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Plenarföredrag 

 

Professor Numa Markee (University of Illinois): Teachers’ instruction giving sequences in classroom 

interaction 

In this paper, I develop ideas first discussed in Markee (2015). That is, I provide an updated empirical 

analysis of how baseline ESL data gathered at different institutions, in different countries and during 

different decades provide preliminary but nonetheless compelling evidence that, despite their mundane 

commonness, teachers’ instruction giving sequences nonetheless display a great deal of unexpected 

complexity. More specifically, such sequences are empirically achieved as a tightly organized nexus of 

embodied social practices, actions, pragmatic/grammatical resources and exogenous cultural artifacts. I 

also argue that this paper contributes to an emerging comparative, cross-linguistic CA research agenda 

on this topic, which will likely yield important insights into the potential generality of these practices. 

  

 

Professor Leelo Keevallik (Linköping University): Affirmative particles as response cries 

This talk will focus on the prototypical affirmative response yeah (ja in Swedish and Estonian) in its 

two non-affirmative uses. The first one is the appreciative-celebratory ja! that occurs in relation to 

embodied achievements by self or others, such as football goals. Featuring specific pitch shape, height, 

and amplitude, it is furthermore shown to emerge alongside with the projectably successful action-in-

progess. The second one occurs in instructing activities, and participates in the canonical teacher 

initiation – student response – teacher evaluation sequence, where the response is entirely embodied. 

The evaluative ja is closure-implicative because it marks a successful accomplishment of an 

assignment, and it is a participants’ problem to distinguish the appreciative ja from the boundary-

marking evaluation. Touching upon the current variability of items in these two functions in Sweden, 

Finland, and Estonia (jee, jea, jess, ja) the paper argues for the relevance of including embodied actions 

into sequential analysis of linguistic function. It sets light to another ”response cry” that is far from ”a 

natural overflowing, a flooding up of previously contained feeling” and instead evidences of ”the 

alignment we take to events” (Goffman 1981). 

  



 

Presentationer och datasessioner 

 

 

 

Klara Bertils, Uppsala universitet  

 

Amning, kunskap och självbestämmande: Interaktionella perspektiv på amningsrådgivning  
 

Personligt amningsstöd utanför vården har lyfts fram som ett viktigt led i att stärka amningen i världen 

(WHO 2003; Kirkham & Sherridan 2006). Hur sådana rådgivnings-samtal faktiskt går till har dock inte 

utforskats närmare.  

 

Rådgivning framstår i tidigare samtalsforskning (t.ex. Heritage & Sefi 1992) som en asymmetrisk och 

normativ aktivitet, där såväl rådgivare som mottagare riskerar att under-gräva mottagarens kompetens 

och självbestämmande. Amningsrådgivning är möjligen en särskilt känslig rådgivningskontext: i en 

allmän samhällsdebatt har rekommendationer om amning kritiserats för att vara moraliserande och 

skuldbeläggande.  

 

I presentationen behandlas telefonsamtal i en ideell stödlinje för amningsrådgivning. Jag diskuterar hur 

samtalsdeltagarna gemensamt konstruerar inringaren som en kompetent och moralisk förälder med rätt 

till självbestämmande, samt hur normativa och moraliska aspekter av amning aktualiseras i samtalen.  

Studien ingår i forskningsinitiativet Språk och åldrande vid Språkvetenskapliga fakulteten, Uppsala 

universitet (huvudansvarig forskare professor Anna Lindström).  

 

Referenser  
Heritage, J. & Sefi, S., 1992. Dilemmas of advice: Aspects of the delivery and reception of advice in 

interactions between health visitors and first time mothers. I: Drew, P. & Heritage, J. (red.), Talk at 

work. Cambridge: Cambridge University Press. S. 359–419.  

Kirkham, M. & Sherridan, S., 2006. 'Breastfriends' doncaster: The story of our peer support project. I: 

Moran, V.H. & Dykes, F. (red.), Maternal and infant nutrition and nurture: Controversies and 

challenges. London: Quay Books. S. 250–274.  

WHO 2003 = World Health Organization, 2003. Global strategy for infant and young child feeding. 

http://www.who.int/nutrition/topics/global_strategy/en/ 

  



 

Mathias Broth, Jakob Cromdal (Linköpings universitet) and Lena Levin (VTI) 

Telling the Other’s Side. Formulating Other’s Thinking in Driver Training 

In the complex activity of driver training in live traffic, instructors occasionally make claims about 

what a driver of some other car actually thinks in relation to the driving actions of their trainee driver. 

