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Snak, identitet og relation 
 
Mie Femø Nielsen 
 
 
 
 
Denne artikel beskæftiger sig med, hvordan identitet og tale-
sprog hænger tæt sammen på film såvel som i børn og unges 
eget liv. Artiklen vil vise, hvordan man kan arbejde med tale-
sprog og identitetskonstruktion på populære Hollywood-film. 
Og vise, hvordan eleverne selv kan lave opgaver, hvor de analy-
ser deres eget og vennernes talesprog med henblik på at få ind-
blik i, hvordan de selv skaber identitet og relationer gennem det, 
de gør i deres interaktion. 
 
Anslag 
Snak er ikke bare snak. Vi udretter en masse gennem mundtlig 
kommunikation, ikke bare informationsudveksling. Vi viser an-
dre, hvem vi er gennem vores måde at tale på, og vores måde at 
interagere med andre på, og vi bruger interaktionen til at etable-
re og styrke relationer til andre mennesker. Vi bruger også in-
teraktionen til at forhandle, hvordan vi skal opføre os for at bli-
ve betragtet som socialt acceptable personer lige her, lige hos 
os, lige nu. Vi skaber venskaber, parforhold, teams, vennegrup-
per, subkulturer og samfund gennem snak. 
 
Hvordan identitet og talesprog hænger sammen  
Identitet og sociale relationer er to gigantiske områder. Man har 
beskæftiget sig med det ene eller begge inden for udviklings-
psykologi, socialpsykologi, litteraturvidenskab, sprogvidenskab, 
symbolsk interaktionisme, psykodynamik, identitetshistorie, so-
ciologi, kulturteori, queer theory, post colonial studies, historie, 
minoritetsstudier og mange andre felter og fagområder. 
 



 

Man kan beskæftige sig med identitet på mange forskellige ni-
veauer. Mest iøjnefaldende er ofte makroniveauet, de såkaldt 
transportable identiteter (Zimmerman 1998), der rummer race, 
etnicitet, køn, kropsbygning osv. Man kan ikke så let ændre på 
sin hudfarve, og derfor er den latent til stede i alle interaktioner 
og kan gøres relevant i interaktionen af en selv eller andre.  
 
En af de måder man kan justere på sin synlige identitet er ved 
hjælp af artefakter. Ved at omgive sig med bestemte ting, tøj, 
hårrekvisitter, livsstilsprodukter, møbler, cykler, biler osv. kan 
man kommunikere noget til andre om, hvem man er. Formentlig 
siger det mere om en, at man spiller meget fodbold, bruger en 
krukke hårgele om måneden eller sender 200 SMS’er om ugen, 
end at man har en bestemt type hår eller hud. Derfor er handlin-
ger også med til at skabe ens identitet; det være sig fysiske såvel 
som sociale handlinger, store såvel som små. Man siger meget 
om sig selv i kraft af den uddannelse, man tager, og det job man 
har, lige som man siger noget om sig selv ved at holde døren for 
andre, eller smække den i hovedet på dem, ved at give gaver el-
ler ved at skælde ud. 
 
Ofte er der stort fokus på mezzo-niveauet, når man vil beskæf-
tige sig med identitet. Sociale roller og karakteregenskaber bru-
ges hyppigt, når folk skal beskrive andre. Men analytisk er dette 
niveau svært at arbejde med. Når man kigger på en samtale, så 
er det ikke oplagt, hvor empatien eller ærligheden sidder, eller 
hvorfor en person giver indtryk af at være en ’underdog’ eller 
’klassens dronning’. Det er mange små ting, der summerer op til 
et større billede. 
 
