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Én porsjon om gangen
Multimodal koordinering i samtaler med andrespråksbrukere

Jan Svennevig

INNLEDNING

I samtaler der den ene av eller begge samtalepartnerne snakker et andrespråk, kan 
partene ofte bli usikre på om de forstår hverandre. Denne artikkelen er basert 
på en studie av hvordan samtalepartnere presenterer kompleks informasjon 
for eksempel når de skal forklare noe eller gi instruksjoner. I slike tilfeller kan 
det være vanskelig å vite hvor mye en andrespråksbruker får med seg, og om 
det oppstår forståelsesproblemer underveis i den komplekse samtaleturen. Det 
taleren ofte gjør i slike tilfeller, er å dele opp informasjonen i mindre porsjoner og 
søke bekreftelse på at adressaten har forstått, etter hver porsjon. Slik koordinerer 
samtalepartnerne at de forstår hverandre, noe som foregår gjennom et tett samspill 
av verbale, prosodiske og gestuelle tegn. Artikkelen beskriver dette multimodale 
samspillet og hvordan oppdeling av informasjon bidrar til bedre forståelse i 
andrespråkssamtaler.

FORSTÅELSE I SAMTALE

Innenfor samtaleanalyse studeres forståelse som et interaksjonelt fenomen som krever 
bidrag fra begge parter i en samtale. Den mest eksplisitte redegjørelsen for hvordan 
dette samarbeidet foregår, er å finne i Herbert Clarks (1996) teori om grounding, 
det vil si hvordan deltakerne «forankrer» informasjon i en felles forståelsesramme, 
deres common ground.

Clark (1996) viser hvordan språkbruk krever samhandling på alle nivåer, helt 
fra det å opprette felles oppmerksomhet mot en viss (vokal eller gestuell) atferd (se 
tabell 1, nivå 1), via det å identifisere et visst språklig signal (nivå 2) og videre til 
det å etablere talerens mening med ytringen (nivå 3). Først når den er etablert, kan 
deltakerne forhandle om hva taleren ønsker å oppnå med ytringen, og forholde 
seg til det (nivå 4).
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Felles oppgave Taler A’s handlinger Adressat B’s handlinger

1 Felles oppmerksom-
het

A produserer fysisk atferd 
for B.

B retter oppmerksomhet mot 
atferden.

2 Identifisering av 
ytring

A presenterer språklige tegn 
for B. B oppfatter tegnene.

3 Etablering av mening A framsetter en språkhand-
ling overfor B. B forstår språkhandlingen.

4 Enighet, aksept A foreslår et kommunikativt 
prosjekt overfor B. B vurderer forslaget.

Tabell 1: Nivåer av koordinering i samtale (basert på Clark 1996: 152).

Denne koordineringen skjer ved at samtalepartneren (B) gir evidens for sin 
oppfattelse, forståelse og aksept underveis i samtalen. Hvert bidrag til samtalen 
har dermed to faser som må være etablert for at bidraget skal være forankret i 
deltakernes felles forståelse, nemlig en presentasjonsfase og en aksepteringsfase. I 
presentasjonsfasen presenterer taleren en ytring henvendt til samtalepartneren, og 
i aksepteringsfasen gir samtalepartneren signaler om at han har forstått ytringen. 
Slik evidens for forståelse kan ta mange former. Én måte er å hevde at man forstår, 
for eksempel ved å nikke eller gi tilbakemeldingssignaler («ja», «mhm»). Man 
kan også vise at man har oppfattet eller forstått ved for eksempel å repetere eller 
reformulere det den andre har sagt («så det du sier, er altså at …»). Men ofte vil 
man bare vise det indirekte gjennom hvordan man responderer på hva den andre 
har sagt. For responsen vil uvilkårlig framvise tegn på hvordan man har oppfattet 
samtalepartnerens ytring.

Dette innebærer at det å vise at man forstår, ikke bare er noe man kan gjøre i 
en samtale, men noe man uvilkårlig må gjøre. Det er nemlig et grunnleggende 
prinsipp i all samtale at en replikk – hvis det ikke gis signaler om noe annet – blir 
tolket som en reaksjon på den umiddelbart foregående turen og dermed framviser 
(spor av) en fortolkning av den (Sacks, Schegloff og Jefferson 1974). Turvekslingen 
mellom samtalepartnerne medfører dermed at de fortløpende viser hvordan de har 
forstått forrige replikk, og kan sjekke hvordan de selv er blitt forstått av den andre.