This study takes an ethnomethodological and conversation analytic approach to explore, based on 180 

hours of video recorded in Sweden, the rationale underpinning such practices of “telling the other’s 

side” in driver training. 

Instructor descriptions of others’ thinking often turn out to be produced during or just after “interactive 

coordination events” that are somehow problematic. These descriptions may concern 1) what the other 

driver understands the trainee driver to be up to, and 2) what the other driver’s intentions are (and 

combinations of these two aspects). A sequential analysis of talk, gesture and driving actions shows 

how instructor descriptions of others’ thinking may be mobilised to account for the instruction of 

proper driving practice. 

  



 

Jessica Douglah  

Vardagligt lärande inom idrott  

Mitt avhandlingsarbete syftar i stora drag till att studera vardagligt lärande i en kommunikativ 

verksamhet som ligger utanför den traditionella utbildningskontexten. Arbetstiteln är vardagligt lärande 

inom idrott. En mindre pilotstudie är genomförd med material insamlat på en dansskola.   

Vid datasessionen vill jag visa videoexempel från ovannämnda inspelningar.   

Då mitt avhandlingsarbete är i ett tidigt skede är jag öppen för all typ av återkoppling och mycket 

intresserad av idéer och tankar kring hur jag kan gå vidare i mitt avhandlingsarbete. Jag kommer 

således inte med några specifika frågor till datasessionen.  

  

  



 

Inga-Lill Grahn, Institutet för språk och folkminnen, Göteborg  

 

Tack-handlingen i vårdsamtal – struktur och sociala implikationer  

 

Jag kommer att presentera en kollektion av tack-sekvenser hämtade från sverigesvenska respektive 

finlandssvenska vårdsamtal (Melander-Marttala 1995, Lindholm 2003, Lindström 2000). Sekvenserna 

innehåller vad jag kallar en initierande tack-handling, vilket innebär att handlingen utförs som förstaled 

i ett närhetspar (Schegloff 2007). I studien undersöks vad som föregår de initierande tack-handlingarna, 

och vilka andraled som dessa genererar.  

 

Med utgångspunkt i analysen diskuteras tackandets sociala implikationer. Eftersom tack-handlingar är 

frekventa även i vardagliga situationer är det särskilt intressant att se hur dessa genomförs och förstås i 

institutionella sådana (Schegloff 1986). Dessutom diskuteras i vilken mån tack-handlingen i ett 

pluricentriskt språk som svenska färgas av en kulturell kontext (Norrby et al. 2015).  

 

Studien visar att samtalarna orienterar sig mot närhetsparet som strukturell enhet i organiseringen av 

tack-handlingar, och att samma struktur används för att etablera vem som i situationen ska betraktas 

som gynnad (beneficiary) respektive gynnande (benefactor) (Clayman & Heritage 2014).  

 

Studien genomförs som en del i forskningsprogrammet Interaktion och variation i pluricentriska språk.  

 

Referenser  
Clayman, S. E. & J. Heritage 2014. Benefactors and beneficiaries. Benefactive status and stance in the 

management of offers and requests. In: Drew P. & E. Couper-Kuhlen (eds), Requesting in Social 

Interaction. (Studies in Language and Social Interaction 26.) Amsterdam: John Benjamins Publishing 

Company, p. 55–86.  
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Lindström, Jan 2000. Hälsning, tack, avsked. Artighetsfraser i institutionella samtal. I: Keski-Raasakka, 
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Martina Huhtamäki, Helsingfors universitet 

Datasession: Komplexitet i interaktionen vid en träff mellan en personlig tränare och en kund 

Jag tänker presentera ett klipp från en träff mellan en personlig tränare och en kund. Materialet 

anknyter till konferensens tema komplexitet i interaktionen. I den inspelade situationen instruerar 

tränaren och ger feedback till sin kund både verbalt, genom att demonstrera rörelserna och genom att ta 

i kunden. Kunden gör de olika rörelserna och pratar samtidigt med tränaren. Vi kommer att titta på hur 

deltagarna använder de olika modaliteterna för att koordinera de aktiviteter de håller på med. 

Inspelningen är en del av mitt forskningsmaterial för vårddomänen inom projektet Interaktion och 

variation i pluricentriska språk – kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska.  

