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Ahlsén, Elisabeth & Schwarz, Anneli

Gester vid ordsökande hos personer med afasi– Spontana och inlärda 

strategier

Studien består av två delar (i) en jämförande översikt över spontan användning av gester hos 

personer med och utan afasi (ii) en studie av inlärning av alternativa uttrycksstrategier (gester och 

andra alternativ till tal) hos två personer med afasi.

Studien ingår i ett projekt som syftar till att studera hur semantik och semiotik hos ord och gester 

hos personer med afasi integreras. 

Några av de hypoteser som undersöks, särskilt i samband med ordfinnandeproblem är 1) att 

substantiv och verb inkodas på olika sätt (mer beroende av syn respective rörelse) och att detta 

syns i typer av ikoniska gester, 2) att ikoniska gester och gester förbundna med egen 

kommunikationsreglering (val och ändring av ord) kan ge information om den semantiska 

talplaneringen, och 3) att gester kan vara till hjälp i ordproduktion.

Resultaten av båda delarna av studien pekar mot intressanta möjligheter att öka användningen av 

informativa gester i spontantal hos personer med afasi.

Allwood, Jens

Lu, Jia

Vad lär man sig under ett första möte?

(What do you learn in a first meeting?)

This paper discusses what you learn during a first meeting. Issues like the following will be 

discussed: Short-term learning versus long-term learning. Is alignment learning? Are only certain 

types of remembered information learning? The talk will be illustrated by empirical material 

consisting of students getting go know each other.
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Amir, Alia

The co-construction and negotiation of micro-level language policy in an 

English as a Second Language Classroom

My PhD dissertation seeks to contribute to our understanding of the peculiarities of second 

language talk. The working title of my PhD thesis is “Co-construction and negotiation of the 

micro-level language policy through language policing”.    The data was videotaped during the 

period 2009 and 2010 for three semesters in grade 8 and 9 of a Swedish school. The main 

research method employed was ethnomethodological Conversation Analysis.

I have been looking at various aspects of “language policing”  in a second language classroom. 

For OFTI, I shall be exploring the various layers of language policing with an 

ethnomethodological conversation analysis. I shall also be looking at previous research focussing 

on the use of L1 in L2 classrooms, and then compare at the practices of a L2 classroom in a 

Swedish school.

Abstracts, OFTI28: LINKÖPING                                                                                                                      3



Bergersen, Ove 

Fra sekvenser til argumentative fraser?

Schegloff i (Dorval 1990) peker på det problematiske med å bruke emne (topic) som analytisk 

redskap:

1. Problemet med å bestemme hva emnet er – selv i en enkelt setning. I en større del av en 

samtale er det enda mer problematisk å lage slike konstruerte merkelapper.

2. Problemet med at deltakerne gradvis driver fra et samtaletema til et annet. Hvor 

begynner eller slutter et emne? Dette forsterker problemet med å formulere et felles emne. 

3. Det er ikke sikkert emnet er den viktigste organiserende enheten i en samtale.

4. Selv om samtaledeltakerne eksplisitt formulerer et emne, så ”gjør”  slike formuleringer 

mye annet arbeid i samtalen også. Slike formuleringer (”doing-topic-talk”) er således ikke 

mer objektive enn forskerens konstruerte formuleringer. 

5. Gjennom å fokusere på emnet risikerer man å miste den lokal interaksjonen og hva 

deltakerne faktisk gjør av syne. Man behandler samtalen som ”talk-about”  i stedet for 

”talk-that-does”. 

Er retorikkens syn på språket som handling (argumentasjon, overbevisning) et alternativ? I mitt 

framlegg vil jeg prøve å beskrive utdrag fra et forskningsintervju som bestående av 

argumentative fraser med utgangspunkt i en forståelse av retorisk argumentasjon. 

Vedlegg: to utdrag fra en samtale
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Broth, Mathias

On Countdowns and Other Verbal Resources for 
Going Live in TV-production

This study considers how a TV-crew resumes live broadcast of a studio interview after having 

broadcast pre-recorded video material in a TV-program. If such transitions from recorded to live 

video feeds are to be flawlessly produced,  a number of participants within the crew need to 

coordinate their actions very carefully. In the professional TV-crew that has been recorded for 

this study, there are routinized methods for accomplishing such a coordination. Two such 

practices are counting down seconds to the end of the clip and describing the last thing that 

happens in a particular pre-recorded video clip. The analysis of eleven countdown sequences 

(taken from a corpus of video recordings of the production work during three different programs 

of the French live interview series Rideau Rouge) show how these methods are very finely fitted 

to the specific contingencies of each going live moment, both as concerns what is happening in 

the control room and just how the clip that the team is about to stop broadcasting actually ends. 

The analysis of this situated use of routinized methods for going live in TV-production also 

prompts a reflection about the relation between chronological and kairotic (”lived”) time, and the 

use of the former in the latter.
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Cekaite, Asta

Word definitions and word meanings in second language teaching: Creating a 
common ground

Learning the vocabulary of a language is  major part of   language   learning. So far, studies on 

second language (L2) acquisition have tended to focus on the product, rather than on processual 

aspects of vocabulary teaching and learning (instruction and meaning negotiation on the micro 

level of social interaction) (cf. Nguyen & Kellog, 2010). The present study explores vocabulary-

related teacher-student interactions (lexical definitions, verbal and nonverbal exemplifications). 

In addition to semantic features, it examines processual, interactional aspects of vocabulary 

instruction, and demonstrates how lexical meanings are negotiated in situated classroom 

interactions. 

Data includes 30 hours of video recordings of Swedish as L2 lessons for 10-12 year old 

children with immigrant backgrounds (collected over the course of one term). The methods 

adopted combine a microanalytic (CA-inspired) approach with language socialization perspective 

(Ochs, 2002; Cekaite, 2007) that conceptualizes learning as a social and situated phenomenon.