Forhandlingen om forståelse krever enda et steg for å bli komplett. Taleren som 
kom med et samtalebidrag i presentasjonsfasen, kan altså overvåke responsen fra 
samtalepartneren i aksepteringsfasen for å sjekke hvordan hun er blitt forstått. 
Men dermed blir det relevant for henne å vise sin aksept (eller avvisning) av denne 
tolkningen i sin neste tur igjen, som da altså blir en respons på responsen. I denne 
tredje posisjonen i sekvensen kan hun bruke de samme ressursene som nevnt over 
for å akseptere samtalepartnerens respons, men hun kan også avvise eller korrigere 
den gjennom å innlede reparasjon (såkalt tredjeposisjonsreparasjon, jf. Schegloff 
1992). Da vil hun gjerne gjenta eller reformulere den opprinnelige presentasjonen 
(«nei, det jeg mente, var …»).
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La oss se på et eksempel som illustrerer denne prosessen. Eksempelet (1) er et 
utdrag fra en samtale på et kompetansesenter som tilbyr språkopplæring og jobb-
søkerkurs til fremmedspråklige arbeidssøkere. Vi møter en rådgiver ved senteret 
(R) og en bruker (C) som har vært inne til norsktest. Testen har vist at hun har for 
svake norskferdigheter til å søke på de jobbene hun er interessert i, og rådgiveren 
har anbefalt henne å begynne på et halvårig norskkurs (omtalt som amo-kurs).1

(1)

1 C: hvo- hvor lenge i: (.) kurs i: i- (.) i amoen, ((hånd utover))
2 (.)
3 C: i norskkurs? ((hånd utover))
4 R: mhm, det bjyner sånn cirka tiende august,
5 C: ja.
6 (.)
7 R: så går det da (.) seks timer hver dag, ((slaggester))
8 fram til desember.
9 C: til desember.
10 R: [ja.]
11 C: [seks] måner.
12 R: .hja

Brukeren stiller et spørsmål om lengden på kurset, men det er ikke klart ut fra 
formuleringen i seg selv om hun spør hvor lange undervisningsdagene er, eller om 
hun lurer på hvor lenge hele kurset varer. Rådgiverens svar vil si noe om hvordan 
han forstår spørsmålet. Som vi kan se, svarer han ikke med en tidsangivelse, som 
ville vært det mest kongruente svaret (eller typekonforme, jf. Raymond 2003). Han 
gjør i stedet rede for start- og sluttdatoen og fletter også inn informasjon om hyp-
pigheten på undervisningen og lengden på undervisningsdagene (linje 7). På den 
måten vitner svaret om en viss ambivalens mellom de to tolkningene av spørsmålet. 
Rådgiveren opprettholder tvetydigheten ved å gi informasjon om begge deler, altså 
en slags «helgardering».

Brukeren gir tilbakemelding underveis i svaret, både ved å hevde at hun forstår 
(«ja», linje 5), og ved å vise at hun oppfatter (repetisjonen i linje 9). Når så svaret er 
fullført, kommer hun inn i tredje posisjon med en reformulering av svaret: «seks 
måner» (linje 11). På den måten viser hun at hun forstår og aksepterer svaret, men 
samtidig presiserer hun også indirekte hva hun mente å spørre om, nemlig lengden 
på hele kurset.

1 Se appendiks for transkripsjonsnøkkel
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Det er ikke bare i aksepteringsfasen at samtalepartnere arbeider aktivt med å 
etablere forståelse. Det skjer også i presentasjonsfasen ved at taleren legger arbeid i 
å formulere seg på en slik måte at ytringen skal være forståelig for adressaten (såkalt 
recipient design, jf. Sacks mfl. 1974). Man velger ord og formuleringer ut fra hva man 
tror samtalepartneren har av bakgrunnskunnskap. I samtaler med andrespråksbrukere 
som har begrensede norskferdigheter, vil denne mottakertilpasningen bli særlig 
påtakelig. Det er gjort mange studier av hvordan morsmålstalere forenkler sine 
ytringer både leksikalsk og grammatisk for å gjøre det lettere for andrespråksbru-
kere å forstå dem, såkalt foreigner talk (jf. Long 1996). Det er også gjort en rekke 
studier av såkalte interaksjonelle tilpasninger, det vil si hvordan morsmålstalere for 
eksempel gjør ytringene sine mer eksplisitte eller mer perseptuelt tilgjengelige ved 
å framheve viktige innholdsord (Bremer mfl. 1996). I min egen forskning har jeg 
vært opptatt av hvordan de modifiserer ytringene sine for å foregripe og avverge 
forståelsesproblemer, for eksempel gjennom å skyte inn forklarende tillegg når de 
bruker et potensielt vanskelig ord (Svennevig 2010), eller omformulere spørsmål 
ved å tilføye svaralternativer (Svennevig 2013). I denne artikkelen beskriver jeg altså 
enda en strategi, nemlig å dele opp komplekse turer i mindre biter for å sikre seg at 
samtalepartneren er med steg for steg.

