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Förord  
 

Hej! 

Vi som har genomfört den här studien heter Ellen Arvidsson och Zara Fredriksson och studerar till 

lågstadielärare på Halmstad högskola. Intresset för elevers samspel och språkutveckling härstammar dels 

från upplevelser vid verksamhetsförlagd utbildning, dels från tidigare forskning som belyst att interaktion 

och inte minst språket är av oerhörd vikt i såväl skolan som samhället. Vår nyfikenhet till hur vi som 

framtida lärare kan undervisa för att främja elevernas språkutveckling, ligger således till grund för det här 

examensarbetet. Tillsammans har vi bidragit till empirin, analyserat, diskuterat och bearbetat fram vårt 

examensarbete. 

 

Vi vill rikta ett varmt tack till våra handledare, Annalena Holm och Håkan Fleischer, som stöttat oss 

genom arbetets gång med både vägledning och konkreta tips som fört arbetet framåt. Ett stort tack tillägnas 

även de skolor som ställt upp och bidragit till insamlandet av vår empiri. Detsamma gäller de elever som 

deltagit, utan er hade studien inte kunnat genomföras. Till sist, ett stort tack till varandra för att ha 

motiverat och peppat varandra under hela resans gång. Ett gott samarbete och en jämn arbetsfördelning 

har resulterat i ett examensarbete som vi båda är nöjda med samt nya kunskaper och insikter, vilka vi 

kommer ha nytta av i vår framtida lärarprofession.  

 

Med vänliga hälsningar,  

 

Ellen Arvidsson och Zara Fredriksson 
2018-06-03 
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1. Inledning 

En förmåga i kommunikation och socialt samspel är en viktig faktor för att kunna utvecklas och delta 

i såväl skolan som i samhället (Bruce, 2014, s. 9, 12). Dessvärre finns det enligt Malmér (2017, s. 46) 

en generell oro för elevers bristande språkförmåga vid skolstart. Många barn kan förklara och lösa 

problem genom kroppsspråk och gester, men saknar förmågan att beskriva tankarna verbalt (ibid). 

Genom muntligt berättande utvecklas en mängd färdigheter samt förståelse för omvärlden (Gärdenfors, 

2010, s. 204). Att kunna berätta muntligt möjliggör en förbättrad social och kommunikativ kompetens, 

då innehållet som berättas kan utgöras av ett rikare innehåll med rätt betoning och syfte (Johnston, 

2008, s. 95). Samtidigt hävdar Snow & Uccelli (2009, s. 123) att många barn har förmågan att berätta 

muntligt, men uppvisar en problematik att sedan producera innehållet skriftligt. Att ha förmågan att 

producera och förstå ett innehåll skriftligt är något som Johnston (2008, s. 97) hävdar kan utvecklas 

positivt av en muntlig kompetens. 

 

Crais och Lorch (1994, s. 16) ställer sig frågande till hur det vardagliga berättandet kommer till uttryck 

i skolsammanhang. Barnen bör få uppleva att det man gör i skolan är verklighetsanpassat och att det 

som skoldagarna fylls med angår deras egna liv (Eskild & Hambro, 2005, s. 43). Vidare hävdar Löwing 

& Kilborn (2002, s. 204) att det är av stor betydelse att lärare klargör och konkretiserar innehållet i 

lektionerna, gärna utifrån elevens egna erfarenheter (Löwing, 2006, s. 115). Enligt Malmer (2017, s. 

53, 86, 92) kan läraren även behöva konkretisera om innehållet är abstrakt, då förmågan ofta är en 

svårighet för barn. Vid ett samtal krävs ofta förmågan att omvandla abstrakt information till något 

konkret, då exempelvis inre bilder kan beskrivas som kräver en annan förståelse (Chiriac, 2014, s. 171). 

Att kunna tänka abstrakt hävdar Bruce (2014, s. 13) även är förmånligt när man ska beskriva någonting 

eller uttrycka sig, då innehållet kan ha skett på en annan plats eller i en annan tid.  

 

Vidare har läraren även en stor betydelse för elevernas utveckling i skolan (Frykholm, 2007, s. 104-

106). Enligt Lgr 11 ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet och tilltro till sin 

kommunikativa och språkliga förmåga (Skolverket, 2017, s. 252). Om läraren inkluderar praktiskt 

arbete i kombination med olika sinnen, hävdar Malmer (2017, s. 81, 92) att elevernas begreppsbildning, 

ordförråd och förståelse kan öka. Enligt Johnston (2008, s. 95) är även ordförrådet betydelsefullt för 

eleven att utveckla inom en muntlig kompetens, då det behövs kunskaper hur betoning och språket kan 

påverka huruvida ett budskap uttrycks och når fram. Genom en undervisning som integrerar sociala 

samspel, kommunikativa övningar (Hammond & Gibbons, 2005, s. 9) samt en lagom mängd utmaning 

och stöttning, kan läraren ge eleven förutsättning att utvecklas optimalt (Sedova, Salamounova & 

Svaricek, 2014, s. 275). Integreras ett fungerande socialt samspel kan eleven i sin tur utveckla sin 

kommunikativa förmåga (Säljö, 2010, s. 105-106).  

 

1.1 Problemformulering 

Som tidigare nämnts finns en oro över elevers språkliga kompetens (Malmér, 2017, s. 46). Å andra 

sidan belyser forskning hur muntligt berättande kan främja elevernas förmåga att förmedla en händelse 

samt gynna deras språkutveckling (Johnston, 2008, s. 95; Sheridan, 2000, s. 108). Snow och Uccelli 

(2009, s. 123) belyser även att elever ofta behärskar muntligt språk bättre än skriftligt. Elevernas 

förmåga att berätta kan utvecklas genom att de anpassar sitt ordförråd och tillämpar verb samt tankar 

och känslor som framhäver handlingarna (Beard & Burrell, 2010, s. 90). Det överensstämmer med 

styrdokumenten som uttrycker att eleverna vid årskurs 3 ska kunna berätta om vardagliga händelser 

med tillräckliga beskrivningar så att innehållet blir förståeligt (Skolverket, 2017, s. 258). Grundat i  
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tidigare forskning vill vi i föreliggande studie undersöka hur eleverna beskriver ett vardagligt innehåll 

i ett socialt samspel.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att genom samtalsanalys (CA) studera deltagande elevers samtal i en bestämd 

aktivitet. Vi vill även studera hur lärare och elever eventuellt påverkar samtalen. Studiens syfte har 

mynnat ut i två frågeställningar som presenteras nedan. 

 

 

1.2.1 Frågeställningar 

1. Vilka strategier använder eleverna när de förklarar ett objekt för varandra? 

2. Vad karaktäriserar den kommunikativa miljö där elevernas strategier växt fram?  
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2. Bakgrund 

I följande del presenteras styrdokument och kurslitteratur för att belysa relevant bakgrundsfakta inom 

ämnet.  

 

2.1 Muntligt berättande 

Elevers läs- och skrivförmåga får ofta mycket publicitet inom skolans värld, men vi får inte glömma 

bort betydelsen av att kunna berätta muntligt (Johnston, 2008, s. 97). Muntligt berättande innebär 

elevens förmåga att individuellt berätta om vardagliga händelser eller upplevelser (Skolverket, 2017, 

s. 253). Att få berätta, gestalta eller förklara något faller sig naturligt för barn och är ett ovärderligt sätt 

för att skapa förståelse och kunskap om innehållet (Schmidt & Grönte, 2015, s. 1; McCabe & 

Rosenthal-Rollins, 1994, s. 45). Vidare belyser Fast (2009, s. 52) att det finns en koppling mellan 

berättelse samt förståelse och hävdar att berättelser är ett viktigt stöd i barnens tänkande och sökande i 

att förstå. Barns berättande kan dels utgå ifrån inre önskningar, dels från yttre krav och förfrågningar 

från en vuxen (Crais & Lorch, 1994, s. 16). Beskrivningarna i deras berättande innehåller ofta 

människor samt platser från en bekant miljö i vardagen utifrån barnens erfarenheter (Fast, 2011, s. 

110). Berättande kan även förflytta innehållet från här och nu till en annan plats och tid som inte kräver 

personliga erfarenheter utan möjliggör nya lösningar på det som kan uppfattas som abstrakt (Johnston, 

2008, s. 95). Genom att inkludera spännande beskrivningar om karaktärerna, anpassa sitt ordförråd 

samt tillämpa verb som framhäver handlingarna, tankar och känslor, kan eleverna utveckla sin 

berättande kompetens (Beard & Burrell, 2010, s. 90). 

 

Det muntliga berättandet är fördelaktigt att nyttja för att förmedla en händelse och skapa vägar in i 

skriftspråket (Fast, 2001, s. 17; Sheridan, 2000, s. 108). När barn känner glädjen i att berätta kan det 

generera en motivation även till att läsa och skriva (Sheridan, 2000, s. 108). Berättandet har även visat 

sig vara positivt utvecklande för skrivförmågan och läsförståelsen (Johnston, 2008, s. 97). Att berätta 

kräver dock förmågan att behärska det aktuella innehållet med rätt struktur och språk (Johnston, 2008, 

s. 94). Vikten av att inneha förståelse för hur gester, röstläge och kroppsspråk kan påverka en 

presentation är således något som nämns i Lgr 11 (Skolverket, 2017, s. 254-255). Imsen (2006, s. 321-

322) belyser att elever kan beskriva händelser och begrepp på en mängd olika sätt, dels beroende på 

deras minne, dels på vad som anses relevant att betona i den givna situationen. För att uttrycka ett tänkt 

budskap till mottagaren behövs därför en relation mellan betoning och ordförråd (Johnston, 2008, s. 

95).  

 

Samtidigt har Johnston (2008, s. 95) upptäckt att elever med svag språklig förmåga tenderar att prestera 

bättre vid muntligt berättande. Hon hävdar att elever med språkliga hinder ofta missförstås då läraren 

kan skylla en sämre prestation på exempelvis deras grammatiska fel, när eleven istället ägnat all 

kapacitet åt att uppnå kraven på strukturen för muntligt berättande enligt uppgiften (Johnston, 2008, s. 

95). Att låta elever med språkliga hinder berätta kan generera en positiv utveckling av deras förmåga 

att kommunicera i ett socialt samspel, en förmåga som ofta innebär svårigheter för de eleverna 

(Johnston, 2008, s. 96). Genom att träna på att berätta om sina personliga erfarenheter kan en relation 

till mottagarens likheter och skillnader skapas vilket är en positiv förmåga i sociala sammanhang. 

Berättande har även visat sig vara positivt att integrera för att utveckla barns förmåga att lyssna och 

följa med i klassrumsdiskussioner (Johnston, 2008). Däremot ifrågasatte Crais och Lorch (1994, s. 16) 

redan för 24 år sedan hur mycket det vardagliga berättandet faktiskt inkluderas i skolan. 
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2.2 Lärarens roll i undervisningen 

Frykholm (2007, s. 104-106) hävdar att läraren är nyckelpersonen för att eleverna ska uppleva 

undervisningen som spännande, givande och motiverande. Således är det väsentligt att lärarens 

handlingar samt klassrumsklimatet är positivt då eleverna påverkas av omgivningen (Sedova m.fl., 

2014, s. 275). Enligt Lgr 11 ska undervisningen ge eleverna överblick och sammanhang (Skolverket, 

2017, s. 9), men även förståelse för att undervisningens innehåll är meningsfullt och kopplat till deras 

vardag (Eskild & Hambro, 2005, s. 43). Om eleverna är medvetna om kopplingen kan det leda till en 

större motivation och förståelse, vilket även höjer undervisningens meningsfullhet (Wery och 

Thomson, 2013, s. 106; Frykholm, 2007, s. 104-106). Således är det enligt Sharpe (2008, s. 132) 

betydelsefullt att läraren i sin planering samt undervisning är medveten om hur didaktiska val kan 

påverka och förbättra elevernas förståelse. 