 

  



 

Gunilla Jansson, Camilla Lindholm & Charlotta Plejert  

Requests as embodied actions in multilingual care encounters – the achievement of agency in 

everyday life  

In this presentation, we focus on instances of interaction between caregivers and care recipients in 

settings in which there are limitations in the participants’ knowledge of a common spoken language, 

and where the care recipient (resident) requests the caregiver for assistance with an everyday task. To 

request, or want something, is not only fundamental for the survival of the human species, but essential 

for the maintenance of agency in any individual, young or old, and perhaps particularly, once one’s life 

is suddenly dependent on the assistance of others to a great extent.  In the presentation, we highlight the 

complexity involved in fulfilling residents’ requests. In order for caregivers and residents to achieve a 

level of understanding that is mutually satisfactory, they rely on multiple resources through a 

(sometimes) lengthy trajectory of actions.  

  

  

  

  

 

  



 

Maria Johansson, Uppsala universitet 

Positiva värderingar som gemenskapande och kunskapande aktiviteter under handarbetsträffar 

 

Tidig samtalsanalytisk forskning studerade positiva värderingar som parvisa eller sekvensavslutande 

handlingar (Pomerantz 1984, Heritage 2002). Under senare år har forskning i 

större utsträckning uppmärksammat hur värderingar kan uppkomma ur och strukturera sociala 

aktiviteter (se t.ex. Lindström & Mondada 2009). 

 

Presentationen behandlar positiva värderingar i handarbetsgruppers sociala interaktion. 

Analysen tar fasta på hur talad interaktion samspelar med gester, blickar och närvarande 

objekt. Syftet är att ge en mer nyanserad bild av positiva värderingars struktur samt sociala 

och multimodala organisation. 

 

I den undersökta kontexten är positiva värderingarna dynamiska aktiviteter som utformas med 

både talad och multimodal interaktion. Med positiva värderingar formas en gemenskap runt 

det handarbete som värderas, samtidigt som olika kunskapsrelationer uppstår då deltagarna 

kan positioneras och positionera sig som mer eller mindre kunniga. Jag diskuterar därför 

positiva värderingar som gemenskapande och kunskapande aktiviteter. 

 

Studien ingår i forskningsinitiativet Språk och åldrande vid Språkvetenskapliga fakulteten, 

Uppsala universitet (huvudansvarig forskare professor Anna Lindström). 

 

Referenser 

Heritage, John, 2002: Oh-prefaced responses to assessments: A method of modifying 

agreement/disagreement. I: Ford, Cecila, Fox, Barbara & Thompson, Sandra (red.), The 

language of turn sequence. New York: Oxford University Press. S. 196–224. 

Pomerantz, Anita, 1984: Agreeing and disagreeing with assessments: some features of 

preferred/dispreferred turn shapes. I: Atkinson, Maxwell, J. & Heritage, John (red.), 

Structures of social action. Studies in Conversation Analysis. Cambridge University 

Press. S. 57–101. 

Lindström, Anna & Mondada, Lorenza, 2009: Assessments in Social Interaction: Introduction 

to the Special Issue. I: Research on Language and Social Interaction, 42(4). S. 299–308. 

  



 

Susanna Karlsson, Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen 

Att hitta en väg ut ur telefonsamtal 

I vissa typer av institutionella samtal, som rådgivningssamtal eller läkar-patient-samtal finns det som 

regel en preferens för att den som har vänt sig till institutionen avgör vad samtalet ska handla om 

genom att presentera sitt ärende, varpå institutionsföreträdaren föreslår ett nästa steg. 

Institutionsrepresentanten är en sorts grindvakt på så vis att hen är den som har rätt att medge eller 

avslå åtgärder å institutionen vägnar. Men även den som vänder sig till institutionen har möjlighet att 

påverka utfallet; för att ett samtal ska kunna avlutas måste lekmannen acceptera expertens argument 

och åtgärd. Men vad händer om institutionsföreträdaren och lekmannen inte kan komma överens om 

samtalets mål och förutsättningar? I det här föredraget diskuteras utdrag ur samtal till CSN där 

uppringare och handläggare inte lyckas uppnå samsyn kring ärende och åtgärd. Särskilt fokus läggs på 

vilka strategier handläggare har för att avsluta sådana samtal. 