I eksempelet over ser vi at rådgiveren ikke avgir svaret i én sammenhengende 
strøm, men deler det opp i mindre biter. At den første ytringen (linje 4) bare er en del 
av svaret, kan vi kjenne igjen på flere måter. For det første uttales den med stigende 
intonasjon, noe som signaliserer at turen vil fortsette. For det andre er innholdet 
pragmatisk ufullstendig som svar på spørsmålet. Likevel kommer altså brukeren 
inn med en tilbakemelding og viser dermed at hun vil samarbeide for å forankre 
deler av svaret i deres felles forståelse på veien mot et fullstendig svar.

Det fenomenet jeg tar for meg her, oppdeling av kompleks informasjon, er også 
beskrevet av Clark (1996) som en strategi samtalepartnere bruker for å foregripe 
problemer med å oppfatte en ytring. Spørsmålet er hvor store mengder informasjon 
det er fornuftig å «pakke inn» i hver presentasjon før man legger til rette for at 
samtalepartneren skal komme med tilbakemelding. I Clarks egne ord: «When the 
going is easy, they make their packets large, but when the going gets tough, they make 
them smaller, sometimes no more than a word long» (Clark 1996: 235). Et eksempel 
han gir, er hvordan vi oppgir telefonnummer. I stedet for å lese hele nummeret i ett 
deler vi det gjerne opp i to eller tre biter for å gjøre det mulig for samtalepartneren 
å memorere eller notere én del om gangen. Disse begrensede «pakkene» kaller han 
installments, et engelsk ord som brukes om avdrag man betaler på en vare kjøpt på 
avbetaling. På norsk foretrekker jeg å snakke om «porsjoner», som fanger noe av det 
samme, nemlig en delmengde av noe større. Clark relaterer bruken av installments til 
begrensninger i samtalepartnerens korttidsminne, slik som når vi gir instruksjoner 
eller veibeskrivelser. I mine studier av andrespråkssamtaler, og særlig samtaler med 
personer som har relativt svake norskferdigheter, har jeg imidlertid funnet svært 
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mye av dette også i andre sammenhenger, og det virker som det er noe mange bruker 
for å foregripe potensielle forståelsesproblemer.

Jeg vil nå presentere to analyser der jeg tar utgangspunkt i Clarks beskrivelse, 
men utvider til en annen kontekst og ikke minst gir en utførlig beskrivelse av de 
verbale og ikke-verbale mekanismene som er involvert, og som ikke er beskrevet av 
Clark. Det jeg analyserer, er utdrag fra samtaler der taleren porsjonerer ut informa-
sjon i komplekse samtaleturer. Vi skal se nærmere på de formelle og funksjonelle 
kjennetegnene ved denne formen for oppdeling av informasjon.

ANALYSE 1: KOMPETANSESENTER FOR FREMMEDSPRÅKLIGE 
ARBEIDSSØKERE

De første utdragene (2–4) er fra samme type situasjon som utdraget vi så på over 
(eksempel 1), altså en samtale mellom en morsmålsbruker og en relativt svak 
andrespråksbruker. Deretter gir jeg et eksempel (5) fra en litt annen kontekst, der 
samtalen foregår på engelsk som lingua franca mellom en norsk helsearbeider og 
et foreldrepar fra Tanzania.