 

Läraren kan genom didaktiska uttryck och känslor påverka elevernas reaktioner, förutsättningar, 

förståelse och uppfattningar om lektionsinnehållet. Det är av vikt att läraren är medveten om att 

kommunikationen kan påverka eleverna både positivt och negativt (Braslasu, 2014, s. 498-501). Enligt 

Hammar-Chiriac (2008, s. 28) är det lärarens uppgift att se till så undervisningen ger eleverna 

förutsättning att få förståelse för hur sättet man kommunicerar på kan skapa konsekvenser både för 

andra och för sig själv. Undervisningen ska bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro 

till sin kommunikativa och språkliga förmåga (Skolverket, 2017, s. 252). Säljö (2010) belyser att lärare 

behöver vara medvetna om möjligheterna av att integrera ett kommunikativt samspel i undervisningen 

(123-124). Enligt Hammar-Chiriac (2008, s. 28) främjar ett samspel dialoger vilket skapar 

förutsättningar för eleverna att positivt utveckla sin sociala och kommunikativa förmåga.  

 

När man i en dialog beskriver något, exempelvis inre bilder, kan mottagaren enligt Chiriac (2014, s. 

171) behöva aktivera fantasin för att få grepp om informationen och kunna omvandla det abstrakta till 

något konkret. Genom att läraren förtydligar, förklarar eller åskådliggör ett abstrakt innehåll utgörs ett 

stöd för eleverna i uppbyggandet av förståelse för undervisningsinnehållet (Löwing & Kilborn, 2002, 

s. 204; Karlsson & Kilborn, 2015, s. 139). Trope och Liberman (2010, s. 30-31) hävdar att förmågan 

att tänka abstrakt kan generera förutsättningar till en förbättrad helhetssyn, vilket kan skapas både på 

ett kollektivt och personligt plan. Ett abstrakt tänkande är även fördelaktigt för att kunna beskriva och 

uttrycka sig (ibid). Förmågan kan dock vara krävande för yngre elever då det är en process som tar tid 

att utveckla (Persson, 2013, s. 1). Lärarens uppgift är således att klargöra och konkretisera 

lektionsinnehållet för eleverna, gärna med stöd i elevernas egna erfarenheter (Löwing & Kilborn, 2002, 

s. 204; Löwing, 2006, s. 115).  

 

Vidare hävdar Persson (2013, s. 1) att skolverksamheten sällan tar hänsyn till svårigheten för eleverna 

med ett abstrakt tänkande. Samtidigt problematiserar Trope och Liberman (2010, s. 30-31) ett 

bristfälligt abstrakt tänkande, då det kan bidra till svårigheter att förstå en och samma situation ur olika 

perspektiv samt att kunna se sammanhang. Enligt Malmér (2017, s. 64, 92) beror ofta en svag 

abstraktionsförmåga på att elevers läs- och skrivförmåga samt ordförråd är begränsat. Samtidigt lyfter 

Brown, McNeil och Glenberg (2009, s. 160-162) att det finns risker i användningen av konkretiseringar 

i undervisningen och påtalar att det kan missgynna elevernas utveckling av strategier och förståelse vid 

abstrakt tänkande. Författarna menar att konkreta medel lika gärna kan stjälpa istället för att hjälpa 

dem. Löwing (2006, s. 141) hävdar att det inte är konkretiseringen eller föremålet i sig som är den 

avgörande delen i förståelsen, det handlar snarare om hur läraren uttrycker sig och använder materialet.
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2.3 Socialt samspel i skolan  

Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och lust att lära 

(Skolverket, 2017, s. 11). Vardagen består till stor del av olika sociala samspel där ett samarbete och 

lärande sker. Det sociala samspelet gynnar inte bara eleverna som integrerar med varandra, utan även 

den kollektiva förståelsen kan utvecklas (Mercer & Howe, 2012, s. 13-14). I mötet med andra 

människor skapas en gemensam relation till världen då andra människors uppfattningar 

medvetandegörs för barnet (Williams & Pramling-Samuelsson, 2000, s. 287). Eleverna kan vinna 

mycket på att samtala med varandra då en arena för att förvärva och utbyta kunskap skapas (Säljö, 

2013, s. 33).  

 

Å andra sidan hävdar forskning (Williams, Sheridan & Pramling-Samuelsson, 2000, s. 79; Hammar-

Chiriac, 2008, s. 36) att grupparbeten inte per automatik skapar förutsättningar för lärande. Hammar-

Chiriac (2008, s. 13) poängterar att det både finns gynnande grupparbeten för individerna samt mindre 

fungerande som präglas av destruktiva processer. Williams, Sheridan & Pramling-Samuelsson (2000, 

s. 78-80) hävdar att konstruktionen av gruppens deltagare kan påverka hur elevernas samspel fortgår, 

då faktorer som ålder, kompetens samt hur uppgiftens kontext är utformad kan vara avgörande. Hur 

gruppen socialiserar och vilken stöttning gruppmedlemmarna får och ger varandra har även betydelse 

för hur givande samspelet blir (Williams m.fl., 2000, s. 79; Hammar-Chiriac, 2008, s. 56). Det kan 

även finnas en tendens att de elever som på olika sätt är starkare dominerar arbetet i gruppen, en 

konsekvens som kan leda till att övriga elever inte är aktiva och möjligtvis mindre engagerade 

(Hammar & Hempel, 2008, s. 170). En annan orsak till att grupparbete inte fungerar kan vara att det 

uppstår konflikter eller andra samarbetssvårigheter som leder till inaktivitet (Jern, 2008, s. 121).  
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3. Analysverktyg 

I följande kapitel beskrivs det samtalsanalytiska perspektivet (CA) som föreliggande studien tar 

avstamp i samt de strategier som används för att analysera och tolka resultatet. 

 

3.1 Conversation Analysis (CA) 

CA har sitt ursprung i etnometodologin vars upphovsman är Harold Garfinkel. Enligt Norrby (2014, 

s.33-34) används den svenska termen samtalsanalys för CA och det samtalsanalytiska perspektivet är 

relevant för vår studie då det framhåller intresset för samtalsstruktur, samspel och det sociala livets 

organisering i ett visst sammanhang. Sacks, Schegloff och Jefferson skapade perspektivet i syfte att 

beskriva naturliga samtal och samtalsdeltagarnas strategier i sociala interaktioner (Norrby, 2014, s. 34; 

Sacks, Schegloff och Jefferson, 1974, s. 698). Vidare möjliggör perspektivet till analys av hur samtal 

är uppbyggda, vilka lexikala detaljer som syns i samtalet samt hur deltagarna använder strategier och 

anpassar sig till varandra i interaktionen. Genom att ta hänsyn till varandra byggs den gemensamma 

förståelsen upp som krävs för att uppnå en meningsfull kommunikation (Schegloff, Koshik, Jacoby, & 

Olsher, 2002, s. 2). Inom samtalsperspektivet fördjupar man sig på strukturerna i samtalet utan att 

fokusera på språkliga funktioner, då man hävdar att språket enbart kan ses i förhållande till samtalets 

kontext eller omgivning. Man tar således inte hänsyn till deltagarnas relation med varandra, ålder, 

bakgrund, kulturer eller samtalssituationen (Norrby, 2014, s. 48-49). CA omfattar deltagarnas samspel 

med varandra i användandet av olika resurser som tal och förkroppsligade handlingar till exempel 

ansiktsuttryck, pekningar och gester (Schegloff m.fl., 2002, s. 3).  

 

Då vi intresserar oss för att undersöka elevers samtalsstrategier samt hur en kommunikativ miljö kan 

utveckla elevers språk och beskrivande förmåga, är således det här analysverktyget relevant för att 

tolka och förstå vårt resultat. I föreliggande studie har vi valt att undersöka turtagning, reparationer 

samt kroppsspråk (se figur 1. CA-modell). Inom CA finns ytterligare kategorier men vi har valt att 

enbart inkludera de som varit relevanta för vår studies syfte. Nedan följer en beskrivning av strategierna 

turtagning, reparationer och kroppsspråk samt deras 13 underkategorier (se figur 1. CA-modell). Vi 

kommer senare att använda alla 16 strategier som analysverktyg till vår empiri. 

 

Figur 1. CA-modell.  
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3.1.1 Reparationer 

Reparationer är inom CA en beskrivning av olika strategier som frekvent används mellan deltagare i 

ett samtal för att kunna hantera de problem som kan påverka förståelsen (Schegloff, Jefferson & Sacks, 

1977, s. 365). I samtal kan deltagarna bland annat få problem med att framföra ett yttrande, höra vad 

som sägs eller förstå vad som sagts (Schegloff m.fl., 1977, s. 363). En reparation kan även ske innan 

man har yttrat sig, exempelvis om talaren letar efter rätt ord på grund av att andra deltagaren inte hängt 

med eller om oförståelse signalerats (Norrby, 2004, s. 137). Enligt Schegloff m.fl. (1977) kan 

reparationer utföras på flera olika sätt och olika typer av reparationer leder samtalet i olika riktningar 

(s. 80). 

 

Reparationer kan på en överordnad nivå delas in i underkategorierna självinitierad och annaninitierad. 

De påbörjade reparationerna kan korrigeras av talaren själv och bli självinitierade eller repareras av 

den andra deltagaren som i stunden lyssnar och bli annaninitierade (Schegloff m.fl., 1977, s. 80). 

Indelningen i själv- och annan reparation beror på vem som tar initiativet samt när initiativet till 

reparation tas (Schegloff, 1997, s. 503; Schegloff m.fl., 1977, s. 361–382). Vid en självinitierad 

reparation har talaren själv insett problemkällan och reparerar problemet på egen hand, vilket kan ske 

under pågående berättande eller i samband med talarbyte (Schegloff m.fl., 1977, s. 363). Vanligast i 

samtal är självreparationer eftersom man ofta föredrar att själv korrigera sina felsägningar (Schegloff 

m.fl., 1977, s. 377, 381; Norrby, 2004, s. 139; Sacks, Schegloff och Jefferson, 1974, s. 724). En 

självreparation inkluderar även de tillfällen då mottagaren inte uppfattat eller förstått vad som sagts av 

talaren (Norrby, 2014, s. 154). Skälet till att en sådan reparation ses som en självreparation, trots att 

den påbörjas av en annan samtalsdeltagare, beror på att talaren med problemkällan själv behöver 

genomföra förtydligandet (Norrby, 2014, s. 154). En vanligt förekommande strategi för att förtydliga 

samtal är repetition, som dels kan innebära en exakt upprepning av yttrandet, dels en ny skildring med 

hjälp av synonymer och omformuleringar av talaren (Schegloff m.fl., 1977, s. 367). I skolsammanhang 

kan lärare använda reparation som en pedagogisk strategi för att få eleven att själva korrigera sina 

språkliga problem, även vid de tillfällen då läraren egentligen inte hade något problem med att höra 

eller förstå elevens yttrande (Schegloff, Koshik, Jacoby, & Olsher, 2002, s. 11-12). I vår studie utgörs 

självinitierad reparation av strategin korrigering och dess underkategorier repetera, omformulera samt 

förtydliga då samtliga är centrala både i vår studie samt inom CA.   

 

Annaninitierad reparation sker då någon annan än den som orsakat problemet genomför reparationen. 

En sådan strategi kan vara att mottagaren exempelvis säger ”du menar en zebra?” där zebra innebär en 

korrigering av ett annat ordval, till exempel häst, som talaren yttrat. Enligt författarna (Schegloff m.fl., 

1977, s. 368) påbörjas inte bara en reparation vid ett sådant tillfälle, där erbjuds även rätt verktyg till 

själva reparationen. En annaninitierad reparation uppstår även vid de tillfällen då talaren ber om hjälp 

med reparationen av samtalet (Norrby, 2014, s. 158). Det kan handla om att hitta rätt ord eller ett namn 

som mottagaren då hjälper till att upptäcka för att reparera samtalet, vilket även är en så kallad 

gissningsstrategi. Inom gissningsstrategin kan deltagarna tillsammans hjälpas åt att gissa ordet genom 

att anpassa samtalets innehåll och information (Perkins, 2003, s. 217-218). Då sker även en så kallad 

samkonstruktion, vilket är betydelsefullt i kommunikationen och innebär ömsesidigt samspel mellan 

deltagarna i syfte att uppnå en gemensam förståelse (Schegloff m.fl., 1977, s. 375; Norrby, 2004, s. 