 

  



 

Charlotte Lundgren, Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet 

 

Modaliteter i dressyrträning 

 

Dressyrträning är grundläggande för all ridning, även för de ryttare som inte har som ambition att tävla 

inom ridsporten.  De flesta ryttare (och deras hästar) tränar därför regelbundet för en instruktör eller 

tränare. Den treställiga kommunikationssituation som uppstår i det senare fallet studeras för närvarande 

inom ramen för projektet Utveckling av den didaktiska processen i ridning: samspel mellan ryttare, 

ridlärare och häst. Totalt 15 ekipage med tränare har studerats. I fokus för denna presentation ligger 

tränarens bidrag till interaktionen, och de modaliteter vilka hen har möjlighet att använda sig av. Till 

dessa hör verbala och paraverbala modi, men även fysiskt medierade modi som beröring av ryttare 

respektive häst, förflyttning i rummet och pantomim, samt tekniskt medierade modi som användandet 

av video för gemensam reflektion. Med utgångspunkt i en problematisering av modalitetsbegreppet 

kommer presentationen också att diskutera den ömsom ömsesidigt definierande, ömsom självständiga 

betydelsepotentialen hos olika modaliteter.  

  



 

Ali Reza Majlesi & Gunilla Jansson (Stockholm University) 

Acting out hypothetical scenarios in the classroom 

In the data session, we are going to present some video data from a couple of training classes of 

assistant nurse students for dementia care services.  We have observed in our data that the teachers and 

students who have previously worked or have been working in dementia care and elderly care facilities 

often use their own experience as a platform to discuss current points raised in the course books or 

ongoing lessons. We are interested in such exemplifying practices where – often – a teacher uses her 

own or students’ retelling of a specific experience to deliver a ‘factual’ case exhibiting the reality in 

service providing contexts. 

The impact of ‘participant examples’ in classroom discourse has been studied before (e.g. Wortham, 

1994), however, our interest lies more specifically in how participants use the embodied demonstration 

of a hypothetical situation as a practice in exemplifying a typical case in teaching/learning activities.  

  



 

Ulla Melander Marttala, Uppsala universitet; Institutionen för nordiska språk 

Att förklara fosterhjärtfel 

Under graviditet kan ett hjärtfel hos fostret upptäckas vid en ultraljudsundersökning. I en 

läkarkonsultation får föräldrarna information om hjärtfelet, behandlingsmöjligheter och framtida liv. 

Samtalet ska även ge underlag för ett beslut av föräldrarna om att fortsätta eller avbryta graviditeten, 

men utan att påverka beslutet. 

En vanlig modell för att meddela diagnos och förklara sjukdom och behandling är att bygga på och dra 

in patientens egen upplevelse och förståelse av symtomen, i kombination med prov- och 

undersökningsresultat. När det gäller små barn är föräldrarnas iakttagelser av barnets symtom viktiga.  

I detta fall är det inte möjligt att bygga på sjukdomserfarenheter: fostrets hjärtfel märks inte under 

graviditeten och ultraljudsbilderna är svårtolkade för lekmän. En fråga är då hur läkaren här etablerar 

en gemensam grund och förståelse av situationen. 

I min presentation vill jag ge exempel på hur diagnossamtalet kan vara upplagt läggas upp vid ett 

upptäckt fosterhjärtfel och diskutera analyser av det.  
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Marie Nelson och Sofie Henricson  

Datasession med datainsamling  

Under denna delvis styrda datasession behandlar vi sekvenser ur svenska lärandesamtal inspelade vid 

högskolor i Sverige och i Finland inom det RJ-finansierade forskningsprogrammet Interaktion och 

variation i pluricentriska språk – kommunikativa mönster i sverigesvenska och finlandssvenska (IVIP). 

Under samtalet vill vi samla lärare och forskare från universitet i Norden för att få deras synpunkter på 

interaktionen i de utvalda sekvenserna.  

Diskussionen som förs under datasessionen kommer att spelas in och användas för forskningsändamål 

inom IVIP. Observera att deltagande i denna session därmed innebär samtycke till medverkan i 

inspelningen. För att kunna berätta mer om upplägget och inhämta informerat samtycke ber vi om en 

intresseanmälan till sofie.henricson@utu.fi eller marie.nelson@su.se, eller till registreringen under 

konferensen.  