Vi begynner med et nytt utdrag fra samtalen mellom rådgiveren og arbeidssøkeren 
i eksempel 1. Det er hentet litt lenger ut i samtalen, hvor brukeren stiller et nytt 
spørsmål om norskkurset:

(2)

1 C: jeg prøve til i august?
2 ((åpen hånd utover))
3 R: .h ne:i. .h ikke- ikke den
4 testen, ((to slag mot
5 papirene)) 
6 C: [( )]
7 R: [da ] bjyner du på kurset,
8 C: mhm,
9 R: >men du vet,< du bjyner på et
10 ku:rs, ((hånd ned i lufta)) 
11 C: ja. ((nikker svakt))
12 R: og de tar (.) en test på deg.
13 ((slaggest))
14 >en annen test,< ((hånd
15 sideveis))
16 for å se hva du kan.
17 ((hånd ned mot papirene))
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18 C: åja. ((nikker))
19 C: i: desember. ((R trekker
20 hendene til seg))
21 (.)
22 R: i: august. ((hender ned mot
23 papir))
24 C: i au[gust.]
25 R:  [ ja. ]

Spørsmålet fra brukeren får et negativt svar, som rådgiveren så utdyper ved å vise 
til at hun ikke skal ta «den testen» (l. 3–4). Hvilken test han refererer til, er ikke 
entydig ut fra det verbale uttrykket i seg selv, men han utfyller referansen gestuelt 
ved å dunke fingrene to ganger ned mot testpapirene som ligger foran han (se bilde). 
Så gir han enda en utdyping (l. 9–16), og denne utgjør en mer kompleks forklaring, 
som blir delt opp i flere porsjoner. I denne utdypingen bruker han også gester aktivt 
til å formidle budskapet sitt. Når han sier at hun begynner på et kurs (l. 9–10), lar 
han den ene hånda falle ned i lufta foran seg, som om han plasserer noe der (se bilde). 
Dette er en metaforisk gest som framstiller noe abstrakt (kurs) som noe konkret 
som kan manipuleres med hendene. Når han skal framheve pronomenet «de» i 
linje 12 (for å skille disse personene fra de som akkurat har tatt en test på henne), 
bruker han både kontrastivt trykk og et slag nedover med hånda. Slike slaggester 
(beats) er vanlige ved emfase (Kendon 2004). Og når han skal sette testen «de» tar, 
i kontrast til testen hun akkurat har tatt (l. 14–15), flytter han hånda sideveis, som 
for å vise to ting som står ved siden av hverandre foran han.

For våre formål er det særlig interessant å notere seg hvordan rådgiveren bruker 
gestene til å signalisere oppdelingen av den komplekse turen. I linje 9–10 lar han hånda 
falle ned mens han sier «kurs», slik at gesten får sitt anslag (stroke, jf. Kendon 2004) 
samtidig med det informasjonsmessige (og intonasjonsmessige) fokuset i ytringen. 
Etter slike høydepunkt er det vanlig å føre hånda tilbake til hvileposisjon (home 
position), men det skjer ikke her. Rådgiveren holder gesten i en «frossen» positur 
mens han tar en pause og ser mot brukeren. Først når hun har gitt tilbakemelding og 
han gjenopptar sin ytring, begynner han å bevege hånda igjen. Den frosne posituren 
er et nytt tegn på at den multimodale ytringen ikke er fullbyrdet, men bare er satt 
på vent mens han søker bekreftelse fra samtalepartneren (jf. Streeck 2009). På den 
måten bidrar også gestene til å markere at porsjonen bare er en del av noe større, 
og at turen dermed vil fortsette.

Etter denne turen gir brukeren bare et fortsettelsessignal («ja») mens hun nikker 
svakt (linje 11). Et fortsettelsessignal er en respons der man hevder at man så langt 
ikke har noen forståelsesproblemer, og at samtalepartneren dermed kan fortsette 
sin tur (Schegloff 1982). Dette skiller seg fra hvordan brukeren responderer når hele 
den komplekse turen er fullført. Da sier hun «åja» og nikker noe sterkere (l. 18). En 