139-140; Norrby, 2014, s. 156). I vår studie utgör annaninitierad reparation av strategierna korrigering, 

samkonstruktion, be om hjälp samt gissningsstrategin. Inom strategin korrigering kan lyssnaren 

korrigera talarens beskrivning genom att påpeka exempelvis ordval eller utöka talarens beskrivning. 
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3.1.2 Kroppsspråk 

Kroppen är en värdefull och naturlig kommunikativ resurs för att förstärka eller reparera ett yttrande 

(Schegloff, 1998, s. 536; Sacks & Schegloff, 2002, s. 136). För att signalera att man vill tala och få 

ordet i ett samtal kan man använda sig av kroppsspråk (Norrby, 2014, s. 123). För att gester och 

kroppsspråk ska bli en kommunikativ resurs krävs det dock att samtalspartnern kan använda och tolka 

de kroppsliga uttryck som används (Perkins, 2005, s. 4, 15; Schegloff, 1998, s. 537). Enligt Sacks och 

Schegloff (2002, s. 138) används ofta händer och armar till att gestikulera i samtal. Ett kroppsligt 

uttryck kan även innebära ansiktsuttryck eller blickar för att påverka turtagningen. Blickar kan 

användas för att försöka få kontakt med personen som talar, men att använda sitt kroppsspråk kan vara 

effektivt och utnyttjas i de fall då personen med talutrymmet märker blickarna men ignorerar för att få 

behålla ordet (Norrby, 2014, s. 123).  

 

Inom kroppsspråk finns underkategorin skratt som även är central för vår studie. Jefferson (1979, s. 

79) hävdar att skratt kan användas i en samtalsinteraktion. Enligt Jefferson (1979, s. 81-82) uppfyller 

skratt en rad olika sociala funktioner och behöver inte nödvändigtvis vara en reaktion på något 

humoristiskt. Skrattet kan användas som reaktion till något som hänt eller ska hända, för att rama in 

det nyss sagda eller ge en ledtråd till hur mottagaren ska uppfatta innehållet. Skratt kan även användas 

som en markering av talarbyte eller som ett bevis på förståelse av kamratens yttrande (Jefferson, 1979, 

s. 93; Jefferson, Sacks, Schegloff, 1987, s. 158-159; Norrby, 2014, s. 155). Ytterligare en funktion av 

skratt är markering att någonting i yttrandet är opassande (Jefferson m.fl., 1987, s. 161). 

 

3.1.3 Turtagning 

Turtagning handlar om hur ordet fördelas mellan samtalsdeltagarna och är grundläggande för att ett 

samtal ska fungera (Norrby, 2014, s. 121). En samtalsturs längd kan variera från ett enstaka ord till 

hela meningar (Sacks, Schegloff och Jefferson, 1974, s. 709-710). Det talas därav om turtagningsregler 

för att alla inte ska prata samtidigt samt för att samtalet inte ska falla samman (Norrby, 2014, s. 122). 

Dessa regler bestämmer fördelningen av nästa talare och samordnar för att minimera gapet mellan turer 

samt för att undvika överlappning (Sacks m.fl., 1974, s. 703). Inom CA belyser man olika 

underkategorier till turtagning som på olika sätt leder till byte av talutrymmet. Underkategorierna som 

relateras i vår studie är samtidigt tal och uppbackning.   

 
Samtidigt tal kan inträffa i samband med en turtagning, eller i ett pågående samtal där deltagarna pratar 

i mun på varandra eller avslutar varandras meningar. Om samtidigt tal förekommer vid turtagning sker 

ingen paus mellan deltagarnas yttranden. I ett skyndat samtal kan samtidigt tal förekomma oftare, då 

deltagarna tävlar om talutrymmet (Sacks, Schegloff & Jefferson, 1974, s. 706). En överlappning i 

turtagningen kan även missbedömas vilket resulterar i att deltagarna pratar i mun på varandra (Norrby, 

2014, s. 162-163). Enligt Sacks m.fl. (1974, s. 704-705) är samtidigt tal något som bör undvikas i 

samtal och kan således vara ett bevis på misslyckad turtagning.  

 

Inom CA belyser man att uppbackningar kan vara aktuella i ett samtal, vilket likaså är en underkategori 

till turtagning. I en interaktion anpassar vi oss efter varandra, men vi förväntar oss även reaktioner eller 

kommentarer som bekräftar något i innehållet. Utan en bekräftelse tolkar vi det som att lyssnaren inte 

hört eller förstått, vilket resulterar i att vi repeterar eller omformulerar yttrandet (Norrby, 2014, s. 131). 

Syftet med uppbackningar kan dels vara turtagning, dels för att visa instämmande, förståelse eller 

acceptans (Norrby, 2014, s. 41). Genom att använda småord såsom ja, nja, mm, nej och hm, kan talaren 

förstå att samtalsdeltagaren följer med i samtalet (Schegloff, 1982, s. 81). Enligt Schegloff (1982, s. 

81) kan uppbackningar även indikera att lyssnaren uppmanar talaren att fortsätta berätta. Småorden ja 
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och nej kan även vara direkta svar på en fråga och behöver inte vara en uppbackning (Norrby, 2014, s. 

41). I vissa fall är det svårt att avgöra om det är en uppbackning eller respons. Det som utmärker 

uppbackningar är således att talaren fortsätter sin tur utan att byta ämne eller tystna (Linell och 

Gustavsson, 1987, s. 60).  
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 4. Tidigare forskning

I följande del presenteras den tidigare forskning bestående av vetenskapliga studier, artiklar och 

avhandlingar som är relevanta för föreliggande studie. Studierna presenteras utifrån deras syfte, metod 

samt resultat och kommer även att relateras samt jämföras med varandra. De presenterade studierna 

kommer senare användas för att förklara och förstå den här studiens resultat.  

 

4.1 Samband mellan muntlig och språklig förmåga 

Muntligt berättande kan bidra till utmaning och utveckling i barns språkliga förmåga (Fast, 2007, s. 

41, 97). Forskaren har under tre års tid följt sju barns språkliga utveckling (s. 18). Syftet med studien 

var bland annat att undersöka i vilka sociala sammanhang barnen möter och deltar i språkliga aktiviteter 

och huruvida deras tidigare erfarenheter fick komma till uttryck (s. 16). Empiri har samlats in genom 

observation, ljudupptagning, fotografering och intervjuer (s. 44). Studiens resultat tydde på att barnen 

tycktes finna stor glädje i att berätta och dela sina erfarenheter med andra barn (s. 188). Resultatet 

indikerade även att barnen i samspel med den omgivningen skapade och utvecklade ordförråd samt 

grammatik, vilket även påvisade att barnen i högsta grad tog del av, agerade och påverkades av 

omvärlden (s. 178-179).  

 

Hur barns språkförmåga kan förbättras av muntligt berättande är något som även Björklund (2008) 

undersökt genom en etnografisk studie med liknande resultat. Björklund (2008) har under 20 månader 

studerat hur muntligt berättande inkluderas i förskolan (s. 73). Syftet med studien var att undersöka hur 

barnen erövrar litteracitet och hur det synliggörs och uttrycks i deras vardag i förskolan (s. 67). I studien 

deltog 17 stycken barn och 5 pedagoger (s. 74). Empirin har samlats in genom deltagande observationer 

med fältanteckningar samt videoinspelning (s. 75-76). Studiens resultat indikerade att barns delaktighet 

i berättandet uttrycktes på många sätt och att de närmade sig andra i omgivningen med hjälp av språket 

med en stark önskan om att bli förstådda (s. 105). Vidare visade även studien att barnen förde egna 

samtal och berättelser om ett innehåll vilket tydde på språklig kompetens (s. 105). I samtalen använde 

barnen sig utav turtagning och tillämpade ofta strategin repetition (s. 108). 

 

4.2 Hur eleverna lär av varandra 

Då Fast (2007) och Björklund (2008) upptäckt att muntligt berättande genom samtal kan främja barns 

språkliga utveckling, presenterar vi i det här avsnittet studier som undersökt vidare hur grupparbete 

kan påverka elevernas kommunikativa förmåga. Abdurrahman och Usman (2015) har  undersökt 

huruvida det sociala sammanhanget kan styrka elevers förmågor och utveckling. Deras studie berör the 

think-pair-share strategy, med syfte att undersöka hur gruppdiskussioner kan förbättra elevernas 

muntliga förmåga (s. 38). I metoden ställde läraren först en öppen och analytisk fråga där eleverna först 

fick tänka själva, för att sedan reflektera med grannen och till slut i en större grupp (s. 40). Studien har 

genomförts med aktionsforskande ansats i två olika klasser med sammanlagt 40 elever. Empiri har 

samlats in genom inspelningar och observationer (s. 40). Studiens resultat visade att think-pair-share 

gynnade elevernas kommunikativa förmåga, då metoden förbättrade förmågan att bearbeta och 

organisera idéerna som samtalet innehöll (s. 41-42). 

 

Ytterligare en studie som uttryckt fördelarna med att integrera grupparbeten i undervisningen är 

Tjernbergs (2013) som belyst vikten av att ge eleverna tillgång till de kommunikationsredskap som de 

faktiskt besitter (s. 175). Författaren har i sin avhandling undersökt framgångsfaktorer i 
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svenskundervisningen genom en kvalitativ studie som pågick under 4 år i årskurserna F-5 med totalt 

60 elever (s. 90-92). Datainsamlingen bestod av deltagande klassrumsobservationer, intervjuer och 

dokumentation av elevtexter (s. 90). Studiens resultat indikerade att eleverna hela tiden behövde få 

lagom mycket stöd för att ha möjlighet att lyckas samt att elever med olika förutsättningar kan höja 

och stärka varandra vid gruppsammansättningar. Resultatet synliggjorde även vikten av att läraren ger 

stöttning på ett sådant sätt att det leder till förståelse hos eleven (s. 158). Resultatet tydde på att 

elevernas olika förmågor kunde komma till uttryck och utvecklas genom integreringen av sociala 

samspel i undervisningen, då eleverna fungerade som resurser för varandra. Vidare indikerade 

resultatet även att arbete i grupp skapade möjlighet att utveckla språkliga förmågor (s. 156-177).   

 

Även Melander (2013) har undersökt elevernas lärandeprocesser i sociala sammanhang. Författaren 

har genomfört en kvalitativ studie om social mediering i skolan, med syfte att undersöka hur barns 

samspel påverkar elevgruppens lärande (s. 63). Empiriskt underlag utgjordes av deltagande 

observationer, intervjuer samt videomaterial som totalt omfattade cirka trettio timmar i årskurs F-1 (s. 

36-38). I likhet med Tjernbergs (2013) resultat så visade Melanders (2013) resultat att klasskamraterna 

fungerade som resurser till varandra för stöttning och hjälp. När eleverna samspelade och utbytte 

kunskaper i gruppen skapades ett nätverk av expert- och novisrelationer där de blev delaktiga i sina 

klasskamraters lärandeprocesser (s. 76-77).  

 

En annan forskare som studerat hur eleverna kan lära av varandra i ett samspel är Vuorenpää (2016) 

som utfört en studie på tre stycken F-3 skolor med totalt 80 deltagande elever. Syftet med studien var 

att studera hur samtal uppstår i skrivundervisning. Empirin har samlats in genom ljud- och 

videofilmning samt fotografier (s. 70). Resultatet visade i enlighet med Melanders (2013) resultat att 

situationerna då eleverna arbetade i grupper öppnade upp för samtal där eleverna kunde komma till tals 

och utbyta kunskaper sinsemellan (s. 171). Inom gruppen sågs även eleverna samspela och ge varandra 

språkliga tips (s. 173-174). Vuorenpää (2016) såg att eleverna genom interaktionen kunde lära av 

varandra och exempelvis hjälpa till att finna rätt ord samt diskutera språknormer (s. 178-179). I 

samtalen använde eleverna kroppsspråk såsom pekningar för att förklara för varandra (s. 171, 179). 

Resultatet visade även att eleverna varierade vem som lyssnade och vem som talade, vilket skapade 

flerstämmighet i samtalsprocesserna (s. 180). 