Analyses show the multilayered, dialogic character of vocabulary practices. The teachers’ talk 

was recurrently designed as questions – answer sequences including (1) a general definition of 

the lexical meaning; (2) exemplification; (3) recycled definition. General definitions were 

supplemented with exemplifications (descriptions of situational functions, contexts or 

implications) of the unfamiliar items.  To promote the students’ understanding, the teachers 

appealed   to their shared interactional history, and the encyclopaedic world knowledge, and 

solicited the students’ confirmation of understanding and recognition. Such exemplifications 

offered teachers’ perspectives concerning the implicit cultural values and stances connected to the 

new words, and were shaped as something to be aligned with. The students, rather than simply 

internalizing the teachers’ norms and values, engaged in a reciprocal process, negotiating, and 

even resisting teachers’ perspectives. Vocabulary-teaching practices mediated both linguistic 

forms, and culturally appropriate meanings and values, providing affordances for the shaping of 

the lifeworlds and identities of L2 learners. It is thus argued that SLA models need to incorporate 

the situated, interactionally-anchored experiences of learners (cf. Lantolf & Thorne, 2006).
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Clairet, Gwenaelle

Vad händer under pausen?

I den här presentationen vill jag titta närmare på interaktion under en fransklektion vid ett svenskt 

universitet. Mitt exempel kommer från en pilotstudie som består av en lektion med fyra studenter 

och en språkassistent. Jag har, för närvarande, fokuserat på en begränsad del av inspelningen, 

nämligen pausen mellan två mera pedagogiska aktiviteter. Under pausen väljer studenterna att 

stanna i klassrummet och de börjar ställa frågor på franska till assistenten. Det som intresserar 

mig är hur kontexten påverkar interaktionen, hur deltaganderamarna skiftar mellan pausen och en 

lite mer ”klassisk” undervisningssituation.  Detta innebär att jag vill analysera de strategier som 

används dels från studenternas sida, dels från assistentens sida. Hur tar de kontroll över samtalet, 

hur behåller de ordet eller försöker att återta det? Jag vill dessutom titta på hur studenterna 

samarbetar för att skapa betydelse.  I ett senare skede kommer jag att lyfta fram det som händer i 

hela lektionen och fundera på hur pausen integreras in i helheten.
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Ekström, Anna

Beröring, manipulering och taktilitet i lärande och undervisning – Kroppen som instruktiv 

resurs i hantverksundervisning

I denna studie undersöks beröring, fysisk manipulering och taktilitet som en del av den 

sekventiella organiseringen av hantverksundervisning. Slöjd och hantverk är en alltigenom taktil 

och kroppslig aktivitet; att lära sig ett hantverk innebär (bland annat) att lära kroppen att arbeta 

med verktyg och att bearbeta material på specifika sätt. Hur kroppen ska positioneras i relation 

till materialet, vilka rörelser som ska utföras, hur verktygen ska greppas och med vilken kraft 

materialet ska bearbetas är delar i de kroppsliga aspekterna av att lära sig ett hantverk. I en 

undervisningssituation är beröring och taktilitet signifikant på flera olika sätt; studenter och lärare 

iakttar regelbundet varandras hantering av material och verktyg och lärare instruerar ofta 

studenter genom att fysiskt manipulera deras händer och verktyg. Denna typ av undervisning är 

inte bara synlig och observerbar för studenterna utan är ofta också tillgänglig som taktila 

upplevelser. I den här studien undersöks beröring, fysisk manipulering och taktilitet som 

instruktiva resurser i hantverksundervisning: på vilka sätt används taktila resurser i 

hantverksundervisning, vilket arbete gör fysiska manipuleringar i denna typ av aktiviteter och hur 

ser relationen till andra instruktiva resurser så som tal och gester ut? I presentationen ges en 

introduktion till området med hjälp av några kort videosekvenser för att sedan prioritera en 

gemensam diskussion av dessa exempel.
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Eriksson, Ann-Marie

Reading material as a mediating tool in ‘academic writing’ projects

This presentation will use a video clip to discuss how scientific literature play out in a tutorial 

situation where a Master engineering student and her tutor discuss a fairly developed but yet not 

finished version of an academic writing assignment. From a socio-cultural and dialogic 

perspective on learning, this kind of activity is particularly interesting in relation to how the 

participants interactively work out productive ways for how to employ literature, earlier findings 

and arguments in a new context. How is reading material operationalised in a situation where 

students are writing their way into a new field and its genres?

I would like to further explore two sequences from the video clip where ‘reading material’ 

becomes a significant concern in relation to an academic writing assignment within the context of 

Environmental Engineering education. The setting is a tutorial where the participants work 

around a text draft concerning urban infrastructure and sustainability. In this tutorial they engage 

in an activity where they orient to several different but possible ways of using other literature. 

One of their concerns is how other literature shape potential actions in the text which is being 

produced: for example, they orient to how other texts shape possibilities for taking on certain 

points-of-views. Another concern is how the agenda of other texts become visible: for example, 

the participants orient to composing and structuring as rhetorical devices and communicative 

operations. 

The analysis of the data is at a very early stage and the purpose with this presentation is to find 

out whether or not those sequences can be useful instances for a fruitful discussion of what role 

‘referencing’ plays as university students approach the genres of Environmental Engineering by 

writing. 
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Hirsch, Richard

Att beskriva i tal och gest hur det känns att docka med en proteinmolekyl
 

En preliminär analys av relationen mellan tal och gest i en diskussion där studenter i biologisk 

kemi beskriver för varandra och deras handledare vad de upplevde under en haptik laboration i 

protein-ligand dockning. Analysen relaterar tal och gest till argumentationsstrukturen i 

beskrivningarna. Analysen fokuserar särskilt på 1) upprepningar av tal+gest uttryck hos samma 

och olika talare, 2) upprepningar av gester hos samma och olika talare, 3) sekvenser och 

transformationer av gester, 4) ändring av funktion hos en gest samt 5) interaktiv gestikulerande.
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Huhtamäki, Martina	
 	
 	


Prosodi som resurs för att projicera turslut i samtal

Min presentation handlar om prosodins roll i projiceringen av turslut. Det är ett ämne som inte 

har undersökts i någon större utsträckning när det gäller svenska samtal, även om det finns några 

undersökningar som berör ämnet, bl.a. Hansson (2003), Karlsson (2006), Bockgård (2007) och 

Aho (2010). Dessa undersökningar visar att prosodin i turslut i svenska kan skilja sig från till 

exempel den i engelska samtal. 

Jag ska undersöka prosodi i turslut i ett samtal mellan svenskspråkiga talare från 

Helsingforstrakten.  För att få reda på hur en slutprojicerande prosodi kan tänkas se ut har jag 1) 

dels studerat prosodin i slutet av turer som är syntaktiskt möjligt fullbordade och leder till 

turbyte, 2) dels undersökt prosodin i turer som är syntaktiskt möjligt fullbordade men där samma 

talare fortsätter. De drag jag undersöker är slutintonation, fokusbetoning, tempo och ljudstyrka, 

eftersom dessa visat sig bidra till projiceringen av turslut i andra språk.