202 DET TREDJE SPRÅKET

slik type respons signaliserer at man har forstått eller lært noe nytt, og utgjør noe 
som kalles en kognitiv skiftemarkør (change-of-state token, jf. Heritage 1984). Vi ser 
også at brukeren på dette tidspunktet foretar en forståelsessjekk for å forsikre seg 
om at hun har forstått rett, noe hun ikke har (linje 19). Som i det første eksempelet 
ser vi altså også her at hun underveis i den komplekse turen nøyer seg med lokal 
respons på den umiddelbart foregående delen, ved å gi samtalepartneren grønt lys 
til å fortsette, mens hun først ved neste potensielle ferdiggjørelsespunkt kommer 
med kvitteringer som viser at hun har mottatt ny informasjon og sjekker at hun 
har forstått turen som helhet. Mønsteret dette gjenspeiler, er altså at den responsen 
som er relevant underveis i en kompleks tur, bare er å gi samtalepartneren rødt eller 
grønt lys til å fortsette (fortsettelsessignaler), mens sekvensavsluttende kvitteringer i 
form av skiftemarkører, vurderinger og andre typiske tredjeposisjonsresponser først 
kommer ved en potensiell avslutning av hele den komplekse turen.

Som nevnt viser brukerens respons at hun kan ha problemer med å forstå hva 
slags prøve hun skal ta når. Rådgiveren følger derfor opp med en ny forklaring, der 
han gjør rede for hva slags test hun skal ta i august:

(3) (fortsetter fra (2))

17 R: ikke den testen der.
18 ((peker på papiret))
19 C: ja.
20 R: men det er mange klasser,
21 (0.6) ((R utpeker fire punkter
22 siden av hverandre)) 
22 C: ja.
23 R: og for at du skal komme i
24 riktig nivå, riktig klasse,
25 ((horisontal flat hånd ut
26 i lufta 3 x over hverandre)) 
27 C: ja.
28 (0.4)
29 R: så tar de en test på deg.
30 C: mhm.

I dette utdraget blir det tydelig at responsen fra brukeren ikke bare kommer på 
hennes eget initiativ, men at rådgiveren inviterer til den og legger til rette for den. 
Når han har fullført første del av den komplekse forklaringen (linje 20), tar han 
en pause og ser mot kvinnen. Han venter helt til hun har gitt en verbal respons 
før han fortsetter. Vi ser også at rådgiveren etter neste «porsjon» av forklaringen 
(linje 24) tar en ny god pause før han fullfører den komplekse turen (linje 29). 
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I begge tilfellene skaper han altså rom for respons og kan sies å invitere til det 
ved å vende blikket mot samtalepartneren. Dette skiller seg fra hva forskere har 
observert i andre typer komplekse turer, slik som når folk forteller historier. Da 
er det ikke vanlig å ta pauser i talestrømmen i noen særlig grad. Også i slike 
situasjoner vil samtalepartneren ofte gi fortsettelsessignaler underveis, med det 
resultat at responsen gjerne overlapper med avslutningen av én turkonstruk-
sjonsenhet eller (oftest) begynnelsen av den neste (Schegloff 2000). I tilfeller der 
vi finner oppdeling av komplekse turer, er det derimot lite overlapping. I stedet 
finner vi pauser som vitner om at taleren er tilbakeholden med å fortsette inntil 
han har fått grønt lys. At taleren vender blikket mot samtalepartneren under 
disse pausene, viser også at han inviterer til tilbakemelding, for eksempel ved å 
nikke.

Også i dette eksempelet kan vi observere hvordan gestene er med og markerer at 
de enkelte porsjonene bare er en del av noe større. Rådgiveren begynner å utpeke 
punkter ved siden av hverandre på bordet mens han sier «mange klasser» (linje 20, 
se bilde), en metaforisk gest som illustrerer mengden av klasser. Denne gestikule-
ringen fortsetter han med i pausen som følger (linje 21). På den måten viser han 
(på samme måte som med den frosne gesten over) at ytringen vil fortsette. Også når 
han indikerer «nivåer» ved å holde en flat hånd ut i lufta (l. 25–26, se bilde), holder 
han hånda stille i en ny frossen gest til han har fått respons fra brukeren.