Derfor rykker det først, når man går ind på mikro-niveauet og 
beskæftiger sig med, hvad deltagerne i samtalen gør og siger, og 
hvordan ord, stemme, fakter, mimik, kropsholdning, blikretning 
osv. spiller sammen. På mikroniveauet kan man ’gøre sit køn’ 
eller sin etnicitet forskelligt, man kan ’være’ mere eller mindre 
dominerende, forstående osv. Vores adfærd helt lokalt i interak-



 

tionen er med til at skabe små lokale identiteter for os selv. Det 
siger fx noget om en, hvilket ordvalg man anvender, hvilket 
ordforråd man viser sig at have, hvordan man syntaktisk bygger 
taleture op, hvilken stil man anlægger, om man fx bruger en be-
stemt slags slang eller jargon. Det siger også noget om en, om 
man taler en bestemt dialekt, sociolekt, kronolekt eller etnolekt. 
Det siger meget om en, hvilket tempo man taler i, med hvilken 
styrke, rytme og tonehøjde man taler osv. Og det kommunikerer 
også en masse, hvilken type samtalebidrag man kommer med, 
og hvordan man placerer dem i forhold til de andre deltageres 
samtalebidrag. Man kan ikke gøre så meget uden at kommuni-
kere noget om sig selv, selv når man tier stille, siger man noget 
om sig selv og om sit forhold til andre. Derfor er det relevant at 
se på snak, hvis man interesserer sig for identitet og relationer. 
 
Konversationsanalysen som metode 
Der er mange forskellige tilgange til analyse af mundtlig kom-
munikation, og anvendeligheden af den enkelte metode afhæn-
ger af fokus. Det særlige ved konversationsanalysen (conversa-
tion analysis, CA) er, at det er en sprogligt orienteret sociolo-
gisk metode. Man arbejder med autentisk mundtlig kommuni-
kation, dvs. fx ikke eksperimenter, og man tager afsæt i udskrif-
ter af audio- eller videooptagelser. Man begynder ikke med en 
fast hypotese om, hvad man vil finde, men arbejder induktivt og 
datanært, med tæt analyse på mikroplan ud fra konkrete obser-
vation. Det er hvad de aktuelle data selv gør relevant, man fo-
kuserer på i sin analyse. Fx kan man kigge på, hvordan delta-
gerne forhandler værdier og identitet lokalt i samtalen. Metoden 
kan ikke bruges til at svare på, hvad deltagerne i interaktionen 
er ude på, hvorfor de gør det de gør, men hvad de gør, hvordan 
gør de det, og hvad det udretter at de gør lige det på den måde. 
På den måde kan man få indblik i deltagernes identitetsarbejde. 
 
Der er mange forskellige niveauer at fokusere sin analyse. Det 
kan være selve taleturen og dens design og progression. Det kan 
være taleturen og dens funktion, hvilke sociale handlinger der 



 

udføres med taleturen, og hvordan den viser sin relation til 
modtager. Det kan være selve turtagningen, med mulige fær-
diggørelsespunkter, overgangsrelevans og projektion, stilhed og 
overlappende tale, samt minimal respons. Og det kan være tale-
turens relation til andre taleture i form af sekvenser, turpar. Ef-
tersom det hele hænger sammen og skaber det store billede ud 
fra myriader af små brikker, så bliver man aldrig færdig. Man 
vil altid kunne få øje på nye facetter. Det gør analysearbejdet 
spændende, men gør det også vigtigt at vælge et fokus for min-
dre tidsafgrænsede analyseprojekter. 
 
Konversationsanalysens tilgang til identitet 
En af de helt korte opskrifter på analytisk fremgangsmåde (Po-
merantz & Fehr 1977, se også Nielsen & Nielsen 2005) fore-
skriver, at man: 

1. Vælger en sekvens. 
2. Karakteriserer handlingerne i sekvensen. 
3. Overvejer indpakningen af handlingerne, måden at ud-

føre dem på og hvad den siger om det gjorte og det om-
talte. 

4. Overvejer hvad turtagning og -placering siger om hand-
lingerne og det omtalte. 

5. Overvejer hvad alt dette har af implikationer for delta-
gernes identiteter, roller og relationer. 

 
Der er altså et stort forarbejde, inden man kommer frem til at 
kunne sige noget om deltagernes identitetsarbejde. 
 
Hvad kan snak i film kan lære os om identitet og relation? 
Vores adfærd i interaktionen er med til at gøre os til dem vi er. 
Det er derfor, vi kan ’være forskellige personer’, alt efter hvem 
vi er sammen med. Og det er derfor, der kan lade sig gøre for 
skuespillere at skabe forskellige typer og karakterer blot ved 
brug af deres krop, stemme og udvalgte artefakter. 
 