Mina preliminära resultat tyder på att det finns prosodiska drag som endast förekommer vid 

turslut som leder till turbyte och drag som enbart förekommer vid slutet av fullbordade 

syntaktiska enheter där samma talare fortsätter. Till exempel förekommer såkallad rush-through, 

det vill säga snabbt tal, ofta vid fortsättning. Det finns också indikationer på att intonationen på 

det fokuserade ordet är fallande vid turbyte och stigande-fallande vid fortsättning. Dessutom 

finns det prosodiska drag som kan förekomma i båda fallen.

Materialet är ett 48:10 minuter långt samtal mellan tre personer. För undersökningen använder 

jag metoder från samtalsanalys i kombination med fonetisk analys. Jag gör både en auditiv analys 

och en akustisk analys med hjälp av programmet Praat.

Källor

Aho, Eija (2010) Spontaanin puheen prosodinen jaksottelu. Doktorsavhandling i allmän språkvetenskap vid 

Helsingfors universitet. PIC Monographs.

Bockgård (2007)  Syntax och prosodi vid turbytesplatser. Till beskrivningen av svenskans turtagning. I: Engdahl & 

Londen (red.) Interaktion och kontext. Nio studier av svenska samtal. Studentlitteratur. S. 139–183.

Hansson, Petra (2003) Prosodic Phrasing in Spontaneous Swedish. Travaux de l’institut de linguistique de Lund 43.

Karlsson, Susanna (2006) Positioneringsfraser i interaktion. Syntax, prosodi och funkton. Göteborgsstudier i nordisk 

språkvetenskap 5. Göteborg: Göteborgs universitet. 
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Junefelt, Karin
Synapser, dialog, utveckling och lärande

Synapsernas betydelse för dialog, utveckling och lärande samt dialogens betydelse för 

synapsernas utveckling har påvisats inom medicinsk forskning. Samspelet mellan biologiska och 

sociokulturella faktorer har därmed satts på sin spets, vilket skulle kunna leda till en revision av 

tidigare hypoteser om språk - och kognitionsutveckling. 

I mitt föredrag kommer jag att – med utgångspunkt i neurobiologisk forskning – ställa en rad 

frågor i syfte att öppna upp en dialog mellan medicinsk och humanistisk forskning.

Keevallik, Leelo

”Nej!” 

 

Ordet ”nej”  tros vara prototypisk i svarsposition efter underställande frågor. Andra användningar 

som ”nä, nu måste jag jobba”  brukar förklaras utifrån denna funktion. I mitt föredrag utgår jag 

istället från ansikte-mot-ansikte användningen av ”nej!”  för att avbryta en handling. Något som 

man skriker när ett barn springer efter bollen mot en trafikerad gata. Eller som en danslärare 

säger när eleverna gör fel. Jag kommer att visa hur ett antal samtalsmönster hos estniska ”nej” 

snarare hänger ihop med denna ”nej”  som orienterar sig mot handlingar av olika modaliteter, inte 

bara samtalssekvenser. Den visar att ett tidigare bidrag var felaktig, bristfällig eller helt enkelt 

inte relevant och därför behövs en ny vändning i samtal
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Landqvist, Håkan

Hur barn skriver sig till läsning - preliminära tankar om ett kommande projekt

Inom det s.k. TaLLySk-projektet vill vi undersöka en pedagogisk modell för läs- och 

skrivundervisning som kallas ”Att skriva sig till läsning”. I en pilotstudie kommer  vi att spela in 

några ordinarie lektioner där ett eller flera elevpar (åk 1) samspelar med varandra och med en 

dator och där uppgiften är att eleverna ska producera en egen text. Då studien är i sin linda önskar 

jag främst diskutera möjliga forskningsfrågor rörande hur man kan studera elevernas lärande i 

denna situation,utifrån deras interaktion såväl med varandra som med datorn.

Abstracts, OFTI28: LINKÖPING                                                                                                                      13



Lindholm, Camilla & Lindström, Jan

Fristående konditionalsatser vid interaktion

I den här presentationen koncentrerar vi oss på fristående konditionalsatser, deras syntaktiska och 

funktionella variationer i autentiskt samtalsspråk. Med fristående konditionalsatser avser vi den 

yttrandetyp som återfinns på rad 3 i följande utdrag:

01 A:	
 hö:rdu du:: vet du Beda¿

02 B:	
 mm?=

03 A:	
 att om du skulle sitta dä:r.

04	
 de e bättre st[olar där¿

05 B:	
                      [a:h (.) jaså::

I dessa syntaktiska utformningar verkar man underförstå en konsekvenssats, t.ex. Om du skulle 

sitta där, så skulle du ha det bekvämare. Interaktionellt fungerar yttranden med denna satstyp 

som fullvärdiga handlingar och de är också designade (t.ex. prosodiskt) som fullbordade enheter. 

Man behöver med andra ord inte anta att ett huvudsatselement skulle saknas eller vara projicerat. 

Trots att yttrandetypen inte är ovanlig i talspråket har den inte noterats i den svenska 

grammatikforskningen. SAG (4:765, 770) beskriver fristående om-satstyper som fungerar 

expressivt (Har du saknat mig? – Om jag har!), desiderativt (Om bara ambulansen ville komma 

nu.) eller suppositivt (Tänk om någon hade sett mig den gången.), men inte den konditionala typ 

som vi tar upp här.

Vi vill främst diskutera den interaktionella och funktionella motiveringen av fristående 

konditionalsatser. I våra preliminära analyser har vi kunnat identifiera sådana funktioner som 

begäran (som i utdraget ovan), uppskattning, topikorientering och metakommentar. I vissa 

verksamhetskontexter kommer dessa funktionella potentialer synnerligen ofta i användning, t.ex. 

i medicinsk interaktion, och vi kommer att dryfta möjliga orsaker till detta. 

