15) 
311.  J:  yeah, Texas is like it’s hard to get it out of there because everybody is so (0.6) conservative . 
 
Efter detta börjar deltagarna att diskutera topografiska och agrikulturella frågor i USA 

respektive Sverige, och ordet conservative har följaktligen såväl inlett som avslutat ett 

samtalsämne, samtidigt som det också fungerat som en röd tråd och associationslänk och 

därigenom manifesterat ett tema i själva samtalet. Ordet har på detta sätt utgjort ett slags 

”samtalsämnesmarkör” som hjälper deltagarna att relatera till det som sägs och vad det har för 

relation till det som har sagts. Med andra ord skapar dessa förskjutna/fördröjda repetitioner 

genom texten, i likhet med vad Johnstone (1994a:14) påpekar, en textmässig kohesion. Också 

i denna sekvens kan man argumentera för en syntaktisk samtalsram, eller snarare två 

varianter, där den ena har conservative som en predikatsfyllnad, enligt modellen: ”x is/are y 

conservative”, där x är ett subjekt och y är ett gradadverbial (very, quite, so), se Figur B.. .   

 

Syntaktiska mönster - Samtal 1 - ”conservative” 1 

x is/are y conservative  rad 
East are                     also very conservative 253 
a lot of  (? x ?)   (? x x x x ?)   quite conservative 

 
255 

everybody  is  so conservative. 311 
Figur B 

 

I den andra samtalsramen, har conservative rollen som förställt attribut till ett substantiv och  

samtalsramen ser ut som följer: ”x y conservative z”, där x är en artikel, y någon form av 

bestämning och z själva substantivet, se Figur C.  

 

Syntaktiska mönster - Samtal 1 - ”conservative” 2  

x y conservative  z rad 
a kind of conservative you know family 164 
the most conservative area 242+245 
Figur C 
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Det ska noteras här att Lina under denna del av samtalet är relativt passiv, och hennes turer 

består mestadels av diverse uppbackningsljud. Ordet conservative används således inte av 

henne, utan bara av Jessica och David under hela samtalet.  

 

Parallellt med ordet conservative, ger också Jessicas konklusion i 234 (1:16) upphov till en 

annan ”samtalsämnesmarkör”, nämligen state. Ordet används med olika typer av böjningar, 

t.ex. states. Man skulle också kunna säga att ordet också upprepas i en vidare semantisk 

bemärkelse med tanke på de hyponymer som de namngivna staterna utgör (jfr. Anward, 

2005).  

 
(1:16) 
234.  J:  yea:h that’s wh-that’s what you get from growing up >> 
 *in [he he mid (west in) the United States]*. 
 
  --- 
 
240.  D:  the mid-d’ you know that [the mid             ] mid west is called e:h>>  
241.  L:                                      [>t’s a x thing<]   
242.  D:    >>[the] bible  belt [in the states  yeah. it’s like  ]       th[e most] >> 
243. J:      i[b’l]                 [mmm]                                    [like    ] 
244. L               [oh is it?        I didn’t know!]        
 
 --- 
 
248.  J:  yah, it’s like (.) the states  that come (.) like from (.) like North Dakota: up at the top (.) and then 

ah (.) like (.) South Dakota, Minnesota and then Nebraska and Kansas all the way [down to]- 
through Texas.       

 
 --- 
 
263.  D:  no, in in the States  since seventy-seven when th[ey start]ed (0.8) 
 
 --- 
 
269.  J:  but they the the death penalty is by by the state, it’s not by [it’s not    ] 
 
 --- 
 
296.  J:  >>so you think that (0.5) they’re not-you know (0.6) but there I- I think (.) I don’t know how 

many states  have that (0.3) [but I eh    ] 
297.  D:                        [m like      ] (x x) and had a map of the states  m eh: with all the 

states’ (.) number, like the numbers on them how many eh they had been execu-executing since 
seventy-seven. 

298.  J:  hmmm 
299.  D:  and most states  actually had been executing people (0.6) It was just (.) 
   [a few states] up in the North [basically          ]    and Kansas. 
300.  J:  [yeah]                      [the North East] 
 
Dessutom skulle man kunna hävda att ordet finns med i en ellips precis i de sista raderna, 

innan ämnet överges: 
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(1:17) 
309.  J:  (x x x now) (.) but I know Texas [is one of the worst ((states))] 
310.  D:                             [Texas is one of the               ] worst ((states))] 
 
Det finns även i detta fall exempel på syntaktiska strukturer av två slag. Den första är av 

modellen ”x the (united) state/s/”, där x är en preposition (in, by, of), se Figur D. 

 

Syntaktiska mönster- Samtal 1 - ”states” 1  

x the S/s/tate/s/ rad 
In the United States]*. 234 
in  the states 242 
In the States 263 
By the state 269 
Of the states 297 
 Figur D 

 

Den andra varianten på syntaktisk konstruktion är ”x the state/s/ y”, där x är något slags 

pronomen och y är ett efterställt attribut, se Figur E: 

 

Syntaktiska mönster- Samtal 1 - ”states” 2  

x the S/s/tate/s/ y rad 
 the states that come 248 
how many  states  296 
most  states  299 
a few  states up in the north 299 
all the states’ 

numbers 
 297 

Figur E 

 

Även i detta fall är det David och Jessica som “bollar” med ordet. Lina håller sig relativt 

passiv, och bidrar inte nämnvärt till just denna aspekt av samtalsämnet.  