 

Även Jakobsson (2001) har studerat elevers samspel i undervisningen. Syftet med hans studie var att 

undersöka vilka faktorer som påverkade elevernas kunskapsutveckling i grupparbete. Avhandlingen 

bygger på en undersökning som omfattade fyra veckor och inkluderade 20 elever. Empiri samlades in 

genom deltagande observationer, videoinspelning samt intervjuer (s. 97-100). Jakobssons resultat 

visade att elevernas samarbete var den faktor som hade störst betydelse för elevernas 

kunskapsutveckling (s. 235). De diskussioner som skedde i undervisningen skapade en språklig 

interaktion som utvecklade elevernas muntliga förmåga, samtidigt som de kunde ta till sig ny kunskap 

från andra samtalsdeltagare, vilket överensstämmer med resultatet som Melander (2013) och 

Vuorenpää (2016) fått fram. Genom samtal och diskussioner kunde eleverna även inta nya perspektiv 

och få en ny förståelse för ett fenomen (s. 236). Dock visade resultatet att diskussionerna inte alltid 

ledde till en förståelse utan kunde gå över i en ökad insikt om att de egna kunskaperna inte var 

tillräckliga för att förstå ett fenomen. Resultatet indikerade således att språket blev det främsta 

redskapet för att utveckla elevernas språkliga samt muntliga förmåga (s. 237).  

 

Enligt Peterson (2016) har dock fördelarna med små grupper ifrågasatts av litteratur och praktiserande 

lärare. Peterson har undersökt nackdelar med kollaborativa boksamtal i en klass med tredje och 

fjärdeklassare. Totalt deltog 34 stycken elever under fem månader. Empirin bestod av elev- och 

lärarintervjuer samt 75 stycken video- och ljudinspelningar (s. 34-36). Det empiriska materialet som 

utgjorde studiens resultat tydde på att grupper var värdefulla på olika sätt, men att eleverna behövde 
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vägledas för att utveckla effektiva sätt att integrera och samtala med varandra (s. 37, 52). Resultatet 

visade även att eleverna kunde stötta varandra i grupparbeten (s. 51). 

 

4.3 Hur läraren påverkar och ger förutsättningar  

Rojas-Drummond, Torreblanca, Pedraza, Vélez, Guzmána (2013) har genomfört en studie som under 

en termin undersökt hur lärarens stöttning kunde påverka elevernas förståelse för uppgiften vid 

grupparbeten. I studien deltog 4 lärare samt 120 elever i åldrarna 11-12 år som videofilmades vid 

utvalda tillfällen när dem samspelade (s. 18). Resultatet visade att lärarnas stödjande insatser gradvis 

ledde till djupare och bättre förståelse hos eleverna för ämnet som diskuterades i gruppuppgiften. 

Förutom lärarens stöttning så indikerade resultatet även att eleverna stöttade varandra vid 

diskussionerna då de kunde reflektera och bearbeta tillsammans för att uppnå ny kunskap och förståelse 

(s. 19).  

  

Trots fördelarna med stöttning vid gruppdiskussioner, har Vinterek (2006) hävdat att skolan allt mer 

ägnar sig åt enskilt arbete (s. 120). Vinterek (2006) har undersökt individualiseringen i skolan med 

hjälp av en fenomenologisk ansats (s. 20). Studien är en kunskapsöversikt vars resultat indikerade att 

individualiseringen lett till minskning av gruppaktiviteter, till förmån för enskilt arbete (s. 63, 73). 

Ideologin bakom individualiserat arbete bygger bland annat på tankar om att ingen kan lära någon 

annan något (s. 64). Resultatet visade att det inte alltid är gynnsamt med eget arbete då det kan leda till 

att elevernas engagemang i skolarbetet minskar (s. 77). Att låta eleverna arbeta enskilt i sin egen takt i 

syfte att öka deras förståelse för lektionsinnehållet visade sig även ge motsatt effekt (s. 87). Enligt 

Vinterek (2006, s. 119-125) kan det finnas ett samband mellan en ökad andel eget arbete och elevernas 

försämrade skolresultat samt kunskapsutveckling.  

 

4.4 Sammanfattning 

Tidigare forskning belyser olika perspektiv kring undervisning, muntligt berättande, grupparbete och 

sociala samspel. Somliga forskare har förespråkat grupparbete då sociala samspel kan skapa en 

kommunikativ arena där eleverna stöttar och lär av varandra. Andra forskare hävdade att det inte alltid 

är gynnsamt med grupparbeten då integreringen kräver stöttning och vägledning från läraren. Lärarens 

roll ansågs därmed av vikt då struktureringen av grupperna samt vilken stöttning som gavs kunde 

påverka huruvida samspelen hämmade eller främjade elevens utveckling av språkliga och 

kommunikativa förmågor.  
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5. Metod 

I följande avsnitt redogörs studiens metodologi och tillvägagångssätt, det vill säga, hur empiriskt 

material samlats in, vilka urval som gjorts samt hur materialet analyserats. En beskrivning av de 

etiska principerna i förhållande till vår studie föreligger också.  
 

5.1 Metodval   
 
Då studien syftar till att undersöka elevers strategival och förmåga att beskriva samt förklara var det 

angeläget att arbeta kvalitativt, då kvalitativa metoder är välanpassade för att undersöka interaktion 

mellan individer (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, s. 25, 30). Således har studiens syfte och 

forskningsfrågor kunnat besvaras genom samtalsanalys (CA). Insamlandet av empirin skedde under 

fem veckor och ägde rum under våren 2018. Empirin ämnade dokumentera elevers beskrivande samtal 

och består av totalt 43 ljud- och videofilmer. 

 

5.2 Förutsättningar och urval 

Den empiri som ligger till grund för studiens resultatdel samlades in på två kommunala grundskolor, i 

två olika kommuner med totalt 46 deltagande elever. Skolorna benämns vidare med de fiktiva namnen 

Vårskolan och Sommarskolan. Då våra frågeställningar riktar sig mot elever i lågstadiet genomfördes 

studien i den miljön. Sommarskolan är en F-6 skola som finns belägen på en mindre ort i södra Sverige. 

Klassen där forskningen bedrivits i bestod av 28 elever i en årskurs ett. Vårskolan är en F-9 skola som 

ligger strax utanför en större tätort i södra Sverige. Forskningen har där bedrivits i en årskurs 2 med 19 

elever. Urvalet av samtliga elever som deltagit i studien gjordes utifrån vårdnadshavares medgivande. 

Det aktuella bortfallet av elever kan därför förklaras med önskningar om att inte deltaga. Vidare kan 

urvalet i studien ses som ett bekvämlighetsurval, då utvalda deltagare var lättillgängliga och bekanta 

sedan tidigare av oss författare (Hjerm m.fl., 2014, s. 180).  

 

Empirin omfattar åtta tillfällen då eleverna spelar Med andra ord. Med andra ord är ett spel som ger 

eleverna möjlighet att träna på sin språkliga och muntliga förmåga, då eleverna i en bestämd turtagning 

turas om att beskriva den illustrerade bilden eller ordet för samtalsdeltagarna så att innehållet kan 

gissas. Värt att nämna är att eleverna hade arbetat med beskrivande förmågan genom lärarledda 

aktiviteter samt självständigt berättande under veckorna innan de inspelade samtalen av aktiviteten 

Med andra ord.  

 

5.3 Etiska principer 

Vid olika former av studier som berör individer finns det ett flertal etiska överväganden att förhålla sig 

till för att skydda de individer som deltar. Föreliggande studie har genomförts med utgångspunkt i den 

forskningssed och de etiska principer som utfärdats av Vetenskapsrådet (2002). De forskningsetiska 

principerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Principerna har till uppgift att fungera som riktlinjer i förhållandet mellan forskaren och deltagare samt 

belysa forskarens ansvar i studien (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). Hänsyn till samtyckeskravet och 

informationskravet togs i beaktande genom att skicka ut ett brev till berörda föräldrar, där information 

om forskningen gavs samt en förfrågan om medgivande för elevernas deltagande. Brevet finns att tillgå 

i bilaga 1. Ett samtycke ska alltid finnas, då deltagarna har en aktiv roll i forskningen och således utgör 
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studiens empiri. Samtyckeskravet innebär även att den deltagande när som helst under studiens gång 

har rätt att avbryta sitt deltagande oberoende av anledning (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-9). Deltagande 

elever informerades även muntligt om forskningen vid introduktionen. De elever som inte fick delta i 

forskningen inkluderades i undervisningen men dokumenterades ej.  

 

Studien tar även det etiska konfidentialitetskravet i beaktande, som innebär att alla deltagande parter i 

en forskning ska behandlas med största möjliga konfidentialitet och uppgifter som kan vara känsliga 

för individerna ska under inga omständigheter vara tillgängliga för utomstående (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 12-13). I studien har personliga uppgifter dolts genom att använda fiktiva namn, vilket är i 

enlighet med Bjørndal (2005, s. 143) som påpekar vikten av anonymitet. Vidare har empirin förvarats 

så att ingen obehörig kunnat ta del av materialet och efter studiens genomförande har allt material 

förstörts, vilket tar hänsyn till nyttjandekravet då den principen handlar om att det insamlade materialet 

och resultatet i studien inte får nyttjas i något annat sammanhang (Bjørndal, 2005, s. 143; 

Vetenskapsrådet, 2002, s. 14).  

 

5.4 Datainsamling 
 
Som tidigare nämnt nyttjades ljud- och videoinspelning som metod för dokumentation av elevernas 

samtal under aktiviteten Med andra ord som genomfördes i par eller i grupp om tre. Vid 

ljudinspelningen placerades eleverna mittemot varandra med diktafonen nära för att alla 

samtalsdeltagare skulle höras. Ljudinspelning användes vid de tillfällen som elevernas verbala språk 

stod i centrum för dokumentationen i aktiviteten Med andra ord.  

 

Även vid videoinspelningen placerades eleverna mittemot varandra. I klassrummet på Sommarskolan 

placerades videokameran ånyo vid ena ändan av bordet för att alla samtalsdeltagare skulle synas i 

filmen. På Vårskolan skedde videoinspelningen med en rörlig kamera i klassrummet då ett stativ inte 

fanns tillhanda. Forskaren gick då runt och filmade de olika samtalen. Videoinspelningen förekom för 

att synliggöra elevernas eventuella kroppsliga kommunikation vid muntligt berättande i aktiviteten 

Med andra ord.   

 

5.5 Databearbetning 

Den kvalitativa samtalsanalysen (CA) användes i studien som analysverktyg för att beskriva vad 

eleverna sa i samtalen, vilka strategier de använde samt hur läraren och eleverna påverkade varandra i 

berättandet samt i sina lärandeprocesser. Bearbetningen av empirin inleddes med att lyssna på ljud- 

och videoinspelningen samt transkribera materialet till skrift för att få en tydligare bild av empirin. Alla 

inspelningar, vilket sammanlagt bestod av 164 minuter inspelningstid, transkriberades utifrån systemet 

att elevernas verbala språk skrevs i färgad text och deras kroppsliga språk inom parentes.  

 

Analysarbetet tog sin början genom att studera vår empiri utan förutsättningar, vilket kan ses som ett 

induktivt analysarbete (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, s. 25). Efter att ha läst igenom materialet ett 

flertal gånger uppmärksammades återkommande mönster såsom gissningar, stöttning, ordfinnande och 

samarbete. Sedan valde vi att ånyo läsa materialet med specifik inriktning på turtagning, reparationer 

och kroppsspråk, samt deras underkategorier, då samtliga är centrala strategier inom CA. Analysen 

skedde med hjälp av färgkodning, där varje strategi fick en egen färg (se bilaga 2). Genom att läsa 

igenom materialet ytterligare med färdiga kategorier skedde även en deduktiv analys som gav oss nya 

synvinklar samt en ny förståelse för empirin (Hjerm m.fl., 2014, s. 25). Vidare analysarbete tog form 

genom att tematisera de återkommande mönster samt strategier som noterats i empirin. Således kan 
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vår analysansats ses som en abduktion då den består av både induktiva och deduktiva inslag där vi 

forskare pendlat mellan teori och empiri (Hjerm m.fl., 2014, s. 67). Genom att arbeta abduktivt fick vi 

en helhetsförståelse för vår empiri. Slutligen ledde tematiseringen till följande kategorier: Elevers 

samtalsstrategier vid muntligt berättande samt eleverna påverkas av läraren och varandra, vilka 

senare kommer att användas för att beskriva studiens resultat.   