I det material som vi excerperat ingår svenska samtalskorpusar från Sverige och Finland 

innehållande olika typer av interaktion, såväl vardagliga som institutionella samtal.
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Londen, Anne-Marie

jag vet inte

Om uttrycket jag vet inte som diskursmarkör i samtalsinteraktion

I sin bok ”Tur och ordning. Introduktion till svensk samtalsgrammatik”  (2008) ger Jan Lindström 

följande definition på termen diskursmarkör: ”ett led som reglerar interaktionen och modifierar 

de handlingar som talarna utför i interaktionen”  (s. 281). Diskurspartiklar betecknas av 

Lindström som primära diskursmarkörer och de utgör en stor och heterogen grupp. Sekundära 

diskursmarkörer är vissa ord tillhörande olika ordklasser (expressiver, konjunktioner, adverb, 

verb och pronomen) som även kan ha funktionen att reglera interaktionen och modifiera 

yttranden. Inom den här kategorin urskiljer Lindström en grupp som han kallar utvidgade 

diskursmarkörer. Hit hör helt eller delvis lexikaliserade flerordsfraser, t.ex. uttrycken vad heter 

det, om man säger så och jag vet inte.

   I mitt föredrag diskuterar jag några exempel på användningen av den fasta frasen jag vet inte i 

svenskt samtalsspråk. Frasen uppträder i olika positioner i turen och kontextualiserar yttrandet på 

olika sätt. Ford & Thompson (1996:169-170) betecknar det motsvarande engelska uttrycket I 

don’t know som talares ”claim of lack of knowledge”.

   Materialet har hämtats från olika samtalskorpusar, bl.a. kärnkorpusen inom projektet 

Samtalsspråkets grammatik. Speciellt har jag studerat sådana (delar av) samtal där deltagarna är 

involverade i resonerande och evaluerande samtalsaktiviteter.

Litteratur

Lindström, Jan (2008). Tur och ordning. Introduktion till svensk samtalsgrammatik.

   Norstedts akademiska förlag.

Ford, Cecilia E. & Thompson, Sandra A. (1996). Interactional units in conversation:

   syntactic, intonational and pragmatic resources for the management of turns. I 

   Ochs, Elinor m.fl. (red.) Interaction and grammar. Cambridge, Cambridge

   University Press, s. 134-184.
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Majlesi, Ali Reza

Repeated Repetition; What is done by repetition in second language 

interaction

This is a study of ‘repetition’ in SLA classrooms. The study is a work in progress on interaction 

between SLA teacher and her students who are learning Swedish as a second language. I have 

gathered more than 15 hours recordings of classroom activities. I focus specially on the repetition 

of linguistic forms in interaction and what is it that is getting done by ‘repeated repetition’. 

In the midst of their activities, I have observed that participants in interaction use whole or partial 

repetitions of an utterance to accomplish a certain communicative action. Although the 

repetitions are differently managed, I have found a similar action done by different types of 

repetitions.   

 Among my collections, I will thoroughly examine one case and demonstrate how hearably and 

visibly repetitions among other actions do alter or maintain the focus of participants’ attention in 

the participatory framework,  and change or maintain the frame via repeating the form in focus.
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Martin, Cathrin

Tactility as a resource in instruction. 

Building joint understanding in physiotherapist-patient interaction. 

Tactility has, within research in interaction and more specifically in relation to learning and 

instruction, had a limited focus. The presentation centers around simultaneous talk, touch and re-

enactments while exploring the construction of perceiving and understanding in physiotherapist-

patient interaction. In coordinated action, a shared way of seeing and feeling the learning object 

is achieved. The data material consists of longitudinal video recordings made in physiotherapist-

patient encounters. The analysis demonstrates how touch and tactile resources form an important 

element in the sequential organization of interactions where the patient is learning how to 

coordinate correct muscles at the back of the shoulder in order to restore normal movement. 

Instruction is complicated by the limited visibility and perceptual availability of the body part in 

focus. Tactile elements are part of referential actions such as constructing the ”here”  through 

pointing to a precise spot on the body as well as tracing the outline of an anatomic structure 

which is to be located, identified and recognized by the patient. In corrective sequences 

reenactments serve to contrast incorrect performance with the correct one. Features such as 

decomposition, highlighting and visualization of the kinetics at the back are displayed through 

the transformation of semiotic resources and modalities into iconic gestures that are placed within 

the patient’s visual field. The findings provide insight into how embodied practices in clinical 

instruction scaffold and facilitate patients’ learning and understanding. 
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Melander, Helen 

Learning as situated cognition in change

In my presentation I will talk about and attempt to demonstrate a way of analytically approaching 

and describing learning as situated cognition in change. The presentation is based on work 

conducted in my dissertation Trajectories of Learning. Embodied Action in Change. Relying on 

an understanding of cognition as socially distributed I will use the learning of ‘situation 

awareness’ within the context of pilot training as an example. 

The empirical material consists of video recordings of flight lessons at an aviation academy. 

Three students were followed and recorded during a series of briefing sessions, flight lessons and 

debriefing sessions. The studied task concerns ‘situation awareness’ in a maneuver called 

recoveries from unusual attitudes.

‘Situation awareness’ is a concept that is used in aviation to describe pilots’ cognitive 

ability to analyze each passing moment-in-time so as to provide ground for informed decisions 

about next actions. In contrast to previous research I view ‘situation awareness’ as an 

interactional on-going accomplishment. I argue that through using participants’ methods of 

establishing a shared understanding it is possible to establish trajectories of learning.

The results show that in the moment-to-moment constitution of ‘situation awareness’ the 

participants rely both on information provided from the instruments, and on how it should “feel” 

when doing the recovery from the unusual attitude. Further, the results show how there are 

micro-longitudinal changes in the student’s performance of the maneuver – both within the same 

flight lesson and over the course of the three lessons. These changes are socially established and 

upheld, in interaction between the student, the teacher and the airplane controls and instruments.
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Mertzlufft, Christine

The on-line emergence of German and Swedish dass/att-clauses

This paper deals with the use of att ‘that’-clauses in Swedish and dass ‘that’-clauses in German 

in contexts where the relationship between the governing element att or dass and the complement 

clause is loose, vague or absent. 

The aim is to discuss the emergence of loosely integrated or non-integrated att- and dass-clauses 

in authentic conversations from a cross-linguistic perspective: what similarities and differences 

can be found between the two structurally and genetically closely related languages Swedish and 

German? What is the function of the clauses in their communicative contexts? What do the 

clauses contribute to in the situation? How do they relate to the preceding and following 

discourse? What possible syntactic linking element can be found in the preceding discourse? As 

we will show, a continuum of varying degrees of dependency to a preceding element can be 

found, which is in concordance with, for example, the findings of Laury & Seppänen (2009) on 

että ‘that’ in Finnish. 

Literature

Anward, Jan, 2004. ’att’. Språk och stil 13, 65–85.