 
Ordet seventy-seven utgör ett liknande upprepat tema i diskursen. Det förekommer ett tiotal 

gånger i samtalet, och upprepas av samtliga deltagare. Detta ord förkommer också, vilket 

nämnts tidigare i uppsatsen, under andra typer av repetitioner, nämligen eko/skuggning samt 

bekräftelsekontroller, samt för att visa deltagande och engagemang. 
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5.2 Samtal 2 - dyaden 
 

5.2.1 Allo-repetitioner 
Även i samtal 2 utgörs allo-repetitionerna främst av ekon/skuggningar eller 

bekräftelsekontroller. Det finns dock exempel på mycket varierade repetitioner, som i (2:1), 

där repetitionen förvisso behåller sin struktur, men är modifierad både vad gäller person (you 

blir I) samt med en tolkning (do that = talk to people) som härstammar från Henriks tidigare 

yttrande i 272:. 

 
L = Lisa, H = Henrik 
(2:1) 
271.  L:  and you’re supposed to (extract?) like all of that just by (0.6) 
272.  H:  .hh  (.) [did you ask] the people in th-the s-st[ore?] 
273.  L:               [(mummel)]                     [No,] of course not 
274. (.) 
275.  H:  you don’t do that, I [know              ] 
276.                                   [((bestickljud))] 
277. (1.1) 
278.  L:  I don’t talk to people  (.) [              and ]  (0.7) * besides* he he (.) a: don’t >> 
279.                  [(två skrällar))] 
280.  L:  >>know (.) oh, Cassiopeia ((till katten som hoppat upp på köksbänken igen)) 
 
Denna typ av strukturell repetition (jfr. Tannen, 1987:590) bidrar onekligen till en humoristisk 

effekt, vilket uppenbaras i det något fördröjda skrattet i 278: *besides* he he. 

 

Den humoristiska agendan är påtaglig i samtal 2. I följande exempel (2:2) återanvänds ordet 

mash om än i en annan tempus. Genom att återvinna detta ord, bygger Henrik vidare på 

ordlekarna och den humoristiska diskursen kring ”potatishuset”: 

 

(2:2) 
17.  L:  he! I saw a potato house (.) comp letely >made out of potatoes< (.) (never mind) 
18. (1.4) 
19.  H:  ‘s it? ra:w or cooked? ((bestickljud))  
20. (1.0) 
21. ((fniss)) 
22.  H:  he [?he he?     ] 
23.  L:                   [mashed    ] he!  
24. (.) 
25.  H:  oh he mash it in the ‘r shape a house  [x x     ] (.) let it bake in the sun (so) 
26.  L:                                                  [mmm]  
 

5.2.1.1 Ekon och skuggningar 
I samtal 2 kan man finna ett exempel på en tydlig skuggning eller eko, då de diskuterar de 

fysiska betingelserna kring hur olika bakverk sväller. I likhet med hur David och Jessica 
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skuggar/ekar varandra i (2:3), sker även denna typ av repetition i munnen på varandra när 

deltagarna kommit till någon form av slutsats. Samtidigt som de båda kommer till en 

gemensam slutsats kring ämnet, etableras också en form av intersubjektivitet, gemensam 

tolkning och engagemang. Lisas självrepetition i själva överlappningen indikerar en hög 

intensitet i denna handling, och det är svårt att i detta fall säga vem som egentligen repeterar 

vem:  

 
(2:3) 
130.  H:  [ye:ast still] produces as much (0.5) .hh (.) gas inside the bread but there is less gas outside so it 

p-h.hh ((gestikulerar med händerna))  
 [x x x x              less                                    ] pressure mh 
131.  L:             [yeah, less pressure, there’s less pressure] 
 
En annan typ av eko/skuggning sker i följande session (2:4), där en tvetydighet ger upphov till 

humor, när Lisa beskriver ett hus som en golf club. Då golf club kan betyda både golfklubb 

och golfklubba, och då det inte är så mycket klubben utan själva klubbhuset som åsyftas, ger 

ordvalet upphov till en tvetydighet.  Denna tvetydighet bäddar för en humoristisk samtalsram 

och den manar också till en korrigering, vilken sker av såväl Henrik.(48) som Lisa (49):  

 
(2:4) 
46.  L:  I would have thought that (0.5) it was a strangely placed (0.6) golf club 
47. (.) 
48.  H:  oke’ (?he he he he he [he?) it’s the club house    ] 
49.  L:                              [and when I say golf club  ] I mean club *house 
 ex-[hactly* .hh] 
50.  H:       [he he         ] he .hh 
 

5.2.1.2 Bekräftelsekontroll 

Även i samtal 2 finns exempel på olika situationer med bekräftelsekontroller. De sker dock på 

lite olika nivåer. Dels kan det gälla rent innehållsmässiga frågor, dels mer 

perceptuella/formella/språkliga. Ett exempel på det senare är följande avsnitt (2:5), där Henrik 

hör någonting i Lisas berättelse som han finner lite otroligt, och därför måste kontrollera. 