16 

6. Resultat och analys 

I det här kapitlet presenteras de resultat som framkommit genom analysen av de samtal då eleverna 

spelar Med andra ord i par eller mindre grupper. Resultatdelen består av två huvudavsnitt: Elevers 

samtalsstrategier vid muntligt berättande samt eleverna påverkas av läraren och varandra. Båda 

huvudavsnitten innefattar underrubriker för att underlätta beskrivningen av resultatet. Det första 

avsnittet avser svara på studiens första forskningsfråga och det andra avsnittet avser således besvara 

studiens andra frågeställning. Som tidigare nämnt, används fiktiva elevnamn i utdragen ur 

transkriberingen. 

 

6.1 Elevernas samtalsstrategier vid muntligt berättande 

6.1.1 Självinitierad reparation 

Utifrån vår empiri har vi upptäckt flera olika reparationstyper. Eleverna reparerade sina yttranden 

genom att korrigera sina beskrivningar. Det har varit genom att repetera informationen, för att 

säkerställa att mottagaren förstod innehållet. Eleverna förtydligade även sina yttranden genom att 

exempelvis utöka informationen om fenomenet samt använde omformuleringar för att mottagaren 

skulle förstå de beskrivna föremålet i samtalet. Den utökade informationen kunde exempelvis beröra 

föremålets funktion, miljö eller egenskap. Nedan visas ett exempel ur transkriberingen, där Niklas 

beskriver en potatis för Johan och därmed korrigerar informationen genom att förtydliga.  

 

Utdrag A. Förtydligande 
Niklas: Det här är gult eller vitt och är en slags mat.  
Johan: Popcorn 
Niklas: Nej, popcorn är väl ingen mat. Ska jag säga? 
Johan: Nja, ge någon mer ledtråd då. 
Niklas: Vänta jag får tänka lite… eh… Den är ganska gul och smutsig. Den är rund ibland. Finns under marken. 

Man kan mosa den och äta. Kanske med köttbullar och lingon.   
Johan: Potatis 

 

Genom att Niklas förtydligade sitt uttalande med utökad information kunde Johan förstå att Niklas 

pratade om en potatis. Transkriberingen ovan visar även att Johan önskade ytterligare information för 

att förstå samtalskontexten. Vår empiri består av flertalet liknande samtalssituationer, vilket indikerar 

att deltagarna i samtalen var angelägna om att uppnå en gemensam förståelse. I exemplet nedan 

korrigerar Noel sin egen felsägning och ändrar ordet gult till orange samtidigt som han repeterar 

färgen orange för Ofelia. 

 

Utdrag B. Korrigering av felsägning 
Noel: Det är någonting man äter  
Ofelia: Kött 

Noel: Det är gult. 

Noel: Nej vänta, orange. Det är orange.   
Ofelia: Clem…  

Noel: Det är orange färg på det, som man äter.  

Ofelia: Apelsin  
Noel: Rätt. 

 

Vi kunde även urskilja hur elever som beskrev använde sig av omformuleringar såsom byte av ord 

eller användning av synonymer för att ge kompisen förutsättning att gissa rätt. I några enstaka fall sades 

även ordet på engelska. I exemplet nedan kunde vi urskilja hur eleven som beskrev omformulerade sin 
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beskrivning genom att byta ut ordet mot en synonym för att höja kvalitén på beskrivningen och främja 

förståelsen hos den andra deltagaren i samtalet. 

 

Utdrag C. Omformulering. 
Fabian: Det är något som finns på himlen  

Patricia: Stjärnor  

Fabian: (skakar på huvudet) Det är stort uppe i luften.  

Patricia: Rymden 

Fabian: Vaa? 

Patricia: Rymden 

Fabian: Nej! Rymden ÄR luften, detta finns ju PÅ himlen.  

Patricia: Månen? 

Fabian: Jaaa 

 

6.1.2 Annaninitierad reparation 

Genom att analysera vår empiri uppmärksammades även att eleverna använde sig av en annaninitierad 

reparation för att korrigera varandras beskrivningar. De strategier inom annaninitierad som vi kunnat 

urskilja i vår transkribering är korrigeringar, gissningsstrategi, ber om hjälp och samkonstruktion. Att 

eleverna använder sig av gissningsstrategin är något vi kunnat urskilja vid upprepande tillfällen i vår 

analys. Nedan följer ett utdrag där strategin gick ut på att gissa sig till rätt svar och där Kalle enbart 

behövde svara ja eller nej.  

 

Utdrag D. Gissningsstrategi. 
Kalle: Den kommer i brevlådan 

Moa: Paket? 

Kalle: Nej 

Moa: Post? 

Kalle: Nej 

Moa: Tidningar? 

Kalle: Va? 

Moa: Tidningar? 

Kalle: Ja 

 

Utifrån transkriberingen har vi även kunnat se hur eleverna korrigerade varandras beskrivningar genom 

att föreslå ett annat ordval samt utöka talarens beskrivning. Nedan syns ett utdrag på när lyssnaren 

korrigerar talarens ordval.  

 

Utdrag E. Korrigering av ordval. 
Ronja: Någonting som kan lukta gott. 

Frida: Någonting som kan lukta gott..? Blomma? 

Ronja: Det är någonting med solen  

Frida: Solros?  

Ronja: Ja (sträcker fram handen och räcker över bilden)   

Frida: Nej vänta, det här är ju en tulpan!   

Ronja: Jaha  

 

Genom Fridas korrigering möjliggjordes en reparation av Ronjas yttrande. I exemplet nedan syns ett 

utdrag när lyssnaren utökar talarens information.  

 

Utdrag F. Annaninitierad utökning av informationen. 
Hermione: Man lägger den på ett golv för att det ska bli skönare att gå 

Harry: Matta? 

Hermione: Ja
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Harry: Men man gör inte bara det för att det ska bli skönt 

Hermione: (fyller i) och för att det ska bli fint 

Harry: Aa …..och för att man vill ha det lite hemtrevligt 

Hermione: aa 

 

Utdraget indikerar att Harry och Hermione hade olika uppfattningar om mattan och dess funktioner 

samt att de hjälptes åt att korrigera och utöka informationen om objektet. I vår empiri framkommer 

även situationer då talaren ber om hjälp till ordfinnande för att uppnå förståelse i samtalet. Talaren har 

då bett sina samtalsdeltagare om hjälp. I en sådan situation utför någon annan än talaren reparationen. 

Nedan följer ett exempel där lyssnaren får hjälp att reparera ordvalet samt där talaren efterfrågar hjälp 

för att finna rätt ord och förtydliga i berättarsituationen. 

 

Utdrag G. Lyssnaren ber om hjälp. 
Sofia: Nu är det någonting man kan sova i. Du kan packa det om du åker iväg.  

Annie: Använder man det i tält? på sån.. vad heter det.. kamp  

Sofia: Menar du camping? Ja det tror jag.  

Annie: Ja, camping. Då är det sovsäck. Ibland tar jag med en sån när jag sover hos mina kusiner.  

 

Utdrag H. Talaren ber om hjälp. 
Linus: Den finns på en bondgård 

Malin: Häst? 

Linus: Nej, dom är ganska små, dom föder ungar. Eller är det en tupp? 

Malin: Det är en höna 

 

I det första utdraget hittar inte Annie rätt ordval när hon ska gissa på objektet, då korrigerar Sofia 

genom att föreslå ett ordval och leder in Annie på rätt väg i ordfinnandet. I det andra utdraget undrar 

Linus över ordvalet i sin egen beskrivning. Han ber därför den andra deltagaren, Malin, om hjälp i 

ordfinnandet. Andra typer av korrigeringar som framträtt i vår empiri berör elevdiskussioner om vad 

som utmärker ett visst begrepp eller ej. Det tyder på att eleverna hade olika föreställningar och 

förståelse kring samma begrepp. Således enades slutligen samtalsdeltagarna genom korrigeringar och 

kunde gå vidare i samtalet.  

 

När eleverna korrigerar varandras beskrivningar kan samarbetet leda till en samkonstruktion enligt CA. 

Samkonstruktion har skett vid upprepade tillfällen när eleverna tillsammans utökade informationen i 

beskrivningarna, korrigerade felsägningar eller tillsammans hjälptes åt med ordfinnande. Nedan följer 

ett exempel på när eleverna tillsammans korrigerade innehållet i beskrivningen då Saga påpekar för 

Anneli att hon inte enbart kan läsa ordet, varpå Anneli kunde reparera sin beskrivning.  

 

Utdrag I. Samkonstruktion. 
Anneli: Det är någonting som har ett G på slutet. Och ett M i mitten och ett T i början.  

Saga: Va…. 

Anneli: Det har ett T i början.  

Saga: Men du kan ju inte berätta vilka bokstäver det är. Om det typ står blomma måste du ju berätta saker om 

blomman, inte läsa ordet.  

Anneli: Hm jaha… eh. (tystnad).  Du kan läsa i den, kanske på morgonen.  

Saga: En tidning.  

 

6.1.3 Kroppsspråk 

I vår analys kan vi vid ett flertal tillfällen se hur eleverna använder sig av gester för att förtydliga sina 

beskrivningar. Vi har dels kunnat se kroppsspråk som används för att förtydliga, dels gester som 

använts då talaren haft svårt att hitta rätt ord. Det kunde exempelvis vara viftande med handen när 
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talaren försökte uttrycka beskrivningen. Vi har även sett hur eleverna använde gester som beskriver 

orden som samtidigt uttalas. Det har exempelvis varit hur man sover, hur något ser ut om det glittrar, 

hur man fiskar, hur man kan stänga gardiner, hur en cirkel ser ut och hur man håller en playstations 

handkontroll. Nedan följer ett utdrag från när en elev förstärkte sina beskrivningar med kroppsliga 

uttryck. 

 

Utdrag J. Kroppsspråk. 
Anna: Det kan vara vilken färg som helst, och om det kommer för mycket ljus så kan du liksom stänga (visar med 

armarna hur man stänger). 

Jens: Ett ljus? 

Anna: Nej du kan liksom stänga (visar med armarna igen). Du kan dra dom så (visar med armarna). 

Jens:…..(tystnad) 

Anna: Ifall det kommer in för mycket ljus (pekar på sig själv) genom fönstret (ritar en rund ring i luften) 

Jens: En gardin? 

Anna: Yes! 

 

Vi har även sett hur eleverna bytt ut ord mot en kroppsrörelse. Det har varit att skaka på huvudet istället 

för ett nej, eller nickningar istället för ett ja. Några elever använde även pekningar för att gestikulera. 

Det har varit både tydliga såsom pekning på ett fysiskt objekt, men även mindre tydliga i 

sammanhanget såsom peka på sig själv fastän eleven muntligt inte pratat om människor eller sig själv, 

som visas i exemplet ovan. Transkriberingen visade även hur skratt användes vid elevernas 

beskrivningar, som är en underkategori till kroppsspråk. Vi har dels kunnat se hur eleverna skrattade 

för att det var roligt, dels för att det var svårt. Eleverna tenderade att skratta om talaren beskrev på ett 

“tramsigt” sätt eller om beskrivningen var rolig. Talaren kunde även skratta själv om beskrivningen 

var svår, något som kunde uppfattas genom videoinspelningen när eleven hade svårt att komma på en 

beskrivning. I exemplet nedan syns hur skratt kan tillämpas på olika sätt i en dialog.  

 

Utdrag K. Skratt. 
Tina: Nu är det någonting man kan ha till påsk! 

Lovisa: Påskägg?  

Tina: Nej det är något..  

Lovisa: Påskhare? 

Tina: Något man kan plocka!  

Lovisa: Påskharen  

Tina: (Skrattar och grimaserar) Kan man plocka påskharen? 

Lovisa: (4 sekunder tystnad) 

Lovisa: Äpplen? 

Tina: Neej. 

Lovisa: Päron? 

Tina: Det börjar på “G”  
Lovisa: Grapefrukt? Grönsaker? 

Tina: Nej, det är någonting en fågel kan vara i.  

Lovisa: En fågel… kan vara i? 