Auer, Peter, 2009. On-line syntax: Thoughts on the temporality of spoken language. Language Sciences 31, 1–13.
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Nigel Musk

 Negotiating the task in an Internet quiz: a multimodal analysis of a second 

language classroom 

A social turn in SLA (second language acquisition) research has occasioned the increasing 

interest in social interaction as “the most basic site of organized activity where learning can take 

place”  (Mondada & Pekarek Doehler 2004: 502). Although learning has not been a central issue 

within Conversation Analysis, there are a growing number of studies using CA-for-SLA to 

analyse the microinteraction of the second language (L2) classroom (e.g. Seedhouse 2004, 

Hellermann 2008, Markee 2008). 

Seedhouse (2004: 93) distinguishes between the task-as-workplan and the task-in-process, i.e. the 

intended pedagogy and the actual pedagogy, in order to highlight the significance of “the 

intervening level of interactional organisation”  of the L2 classroom. Part of transforming the 

task-as-workplan into the task-in-process involves negotiating what the task is in the first place. 

By using video-recorded data of an Internet quiz conducted in year 8 of a Swedish L2 classroom 

(here, a computer lab), this paper tracks in detail how negotiating the task is an embodied, 

distributed and emergent process, whereby both teacher and pupils are active agents who draw on 

the affordances offered by artefacts in the physical environment, such as the computer. 
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Näslund, Shirley

              Verbala och taktila animeringar efter förlossningsögonblicket

Detta föredrag kommer att behandla ett fenomen som inte har någon fastslagen beteckning. Man 

kan kalla det för animering, röstgestaltning eller buktalande. Det innebär att man inför en andra 

person gestaltar en tredje persons röst i den tredje personens närvaro. Det sker i synnerhet när den 

tredje personen inte har förmågan att verbalisera sina yttranden. Därför är det framför allt djur 

och spädbarn som animeras. Som Deborah Tannen har uppmärksammat, kan animeringar både 

fungera som resurser för identitetsskapande interaktion och som resurser för att undvika 

konflikter, inte minst genom deras förmåga att förändra samtalsramen (Tannen 2001, 2004).  Jag 

kommer att visa hur dessa funktioner också är närvarande i animeringar direkt efter 

förlossningsögonblicket.  Samtidigt vill jag peka på att animeringar i förlossningssituationen 

också kan ha helt andra funktioner. Vidare vill jag hävda att företeelsen inte bara omfattar verbal 

kommunikation, utan även taktil. Taktila animeringar torde vara ett outforskat fält och jag ämnar 

ge prov på dem och förklara vilka specifika funktioner de kan ha efter förlossningsögonblicket.  
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Pekarek Doehler, Simona

Competence-in-action: rethinking (second) language competence form a 

conversation-analytic perspective

Bringing to bear new empirical insights and methodological tools onto the field of second 

language acquisition (SLA), conversation analytic studies on SLA have challenged some of the 

core concepts of SLA research. While the mentalistic stance – according to which learning 

resides in the lone mind of the individual – has been the point of critique most prominently 

brought forward by Firth & Wagner (1997 ; 2007), an understanding of language as a more or 

less context-independent system deposited in the individual mind has been undermined in other 

work (Hall et al., 2006; Hellerman, 2006; Mondada & Pekarek Doehler, 2004; Pekarek Doehler, 

2010; Mori & Hayashi, 2006, etc.). These developments stress both the situated nature of 

cognition and the praxeological nature of language.

In this paper I discuss how these developments can be brought to bear on the notion of language 

competence. Arguing against understandings of language competence as internal, 

decontextualized and autonomous, the paper proposes a reconceptualization of competence as 

rooted in action – a competence-in-action –, and therefore as socially situated, collaboratively 

established and inextricably linked to other social abilities. Based on analyses of French second 

language interactions in institutional and non-institutional settings, the paper first develops 

empirical arguments that corroborate such an understanding. It then shows how this 

understanding is related to current thinking in other fields (such as ethnomethodology, 

interactional linguistics or developmental anthropology). The paper concludes by addressing the 

methodological challenges involved in analyzing competence-in-action and its development.

Short summary

The paper presents an empirically based reconceptualization of language competence as rooted in 

action, and hence as socially situated, collaboratively established and inextricably linked to other 

abilities. It discusses how this notion relates to current critical thinking about language and 

cognition and addresses some methodological implications for its study. 
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Persson-Thunqvist, Daniel

”Now it’s not school, it’s for real”: Negotiated participation in media 

vocational training 

This session deals with interaction and participation in school-based media vocational education, 

so called “media production projects.”  In such projects, students and teachers take on vocational 

roles of journalists, reporters, radio producers, interactive art designers, and work on collective 

productions for real audiences. The session reports some findings from two ethnographically 

informed case-studies. The analysis highlights ways in which the teachers strived to foster the 

students’ participation and learning during collective production and team work, simultaneously 

as the students protected other modes of engagement. The projects involved dynamic tensions 

between the processes of enculturation and individuation, and between schooling and work life, 

that were visible through continuous “negotiated participation”. Theoretically, I argue for the 

fruitfulness of including the concept of negotiated participation in approaches to teaching and 

learning.    

Risberg, Jonas

Kollegiala praktiker

Allt fler människor arbetar i kommunikativa praktiker och antalet studier av arbetsrelaterade 

samtal är också stort. Det kollegiala kommunikativa arbete som föregår de institutionella 

produkterna och som sker utanför ramen för organiserade möten är dock inte ofta representerade. 

Med fokus på dessa situationer har jag följt journalisters arbete på en radiostation. 

Ett redaktionellt arbete kan beskrivas relativt oproblematisk som sekvenser av individuella 

prestationer mot ett organisatoriskt mål - publikationen. Utifrån analyser av interaktion av det 

kollegiala arbetet träder dock en kompletterande bild fram. Redaktionellt arbete innebär också ett 

slags motsatsförhållande mellan de egna arbetsuppgifterna och kollegornas arbetsuppgifter. 

Frågan hur dessa prioriteras har ofta ett interaktivt svar vilket i sin tur bidrar till karaktären av en 

kollegial praktik. 