Jeg tolker altså denne oppdelingen av informasjon som en måte å gjøre ytringene 
enklere og mer forståelige på. Taleren foregriper mulige forståelsesproblemer og søker 
å avverge dem ved å forenkle sin egen ytring. Men hvordan kan vi vite at taleren 
forebygger problemer, når disse problemene (dermed) ikke oppstår? Et tegn på at 
oppdelingen har som sin primære funksjon å skape forståelse, finner vi i tilfeller 
der noe først blir sagt i en kompakt og integrert form, og dette skaper problemer for 
samtalepartneren. Når samtalepartneren viser problemer med å forstå ytringen, vil 
taleren typisk omformulere ytringen sin ved å dele den opp i mindre biter. Utdraget 
nedenfor er fra samme kompetansesenter som de to første eksemplene, men med 
en annen bruker. Her råder veilederen brukeren (A) til å forsøke å finne seg en jobb 
på egen hånd mens hun venter på tilbud om kurs:

(4)

1 R: [gå] på arbeidskontoret, og der finner 
du ledige jobber på veggen,

2 hvis du kan lese det.
3 (1.5)
4 A: eh hvor da?
5 R: på arbeidskontoret,
6 A: ja,
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7 R: på Grøndal her nede.
8 A: ja
9 R: så har de jo (.) eh (.) henger de jo opp=
10 A: okei.
11 R: =ledige stillinger på veggen.
12 A: ja ja ja.
13 R: mhm. da kan du be om hjelp til å søke 

de jobbene.
14 A: okei.
15 R: ja.
16 A: [mhm]

Den manglende responsen i den lange pausen i linje 3 tyder på at brukeren har 
problemer med den foregående ytringen. Og i linje 4 innleder hun reparasjon. 
Selv om hun stiller et nokså spesifikt spørsmål om sted, tar rådgiveren det som en 
mulig indikasjon på et mer omfattende forståelsesproblem, ettersom han i tillegg 
til å svare på spørsmålet (l. 5–7) også reformulerer innholdet i resten av turen sin. I 
den reformulerte versjonen tar han én bit om gangen og får bekreftelse fra brukeren 
underveis før han går videre. På denne måten kan vi altså se at taleren deler opp 
informasjonen som respons på at adressaten har problemer med å forstå ytringen 
slik den opprinnelig var formulert. Oppdelingen framstår altså som en metode for 
å sikre forståelse.

ANALYSE 2: HELSEVEILEDNING PÅ ENGELSK SOM LINGUA 
FRANCA

Nå skal vi se på et utdrag fra en samtale der aktiviteten er en annen, nemlig å gi 
veiledning om barneoppdragelse. Selve situasjonen er også en annen, ettersom 
det er tre og ikke to deltakere og de snakker sammen på engelsk som et lingua 
franca, et språk som er et fremmedspråk for dem begge. Utdraget er hentet fra en 
tilbakemeldingssesjon mellom en norsk Marte Meo-veileder (V) og et tanzaniansk 
foreldrepar, mor (M) og far (F). Marte Meo er en veiledningsmetode som baserer seg 
på videoopptak av dagligdagse samhandlingssituasjoner i familier og etterfølgende 
diskusjon omkring disse opptakene mellom foreldrene og en veileder (se nærmere 
beskrivelse av metodikken i Hasund mfl. i denne boka). Vi kommer inn i situasjonen 
idet de tre skal til å se på et videoopptak på veilederens pc og snakke sammen om 
hva som foregår på opptaket. Utdraget er fra begynnelsen av første sesjon, hvor 
terapeuten gir instruksjoner om hvordan samtalen skal foregå.
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(5)

1 V: So I talk to Molly,
2 ((blikk og hånd mot M))
3 M: yes ((nikker))
4 (.)
5 V: and then you look,

6 ((blikk og hånd mot F))
7 (.)
8 F: yes, ((nikker))
9 V: and then when we finish,
10 ((hånd fra seg mot M))
11 M: mhm, ((nikker))
12 V: to talk, (.) I will ask you,
13 ((blikk og hånd mot F))
14 (.)
15 F: okay.
16 V: what (.) you thought.
17 ((sirkelgest ved øret))
18 V: about what ºyou heard.º
19 ((hånd fra seg mot M))
20 F: okay. ((M og F nikker))
21 V: [ Okay.]
22 M: [ºheheº]
23 V: And if there are some picture
24 ((hånd mot pc))
25 [you would like to go back to,
26 ((vinker innover))
27 F: [((nikker))
28 F: yeah ((nikker))
29 V: we’ll go back.
30 ((vinker innover))
31 F: okay ((M og F nikker))
32 V: Yeah.