Henrik frågar om han verkligen hört rätt: rats?, varpå Lisa korrigerar med hjälp av en 

repetition av ordet: racks. För att markera det roliga i situationen, upprepar Henrik återigen 

det korrekta ordet, och fnissar tyst för sig själv åt sitt misstag, och det är främst här som den 

egentliga repetitionen sker (även om man kan argumentera för att Henriks fråga rats? är en 

repetition, då det ur hans perspektiv är en repetition).  

(2:5) 
253.  L:  so I saw that at at (Hemköp) the other day (0.5) that they had two (0.9) big  
 racks (1.1)[with](.) racks.  
254.  H:                              [rats?]                     
255.  H:  racks ((fnissar)) 
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Ett annat exempel på hur repetition används för att diskutera ett ords form, är när Lisa går in 

på svenska som målspråk (2:6). Hon vill här veta vad en speciell blomma heter och ställer 

explicit frågan  ?what do you (0.6) what do you call them in Swedish??. Henrik svarar 

julstjärna, varpå Lisa upprepar ordet tyst. I likhet med hur Lina använde ordet mentor i (1:4), 

införlivar också Lisa detta nya ord i sitt vokabulär vid ett senare yttrande (256) i sin 

berättelse: 

 
(2:6) 
246.  L:  but I - I don’t know which one’s (julebo’), right? (4.0) ((xx)) ?what do you (0.6) what do you call 

them in Swedish? ? 
247.  H:  julstjärna 
248.  L:  ?julstjärna? 
 
 --- 
 
256.  L.  with- where it says (0.7) and at one a rack it said (nine) (.)eh ju- julstjärna , (0.7) ö-nineteen and 

ninety ? 
 
Ytterligare ett exempel (2:7) på hur ett ord upprepas av båda deltagarna varsin gång efter 

“originalet”, är följande utdrag, där bekräftelsekontrollen av Lisa, i motsats till föregående 

exempel, snarare syftar till en innehållsmässig upplysning, nämligen om namnet på katten är 

latinskt. Detta blir således ett slags ”confirmation check” (237) på ett innehållsligt plan: 

 
(2:7) 
236.  H:  you don’t have any (1.2) non-Latin name for it? ? ((fnissar)) 
237.  L:  (x x  one !) ?it’s just called (x) -is that Latin? ??  
238.  H:  I assumed so, at least it sounds kind of Latin 
 
Bekräftelsen, om dock en aning osäker, innehåller också ordet Latin. Detta är ett alternativ till 

att t.ex. svara bara I assumed so eller at least it sound so, och går att likna vid Davids sätt att 

bekräfta seventy-seven (1:9, rad 279) och Ohio (1:10, rad 275), även om Henriks svar är mer 

utförligt. 

 

Ett snarlikt exempel (2:8), som också har med en innehållslig bekräftelsekontroll att göra är 

följande, där Lisa, efter Henriks fråga (116) om hur stor betydelse altituden har för bakning 

och matlagning, upprepar just ordet altitude två gånger (118 och 122) i sitt svar på frågan. 

 
(2:8) 
116.  H: that (.) has -that much effect? (0.6) ööh: altitude? 
117.  (0.8) 
118.  L:  no (1.3) if you’ (0.6) a lot of recipes will have extra I would say high altitude directions ?to (x x) 

tell you how you (should [change)?   (0.5)    ] the recipe.  
119.                  [((bakgrundsljud))] 
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120.  H:                 [ne] 
121.  (1.9) ((bakgrundsljud)) (0.5) 
122.  L:  >I don’t remember b’-it< usually says high altitude and then in parenthesis (.) about whatever 
 
 
En annan typ av repetition, som dock har samma kriterier som en ”confirmation check”, d.v.s. 

repetition av det nyss sagda med frågeintonation (Long, 1983:137) men som snarare tjänar 

syftet att visa medlyssnande, är (2:9). Henriks uttalande i form av repetition av frasen the 

potato guy, med stigande intonation, och med den efterkommande frasen you had been to (.) 

[Idaho?] tjänar som uppmaning till Lisa att fortsätta sitt resonemang, och att Henrik lyssnar 

och vill veta mer:  

 
(2:9) 
1.  L:  oh, the potato guy! 
2.  H:  (the) potato guy? (0.7) you had been to (.) [Idaho?] 
3   L:                                              [h.hh    ]      
 
 
 
I de två följande exemplen sker en exakt upprepning av en fras. I (2:10) använder sig Henrik 

av en fråga, som av kontexten och hans efterföljande skratt att döma, inte är särskilt allvarligt 

menad (7). Genom att upprepa all of them (8) i svaret erkänner Lisa Henriks humoristiska 

ansats.  