Sessionen tar utgångspunkt i ett relativt nyinspelat videomaterial och framställs i sammanhanget 

inte bara ur ett interaktionsperspektiv utan också för reflektioner om dess potentiella lärande-

perspektiv.
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Rusk, Fredrik; Hummelstedt, Ida; Pörn, Michaela; Sahlström, Fritjof & 

Slotte-Lüttge, Anna

Lärandetillfällen i barns vardag - initiala erfarenheter av en jämförande 

studie

Studien presenterar initiala erfarenheter och resultat av en jämförande studie om lärandetillfällen 

i barns vardag. Analysen innefattar fyra barn vars lärandetillfällen under en hel dag jämförs. 

Lärandetillfällen har definierats som situationer där det finns topikaliserad epistemisk 

positionering och explicit orientering mot kunskapsasymmetrier. Studien har kartlagt vid vilka 

situationer under barnens vardag som lärandetillfällen förekommer: i skolan, på fritis och 

hemma. För att få syn på detta har vi spelat in allt barnen gör under en dag: hemma morgon, 

klassrum, rast, lunch, förflyttning i skolan, lunch i skolan, fritis, hemma kväll och hobbyn. De 

preliminära resultaten av jämförelsen mellan två av barnen visar att det finns stora skillnader i 

fråga om mängden lärandetillfällen i barnens vardag. För det ena barnets del återfinns 

lärandetillfällen främst i skolan under lektionerna, medan det inte finns många lärandetillfällen 

som sker i hemmet. För det andra barnet återfinns lärandetillfällen däremot främst i hemmet i 

interaktion med föräldrarna, ofta vid matbordet, men inte i skolan. De initiala analyserna tyder 

även på en skillnad mellan hur lärandetillfällen görs, beroende på om det handlar om barn–barn 

eller barn–vuxen interaktion. Vid barn-barn lärandetillfällen verkar det främst handla om att ha 

rätt och att komma med ett slutgiltigt svar. Under barn–vuxen lärandetillfällena orienterar 

deltagarna sig emot att diskutera ett problem eller en fråga och förhandla om det. Resultaten i 

studien är inte omfattande, men kan användas för en diskussion både om förståelsen av vad som 

kan betraktas som ett lärandetillfälle, och om det sätt att jämföra barns lärande som studien 

prövar. 
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Rydeman, Bitte 

Lärande och samtalshjälpmedel

Den som har omfattande talsvårigheter kan i många fall vara hjälpt av ett samtalshjälpmedel eller 

någon annan form av Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK). I mitt 

avhandlingsarbete (Rydeman, 2010) samarbetade jag med fyra unga vuxna som på grund av 

cerebral pares använde talande samtalshjälpmedel. Tre av dem använde ett taxonomiskt ordnat 

system med Bliss-tecken; den fjärde deltagaren skrev bokstav för bokstav vad han ville säga. Alla 

fyra fick prova ett system med färdiga fraser som komplement till sina befintliga hjälpmedel, dels 

fraser inriktade på aktiviteten ”handla i affär”, dels allmänna socialt inriktade fraser och uttryck, 

huvudsakligen inriktade på återkoppling och samtalsreglering. En grupp personer utan 

talsvårigheter fick också prova samma system med färdiga fraser.

I mitt föredrag vill jag visa några exempel på vad som utmärkte de samtal där talande hjälpmedel 

användes och relatera det till annan forskning (Clarke & Kirton, 2003; Clarke & Wilkinson, 

2008). Jag vill också jämföra vilka kommunikativa akter som användes av de olika grupperna 

deltagare (de som aldrig kunnat tala resp. de utan talsvårigheter). Utifrån detta vill jag diskutera 

olika aspekter på lärande:

Vad lär vi barn om hur de ska uttrycka sig språkligt när de får hjälpmedel som är mer inriktade på 

meningsbyggnad och informationsöverföring än på socialt samspel?

Vilken nytta kan vi ha av teorier om hur människor tillägnar sig artefakter (Rabardel & 

Bourmand, 2003; Rabardel & Waern, 2003) i arbetet med samtalshjälpmedel?

Clarke, M., & Kirton, A. (2003). Patterns of interaction between children with physical disabilities using 

augmentative and alternative communication systems and their peers. Child Language Teaching and Therapy, 19(2), 

135 -151.

Clarke, M, & Wilkinson, R. (2008). Interaction between children with cerebral palsy and their peers 2: 

Understanding VOCA-mediated turns. Augmentative and Alternative Communication, 24(1), 3-15.

Rabardel, P., & Bourmand, G. (2003). From computer to instrument system: a developmental pespective. Interacting 

with Computers 15(5), 665-691.

Rabardel, P., & Waern, Y. (2003). From artefact to instrument. Interacting with Computers 15, 641-645.

Rydeman, B. (2010). The Growth of Phrases. User-centred Design for Activity-based Voice Output Communication 

Aids. Gothenburg Monographs in Linguistics 42. University of Gothenburg, Gothenburg.
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Sahlström, Fritjof 

Samtalsanalys och lärande?

Några reflektioner kring ett fält i snabb utveckling

Den sociala vändningen inom lärandeforskningen har bland många andra saker också lett till ett 

ökande samtalsanalytiskt intresse för studier av lärande. Från att i stort sett ha saknat ett 

longitudinellt intresse har samtalsforskare under de senaste åren kommit att intressera sig för 

utvecklings- och förändringsprocesser, på ett sätt som går långt  utöver det i tidsomfattning mer 

begränsade intresse som samtalsanalysen historiskt haft. De samtalsanalytiska lärandestudierna 

har redan nu nått många betydelsefulla resultat. Samtidigt har det  intensiva utvecklingsarbetet 

också synliggjort konceptuella problem och utmaningar, där olika ställningstaganden får olika 

konsekvenser både för samtalsanalysen och för lärandeforskningen. I föredraget kommer jag att 

presentera några av dessa problem och utmaningar, och diskutera möjliga lösningar, samt de 

konsekvenser de får, för samtalsanalytisk forskning om lärande.
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Samuelsson, Christina

Begäran om förtydligande i interaktion med barn med cochleaimplantat

Tidigare studier av interaktion med barn med cochleaimplantat (CI) har visat att dessa barn bland 
annat använder stor del av sin samtalstid till reparation av missförstånd (Tye-Murray, 2003). I en 
studie av äldre barn och ungdomar med CI (Ibertsson, Hansson, Mäki-Torkko, Willstedt-
Svensson & Sahlén, 2008), undersöktes interaktionsförmågan i uppgiftsinriktade samtal. 
Resultaten visade att barnen/ungdomarna med CI gjorde fler begäranden av förtydligande än 
hörande samtalspartners. Det förelåg även skillnader i vilken typ av begäranden som förekom i 
de olika grupperna. Utifrån antaganden om att barn med CI har svårigheter både med att göra 
specifika begäranden om förtydligande och med att ge effektiva förtydliganden när det har 
begärts av samtalspartnern, har interventionsprogram utformats som fokuserar på att lära dem 
effektiva reparationsstrategier.