Tina: (3 sekunder tystnad) 

Tina: “Läraren”,  kan du hjälpa mig? (skrattar) 

 

I exemplet ovan indikerar Tinas första skratt att hennes samtalspartner sagt något humoristiskt, 

samtidigt som hennes sista skratt visar att situationen var svår. I vår analys har ett flertal situationer 

uppmärksammats där samtalsdeltagare skrattat vid de tillfällen då det sagt någonting fel, blivit 

korrigerade eller tillrättavisade av en annan deltagare. 
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6.1.4 Turtagning 

Genom att analysera vår empiri har turtagning samt dess underkategorier uppbackning och samtidigt 

tal uppmärksammats. I vår studie är turtagningen till viss del förutbestämd, då eleverna i studien deltog 

i en aktivitet där reglerna för fördelning av ordet redan fanns. Däremot såg vi i transkriberingen hur 

eleverna använde en egen turtagning till viss del, trots att det var förutbestämt att det blev nästas tur 

vid gissning av rätt svar. En strategi som framträtt var att eleverna själva kom överens om att den ena 

beskriver tre gånger i rad och sen sker bytet av tur. I en grupp med tre deltagare konstruerade eleverna 

egna turtagningsregler. Eleverna valde här att en beskriver och de andra två får gissa och den som 

gissar först vinner. Fenomenet uppmärksammades även i andra samtal som bestod av tre deltagare. En 

stor del av studiens empiri består således av turtagning likt ett bollplank mellan två deltagare, det vill 

säga, de talade varannan gång. Nedan visas ett exempel där två samtalsdeltagare till synes verkar ha 

kommit överens om att beskriva ett visst antal gånger var, innan det är nästa deltagares tur att 

beskriva.    
 
Utdrag L. Turtagning 

Emelie: Det här säger go go ga ga. 
Stella: En bebis!  

Emelie: Rätt. Varsågod. Nu är det är något man kan ha runt en tavla. 

Stella: Raaam? 

Emelie: Rätt. Nu är det någonting som man kan bo i.  

Stella: Ett hus.  

 

Eftersom Stella inte protesterar då Emelie fortsätter att berätta kan vi förmoda att eleverna på förhand 

kommit överens om turtagningen. I andra samtal har vi uppmärksammat yttranden såsom “nu är det 

min tur” respektive “nu är det din tur” vilket indikerar att deltagarna är noga med turtagningen i 

samtalet och har en förståelse för dess syfte.   

 

Uppbackningar är en strategi som kan påverka turtagningen då samtalsdeltagarna bekräftar  varandras 

beskrivningar. Det kan exempelvis innebära att oförståelse poängteras, eller en bekräftelse att man 

håller med talaren. De småord vi kunnat urskilja i transkriberingen har varit va, jag fattar inte och men 

assåå för att indikera att talaren behövde förtydliga, samt aa, ahaaa, mm och oohh för att bekräfta 

innehållet. Några elever har även uttryckt att det varit svårt genom småord såsom what, hmm och ehm. 

I utdraget nedan kunde vi se hur eleverna använde sig av uppbackningar, i det här fallet va, för att 

indikera att talaren behövde förtydliga och repetera beskrivningen.  

 

Utdrag M. Uppbackning 
Ines: Det här spelar du men inte jag.  

Robert: vaa? 

Ines: Du spelar med den. Den är rund, svart, vit.  

Robert: En boll 

Ines: Nej…  

Robert: Men åh.. en fotboll då? 

Ines: Ja rätt.    

 

Genom att analysera empirin har vi även fått syn på hur eleverna fördelar talutrymmet i konversationen 

och därmed påverkar turtagningen. Enligt CA kan samtidigt tal innebära att deltagarna i samtalet pratar 

i mun på varandra eller avslutar varandras meningar. I exemplet nedan syns det hur läraren och de två 

eleverna fördelar ordet i en pågående konversation.  

 

Utdrag N. Samtidigt tal. 
Lisa: Jag kan inte
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Tomas: Jag får visa hon? (tittar på läraren) 

Lärare: (samtidigt) Mhmm..jag kan ge en ledtråd med 

Lisa: (samtidigt) nej nej nej vänta jag kan gissa 

Tomas: Det finns två saker att göra där (håller upp ett finger) duscha..och B... 

Lisa: Balsam? 

Tomas: Nä…duscha..och det börjar på B 

Lisa: Bajsa? 

Tomas: och…. 

Lisa: (avbryter) toalett? 

Tomas: nej det börjar på B och det slutar på A 

Lisa: (samtidigt) men du sa… 

Lärare: Det kanske är nåt som man lägger någonting i 

Tomas: Ja man lägger … 

Lisa: (avbryter) soppa? 

 

Tomas blir ständigt avbruten av Lisa som är ivrig om att gissa. Utdraget visar även att både Lisa och 

läraren började prata samtidigt som Tomas beskrev då de fyllde i samt avslutade hans meningar. 

Situationer då lyssnaren avbröt och pratade samtidigt som den som beskrev har varit återkommande i 

samtliga video- och ljudinspelningar. I vår empiri har även situationer av identiska uttalanden i 

samtidigt tal uppmärksammats. Exempelvis utropade Alice och Veronica orden jacka och vantar 

samtidigt, när turtagningen innebar att den som sa ordet först fick börja nästa gång.  

 

6.2 Eleverna påverkas av läraren och varandra 

Genom transkriberingen har vi även kunnat utläsa att eleverna påverkats av varandra samt av läraren. 

Vår roll som lärare påverkade hur eleverna beskrev och utförde aktiviteten. När eleverna beskrev för 

varandra i paren hände det att talaren bad oss om hjälp. Det kunde vara förfrågningar om vad bilden 

föreställde, bekräftelse om talaren tolkat bilden rätt samt hjälp om hur objektet kunde beskrivas. Vi 

lärare fick även gå in i samtalet för att stötta i några situationer, dels för att justera elevernas strategier 

vid beskrivningarna, dels för att ändra deras regler i spelet. I utdraget från transkriberingen nedan är 

ett exempel på hur vi som lärare justerade elevernas regler. Spelets regler finns att tillgå i bilaga 3. 

Spelregler för Med andra ord. 

 

Utdrag O. Justering av spelregler. 
Peter: Oooohh… man kan sitta på den i skolan 

Noah: Stol? 

Peter: (säger svaret) Matta. (lägger ner kortet) 

Lärare: Fast du, om han gissar fel, då får du beskriva mer så han säger rätt svar 

Peter: Nää det är inte så vi kör 

Lärare: Det är så spelet är 

Peter: Måste man göra det? 

Lärare: Aa, då kan ni lära er mer 
 

Något annat vi sett angående spelreglerna var att talaren kunde visa kortet när lyssnaren gissat fel en 

gång. Då gick vi in samtalet och påminde om att övningens syfte var att beskriva tills lyssnaren gissar 

rätt. Nedan följer ett exempel på hur läraren stöttade eleverna i sina beskrivningar, då formativ feedback 

gavs. 

 

Utdrag P. Formativ feedback. 
Tim: Många har det i skolan, det börjar på bokstaven P 

Leah: Penna? 

Tim: Ja 

Lärare: Du hade kunnat sagt: Något man kan skriva med
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I utdraget ovan stöttade läraren Tim genom att ge förslag på hur han kunde utöka informationen i sin 

beskrivning. Läraren gav då ett förslag på hur eleven kunde reparera samtalet på egen hand. Under 

elevernas samtal kunde läraren även ge stöd genom att viska förslag på kategorier att beskriva utifrån 

till talaren. Det kunde ske både i de fall då eleven bett om hjälp eller då vi lärare märkt att eleven hade 

svårigheter med att beskriva objektet. Vi som lärare gav även eleverna gradvis stöttning under 

samtalen. Dels genom att gradvis ge talaren förbättringsförslag på hur objektet kunde beskrivas, dels 

genom att förtydliga beskrivningarna tillsammans med talaren så att lyssnaren kunde gissa innehållet 

lättare. I utdraget nedan synliggörs hur läraren gradvis, genom vägledning, stöttade talaren i sin 

beskrivning. 

 

Utdrag Q. Gradvis stöttning 
Tilda: Det kommer från ett ägg. Man kan köpa med det i alla sorters affärer och det är nyttigt 

Linda: Juice? 

Tilda: Nej juice har socker i sig, det fick jag höra hos tandläkaren 

Lärare: det stämmer. Kanske kan säga färgen? 

Tilda: Ehm färgen, är inte direkt en bild.. 

Lärare: Färgen på det man kan dricka 

Tilda: Den kan vara grön, röd.. 

Lärare: Kan den det? 

Tilda: Ja 

Lärare: På det man dricker 

Tilda: Oj, vit 

Lärare: Ja det är en vit dricka 
Tilda: Finns i ett paket 

Lärare: (fyller i) Som man kan köpa i alla färger. Och vart kommer den ifrån? 

Tilda: Från wapnö till exempel 

Lärare: Och vad kommer den ifrån, varifrån är den gjord av? 

Tilda: Kossa 

Lärare: Ja den kommer från kor, bra ”Tilda” 

Linda: Mjölk 

 

Förutom att transkriberingen visade hur läraren påverkade elevernas dialoger och strategier, påverkade 

även eleverna varandra. I exemplet nedan visas hur eleverna gav varandra råd i beskrivandet.  

 

Utdrag R. Råd till varandra. 
Sara: Det här är någonting gulligt.  

Marko: Ekorre, igelkott  

Sara: Rätt igelkott.  

Anna: Du kunde väl sagt att den var taggig eller något så också.   

Sara: Aaa just det. Igelkottar är ju taggiga. (skrattar) 

Marko: Och små. Du hade kunnat säga små.  

Sara: Mmm.  

 

I utdraget korrigerar eleverna varandra genom att utöka informationen, och på så vis höjs kvalitén på 

beskrivningarna. Liknande situationer i analysen tyder på att eleverna tillsammans skapade en 

förbättrad förståelse av ett objekt. Exempelvis fick Sara i exemplet ovan en förbättrad helhetssyn av 

igelkotten då de andra samtalsdeltagarna nämnde egenskapen taggig samt storleksordet små. Något 

annat vi sett var att eleverna kunde påpeka till varandra att det fanns fler saker kompisarna hade kunnat 

gissa på under beskrivningen. Exempelvis så påpekade en elev att det fanns fler farliga djur än hajar 

när kompisarna enbart gissade på det. Ett annat exempel var att eleven som lyssnade påpekade till 

talaren att han hade kunnat beskriva objektet på ett mer utmanande sätt då talarens beskrivning 

upplevdes som för enkel. Vi såg även att talare korrigerade och vägledde lyssnarens beskrivningar åt 

rätt håll, exempelvis genom att påpeka att den föreslagna frukten inte hade den färgen.
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6.3 Sammanfattning 

Resultatet visar att eleverna använde sig av olika turtagningsstrategier trots att aktiviteten hade en 

förutbestämd turtagning. Eleverna påverkade således turtagningen genom att tillämpa uppbackningar 

och samtidigt tal. Bland annat användes uppbackningar för att indikera på medhållande eller oförståelse 

i samtalen. Genom analysering av vår empiri har det även framkommit att eleverna använde olika 

reparationsstrategier och korrigerade både sig själva och sina kamrater i samtalen för att uppnå 

förståelse. Exempelvis korrigerade eleverna varandras ordval och gav råd om hur objektet kunde 

beskrivas nästa gång. Eleverna använde även sitt kroppsspråk för att förtydliga samtalen. Vidare visar 

resultatet att läraren påverkade elevernas samtal genom att ge stöd och formativ feedback till eleverna. 
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7. Diskussion 

I följande del diskuteras, värderas och problematiseras studiens resultat samt metodval genom ett 

kritiskt förhållningssätt. Avsikten med båda diskussionerna är att bidra med ytterligare förståelse för 

studiens innehåll samt betydelse och konsekvenser för framtida forskning samt yrkesverksamhet. och 

konsekvenser för framtida forskning samt yrkesverksamhet.  

 

7.1 Resultatdiskussion 

I den här delen kommer vi reflektera över studiens resultat i relation till tidigare presenterad forskning. 

Studiens resultat är att eleverna använder olika strategier inom CA för att kommunicera och göra sig 

förstådda i ett samtal, samt att den kommunikativa miljön karaktäriseras av sociala samspel där 

eleverna anammar kunskaper från varandra samt läraren i samtalen. Syftet med diskussionen är således 

att få en djupare förståelse för det studien har kommit fram till. 