(2:10) 
5.  L:  yeah (0.5) and Idaho: is where they gro:w the potatoes:  
6. (.) 
7.  H:  a:ll of them? [?he he he he?          ] 
8.  L:                         [?yeah, all of them?] (1.0) a:nd (.) apparently t’was one gu:y that o:wned a lot of 

these potatoes: (1.5) and then you know 
 

I (2:11) vill Henrik veta mer om omständigheterna kring Lisas besök i affären.  För att visa att 

hon hört frågan och samtidigt bemöta den med ett jakande svar, använder sig Lisa av en exakt 

repetition av hela frasen: 

(2:11) 
262. H:  he he he he he he .hh öh-[were they] the same [size n’ (.) >> 
263. L:                      [x x           ]         
264. H.   >> [looked exactly the same] 
265  L.          [(I’d look an they-)          ] 
266. L:  they really looked exactly the same? 
 

Det är intressant att det är Lisa, som infödd talare, som gör de exakta repetitionerna vid 

bekräftelsekontrollen, medan Henrik, i en liknande situation (2:12), upprepar hela frasen, men 

byter ut prepositionen from till by: 

 
(2:12) 
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153.  L:  maybe (1.6) it’s (.) pu- something one could potentially? learn from watching Southpark? 
 [or x    ] 
154.  H:  [I think] I learned it by watching American football (1.7) TV three (.) years ago 
 
 
Båda formerna är grammatiskt acceptabla, men ändå väljer Henrik att byta ut prepositionen 

mot det andra alternativet och gör på det sättet ett slags repetition med variation. 

 
I samtalet hittades inga uppenbara upprepade syntaktiska uttryck som inte sades i direkt 

anslutande tur, likt det i (1:1) i samtal 1. 

 

5.2.2 ”Samtalsämnesmarkörer” 
Ett exempel på samtalsämnesmarkörer i samtal 2 är corn.  
 
(2:13) 
170.  L:  ?so now I (x) think of (x x haven’t said?) (2.2) what you (said) in Swedish? (0.6) ((bestickljud)) 

picking-picking invisible (.) corns  
171. (.) 
172. H: [+he he he+] 
173.  L: [+he he he+        x x  ] 
174.  H:                    [corns  ?yeah?]     .hh ((tar en tugga)) (x corn x x) (0.5) ?yes?  
175. (2.5) 
176  L:  you corn on your feet? 
 
Ordet dyker upp i några rader senare och tillsammans med den svenska motsvarigheten, 

liktorn, och flätar tillsammans fram samtalsämnet, se (2:14): 

 
(2:14) 
178.  H: ((smaskljud)) what’s tha’  liktorn? 
179. (.) 
180.  L:  hmm? 
181. (.) 
182.  H:  is that a liktorn? (.) corn? (0.7) ((?fnissar?)) (1.0) [(x x x)       ] 
 
 --- 
 
187.  L [now you] now you’re believing that I would know exactly what a corn is  
  
 --- 
 
191.  H:  yeah, but (.) I had never had one either (.) but I would know what a liktorn  is ?so?  
 
 --- 
 
199.  L: [(corns      )] 
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Som så många andra exempel från samtal 2, finns även i denna passage en humoristisk 

underton, då corn har dubbla betydelser på engelska (korn och liktorn) och på det viset ger 

upphov till såväl skämt och tvetydigheter, se det tidigare exemplet, (2:13). 

 
Som visats i avsnittet om bekräftelsekontroller, förekommer ordet altitude vid upprepade 

tillfällen. Först och främst förekommer det i det avsnitt som visats tidigare, i samband med 

bekräftelsekontroller (2:8). Efter lite resonemang avslutas diskussionen, genom att Henrik 

(144) summerar hela diskussionen, varpå Lisa kommenterar altituden, se (2:15): 

 
(2:15) 
116.  H: that (.) has -that much effect? (0.6) ööh: altitude? 
117.  (0.8) 
118.  L:  no (1.3) if you’ (0.6) a lot of recipes will have extra I would say high altitude directions ?to (x x) 

tell you how you (should [change)?   (0.5)    ] the recipe.  
119.                   [((bakgrundsljud))] 
120.  H:                 [ne] 
121.  (1.9) ((bakgrundsljud)) (0.5) 
122.  L:  >I don’t remember b’-it< usually says high altitude and then in parenthesis (.) about whatever 
 
 --- 
 
144.  H:  bu’! ((explosivt)) depending on your altitude of course [.hh            ] 
145.  L:                                          [but yeah   ] th- I think they are e: (1.4) 

like (x x) I think they are (miles off zero) (1.2) at least five thousand feet (from?) 
 
Efter denna replik, kommer de in på ett nytt samtalsämne, om fotbollsstadion i Idaho, och 

ordet altitude överges. 