Den aktuella presentationen fokuserar på begäranden av förtydligande i interaktioner mellan barn 
med CI i åldrarna 3:6-6:3 år och jämnåriga lekkamrater. Både barnen med CI och deras 
interaktionspartners gör olika former av begäranden av förtydligande som får olika former av 
respons. Vissa lämnas också helt utan respons. Även jämförelser med interaktion som involverar 
normalhörande barn med språkstörning görs, där begäranden om förtydligande förefaller 
betydligt mera sällsynt. Möjligheterna att utforma interventionsprogram som fokuserar på 
reparationsstrategier diskuteras. 
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Saldert, Charlotta

Communicative interaction in neurogenic speech and language disorders

There are large groups of brain damaged individuals whose ability  to participate in social life are 

affected by communication disorders. Problems with word fluency, articulation and 

comprehension have a negative impact on the ability  to take active part in conversation. Research 

has shown that training of the conversation partners is a promising way to improve the conditions 

for the brain damaged individual to participate in social life, but there is a need for more 

knowledge about the effect of different communication disorders on conversational interaction in 

and further assessments of the specific training programs used. The aim of the present project is 

to 1) explore in depth the impact on communication of different disorders, caused by for 

example, stroke, Parkinson’s disease, and Huntington’s disease and 2) explore significant others’ 

experience of change in communication with persons with acquired communication disorders; 3) 

evaluate the effects of a training program that helps the conversation partner to develop strategies 

to support the conversation. Conversational interaction in dyads consisting of a brain damaged 

individual and a significant other, or staff at a nursing home, will be video recorded several times 

during different phases of the project. Measures of quantitative aspects of the interaction will be 

used as well results of qualitative analysis of conversation. Cognitive and attitudinal variables in 

the conversation partners that might have impact on the ability to adjust to the needs of persons 

with communication disorders will also be mapped out. Results will be analysed on both group- 

and individual levels. The results of this project will increase our understanding of the impact of 

communication disorders on conversation and underlie the development of relevant  intervention 

and support for brain damaged individuals and their conversation partners.
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Schwarz, Anneli

Understödjande kommunikation för personer med afasi i akutskedet

I samband med en stroke är en förvärvad språkstörning en konsekvens som plötsligt ger 

svårigheter att uttrycka sig språkligt i tal/skrift samt en nedsatt förmåga att ta emot information. 

Denna förändring påverkar den enskilde personen, men också anhöriga samt den personal som 

finns runt den nyinsjuknade. Undersökningar har visat på att personer med afasi får information 

om färre saker samt under kortare tid under slutenvårdstiden. Majoriteten av de studier som görs 

kring språkligt stöd för personer med afasi riktar sig till personer i det kroniska skedet och 

därigenom känner vi till mindre om möjligheten att ta emot olika typer av ”språkligt stöd”  i ett 

tidigt skede. En form av stöd är det som kallas Supported Conversation  (SCA) där man 

engagerar både en samtalspartner samt personen med afasi. Detta har i första hand riktat sig till 

personer i den kroniska fasen. Jag är intresserad av om SCA kan vara ett användbart stöd redan i 

akutskedet för personer med afasi men även som stöd för anhöriga samt personal. Vilken form av 

data kan vara lämpligt att samla in och hur kan den analyseras är frågor som jag skulle vilja 

diskutera.
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Sheikhi, Karin

Hur beskriver man språkutveckling i vägledningssamtal med andraspråksanvändare?

I föredraget presenteras ett pågående avhandlingsarbete inom svenska som andraspråk. Studiens 

övergripande syfte är att belysa vuxnas andraspråksanvändning i tal. Huvudfrågan rör hur fyra 

andraspråksanvändare tillsammans med en studie- och yrkesvägledare skapar gemensam 

förståelse och hur missförstånd hanteras i ett vägledningssamtal. Samtalen är inspelade under två 

år. Frågan om förståelseproblematik ställs i ett utvecklingsperspektiv genom att 

interaktionsarbetet kring liknande och återkommande samtalsämnen jämförs över tid. Förståelse 

ses som ett gemensamt konstruerat fenomen och såväl andra- som förstaspråkstalarens språkbruk 

studeras. Vid presentationen diskuteras två videoinspelade samtalsutdrag.

Analysen tar sin utgångspunkt i interaktionell sociolingvistik. Ett centralt begrepp är 

contextualisation cue (Gumperz 1982), kontextualiseringssignal, som sammanfattar alla de olika 

slag av språklig och kontextuell information som krävs för att ett yttrande ska tolkas på samma 

sätt som talaren avsett: ”… constellations of surface features of message form that are the means 

by which speakers signal and listeners interpret what the activity is, how semantic content is to be 

understood and how each sentence relates to what precedes or follows.” (Gumperz 1982: 131) 

Kontextualiseringssignaler handlar alltså om vilken möjlig kontext som det sagda ska tolkas i.

Avhandlingsarbetet har kommit halvvägs och ännu finns inga resultat. Syftet med presentationen 

är i stället att diskutera möjliga sätt att operationalisera och/eller beskriva den utveckling som 

tycks ske mellan de två samtalstillfällena. Frågor som kan ställas till materialet är: Ligger 

utvecklingen i interaktionen mellan deltagarna, eller ska den sökas hos andraspråkstalaren? 