Veilederen forklarer hva de skal gjøre. Hun formulerer anvisningene relativt forsiktig 
og indirekte ved å framsette dem som rene beskrivelser i presens (f.eks. «then you 
look» i linje 5 og «I will ask you» i linje 12). Hun deler her en kompleks instruerende 
tur opp i mindre porsjoner og legger til rette for respons etter hver del. Ved å bruke 
fortsettelsesintonasjon signaliserer hun at turen ikke er ferdig, selv etter syntaktisk 
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fullstendige ytringer (f.eks. «so I talk to Molly» i linje 1 og «and then you look» i 
linje 5). Videre tar hun relativt lange pauser, som hun kombinerer med blikk mot 
samtalepartnerne.

Ytringen hennes er formulert som instruksjoner til faren. Allerede i første linje 
refererer hun til moren i tredje person («So I talk to Molly»), selv om hun til da ikke 
har henvendt seg ikke-verbalt til faren, verken med blikk eller kroppsorientering. 
Tvert imot ser hun her på moren og fører hånda fram og ned mot henne mens 
hun snakker. Dette er en deiktisk gest, en utpeking av moren (Kendon 2004). Når 
veilederen så henvender seg til faren (linje 5), vender hun også hodet mot han og 
flytter hånda i hans retning. Denne vekslingen mellom å vende blikket og hånda 
mot moren og faren gjentar seg også de neste gangene hun veksler mellom å referere 
til samtalen mellom seg selv og moren (linje 9) og samtalen med faren (linje 12).

Selv som veilederen i denne delen av sesjonen i stor grad henvender seg til 
faren, foregår det altså mye ikke-verbal henvendelse til moren. På denne måten gir 
veilederen også indirekte instruksjoner til moren om hva som forventes av henne. 
Den doble henvendelsen viser seg ved at veilederens blikk skifter fra den ene til 
den andre etter som hun refererer til dem. Videre utpeker hun hver av dem med 
en håndgest mot slutten av hver intonasjonsenhet. Vi kan se at foreldrene oppfatter 
dette som en invitasjon til å gi tilbakemelding ved at de vekselvis gir respons. Når 
veilederen refererer til moren og peker mot henne (i linje 2 og 10), svarer moren 
med både et verbalt tilbakemeldingssignal («yes» og «mhm») og nikking. Når 
veilederen refererer til faren og vender seg mot han, både med kroppen og blikket 
og med en utpekende gest (i linje 6, 13 og 19), responderer han tilsvarende (med 
«yes» i linje 8 og «okay» i linje 15 og 20). Det å gi tilbakemeldingssignaler er vanligvis 
assosiert med rollen som adressat i en samtale (Clark 1996), men vi ser her at den 
ikke-verbale henvendelsen til moren trumfer den verbale henvendelsen til faren og 
genererer respons fra henne.

Endelig kan vi se vilje til å gjøre seg forstått i andre gester enn de utpekende. 
Når veilederen sier «what you thought» (linje 16), strekker hun ut høyre hånds 
pekefinger og lar den sirkle rundt tre ganger inn mot hodet, en metaforisk gest som 
representerer tankevirksomhet. Når hun så går videre til «about what you heard» 
(linje 18), skyter hun hånda fram i retning moren. Dette kan sies å skape en kontrast 
til «det som foregår inne i hodet», og peke mot «det som er der ute» (altså det som 
blir sagt). På denne måten legger veilederen mye arbeid i å gjøre instruksjonene 
tydelige og forståelige, ved at gestene utfyller og utdyper det hun uttrykker verbalt.

Situasjonen i dette eksempelet er som nevnt noe annerledes enn i de foregående 
eksemplene. Veilederen er ikke morsmålstaler, og hun har neppe grunn til å 
foregripe at noen av ytringene hennes er potensielt vanskelige å forstå – tvert imot 
er de formulert svært enkelt. Det dreier seg imidlertid om mange instruksjoner, 
og hun tenker kanskje at det kan være vanskelig å få med seg alle sammen hvis 
hun presenterer dem i ett. Med andre ord er det større grunn til å tro at hun deler 
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opp informasjonen for å gi deltakerne tid til å registrere og memorere de enkelte 
instruksjonene før hun går videre. I så fall befinner vi oss i den kategorien som Clark 
regner som den primære for denne formen for oppdeling. Det at kommunikasjonen 
foregår på et fremmedspråk (for begge parter), kan også tenkes å bidra til at behovet 
for tilbakemelding i sin alminnelighet blir forsterket. Altså kan det i enkelte tilfeller 
være vanskelig å angi én enkelt grunn til at informasjon blir delt opp; det kan ha 
mange årsaker som virker sammen.