 

Når man arbejder analytisk med fiktion, vil man fx arbejde med 
personkarakteristikker. Via konversationsanalysen får man som 
analytiker en chance for at afdække det konstruktive arbejde 
med at bygge en figur op. Gennem tilrettelæggelsen af talen vi-
ser skuespilleren, hvem/hvordan personen ’er’. Det kan fx vises 
gennem vedkommendes samtalebidrag, handlingstyper og pla-
cering af samtalebidrag.  
 
Kigger man eksempelvis på filmen As Good As It Gets, hvor 
Jack Nicholsen og Helen Hunt spiller hovedrollerne, så er der 
nogle få større ting, der er med til at fortælle at manden Melvin 
(spillet af Nicholsen) er mærkelig. Han smider fx naboens hund 
ned i affaldsskakten, han træder aldrig på stregerne mellem fli-
serne og han skal absolut spise frokost hver dag på samme café 
ved samme bord og betjent af samme tjener. Men det meste af 
Melvins mærkelighed, der viser sig at være en sygdom, vises 
gennem hans måde at interagere med sine medmennesker på. Se 
blot på nedenstående uddrag fra filmen, hvor man kan finde i 
hvert fald seks fornærmelser i Melvins interaktion med andre i 
løbet af 35 sekunder. Situationen er, at Melvins yndlingstjeners 
søn er blevet syg, og derfor kommer hun ikke på arbejde. Det 
ødelægger hans rutine som succesrig trivialromanforfatter. 

 

 



 

 
Ex 1  Melvin I’ll try 
(As God As It Gets, 35s) 
 1 Red: ↑yes, you’re right Mart  
 2  and everybody else (.)  
 3  ↑yes, you make us a lot of money,  
 4  (.) .H  
 5  >but I think it’s more appropriate<  
 6  [for you to reason] 
 7 Mel: [look, look,] 
 8  (1.0) 
 9  ↑I need ↓this,  
10  ((peger med pegefinger mod hende)) 
11  just say, 
12  hh  ((0.6)) 
13  ↑Melvin I’ll ↓try, 
14  (0.3) 
15  °okay?° 
16  (1.0) ((vipper med sit øjenbryn)) 
17  °°okay,°° 
18  (1.0)  ((gestikulerer opfordrende)) 
19 Red: .hhHH (.) HHhh  ((1.6)) 
20  Melvin, (.) I’ll ↓try. 
21  .HH  ((0.6)) 
22 Mel: thank you ((viser højre håndflade)) 
23  (.)  
24  °°that’s good°°  ((drejer hovedet væk)) 
25  (0.5) 
26  °°it’s°°  ((kigger mod hende)) 
27  .hh  ((0.5))  ((kigger væk)) 
28 Red: ↑now, on a pleasant (annount/a note) 
29  (.) 
30  my son,  
31  (.) .H 
32  ↑he just got accepted to Brown. 
33  (.) 
34  HH 
35  (0.3)  ((M kigger mod hende igen)) 
36  .HH 
37  ↑my husband, (.) .h was ↓dying, 



 

38  ((min mand (.) .h var ellevild,)) 
39 Mel: e::h=yeah, good, (.) nice,  
40  e:h (.) thrilled, exiciting  
41  ((højrehåndstaktslag på hvert ord)) 
42  eh you- you don’t have to wait with me 
43  ((drejer krop mod venstre og går væk)) 
44  (.) 
45  (())   ((7.0)) 
46  ((Hun ser rasende på ham, tramper væk,  
47  vender sig om og kigger efter ham  
48  og går videre. Han går til elevator.)) 
 
Senere i filmen finder man ud af, at den her scene handlede om, 
at Melvin er taget ind på det forlag, der udgiver hans bøger, og 
beder sin redaktør om at gøre ham den tjeneste at få sin mand,  
der er high society læge, til at blive privat læge for tjenerens 
søn, så drengen kan få det bedre, så tjeneren kan komme på ar-
bejde igen, så Melvin kan sidde ved sit stambord hver dag og 
blive betjent at hende.  
 