 

En annan ”samtalsämnesmarkör” som präglar detta samtal, är potato,  med flera olika 

böjningar. Det ska nämnas att ordet förekommit redan i en tidigare del av samtalet, som inte 

transkriberats. Lisa verkar dock känna att ämnet lämnats lite hängande i luften. Hon påpekar 

detta för Henrik, och undrar lite fundersamt vad de egentligen började prata om, varpå hon 

utbrister:  

 
(2:16) 
1.  L:  oh, the potato guy! 
2.  H:  (the) potato guy? (0.7) you had been to (.) [Idaho?] 
3   L:                                              [h.hh    ]      
4. (.) 
5.  L:  yeah (0.5) and Idaho: is where they gro:w the potatoes:  
6. (.) 
7.  H:  a:ll of them? [?he he he he?          ] 
8.  L:                        [?yeah, all of them?] (1.0) a:nd (.) apparently t’was one gu:y that o:wned a lot of 

these potatoes: (1.5) and then you know 
 
Sedan återkommer ordet vid ett otal tillfällen i samtalet:  
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(2:17) 
16.  H:  [(x)   ]the building (x x x x) the potato 
17.  L:  he! I saw a potato house (.) comp letely >made out of potatoes< (.) (never mind) 
 
 --- 
  
27.  L:  that’s right [(2.4)] ((harkel)) but I sa:w mm Geoffrey took me told me what he’d think was the 

potato (guys?) house 
28.  (.) ((ljud i bakgrunden)) ((L vänder sig om och tittar ned på golvet)) (1.1) 
 
 ---  
 
40.  H:  but it wasn’t like a hu:ge potato?   
  
 --- 
 
45  H:                     [you live it] like a pumpkin (.) potato. 
 
 --- 
 
70.  H:  (you had) [all those po]tatoes to eat but (>then you<) starve to death anyway. 
71.  L:                   [(x x x)        ]         
72. (1.5) 
73. H:  ? (we live our world through) potatoes? 
74. (.) 
75.  H:  yeah (2.1) there might be a (x of) nutrition from only eating potatoes 
 
 --- 
 
Efter att ha svävat ut från ämnet kring potato, känner Lisa återigen att det är dags att komma 

tillbaka till den röda tråden (83). Hon vill här rättfärdiga introducerandet av the potato guy: 

(2:18) 
83.  L:  the rea[son I talked about] the potato guy 
 
Det framkommer nu att själva yttrandet om denna potato guy, enbart hade varit ämnat som en 

länk till det som hon verkligen ville säga. Bakgrundsinformationen med the potato guy har 

spelat ut sin roll, och potato upprepas följaktligen inte mer i samtalet. 

 

Det finns även i användandet av denna samtalsämnesmarkör återkommande syntaktiska 

konstruktioner. Ett exempel på detta är konstruktionen ”(the) potato guy”, som används i 

såväl rad 1 och 2 som i Lisas återkoppling till varför ämnet överhuvudtaget nämns i rad 83, se  
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Figur F 

Syntaktiska mönster- Samtal 2 - ”the potato guy”  

 (the) potato guy rad 
oh the potato guy 1 
 (the) potato guy 2 
the rea[son I talked 
about] 

the potato guy 83 

Figur F 
 
 

Potato/es/ förekommer också i objektposition, (Figur G), där x=subjekt, y=predikat och 

z=bestämningsord (artikel eller pronomen); samt som del av någon typ av liknelseuttryck  

”like a x potato”(Figur H), där x är något slags bestämmande adjektiv: 

 
Syntaktiska mönster - Samtal 2- ”potatoes”   

x y z potatoes rad 
they gro:w the potatoes  5.   
one gu:y that o:wned a lot of these potatoes  8 
you  had [all those  po]tatoes 70 
Figur G 
 
Syntaktiska mönster- Samtal 2 - ”potato” 

 like a x potato rad 
but it wasn’t like a hu:ge potato? 40 
[you live it] like a pumpkin (.) potato. 45 
Figur H 
 

Analogt med fenomenet med de parallella samtalsämnesmarkörerna conservative och state i 

samtal 1, aktualiseras i samband med potato även ordet house, vilket förekommer ett tiotal 

gånger i samtalet och används av båda talarna. Orden potato och house har, precis som orden 

conservative och state en kohesionsfunktion. Dock har inte dessa ord samma tydliga 

avslutningsfunktion som t.ex. conservative och state har, d.v.s. det är inte samma tydliga 

cirkelkomposition i detta fall. Med exemplen potato och house tydliggörs också ett 

framträdande kännetecken för detta samtal, nämligen repetitionens stora betydelse för att 

skapa humor och ordlekar. Hela dröjsmålet kring avstickaren potato guy utgör ett sådant 

exempel. Förekomsten av tvetydigheter ger upphov till att introducera humor och skratt i 

diskursen, exempelvis genom exemplet med the potato guy’s house, som sedan blir the potato 

house.  
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6. Diskussion 
 

En viss omfattning av repetitioner på lexikal nivå verkar vara nödvändig för att hålla ihop ett 

samtal, och i uppsatsens data fanns flera exempel på ord som höll ihop samtalsämne och 

skapade såväl associationer som humoristiska tvetydigheter. Här ligger fokus på ett 

innehållsmässigt plan; den framväxande diskursen ska hålla ihop, och samtalarna ska skapa 

denna diskurs på ett givande och meningsfullt sätt. En observation i samtalsutdragen är dock 

att det är oväntat få repetitioner av syntaktisk art. Det skulle kunna bero på att samtal 1 är 

ganska monologiskt till sin karaktär och att en i taget pratar, och de andra avbryter bara med 

någon fråga ibland, samt visar medlyssnande med hjälp av olika kortare uppbackningsljud.  I 

samtal 2 är det Lisa som talar mest, medan Henrik mest använder uppbackningar och frågor, 

samt bidrar till att sätta den humoristiska agendan. En annan förklaring skulle kunna vara att 

det inte var så mycket motsättningar, utan deltagarna är relativt överens i båda samtalen. 