OPPSUMMERING OG DRØFTING

Når to samtalepartnere kommuniserer på noe som er et andre- eller fremmedspråk 
for den ene av dem eller begge to, blir det å sikre gjensidig forståelse ekstra viktig. 
Jeg har her beskrevet en praksis som har som funksjon å forankre ny informasjon 
steg for steg i løpet av en mer omfattende forklaring eller instruksjon. I denne 
praksisen blir de ikke-verbale modalitetene spesielt viktige. Gester, blikk og nikking 
blir essensielle deler av prosessen med å formidle budskapet og vise forståelse 
underveis. Samtalepartnerne kompenserer altså for de ekstra utfordringene som 
ulik språkkompetanse og ulike kulturelle forutsetninger skaper, ved å bruke en 
større bredde av multimodale ressurser.

Den omtalte praksisen går altså ut på at taleren gjør informasjon mer tilgjengelig 
for adressaten ved å dele den opp i mindre biter. Mens tidligere studier har assosiert 
denne praksisen med behovet for å forenkle kompleks informasjon på grunn av 
begrensninger i adressatens korttidsminne, har jeg vist at det også er en utbredt 
praksis i tilfeller der taleren foregriper forståelsesproblemer og søker å avverge 
dem. Det er altså en kommunikativ forebyggingsstrategi (Clark 1994). Det er 
særlig i samtaler med andrespråksbrukere som har relativt lav kompetanse i norsk 
at vi ser strategien brukt, noe som tyder på at praksisen er mer spesifikt relatert til 
foregripelse av språklige problemer.

Kjennetegnene ved denne oppdelingen av informasjon er at hver enkelt del av en 
kompleks tur leveres med stigende intonasjon og en etterfølgende pause, hvor taleren 
søker blikkontakt med adressaten og dermed inviterer til respons. Den uavsluttede 
karakteren til hver informasjonsbit framgår ikke bare av intonasjonen, men også av 
hvordan gester enten holdes fast i en frosset positur eller fortsetter gjennom pausen. 
Samtalepartneren samarbeider i det å legge til rette for en lengre tur ved at hun 
bare gir minimale tilbakemeldingssignaler, slik som verbale fortsettelsessignaler 
(«mhm») og nikk. Mer substansielle kvitteringer, som viser noe om hvordan hun 
har forstått og evaluert informasjonen, kommer først etter at den komplekse turen 
er brakt til et potensielt ferdiggjørelsespunkt.

Når personer med ulik kulturbakgrunn møtes og snakker sammen, må de yte 
en ekstra innsats for å vite hva de kan regne som forståelig for samtalepartneren, 
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både av ord og formuleringer og av kulturell bakgrunnskunnskap. En måte å 
forebygge forståelsesproblemer og dermed bidra til et konstruktivt kulturmøte på 
er altså å gjøre informasjonen man presenterer, lettere tilgjengelig og å sjekke at 
samtalepartneren faktisk oppfatter og forstår den. Forskere og konsulenter innen 
fagområdet tverrkulturell kommunikasjon har lenge snakket om hvor viktig det er 
at samtalepartnere «forenkler» ytringene sine og «sjekker at de blir forstått». Det er 
imidlertid få som har beskrevet hva dette vil si i praksis, og hvordan det fungerer 
i konkrete samtaler. I denne artikkelen har jeg omtalt én strategi for å forebygge 
forståelsesproblemer i en flerkulturell kontekst.

APPENDIKS: TRANSKRIPSJONSNØKKEL

. Fallende intonasjonskontur
? Stigende intonasjonskontur
, Fortsettende intonasjonskontur
(.) Pause kortere enn 0,2 sekunder
(0.5) Pause lengre enn 0.2 sekunder
o:rd Forlengelse av foregående lyd. Jo flere kolon, jo lengre lyd.
ord Trykksterk stavelse
[ord] (Vertikalt justerte klammer)
[ord] Overlappende tale
- Avbrutt ord
.h, .hja Innpust, ord uttalt på innpust
>ord< Raskere tempo
(ord), ( ) Usikker transkripsjon, uidentifiserbar ytring
((peker)) Beskrivelser av ikke-språklige handlinger og andre kommentarer
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