Fornærmelserne? Jo, for det første ignorerer han hendes ind-
vendinger og presser han hende til at afgive et løfte om at gøre 
ham en tjeneste, som det ser ud til at være svært for hende at gi-
ve, uden at han forsøger at komme hende i møde (linje 1-21). 
For det andet orienterer han sig ikke mod samme orden, som 
almindelige mennesker gør: Når nogen har gjort én en stor tje-
neste, så skal man være oprigtig i sin tak. Han siger nok tak, 
men han gør det som en ting, der hurtigt skal afsluttes, og sm 
lukker samtalen ned. Derefter tager hun eksplicit initiativ til at 
fortælle en god nyhed for at de kan lande på en god fod med 
hinanden igen (linje 28). Melvins tredje fornærmelse er, at han 
ikke giver hende det relevant ’go ahead’ ved at sige ”nå?” eller 
lignende. Hun fortsætter med at fortælle en god nyhed, nemlig 
at det er lykkedes hendes søn at komme ind på en meget presti-
gefyldt skole (linje 30-32). Det siger Melvin heller ikke noget 
til, selv om en nyhedsmarkering, kvittering, og/eller positiv be-
dømmelse ville have været relevant, à la  ”nej! er det rigtigt? 
Wauv!”. Intet siger han, og det er den fjerde fornærmelse. Hun 



 

fortsætter så med at vise, hvor særligt det er, og hvor meget det 
betyder, ved at fortælle, at hendes mand var ellevild af begej-
string (linje 37). Han fornærmer yderligere (femte) sin redaktør 
ved at vise, at han faktisk godt ved, hvad han burde sige som re-
spons på en positiv nyhed, folk fortæller om noget vigtigt i de-
res liv, nemlig ”good”, ”nice”, ”you must be thrilled” eller 
”how exiciting for you”. Men han producerer denne sociale 
handling anderledes, nemlig som en liste (linje 39-41). For det 
sjette lægger han yderligere ironisk afstand til hendes bestræ-
belse på at komme ham i møde og hans lemfældige bestræbelse 
på at svare på det ved at sige, at hun ikke behøver vente og føl-
ge ham ud (linje 42), og dermed siger han indirekte, at hun hel-
ler ikke behøver anstrenge sig for at hyggesludre med ham. 
Derved håner han den relevante respons til hende, som lige har 
fortalt ham noget godt, og i øvrigt efter at hun lige har lade sig 
presse af ham til at gøre ham en tjeneste. Ikke pænt gjort. Det er 
derfor ikke så mærkeligt, at hun tramper vredt væk fra ham. 
Han vises konsekvent som en mand, der er ubehøvlet over for 
sine medmennesker. Nogle steder ret markant ved at han siger 
socialt uacceptable ting om kvinder, jøder og bøsser. Men her 
altså i det helt små, via fine detaljer. Han vises i ovenstående 
uddrag som dumt svin gennem design og placering af taleture. 
 
Gennem tilrettelæggelsen af talen viser skuespillerne ikke bare, 
hvordan karaktererne er; de viser også, hvordan personernes 
indbyrdes forhold er. Hvis vi tager et andet eksempel fra samme 
film, så man kigge på talen for at blive klogere på, hvad man 
kunne kalde en ’interaktionskarakteristik’. Inden det følgende 
uddrag har man set den dyre læge besøge tjeneren, hendes søn 
og hendes mor, hjælpe sønnen og gøre drengens mor og mor-
mor lykkelige og dybt taknemmelige. Ikke mindst, da de bliver 
klar over, at den mærkelige Melvin fra cafeen betaler for lægens 
arbejde. Efter dette ser man tjeneren stå op midt om natten for 
at begive sig tværs gennem byen i bus og gennem regnvejr for 
at ringe på Melvins dør. Han sidder og ser tv, da hun ringer på 
ved hans dør mellem klokken tre og fire om natten. 