Kanske hade meningsskiljaktigheter givit upphov till fler repeterade strukturer än vad 

empatiska och relativt korta uppbackningsljud gör. I samtal 2 där repetitioner används för att 

konstruera ordlekar och leka med tvetydighet, befinner sig oftast dessa lekar på en lexikal 

snarare än en grammatisk nivå och det är ordet, om än i olika konstellationer och böjning, 

som upprepas. Dock ska det tilläggas att orden i dessa utspridda allo-repetitioner förekommer 

i konstruktioner som syntaktiskt sett är snarlika, och på det sättet ger uttryck för ett slags 

”repetition med variation”, där möjliga konstruktioner skapas av de samtalande.  

 

Den övervägande majoriteten av repetitionerna i undersökningen är av kommunikativ art. Det 

gäller såväl funktionen att visa lyssnarskap och engagemang, som att påvisa en egen tolkning 

eller reaktion till det innehållsmässiga budskapet. Det förekommer dock två repetitioner vars 

syfte är att befästa ett ord och på så sätt ”lära sig” det för att använda sig av det i den egna 

produktionen (mentor i samtal 1 och julstjärna i samtal 2). Det ska tilläggas att det i det 

senare fallet är svenska som tillfälligt har blivit målspråket, och att det är på detta språk som 

den infödda inläraren lär sig ett nytt ord. 

 

Vad gäller Longs (1983:137) konstaterande att inföddas ”confirmation checks” är vanligare i 

samtal mellan infödda och inlärare än i samtal med bara infödda, kan inget sådant resonemang 

föras i denna undersökning, då den inte har några kontrollgrupper. Dock kan konstateras att 

denna repetitionsstrategi i detta material inte är begränsat till infödda talare. Även inlärarna 

använder sig av dessa strategier för att få bekräftat om de förstått talaren rätt. Long 
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(1983:138) konstaterar också att allo-repetition är vanligare i samtal mellan infödda och 

inlärare än i samtal med bara infödda, vilket inte heller kan undersökas i detta material. Dock 

kan det också här konstateras att allo-repetitionen används av både infödda och inlärare, och 

således inte är begränsat till den infödde och därmed mer lingvistiskt kompetente 

samtalsdeltagaren. Detta skulle kunna antas reflektera att inlärarnas nivå är, och anses vara, så 

hög att de upplevs som kompetenta samtalsdeltagare. I likhet med Carrolls (2004) slutsats om 

det farliga med att kvantifiera olika samtalsmässiga fenomen, kanske det dessutom är på sin 

plats att noggrannare undersöka vad dessa ”confirmation checks” egentligen uttrycker? Man 

kan ju t.ex. tro att ”confirmation checks” i samtal med inlärare på en mer grundläggande nivå 

oftare befinner sig på ett plan där den har föranletts av en bristande lingvistisk kompetens, 

medan vissa ”confirmation checks” bland mer avancerade inlärare (som i detta fall), oftare 

befinner sig på ett innehållsligt plan. De ”confirmation checks” som görs i dessa samtal beror 

på att man inte tror på det som sägs eller tycker det är orimligt. Detta gäller både för korrekt 

uppfattade uttalanden (Ohio? samt seventy-seven?) och i det fall då samtalaren uppfattat fel 

ord, och genast reagerar (rats?). Som nämndes tidigare, utförs de av såväl infödda som 

inlärare, och ger således inget uttryck för att den infödde har rollen som ansvarig för det 

samtal som skapas.  

 

När det gäller frågan om vem som repeterar vems yttrande och i vilket syfte, finns alltså inga 

entydiga svar att ge, men tesen att det bara är inlärarna som repeterar de infödda som ett slags 

inlärningsstrategi kan dock förkastas. I samtal 2 upprepar t.ex. Lisa två strukturer direkt från 

Henrik för att svara på hans fråga. Henrik å andra sidan använder sig av en ”repetition med 

variation” av Lisas struktur, där han återvinner stora delar av strukturen, som svar på hennes 

fråga, men där han tar sig friheten att byta ut en preposition. I samtal 1 upprepas visserligen 

Jessicas yttranden vid ett antal tillfällen, men Lina upprepar också Davids struktur två gånger, 

med viss variation i tempus och modalitet, och David är ju också en inlärare. Här finner man 

belägg för att statusen som infödd respektive inlärare inte är av någon avsevärd betydelse (jfr. 

resultatet i DiCamilla & Antons (1997) undersökning). Det verkar istället vara interaktionella 

motiv som ligger till grund för deltagarnas användning av repeterade strukturer, samt som 

eventuellt i Linas fall, ett sätt att återanvända något som redan sagts, för att det ligger nära till 

hands och då mindre energi behöver ägnas åt att producera ett nytt yttrande. Det förefaller 

således inte finnas någon direkt koppling till talarnas status som inlärare eller infödd i 

användandet av repetitioner i materialet för denna undersökning. Det förefaller inte heller som 

om repetitionerna, med enstaka undantag, används för att kompensera för någon lingvistisk 
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brist, vilket är resultatet i forskning kring inlärare på en tidigare nivå i sin andra- eller 

främmandespråksutveckling (t.ex. Long, 1983, Knox, 1994).  