 

7.1.1 Inte enbart en reparation utan även en lärsituation 

Vår studies resultat indikerar att kommunikation och samspel mellan elever kan skapa en förbättrad 

helhetssyn av ett objekt. Eleverna använde sig av olika reparationsstrategier för att kommunicera med 

varandra och bli förstådda i samtalet. Då vi inte presenterat CA eller dess strategier för eleverna 

förutsätter vi att strategierna vi såg, som utgått ifrån samtalsanalysen, användes omedvetet och 

naturligt. Eleverna påträffades använda olika strategier samtidigt, men vi valde att analysera 

strategierna var för sig vilket således innebär att strategierna har presenterats renodlat i resultatet. 

Utifrån samtalsanalysen kunde vi se att eleverna reparerade både självinitierat och annaninitierat. 

Oavsett om reparationerna var självinitierade eller annaninitierad fick eleverna förutsättning till ett 

lärandetillfälle genom det sociala samspelet. Fenomenet uppmärksammades även i Tjernbergs (2013, 

s. 156-177) studie där författaren lyfte fram att interaktionen mellan eleverna i ett socialt samspel var 

en framgångsfaktor för elevernas lärande.  

 

Eleverna i vår studie korrigerade sina egna beskrivningar genom att repetera, omformulera sig samt 

förtydliga innehållet för att erövra mottagarens förståelse i samtalen, varav repetering av information 

var en vanligt förekommande strategi även i Björklunds (2008, s. 108) studie. Björklund (2008, s. 105) 

såg även i sitt resultat att eleverna hade en stark önskan om att bli förstådda med hjälp av språket, vilket 

överensstämmer med vårt resultat som visade att eleverna använde olika strategier för att mottagaren 

skulle förstå. När eleverna förtydligade för lyssnaren, användes strategier som korrigering av ordval 

för att leda in på rätt väg vilket synliggörs i utdraget G. Lyssnaren ber om hjälp. I utdraget synliggörs 

det även att Annie refererar till sina egna erfarenheter, vilket kan kopplas till Fast (2011, s. 110) som 

belyser hur barns beskrivningar oftast innehåller människor och platser från barnens vardag. Vi såg 

även att talaren kunde efterfråga hjälp för att förtydliga beskrivningen. I Utdraget H. Talaren ber om 

hjälp kan vi se att Linus som beskrev objektet bad om hjälp. Tillsammans använde eleverna sig av ett 

ordfinnande som skapade möjlighet till ett lärandetillfälle.  

 

I vårt resultat framkommer även situationer då eleverna korrigerade varandra genom att exempelvis 

föreslå andra ordval i yttrandet, vilket skapade ett lärandetillfälle för den elev som blev korrigerad. 

Reparationen blev då annaninitierad. Det är även något som Fast (2007) uppmärksammade i sin studie, 

att barnen i ett samspel kunde skapa och utveckla sitt ordförråd samt sin grammatiska förmåga. Det 

framkom även att eleverna reparerade varandras beskrivningar genom utökad information, vilket 

synliggörs i F. Annaninitierad utökning av informationen. I exemplet visade eleverna att de behärskade 
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att se objektet ur ett vidare perspektiv med olika aspekter. Utökningen gav även eleverna ett potentiellt 

tillfälle för lärande.  

 

Att eleverna gav språkliga tips till varandra var även något som synliggjordes i Vuorenpääs (2016, s. 

173-174) studie. I enlighet med vår studie så diskuterade eleverna språknormer och försökte finna rätt 

ord tillsammans (s. 178-179). I likhet med Jakobssons (2001, s. 237) resultat så visade även vårt resultat 

att språket fungerat som ett redskap för att utveckla elevernas språkliga samt muntliga förmåga. 

Förutom att ge språkliga förbättringsförslag till varandra och korrigera beskrivningar, har samtalen 

fortlöpt genom gissningsstrategier där eleverna visat sitt engagemang genom att tillämpa 

uppbackningar och samtidigt tal. Genom strategierna har både vi forskare och samtalsdeltagarna fått 

bekräftelse på samtalets kontext och huruvida korrigeringar behövts.  

 

Vår studie visar således att elevernas samtal ledde till samkonstruktion, vilket skapade förutsättningar 

både för den enskilda elevens lärande samt för eleverna att lära av varandra. Tidigare forskning 

(Melander, 2013; Abdurrahman och Usman, 2015; Tjernberg, 2013; Vuorenpää, 2016) har också visat 

att eleverna genom samtal kunnat lära av varandra vilket i sin tur kunnat främja elevernas individuella 

utveckling. Vidare har det även synliggjorts att eleverna kan fungera som resurser för varandra i ett 

samspel (Melander, 2013, s. 76-77; Tjernberg, 2013, s. 156-177). Enligt Tjernbergs (2013, s. 156-177) 

resultat bidrog resursskapandet till att eleverna kunde stärka varandra samt få förutsättning att utveckla 

sin språkliga förmåga. Resursskapandet möjliggjorde även för en delaktighet i klasskamraternas 

lärandeprocesser då eleverna kunde utbyta kunskaper i aktiviteten Med andra ord, vilket 

överensstämmer med resultatet som Melander (2013, s. 76-77) publicerat.  

 

Då vår studie visar på ett flertal möjliga lärtillfällen för eleverna genom samspelen och deras strategier, 

kan det relateras till Abdurrahman och Usmans (2015, s. 41-42) studie som visade att 

gruppdiskussioner kunde förbättra elevernas förmåga att bearbeta och organisera tankar samt idéer 

kring ett fenomen. Då eleverna i vår studie vid flera tillfällen fick förbättringsförslag på exempelvis 

ordval av en annan deltagare, kan det ha lett till en tankeställare hos eleven. Gruppdiskussionerna som 

utgör vårt resultat tyder även på att eleverna kunde inta nya perspektiv samt få nya insikter och 

förståelse för innehållet, vilket överensstämmer med Jakobssons (2001, s. 236) resultat. Däremot 

synliggjorde Jakobssons (2001) studie att eleverna även kunde få en ökad insikt om att deras egna 

kunskaper var bristande, något som vi endast kunnat se en antydan till i vår empiri. Eleverna kunde vid 

några tillfällen visa på oförståelse för att sedan använda uppbackningar såsom jahaaa, vilket indikerade 

att eleven insett att kunskapen om innehållet var otillräckligt.  

 

Å andra sidan har Hammar-Chiriac (2008, s. 13) problematiserat grupparbetets förutsättning för 

lärande, då samspel kan präglas av både konstruktiva samt destruktiva processer. Samspelet kan 

påverkas av gruppens olika individer (Williams, Sheridan & Pramling-Samuelsson, 2000, s. 80), men 

även hur deltagarna socialiserar sig samt vilken stöttning individerna får och ger varandra kan avgöra 

(Williams m.fl., 2000, s. 79; Hammar-Chiriac, 2008, s. 56). I vår empiri såg vi en antydan om att en 

grupp presterade sämre på grund av en bristfällig relation, men vi har valt att inte diskutera relationer 

i studien då den inte ämnat jämföra olika gruppsammansättningar. Som tidigare nämnt tar inte heller 

CA hänsyn till yttre faktorer i samtal, så som deltagarnas relation eller samtalssituationen (Norrby, 

2014, s. 48-49). Enligt Norrby (2014, s. 48-49) kan således den traditionella CA-analysens snäva 

kontextbegrepp uppfattas som problematisk. Alla observerade samtal har dock redovisats i studien 

oberoende av prestationer och relationer. Vi kan däremot dra paralleller till hur stöttning både från 

läraren samt mellan eleverna kan påverka, då vårt resultat visade på fördelarna angående elevernas 

lärande och förståelse. 
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7.1.2 Eleverna tillämpade icke-verbala uttryck i sina beskrivningar 

Vuorenpää (2016, s. 171, 179) såg i sin studie att eleverna använde kroppsspråk för att förtydliga och 

förstärka sitt verbala språk i samtal. Liknande fenomen uppmärksammades i vår studie då resultatet 

visar att eleverna använde gester för att förtydliga och åskådliggöra innehållet i beskrivningen, vilket 

synliggörs i utdraget J. Kroppsspråk. I utdraget ställer vi oss dock frågande till om kroppsspråket i det 

här fallet gynnade lyssnaren eller om det var de uttalade orden som i själva verket ledde till rätt 

gissning. Kroppsspråket kan även ha gynnat talaren då innehållet blev konkretiserat. Elevernas 

användning av kroppsspråk stämmer således överens med Lgr 11 och kunskapskravet för årskurs 3, 

som lyfter fram att eleverna ska ha förståelse för hur gester, kroppsspråk och röstläge kan påverka samt 

förstärka en presentation (Skolverket, 2017, s. 254-255).  

 

Skratt var även en strategi som framkom i vårt resultat. Somliga elever skrattade i humoristiska 

situationer, somliga skrattade i svåra situationer. Inom CA anses skratt kunna användas vid svåra 

situationer för att lätta upp stämningen och göra det mindre genant (Perkins, 2003, s. 151), vilket 

bekräftades vid ett flertal tillfällen i vår studie (exempelvis i utdrag K. skratt). Vidare menar Norrby 

(2014, s. 48) att ett yttrande som fått ett instämmande eller blivit ifrågasatt med en paus eller skratt 

som efterföljd, kan leda till att samtalet och dess kontext snabbt förändras. I relation till att eleverna i 

vår studie använde skratt i humoristiska situationer, belyser Fast (2007, s. 188) hur hennes resultat 

indikerade att barnen kände en glädje i att berätta och dela med sig av erfarenheter. Att eleverna i vår 

studie tillämpade skratt vid humoristiskt samtal tolkar vi således som ett engagemang och glädje till 

uppgiften. 

 

7.1.3 Beskrivningarna präglades av konkretiseringar 

I vår studie användes lappar i form av bilder och ord, som vägledning samt utgångspunkt i elevernas 

samtal. Vi kan se att när eleverna drog en lapp för att beskriva och samtala om, skapades förutsättning 

för synliggörande av kunskaper samtidigt som eleverna gavs möjlighet att tillvarata varandras 

kunskaper. Lapparna utformade även ett konkret stöd för elevernas abstrakta tankar. I resultatdelen 

exemplifieras hur eleverna i utdrag F. Annaninitierad utökning av informationen, tillämpade fler 

beskrivande ord och fraser till objektet. Det visar att eleverna hade förmågan att tillämpa konkreta 

beskrivningar på ett abstrakt objekt då exempelvis mattan enbart visades på en bild. Lapparna innehöll 

även ord, vilket också visade på elevernas förmåga att konkretisera. Å andra sidan exemplifieras det 

även att en elev i utdrag I. Samkonstruktion, missuppfattade uppgiften och började beskriva vilka 

bokstäver ordet på lappen innehöll istället för dess karaktär. Det var däremot något som lyssnaren insåg 

och kunde således korrigera talaren vilket resulterade i en samkonstruktion. I enlighet med forskningen 

som nämns i bakgrunden ställer vi oss frågande till om missuppfattningen orsakades på grund av att 

lappen innehöll ett ord och därav blev för abstrakt. Förmågan att konkretisera är nämligen 

omdiskuterad i bakgrunden, då Löwing och Kilborn (2002, s. 204) samt Karlsson och Kilborn (2015, 

s. 139) hävdar att elever kan behöva stöd i att konkretisera ett abstrakt innehåll. Å andra sidan har 

Brown, McNeil och Glenberg (2009, s. 161) hävdat att konkret material kan missgynna elevernas 

utveckling och stjälpa istället för att hjälpa dem i förståelsen. Sådana fenomen har dock inte 

uppmärksammats i vår studie.  
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7.1.4 Hur läraren vägledde 

Enligt Tjernbergs (2013, s. 156-177) resultat är det av vikt att läraren ger eleverna förutsättning till 

lagom mycket stöttning för att de ska lyckas, samt att den ges på ett sådant sätt att eleven får 

förutsättning till förståelse. Som nämndes i resultatdelen kunde lärarna i vår studie ge förutsättning till 

en gradvis förbättrad förståelse hos eleverna under aktiviteten Med andra ord. Det handlade dels om 

att stötta lyssnaren i gissningen, dels att stötta talaren i beskrivningarna, vilket synliggjordes i utdrag 

Q. Gradvis stöttning. Det kan jämföras med resultatet som presenterades i Rojas-Drummond, 

Torreblanca, Pedraza, Vélez och Guzmáns (2013, s. 19) studie där författarna såg att lärarens stöttning 

gradvis ledde till en djupare och förbättrad förståelse för innehållet i gruppdiskussionen hos eleverna. 