 

 

 
 
Ex 2  Are you waiting for me to say something 
(As God As It Gets) 
 1 Car: Mr. Udall? 
 2  (1.6)  ((hans tv kører i baggrunden)) 
 3 Mel: Carol the ↑waitress, 
 4  (0.3) 
 5 Car: ↓y(h)es, 
 6  (0.7) 
 7  (5.0) ((døren åbnes, adskillige låse)) 
 8  (1.2) ((han ser op i loftet, hun ser  
 9  sin regnvåde t-shirt klæbe til sig)) 
10 Car: ↑.HH,   
11  (1.0)  ((hun trækker blusen fri, de  
12  får øjenkontakt, tv kører bagved)) 
13 Mel: H(H)i, 
14  (1.8)  ((hun trækker vejret hørbart)) 
15 Car: the ↑doctor gave me your billing  
16  address, I’m sorry about the hour.  
17  (3.5)  ((hun drypper regnvand på 
18      gulvet, tv kører i baggrunden)) 
19  uhm 
20  (3.1)  ((hun kigger ned og derefter 



 

21    undskyldende/opfordrende op på ham,  
22    tv kører i baggrunden)) 
23 Mel: ↑you’re eh, 
24  (2.0)  ((han går ind i lejligheden)) 
25  ((Melvin slukker sit tv)) 
26  (0.5) 
27  e:hm 
28  (1.0) 
29  if (.) you’re e:h 
30  (0.7) ((han reder sit hår med hånden)) 
31  ↑worried about ↓thanking me eh, 
32  (0.9) ((han går mod døråbningen igen)) 
33 Car: >that’s ↑not why< I’m: he:re, 
34  (1.0) ((han kigger på hende)) 
35  though you have no: idea what it’s  
36  like to have a real conversation  
37  with a doctor about Spencer. 
38  (2.5) ((han ser ned, slår ud med arm)) 
39 Mel: e- ↑note, 
40  (1.9) 
41  eh (.) ↑put it in a ↓note. 
42  (5.0)  ((han tager et håndklæde frem)) 
43 Car: eh ((han vil tørre op på gulvet)) 
44  (3.0) ((hun tager selv håndklædet)) 
45 Mel: oh 
46  (0.5) ((hun holder håndklæde for sig)) 
47  °sorry° 
48  (1.0) 
49  I- I I have a hair dryer, 
50  (0.5)  ((peger ind mod lejligheden)) 
51 Car: why did you do this for me, 
52  (4.0) 
53 Mel: so you’d come back to work and ↑wait on me, 
54  (1.1) 
55 Car: >>do you have<< some idea,  
56  how strange that ↑sounds, 
57  (3.0)  ((han trækker på skuldrene)) 
58  I’m ↑worried you did this bec- 
59  (17.0) ((hun gør mine til at sige   
60  mere, han gør mine til at lytte)) 
61 Mel: are ↑you waiting for me to say something, 



 

62  (5.0) ((hun ryster på hovedet m åben mund)) 
63  ↑look, e:h, 
64  (3.5) ((han dasker casual m overkroppen)) 
65  ↑I’ll be at the ↓restaurant, tomorrow 
66  (0.7) 
67 Car: I don’t think this can wait until tomorrow 
68  I need to clear this up now, 
69  (1.1) 
70 Mel: clear what up. 
71  (3.1) 
72 Car: I’m ↑NOT ↑GOING TO ↑SLEEP with you, 
73  (0.7) 
74  I will ↑NEVER, (.) ↓sleep with you 
75  ↑never, ↑ever, 
76  (1.6) ((han laver trutmund, ser ned)) 
77  NOT ↑EVER,  
78  (5.5) ((han ser kort op, ser ned igen,  
79  gør afværgende gestus)) 
80 Mel: we:ll,  
81  (2.0) 
82  I’m ↑sorry, but e:h, ((ser til siden)) 
83  (2.2)  ((ser direkte på hende igen)) 
84  we don’t ↑open for the no sexo’s  
85  until 9 a.m. 
86  (2.5) 
87 Car: °I’m not kidding° 
88  (2.0)  ((han skyder hagen frem, klemmer 
89  munden sammen og ryster let på hovedet)) 
90 Mel: anything ↑else, 
91  (3.8) ((hun ryster på hovedet og ser ned)) 
92 Car: I just ((hun kigger ned)) 
93  (3.4)  ((hun ser op på ham igen)) 
94  thank you. 
95  (6.0)  ((hun rækker ham håndklæder,  
96  hun vender sig og går mod trappen)) 
97 Mel: so ↑you’ll be at work to↓morrow, 
98  (4.0) ((hun standser op og ser bagud)) 
99 Car: °yes°  ((nikker flere gange)) 
100  (1.0)  ((hun vender sig og går)) 
 