 

 

  



 

Niklas Norén 

Muntliga redogörelser i åk 6 - en utmaning för elever med grava funktionshinder 

I LGR11, den svenska läroplanen för grundskolan, förskoleklasssen och fritidshemmet 2011, står det 

att "genom undervisning i ämnet svenska ska eleverna ges […] förutsättningar att utveckla sin förmåga 

att formulera sig och kommunicera i tal och skrift” (LGR11, s. 247). Elever med grav Cerebral Pares 

och grava motoriska funktionshinder och som saknar talspråk, men som inte har utvecklingsstörning, 

kan placeras i Rörelsehinderklass (RH-klass), där undervisningen följer den vanliga läroplanen. 

Formellt sett ska de då bedömas i relation till de kunskapsmål som formuleras i LGR11, och inte efter 

sina egna förutsättningar, vilket är fallet i särskolan. Inom ämnet svenska ska lärare bedöma mot 

lärandemål som fokuserar på elevers muntliga förmågor, t.ex. muntliga presentationer eller deltagande 

i samtal. Generellt sett visar dessutom forskning på vikten för elevers kunskapsutveckling av att delta i 

olika typer av muntliga aktiviteter i skolan. Elever utan eget talspråk har alltså särskilda förutsättningar 

och utmaningar både vad gäller svenskämnet, men även kunskapsutveckling i allmänhet.   

De data som läggs fram på denna datasession är inspelade i en RH-klass i årskurs 6. Materialet i sin 

helhet består av 4 barn i 12-årsåldern, som alla saknar talspråk och som använder 

kommunikationsstödjande verktyg, både manuella och datorstödda, främst Bliss-symboler. Varje barn 

är inspelat under en skoldag då de följer det vanliga schemat, samt några timmar efter skolan i 

hemmiljö. De åtföljs i sin skolvardag av en eller två personliga assistenter som även bistår dem i det 

dagliga skolarbetet. Vi kommer att analysera en eller ett par sekvenser ur en svensklektion, där 

eleverna ska förbereda och genomföra en presentationsuppgift."  

  

  

  



 

Stefan Norrthon 

Den teatrala världen som resurs i teaterrepetitionens intersubjektivitetsarbete  

 

Presentationen utgår från en kommande artikel, som skrivs inom ramen för ett pågående 

avhandlingsarbete. Repetitioner på en teater innebär en ovanligt komplex samtalssituation. Interaktion 

mellan professionella yrkesutövare samexisterar med pjäsens fiktiva kontext. Man kan tala om två 

”världar”: I repetitionens här och nu möts teaterarbetare i sociala samtal och en meta-diskussion om 

arbetet, medan den teatrala världens handlingar är knutna till pjäsens rum-tid (jfr Bakthtins kronotop). 

I repetitionen ingår också många röster: Författaren, regissören, pjäsens roller, skådespelarna osv. Man 

måste vid premiären vara ense vad det är man berättar hur, vilket betyder att en viktig del i teaterarbete 

är ”intersubjektivitetsarbete”. Fokus i presentationen är hur man i detta arbete kan utnyttja den teatrala 

världen som interaktionell resurs. Utifrån videoinspelade exempel från teaterrepetitioner, och mina 

förslag på analys och tolkning, hoppas jag på deltagarnas idéer och synpunkter inför det fortsatta 

arbetet.  

  



 

Shirley Näslund, Linnéuniversitetet, shirley.naslund@lnu.se 

”Nu lånar vi Amirs fot”: Koordinering av förkroppsligad undervisning och spänningsberättelse 

 

I en F-klass (förberedelseklass för 6-åringar) med nyanlända barn kan kunskapsnivån i svenska som 

andraspråk skifta betydligt från individ till individ. Likväl ska läraren kunna föra helklassamtal som 

engagerar och förstås av alla. I Linnéuniversitetets forskningsprojekt Interaktion för språk- och 

identitetsutveckling i flerspråkiga klassrum har en handfull lärare i svenska som andraspråk filmats när 

de undervisar sina F-klasser i ordbildning. En lärare lyckas särskilt väl med att fånga elevernas 

uppmärksamhet. På ett fantasieggande sätt ”lånar” hon kroppsdelar och sätter samman dem med 

artefakter i en ordbildningsformel (ord 1+ ord 2 = ord 3) som hon ansluter till en spänningsberättelse. 