 

Det är problematiskt att diskutera inlärning i samband med repetition och det är svårt att 

kunna bevisa vad som verkligen har lärts in och inte. Det enda som går att undersöka är 

egentligen om ordet används igen vid ett senare tillfälle, och det faller således utanför 

undersökningens ramar. Kanske finns det också skäl att revidera synen på kunskap som något 

som alltid kan förmedlas och mätas? Det är i materialet uppenbart att samtalarna besitter 

kommunikativ kompetens – en kompetens som tar sig olika uttryck i olika sammanhang, och 

som utlöses och frammanas av just detta sammanhang (jfr. Anward & Nordberg, 2005:5f). 

Samtalarnas användning av repetitioner är nämligen mycket kontextbunden. I de båda 

samtalen används repetitionerna delvis på olika sätt och med lite olika syften. Repetitionen 

som ett sätt att uttrycka humor finns inte i utdraget från samtal 1, men är däremot en 

genomgående ingrediens i utdraget från samtal 2, medan repeterade strukturer av avlägsen 

karaktär går att finna i samtal 1, men inte i samtal 2. Med detta som bakgrund är det svårt att 

dra några generella slutsatser kring repetitionens form och funktion i samtalen. I jämförelse 

med Tannens (1987, 1989) material framgår också hur flera av hennes samtal använder sig av 

repetitioner, såväl självrepetitioner som allo-repetitioner, betydligt mer frekvent än vad som är 

fallet med materialet i denna studie. Tannen (1987:599ff) själv påpekar just kulturens och 

individens egen påverkan på repetitionens utbredning och typ. Repetitionens form och 

frekvens verkar således vara beroende av hur de som samtalar bygger upp sin diskurs; vad de 

har som syfte och hur deras relation är. Detta påpekas också av Bennett-Kastor (1994a:164) 

som skriver att “repetition and its forms are most assuredly sensitive to discourse genre and to 

values within the community”. 
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7. Konklusion 
 
I likhet med konklusionen i Plejerts (2004) avhandling om reparationsstrategier mellan 

infödda och avancerade inlärare, kan konstateras att språket inte är ett problem som motiverar 

användandet av repetitioner och att rollerna som infödd respektive inlärare inte är av 

betydelse för hur dessa repetitioner uppkommer (vem som repeterar och vem som repeteras). 

Det är snarare de sociala motiven som styr, och attityden till ämnet och berättandet (jfr. t.ex. 

Tannen 1987,1989, Anward, 2005, Plejert 2004). De syntaktiska allo-repetitionerna som 

förekommer består mestadels av attitydmässiga kommentarer och uttryck för engagemang, 

eller för att dra in humor i samtalet. På den lexikala nivån är repetitionerna mer utspridda över 

de olika turerna, och tjänar till att ge upphov till koherens och samtalsprogression, och orden 

uppträder i syntaktiskt snarlika konstruktioner (jfr. Anward, 2005). I likhet med vad Plejert 

(2004:211-212) konstaterar, kan vidare sägas att det verkar som att det, med undantag av 

julstjärna och mentor, inte pågår någon explicit medveten inlärning genom repetitionerna. Att 

samtalarna i undersökningen aktivt ägnar sig åt språkinlärning är således en långsökt tolkning. 

De är alltför upptagna med att konversera, att berätta om minnen, mardrömmar och hemska 

scenarion för att medvetet tänka på inlärning. De är mer intresserade av att utreda 

tvetydigheter, ägna sig åt ordlekar, humoristiska inlägg och retsamma kommentarer än att lära 

sig grammatik och ord. Däremot verkar det som om att det ändå fastnar en del ord, fraser och 

strukturer som återkommer och skapar mening och koherens åt samtalen. Kanske kan det som 

fastnar utgöra en del av de latenta konstruktioner som Pawley & Syder (1983) beskriver? 

Kanske är det också just dessa färdiga konstruktioner som i sin tur förser samtalarna med 

möjligheten att flytta fokus från den rent språkliga produktionen till den kommunikativa 

aktiviteten?  

 

Att samtala på ett kompetent sätt har inte enbart med en renodlad språklig kompetens att göra, 

utan också att tillsammans med andra kunna skapa sammanhang och mening i det samtal som 

växer fram, eller som Knox (1994a:196) uttrycker det: ”Successful conversational 

performance by language learners is not an individual, but an interactive achievement, which 

depends on learner’s ability to engage their conversational partners in cooperative efforts to 

treat their utterances as part of a coherent text.”. Denna kommunikativa kompetens innebär 

alltså att skapa sammanhang och samarbete i samtal, och det verkar vidare som om att denna 

kompetens är ett slags kunskap som blir något mer än summan av dess delar (”input” och 

”output”). Insikten om samtalskompetensens egen status återspeglas, som tidigare nämnts, i 
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gymnasieskolans kursplan i engelska. I denna kommunikativa kompetens utgör användningen 

av repetition ett viktigt verktyg.  