 

Pauser er generelt meget længere på film og teater, end i almin-
delige samtaler (Nielsen 2001). I denne film ser det ud til, at 
almindelig overgang mellem to ture tager omkring et sekund, 
hvad der i almindelige samtaler ville være tegn på noget pro-
blematisk (Jefferson 1983). Men selv for en film, så er pauserne 
her ualmindelig mange og lange. Det fortæller en masse ’mel-
lem linjerne’, at personerne i denne scene har lange pinlige pau-
ser (linje 8, 11, 17, 20, 44, 57, 59, 62, 64, 71, 78, 93), lader den 
anden i stikken med sin taletur (linje 59), ikke kommer med den 
sekventielt relevante opfølgning på den andens taletur (13, 15-
17) og gætter forkert når de endelig forsøger at udlede den an-
dens tanker (17-25, 23-33, 42-46). Det fortæller noget om deres 
akavede forhold, og hvor langt de er fra hinanden. 
 
Identitet og talesprog i børn og unges eget liv 
Sank på film og teater er stiliseret interaktion, og derfor let at 
analysere, fordi der netop er en planlagt pointe at lede efter. Det 
er lidt sværere at analysere naturlig interaktion, men også så 
meget desto sjovere. Vi siger alle noget om os selv og vores re-
lationer, når vi taler sammen. Derfor også børn og unge. Se fx 
nedenstående uddrag fra en telefonsamtale mellem to venner, 
Aske og Bjørn. Bjørn ligger syg, og Aske har spurgt til, om han 
har fået noget at spise. De aftaler at ses senere for at hygge og 
se film sammen. Bjørn vil så lave kaffe til Aske, og begynder så 
at fortælle en historie fra aftenen før om sin roommate, Jeppe. 
 
Ex 3  Har du ikke lyst til at lave noget mad 
(Video og chili) 
 1 B ja: j- laver kaffe (.) jeg regner med vi:: 
 2  (.) ved du hvad Jeppe havde den frækhed i 
 3  går ved du hvad han gjorde? 
 4 A mmhr. 
 5 B han kom ind klokken ø::h (.) klokken halv 
 6  ti (.) så siger han Rasmus har du ikke  
 7  lyst til at lave noget mad 
 8  (0,4) 
 9 A hh hh h h (.).h så sagde du: (.) nej= 



 

10 B =⋅hhh hheh så kiggede jeg på ham så sagde 
11  jeg undskyld (.) hva vared du sagde (.) ja  
12 om om vi ikk sku lave noget mad hh hh h[hh] 
13 A                                    [mmh], 
14 B (.) ka du ikk lige lave noget af det der  
15 hjemmelaved pa[sta der]. 
16 A               [hh hehh] hh heh 
17 B h hh⋅hhh j- sad bare årh kiggede på ham (.) 
18 s- så sagde jeg nej tak jeg skal ikk ha  
19 noget at spise jeg har spist hh heh hh h  
20 (.) «°årh ved du hva°» (.)  
21 er det ikk h latterligt 
22 A hvor sygt 
23 (0.2) 
24 B ⋅hhh hheh har du ikk lyst til at lave noget  
25 mad (.) jeg ligger årh er syg mand, (.)  
26 hhh h han har kraftedme nosser af stål  
27 den mand (.) hh heh 
28 (0.2) 
29 B han er fandne fræk han er, 
30 (0.4) 
31 A jeg tror nu bare han mente det for sjovt. 
32 (.) 
33 B tror du det, 
34 A ne:j 
35 B det tror jeg nemlig heller ikk hh h[hh] 
 