För det första visar detta föredrag hur läraren, med 6-åringarnas bidrag, koordinerar de två olika 

aktiviteterna i de två olika modaliteterna så att de får sin upplösning samtidigt. För det andra diskuteras, 

mot bakgrund av tidigare klassrumsforskning, om och hur läraren genomför evalueringsdelen i en IRE.  
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Cajsa Ottesjö, Ylva Hård af Segerstad och Alexandra Weilenmann  

Ett missat samtal, vad händer sedan? Mobila kommunikationskedjor 

 Vi vill diskutera några sekvenser av mobil kommunikation som följer på ett ”missat” samtal, där den 

uppringande informanten inte fått något svar eller där informanten inte svarat på inkommande samtal. 

Hur orienterar deltagarna sej till det tidigare obesvarade samtalet?   

Materialet för datasessionen har samlats in för ett forskningsprojekt med det övergripande syftet att 

studera talad och textbaserad mobil kommunikation utifrån ett helhetsperspektiv, genom att analysera 

serier av interaktioner. Samtal och sms kan inte betraktas som isolerade kommunikationshändelser utan 

som delar i ett pågående, sammanhängande kommunikationskedja.   

Det insamlade materialet har sammanställts i en korpus som innefattar inspelade och transkriberade 

mobiltelefonsamtal, sms och chatsamtal. Dessutom finns metadata (kommunikationsloggar) för alla 

text- och samtalshändelser, även de obesvarade.   

Utöver detta har vi utvecklat ett visualiseringsverktyg för mobil kommunikation, kallat Polly, som kan 

användas för att visualisera korpusen och se hur kommunikationskedjan är uppbyggd med kopplingar 

mellan olika kommunikationsformer.  

  

  



 

Mirka Rauniomaa & Trine Heinemann, Helsingfors universitet 

Att leta efter naturella och kulturella föremål 

 

I denna datasession presenterar vi exempel från olika korpus av data där aktiviteten centrerar runt det 

att hitta och identifiera naturella och kulturella föremål, till exempel i förband med svampplockning 

och arkeologiska utgrävningar. Vi är intresserade av hur deltagare lägger märke till och tillsammans 

etablerar om ett hittat föremål är relevant för den aktiviteten de är engagerade i, och därtill om 

föremålet är särskilt anmärkningsvärd. Vidare är vi intresserade av hur deltagares olika erfarenhet och 

expertis konstrueras genom dessa aktiviteter.  

Data är på finska och danska. 

  



 

 

Ann-Charlotte Rohman Roth, Adjunkt i svenska språket Inst f svenska språket Linnéuniversitetet  

 

Slappa käkar men spända magar  

En körledares interaktion med en barnkör  

 

Syftet med presentationen är att belysa en körledare och en barnkörs multimodala interaktion. 

Samspelet sker med hjälp av olika kommunikativa resurser såsom sång, pianospel, verbalt tal, gester 

och mimik. Kördeltagarna behöver kunna tolka ledaren och omsätta innehållet i kommunikationen till 

efterönskade nyanser i sången.  

 

Körledare och körsång har bland annat analyserats inom musikvetenskap (Bygdéus 2015) och 

utbildningsvetenskap (Åberg 2008). Den här studien utgår från ett interaktionellt lingvistiskt perspektiv 

med ett etnometodologiskt förhållningssätt (Goodwin 2007).  

 

Presentationen på OFTI34 visar gester körledaren använder för att belysa ordens innehåll, sk 

illustratorer (Kendon 2004). En undergruppering är förmedlandet av abstrakta tankedimensioner på ett 

mer konkret sätt vilket sker med hjälp av sk ideografer (Kendon 2004). Begreppet embodiment (jfr 

Goodwin 2000) kan appliceras på körledarens önskan om käkavslappning och maganspänning. Dessa 

återkommande ideograferna kommuniceras frekvent och ofta under fortsatt körsång. Gesterna är 

intressant eftersom att över tid sker en redundans i gesten.  