 

Med tanke på att det verkar uppstå något slags språklig kunskap i form av språkliga ”mallar” 

och konstruktioner då samtalare, medvetet eller omedvetet, repeterar varandra, har samtalet 

och dess repetitioner ändå en viss roll för språkinlärningen. Det ska tilläggas att det kanske 

inte alltid är ett modersmålslikt urval som görs, och den optimala inlärningssituationen sker 

väl antagligen med en infödd talare (om inte annat för den kommunikativa flexibilitet som 

dennes lingvistiska kompetens möjliggör). Det finns dock skäl att tro att det även i samtal 

mellan icke-infödda kan uppstå språklig kunskap. Materialet för denna undersökning ger t.ex. 

uttryck för hur även inlärarna repeterar varandra, och på så sätt upprepar konstruktioner och 

ord som de inte nödvändigtvis skulle ha valt på egen hand. Det är inte orimligt att tro att det 

finns en ”stöttningseffekt” hos dessa repetitioner, även mellan inlärare som inte är infödda 

talare av ett språk (jfr. DiCamilla & Anton, 1993). Med andra ord bör även klassrumssamtalet 

på engelsklektionerna, som oftast består av enbart icke- infödda, också ses som en potentiell 

källa till kunskap.  Genom att eleverna ges möjlighet till att samtala i klassrummet kan man 

alltså anta att deras utveckling är dubbel: de tillägnar sig såväl nya uttryck, ord och 

konstruktioner genom olika repetitionsmekanismer (medvetna eller omedvetna) som den mer 

allmänmänskliga kommunikativa kompetensen. 

 

Det är intressant att undersöka hur den kommunikativa kompetensen skiljer sig mellan 

språkinlärare på nybörjarnivå och mer avancerade inlärare av ett språk, då de resultat som 

framkommit här inte indikerar att det skulle vara någon nämnvärd skillnad mellan inlärarna 

och de infödda. Är detta ett utslag av att inlärarnas lingvistiska redskap är så pass utvecklade 

att de kan lägga mer energi på att använda avancerade kommunikativa strategier (jfr. Pawley 

& Syder, 1983), eller är det mer allmänmänskliga färdigheter som ligger bakom avancerade 

inlärares samtalsstrategier?  
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Bilaga 1) Brev till deltagare 
 
 
Are you a native speaker of English? Do you want to take part in a research project? 
 
 
My name is Karolina Hansson, and I am at student at the Teacher’s Training Programme here 
at Linköping University. At the beginning of next year I will start to write my final thesis. In 
this thesis, my purpose is to make a discourse analysis of casual conversations between native 
and (Swedish) non-native speakers of English. There has not been much research in this area 
yet, and therefore there are not much empirical data available, so I need people to take part in 
my study. 
 
WHO? 
I’m looking for groups of 2-3 people with at least one  native speaker of English and one 
Swedish, non-native, speaker of English. The optional third person could be either English 
or Swedish. It is best for the project if this is somebody that you already know, since the focus 
of the study is casual conversation. So, if you spend some time with Swedish friends here in 
Linköping, it would be ideal for the study to bring one (or two) of them. 
 
WHERE and WHEN? 
The meeting will take place at a time and place chosen by you, but since the conversation 
will be recorded on tape and video (for approximately 30 minutes), and I therefore need 
access to the technical equipment, I have a couple of suggestions on days in mind: 
 
Monday 28/11 (any time) 
Wednesday 30/11 (from 4pm and on) 
Friday 2/12 (any time) 
 
However, these times are only suggestions. If you are unable to make it at these times, I’m 
open for other suggestions as well. 
 
The conversation should be as natural as possible, and the ideal would be to record a meeting 
that does not seem too arranged, but could have taken place regardless of this study. It could 
be having a dinner, having a coffee, cooking, working with an assignment/project, or anything 
else that suits your plans. The only requirements are that the environment should not be too 
noisy. 
 
WHAT? 
This study will have a focus on communication in English in natural conversation. It will 
not be any sort of error analysis, but will rather look into the conversational and 
communicative strategies and structures that we use when we speak.  
 
I also need to mention that the material will be used for scientific purposes only and you will 
all be anonymous .   
 
 
So, if you think that this study sounds interesting, please contact me on the following details: 
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Karolina Hansson  
e-mail: karha048@student.liu.se (I check it everyday) 
Telephone number: 013-146510  (I have an answering machine, if I’m unable to 

answer your call) 
Mobile phone number: 0730-221378 (I have voice mail, if I’m unable to answer your call) 
 
 
Looking forward to seeing you / Karolina 
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Bilaga 2) Tillåtelse 
 
Permission 

 

I hereby give my permission that the video/tape recorded conversation conducted 

___________ for a research project at the Department of Language and Culture, Linköping 

University be used for scientific purposes. I take for certain that the recording will only be 

used for scientific purposes in accordance with the ethical rules proposed by HSFR (The 

Swedish Council for Research in the Humanities and Social Sciences) concerning personal 

integrity and anonymity. 

 

 

Signature:__________________________________ 

 

I permit that the above video/tape recorded conversation may be used for short video 

presentations in scientific symposiums, workshops and conferences. 

 

Signature:__________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 