Snakken om kaffen får formentlig Bjørn til at komme i tanker 
om en hændelse om mad aftenen før, og så laver han et historie-
forord (linje 2-3), som Aske giver go ahead til (linje 4). Så for-
tæller Bjørn første del af historien (linje 5-7), og ved hans skab-
te responspunkt viser Aske sig at reagere på den helt rigtige 
måde (linje 9), for Bjørn fortsætter denne tråd (linje 10-19), ind-
til historien når sit klimaks, med Aske som velvillig historie-
modtager, der reagerer på den rigtige måde de rigtige steder 
(linje 13, 16, 22). Bjørn malker så lige historien for sit sladre-
udbytte ved at recycle moralen (linje 24-27), men denne gang 
kommer Aske ikke ind med den tilsvarende forargede respons 
linje 28, så Bjørn slår pointen fast endnu en gang (linje 29) med 



 

tydeliggørelse af, at den leg de nu leger er at rakke ned på Jep-
pe. Igen kommer Aske ikke ind med det samme (linje 30), og så 
foreslår han i linje 31 en modlæsning af Jeppes adfærd. Den 
følger Bjørn ikke op på med en enighedsmarkering, men med 
en invitation til Aske om at tage en ny runde med sin pointe, 
dog med sin egen skepsis klart indbygget (der er tryk på ”tror” 
og ”det”, og det siges med fortsættelsesintonation). Det får 
Aske til at trække i land (linje 34), og Bjørn ender med at slå 
fast, at han heller ikke er enig i den velvillige fortolkning af 
Jeppe. Her forhandler de to venner ikke bare fortolkning af Jep-
pes adfærd; de forhandler også, hvad man kan tillade sig at sige 
om andre, og hvordan man i praksis skal håndtere omsorg og 
magelighed. Det er altså en forhandling af moral på flere ni-
veauer og med flere objekter for forhandlingen. Og de er med til 
at styrke deres venskab gennem denne forhandling, lige som de 
bygger lidt videre på deres skepsis over for Jeppe.   
 
Hvordan eleverne selv kan analysere eget talesprog  
Det er oplagt at lade børn og unge optage deres egne samtale 
med henblik på at lade dem få indblik i, hvordan de selv skaber 
identitet og relationer gennem det, de gør i deres interaktion. 
Det kan være en øjenåbner for dem at se, hvordan de forhandler 
grupperelationer og –normer, og hvordan de hver især skaber 
sig selv som menneske i snakken med andre. Under kyndig vej-
ledning vil de måske også kunne arbejde med mobning, inklu-
sion og eksklusion. Man kan også arbejde med andre interakti-
onstyper, fx klasseværelsesinteraktion (for eksempler og mulige 
pointer, se Steensig & Asmuß 2003). 
 
Teknologisk er der mange måder at gøre det let at arbejde med 
talesprog. Mange af eleverne har måske en diktafon indbygget i 
deres telefon, og vil let kunne køre data over på en computer og 
eksportere dem til AIFF-format. De har formentlig allerede 
software installeret til at afspille filerne, og kan yderligere 
downloade gratis programmer til at afspille lydfilerne og måle 
pauser. Blot at transskribere et enkelt minut vil kunne give dem 



 

meget at arbejde med. De viste eksempler i denne artikel er på 
mellem et halvt og tre minutter.  
 
Udtoning 
Forhåbentlig har denne artikel givet nogle brugbare eksempler 
på, hvordan man kan arbejde med talesprog og identitet i un-
dervisningen på en måde, der vil kunne interessere eleverne. 
Forhåbentlig har artiklen også givet eksempler på, hvad man vil 
kunne kigge efter, og anvist veje til, hvordan man vil kunne gri-
be det an. Og forhåbentlig vil det give stof til interessante drøf-
telser i klassen at give eleverne nye briller at tage på for at give 
dem blik for, hvordan de selv spiller på en lang række mikro-
skopiske tangenter, når de skaber deres egen identitet i snakken 
med kammeraterne. 
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