 

Materialet är videofilmat och insamlat under 6 månaders tid vid körens veckovisa övningstimme.  
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Fritjof Sahlström, Åbo akademi, Marie Tanner, Karlstads universitet 

Interaktionella konsekvenser av mobilanvändning i klassrum 

Ökande utbredning av smarta mobiltelefoner har medfört att människors kommunikationsmönster 

förändrats, och inte minst gäller detta interaktion i klassrum. Elever har via sina mobiltelefoner nu 

möjlighet att vara kontinuerligt uppkopplade, något som i grunden påverkar tidigare väl dokumenterade 

interaktionsmönster i klassrum. Syftet med vår presentation är att analysera hur mobilanvändningen 

påverkar interaktionella ramverk för deltagande bland gymnasieelever, och vilken betydelse som nya 

web-medierade kommunikationspraktiker kan få för social mediering, informations- och 

kunskapshantering i klassrummets interaktion. Datamaterialet består av klassrumsinspelningar från 

helklassundervisning i svenska och finska gymnasieskolor under 2015-2016, där även elevers 

skärmanvändning har dokumenterats i detalj. Preliminära resultat visar hur mobiltelefonerna ofta 

används ljudlöst, vilket leder till verbalt tystare klassrum där elever kommunicerar on-line samtidigt 

som lärarens undervisning kan pågå till synes ostört. Den kontinuerliga uppkoppling som 

mobiltelefoner möjliggör skapar nya förbindelser mellan rumsliga kontexter i och utanför klassrummet, 

vilket i grunden förändrar den spatiala distributionen av klassrummets interaktion.  

 

 

  



 

Jan Svennevig, Universitetet i Oslo 

Formuleringen av forbud og påbud på skilt i det offentlige rom 

 

This paper is an analysis of signs and written messages aimed at regulating people’s behavior in 

various public arenas. Examples are no-smoking-signs, posters asking employees to keep the lunch 

room tidy and car stickers admonishing drivers to keep a distance. The data is a collection of 200+ 

verbal and (picto-)graphic signs collected in Norway and India. Common to all these messages is that 

they constitute directives, that is, communicative actions aimed at prompting behavior from the 

addressee in favor of the speaker (or an associated party). Such actions vary in polarity (prescription vs. 

prohibition) and in modal strength (suggestion, advice, recommendation, order). The analysis will 

focus on the expression of deontic authority and social legitimacy of the directive action. The sender’s 

entitlement and authority may be grounded in references to external sources, such as institutional 

bodies and legislation, or it may be manifested in the linguistic or graphic expression itself, such as use 

of imperative mode, exclamation marks, or threats of punishment (corresponding to the distinction 

between deontic status and deontic stance, cf. Stevanovic & Peräkylä 2012). The social legitimacy of 

the directive may be expressed by the use of different politeness strategies and by representing the 

addressee as more or less cooperative. This may be manifested by the use of politeness formulae 

(“please”), by formulating the request as a “rule” (“At Engerjordet we drive at max 20 km”), by 

presupposing compliance (“Thank you for tidying up after yourself”) or by using humor and rhetorical 

embellishments, such as the use of rhyme, rhythm and alliteration. Finally, the distribution of these 

practices in different social contexts shows tendencies that actors legitimize directives in different ways 

in different arenas of social life, such as the private, the institutional and the service sectors.  

  



 

Kimmo Svinhufvud (University of Helsinki)  

Data session: Waiting for the client: Waiting in service encounters  

 

In this data session, I will present instances of the seller waiting for the client. The data come from 

Finnish and Finland Swedish service encounters recorded in bakeries.  

In service encounters, studies typically focus on the client having to wait. I will present data on the 

seller waiting for the client to choose a product or to pay using a credit card.  

Waiting is sometimes described as inaction or as idleness, a sort of a non-action that continues until the 

primary activity can be initiated orcontinued. In reality, waiting involves systematic employment of 

embodied resources, such as posture, gesture and gaze.  

The data session will be held in English.  

   



 

Maziar Yazdanpanah Maziar.yazdanpanah@liu.se Department for Culture and Communication, 

University of Linköping 

An interactional perspective on sound prolongation in multilingual encounters in residential care  

This work in progress examines the function of sound prolongation, as an element of elderspeak, in two 

multilingual contexts of residential homes. Sometimes providing care for older adults with dementia 

can be complicated by behaviors such as verbal, even physical aggression, and withdrawal that disrupt 

some personal care services (Williams & Herman , 2011). Previous studies, refer to these behaviors as 

”resistivness to care (RTC)”, link them to staff elderspeak communication (ibid). The above situation 

with demonstrations of RTC can be a new complicated workplace in multilingual settings of residential 

homes (Plejert et al. 2014). This article tries to use more data in order to address whether sound 

prolongation in multilingual settings of residential homes has more affiliative character or disaffiliative 

charachter.  
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