Vilken relation finns mellan samtalsämne och språkfärdighet? Finns spår av lärande mellan 

samtalen? Kan kontextualiseringssignaler studeras i ett utvecklingsperspektiv?
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Svennevig, Jan

og jeg bare hallo liksom

Diskursmarkøren hallo i samtale

Dette innlegget presenterer de ulike pragmatiske funksjonene til diskursmarkøren hallo i et norsk 

samtalemateriale. En funksjon er å påtale feil hos samtalepartneren. Diskursmarkøren brukes da 

som respons på en ytring som kvalifiseres som upassende, feilaktig, illegitim eller liknende. En 

annen funksjon er å gi en negativ evaluering av en handling eller ytring, enten i den nærværende 

situasjonen eller i en rapportert hendelse. Den tredje funksjonen utgjør ikke en responsiv, men i 

stedet en projiserende bruk av markøren. Den brukes da som en annonseringsmarkør, det vil si en 

innledning til en vurdering eller opplysning av spesiell viktighet. Det argumenteres for at 

funksjonene utgjør en konvensjonalisering av typiske implikaturer knyttet til det å påkalle noens 

oppmerksomhet (som er kjernebetydningen av ordet hallo). En undersøkelse av utbredelsen av 

markøren viser at den er assosiert med ungdommers språkbruk, og at de ulike bruksmåtene er 

knyttet til visse overordnede kommunikative aktiviteter.
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Yassin, Daroon och Lundström, Fredrik

Att konstruera framtida kompetenser i ett responssamtal i grundskolan

Vår studie bygger på inspelningar av en aktivitet som kallas ’responssamtal’ av deltagarna. Dessa 

är lärarledda och genomförs för första gången för elevernas del, under 

skrivundervisningslektioner i årskurs tre (eleverna är 9-10 år gamla och utgör en grupp om 25 

stycken). Målet med samtalen är enligt läraren att utveckla de elevproducerade texter som ligger 

till underlag för responssamtalen. Vår studie visar emellertid att yttranden under dessa samtal 

huvudsakligen är orienterade mot tidigare tal i det närmast föregående.  Som en konsekvens av 

detta blir enskilda texter som ligger till grund för samtalet relativt frånvarande i interaktionens 

lokala kontext. De deltagarstrukturer som etableras i samtalen bidrar också till detta. Vi vill hävda 

att aktiviteten huvudsakligen fungerar som ett medel för att lära eleverna delta i en aktivitet där 

responsgivande- och tagande är i fokus; den faktiska responsen på de enskilda texterna hamnar 

alltså i skymundan. Aktiviteten kan däremot ses ha en longitudinell aspekt, då den bidrar till att 

introducera eleverna till en ny praktik – responsgivande (Lave & Wenger, 1991). Som en central 

del i detta ingår att fostra beteende och utveckla nödvändiga kompetenser så att eleverna skall 

kunna delta. Løkensgard Hoel (1995) menar att mycket tid och arbete behövs för att utveckla en 

grupp elever till goda responsgivare. Våra data visar också hur några teman i responspraktiken 

konstrueras.

Lave, J. & Wenger E. 1991, Situated Learning. Legitimate Peripheral Participation. Cambridge: Cambridge 

University Press.

Løkensgard Hoel, T. 1995, Elevsamtaler om skriving i vidaregåande skole. Responsgrupper i teori og praksis. Diss. 

University of Trondheim
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Wretlund, Carina

Dom som hade bra betyg behandlade dom som typ kungligheter,
vi andra typ sket dom i

I min undersökning fokuseras samtal mellan elever på det individuella programmet på gymnasiet 
och deras mentorer eller studie och yrkesvägledare (SYV). Ingen av de deltagande eleverna har 
ett fullständigt betyg från grundskolan. I arbetet med att hjälpa och stötta eleven i arbetet med att 
få ett fullständigt grundskolebetyg är och har samtalet varit ett av de viktigaste verktygen. I 
skolan förekommer olika former av samtal, t.ex. utvecklingssamtal, elevvårdssamtal och 
mentorssamtal som alla genomförs regelbundet, men det förekommer också mer vardagliga 
samtal som uppstår i korridorer, vid lunchbordet och på raster . Genom dessa samtal skapas en 
gemensam tolkning av den aktuella situationen och de möjliga lösningar de samtalande kan enas 
kring. Samtal om personliga upplevelser i skolmiljön är därför intressanta att studera, då de ofta 
är viktiga verktyg i pedagogens arbete med att hjälpa och stötta eleven.
   Samtal mellan elever och pedagoger eller SYV tillhör de vardagliga aktiviteterna i skolan. 
Dessa samtal omgärdas av förväntningar på hur de agerande skall uppträda, på vad samtalen skall 
innehålla och på de samtalande att upprätthålla de roller de är tilldelade i skolsystemet. SYV har 
en handledande roll gentemot eleven och förväntas hjälpa eleven att se sina möjligheter. 
Pedagogen har en större makt i sin relation till eleven då han/hon är betygsättande lärare. 
Pedagogen förväntas också ta ansvar för fostran och utbildning, medan SYV i sin vägledande roll 
har en friare roll gentemot eleverna.
   Genom samtalsanalys vill jag sätta fokus på elevers röst då de i en pedagogisk och institutionell 
miljö genomför samtal med sin mentor eller SYV där samtalen kan betraktas som icke 
institutionella och rör personliga och självupplevda händelser. Samtalen genomförs på ett sätt 
som liknar de mentorssamtal eller vägledningssamtal som eleverna är vana vid, med den 
skillnaden att de aktuella samtalsämnena fokuserar elevens upplevelser av sin tidigare skolgång 
istället för att fokusera framtid och utveckling. 
   Då det insamlade materialet analyseras används en socialkonstruktivistisk ansats där 
utgångspunkten är att de samtalande gemensamt konstruerar en problemformulering där de 
samtalsämnen ingår som de båda samtalande kan enas kring. De strukturer som bygger ett samtal 
kring självupplevda händelser i form av hur samtalsämnen introduceras och hur de tas emot av 
samtalspartnern, samt hur de samtalande hanterar byten av samtalsämnen står i fokus för 
analysen. 
   De ämnen eleven initierar kan ingå eller uteslutas från denna problemformulering och elevens 
respektive samtalsledarens (pedagog eller SYV:s) initiativ- och responsaktiviteter är av 
avgörande betydelse för hur denna problemformulering växer fram.  I analysen läggs särskild 
vikt vid att i varje samtal se återkommande mönster i form av både situationskontextuella drag, 
det vill säga sådana som har att göra med samtalsparternas inbördes roller och förhållanden, samt 
de paralingvistiska drag som kodas i transkriptionen av samtalen i form av prefererade och 
disprefererade turer samt initiativ- och responsaktiviteter.  Genom en samtalsanalys analyseras 
samtalets uppbyggnad och struktur, men den ger också svar på vilka samtalsämnen som initieras i 
samtalet och vem som initierar dem. I ett andra steg skrivs elevernas berättelser om sin tidigare 
skolgång fram genom att beskriva dels de samtalsämnen som introduceras av eleven och som 
kommer att ingå i den gemensamma problemformuleringen men också de samtalsämnen som 
introduceras av eleven, men som kommer att uteslutas ur den densamma.  
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