I utdraget som nämns ovan, mynnade stöttningen ut i en utförligare beskrivning som innehöll flera 

olika aspekter av ordet mjölk. Värt att diskutera är dock om lärarens stöttning var överflödig i 

aktiviteten, men i situationen då eleven beskrev förpackningens färger istället för mjölkens färg, gav 

det en antydan om att stöttningen var behövlig. Under samtliga aktivitetstillfällen varierade vi lärare 

mängden ingripanden samt tillfällen där vi lät eleverna korrigera och lösa problemen själva. Det 

motiveras med att vi hade en önskan om att analysera utifrån båda perspektiven. 

 

Under Med andra ord gav vi lärare ett kontinuerligt stöd genom att gå runt och lyssna på elevernas 

samtal samt ingripa vid behov. Det kunde dels vara om vi upptäckt felaktigheter i exempelvis spelregler 

eller i beskrivningarna, dels om en deltagare bett oss om hjälp. Vår stöttning gav eleverna förutsättning 

till ett lärtillfälle. I resultatdelen visas ett exempel där läraren gav formativ feedback till eleven på hur 

objektet kunde beskriva nästa gång, vilket öppnade upp för nya perspektiv. Det kan jämföras med 

Vintereks (2006) studie som påvisat att några lärare strukturerat undervisningen till enskilt arbete i 

syfte att öka elevernas förståelse för lektionsinnehållet, men där resultatet blev raka motsatsen. Studien 

klargjorde även att eget arbete kunde leda till att elevernas engagemang i skoluppgiften minskade, samt 

att det kunde finnas ett samband mellan den ökade individualiseringen och elevernas försämrade 

resultat (s. 77, 119-125). Med det i åtanke kan vi dra paralleller till vår studie som tyder på att 

grupparbete var fördelaktigt att integrera för elevernas förståelse. Till skillnad från enskilt arbete som 

visade sig hämma elevernas förståelse kunde muntligt berättande enligt Fast (2009, s. 52) stötta 

eleverna. 

 

Vi har vid flera tillfällen fått påverka elevernas strategier när de spelade Med andra ord. Som framkom 

i resultatdelen kunde eleverna hitta på och ändra i spelreglerna samt aktivitetens turtagning, exempelvis 

genom att bedöma omgången som färdig då lyssnaren gissat fel en gång. Att eleverna tillämpar en 

turtagning är även något som synts i Björklunds (2008, s. 108) studie. Det kan jämföras med resultatet 

som Vuorenpää (2016, s. 180) publicerat i sin studie, där eleverna varierade turtagningen och på så vis 

skapade en flerstämmighet i sina gruppuppgifter. Enligt Petersons (2016, s. 37, 52) resultat är 

gruppuppgifter fördelaktigt på många plan, men eleverna behöver samtidigt vägledas genom stöttning 

för att utveckla effektiva sätt att samspela med andra.  

 

7.2 Metoddiskussion 

I det här avsnittet diskuteras studiens genomförande samt dess för- och nackdelar. 

Datainsamlingsmetod, analysverktyg och genomförandet av elevsamtalen belyses ur olika perspektiv. 

Syftet är att reflektera över och granska metoden för att få en nyanserad bild av eventuella verkningar 

metodens utförande kan ha haft på resultatet. Slutligen diskuteras studien och dess resultats 

tillförlitlighet ur olika synvinklar.   
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7.2.1 Insamling av empiri 

Som tidigare nämnt har ljud- och videoinspelning använts som metod för datainsamling. Vi filmade ett 

samtal i taget med avsikt att säkerhetsställa materialets trovärdighet. Om filmningen istället hade 

förekommit i helklass, när eleverna satt gruppvis, hade viktiga detaljer i parens eller gruppernas samtal 

kunnat missas. Samtal kan eventuellt spelas in med enbart ljudinspelning, dock inkluderar ett 

videoklipp en tydligare översikt av vem som pratar, vilket är fördelaktigt då det kan vara svårt att 

identifiera röster trots att man känner deltagarna. Särskilt barns unga röster, vilka vår empiri består 

utav, tenderar att låta snarlika (Bjørndal, 2005, s. 79-80).  

 

Vidare gav videoinspelningen även möjlighet att studera vilka gester och ansiktsuttryck som användes, 

vilket blev en viktig del i datamaterialet. Utan kombinationen av ljud- och videoinspelning hade vi 

troligtvis inte kunnat dra slutsatser utifrån elevernas kombination av verbala samt kroppsliga uttryck. 

Eleverna visade mestadels ingen större påverkan när dokumentationen genomfördes i studien. Vi 

kunde heller inte uppmärksamma någon större skillnad när video- respektive ljudinspelning användes. 

När en rörlig kamera användes kunde vi se hur några elever fokuserade på kameran, men reaktionen 

var generellt låg. En förutsättning till en så pass låg reaktion kan bero på att vi forskare vid varje tillfälle 

tydligt berättade varför, när och hur det skulle filmas eller spelas in ljud. Enligt Norrby kan deltagarna 

även reagera betydligt mindre om relation till forskaren finns (Norrby, 2004, s. 225), vilket diskuteras 

senare i avsnittet.  

 

7.2.2 Analysverktyg 

I studien har vi analyserat med hjälp av CA och dess centrala strategier. Enligt Norrby (2014, s. 39) 

förekommer dock kritiska röster mot CA vad gäller dokumentationen av naturliga samtal. Kritiker 

menar att inspelning i form av ljud och video påverkar och eventuellt hämmar samtalsdeltagare, vilket 

gör att samtalet blir mindre naturligt och representativt. Å andra sidan går det inte heller att 

dokumentera samtal där människorna är ovetande om iakttagelsen då det är oetiskt och dessutom 

förbjudet enligt svensk lag (Norrby, 2014, s. 39). Inspelade samtal såsom i vår studie räknas dock som 

naturligt, då deltagarna tenderar att glömma bort inspelningsutrustningen så snart samtalet väl kommit 

igång eller att man vant sig (ibid). Att vi förberedde eleverna med information om forskningen kan 

även ha påverkat deltagarnas reaktioner positivt. Som tidigare nämnts existerar det även kritik mot CA 

vad gäller uteslutandet av yttre faktorer, vilket enligt Norrby (2014, s. 48-49) skapar ett snävt område 

att analysera. Vi ser det dock som en styrka, att samtalen i vår studie, har analyserats utan hänsyn till 

kontexten. Genom att vi har bortsett från yttre faktorer har vi kunnat ägna desto mer tid åt att analysera 

strukturerna i samtalen, vilket således har varit studiens syfte.   

 

7.2.3 Genomförande 

Vi som författat studien var sedan tidigare kända av eleverna i de två klasserna, då vi genomfört våra 

verksamhetsförlagda utbildningar i klasserna. Vi har tidigare diskuterat huruvida eleverna påverkats 

av datainsamlingen, men relationen kan även ha påverkat elevernas ovanligt utförliga diskussioner eller 

deras höga koncentrationsförmåga. Det är således svårt att avgöra om relationerna varit en för- eller 

nackdel för studien. Aktiviteten Med andra ord genomfördes i största möjliga mån i par, såvida inte 

antalet blev ojämnt då eleverna istället placerades i grupp om tre. Att integrera par eller smågrupper är 

även något som Norrby (2004, s. 225) lyfter fram som enklare att analysera. Med hjälp av 

smågrupperna kunde vi även undvika att eleverna var passiva i diskussionerna, samt underlätta för 

turtagningen. 
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Inom studiens genomförande ställer vi även oss frågande till tydligheten kring reglerna i aktiviteten 

Med andra ord. Exempelvis hade vi forskare kunnat vara tydligare med att talaren behövde beskriva 

fenomenet utförligare om lyssnaren gissat fel. I analysen framkom att några elever avslöjade rätt ord 

istället för att reparera samtalet och beskriva ytterligare med hjälp av någon strategi. Å andra sidan har 

det även varit av intresse att studera elevernas strategier för att kommunicera och lösa uppkomna 

problem. En annan regel som hade kunnat förtydligas inom aktiviteten är turtagningen, som var 

förutbestämd. Den var förutbestämd då det inom spel ofta förekommer regler för turtagning. Den 

inspelade aktiviteten innehöll regeln att eleverna skulle turas om efter att den andre gissat rätt svar. 

Således verkar elevernas egna turtagningsregler ha fungerat i samtalen, dock hade det varit fördelaktigt 

om alla eleverna fick samma förutsättningar att komma till tals i aktiviteten genom att följa samma 

regler. De faktum att eleverna fick olik talartid kan ha påverkat studiens resultat. Således är det även i 

den här situationen svårt att avgöra om de otydliga reglerna varit en för- eller nackdel för studiens 

resultat. 

 

7.2.4 Tillförlitlighet 

Validitet och reliabilitet är viktiga aspekter att beakta vid forskning. Studiens genomförande innefattar 

olika omständigheter som påverkat studiens tillförlitlighet, varav en sådan är tidsomfånget. Om studien 

genomförts under en längre tidsperiod än fem veckor hade fler observationer kunnat utföras, vilket 

följaktligen påverkat studiens resultat och således generaliserbarheten (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 

2014, s. 83-84). Vidare uppnår studien validitetskravet eftersom studien mäter det som var avsett att 

studera (Hjerm m.fl., 2014, s. 94) samt genomfördes i skolans naturliga miljö, som nämndes i 

metodavsnittet. Under processen har gemensam reflektion och analysering av empirin skett, vilket 

således ökar validiteten, då fler personers iakttagelser och reflektioner kan skapa en verkligare bild av 

de observerade fenomenen (Bjørndal, 2005, s. 88). Bjørndal (2005, s. 74-76) hävdar att videoinspelning 

inte ger en sann bild av verkligheten och att situationen lätt kan bli tillgjord. Som tidigare nämnt, visade 

dock inte berörda elever utåt att de påverkades avsevärt av inspelningen. Viktigt att poängtera vad 

gäller validiteten är även att alla elever med dess olika förutsättningar inkluderades i inspelningen, 

vilket anses öka generaliserbarheten.  

 

Vidare är studien endast genomförd i två klasser, vilket innebär att resultatet är kontextbundet och 

representerar således inte den fullskaliga populationen. Det innebär att samma resultat inte kan 

förväntas vid ett senare tillfälle, vilket i sin tur antyder att studien är av låg reliabilitet (Hjerm m.fl., 

2014, s. 94). Studiens resultat är dock av relevans för yrkesverksamheten då den ger en insikt i hur 

elevers förmågor framkommer och utvecklas i ett socialt samspel, vilket verksamma lärare kan ta i 

beaktning när de planerar kommande undervisning.  
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8. Slutsats och didaktiska implikationer  

Vår empiriska studie har studerat elevernas samtal i en bestämd aktivitet samt hur lärare och elever 

eventuellt har påverkat samtalen. Frågeställningarna var följande; Vilka strategier använder eleverna 

när de förklarar ett objekt för varandra? Vad karaktäriserar den kommunikativa miljö där elevernas 

strategier växt fram? Genom en samtalsanalys (CA) av ljud- och videoinspelningar som omfattade 

aktiviteten Med andra ord, kunde studiens frågeställningar besvaras. I resultatet av studien kan det 

utläsas att eleverna använde olika strategier för att kommunicera och göra sig förstådda i ett samtal. 

Strategierna inkluderade turtagning, reparationer och kroppsspråk samt dess underkategorier. För att 

uppnå förståelse har eleverna påträffats stötta varandra och initiera en samkonstruktion. Genom 

samkonstruktion kunde eleverna tillsammans konkretisera objekten och därmed få en förbättrad 

helhetssyn. Resultatet tyder således på att de sociala samspelen kan gynna elevernas beskrivande 

förmåga då de tillsammans får fler infallsvinklar och därmed ett rikare ordförråd. Den kommunikativa 

miljön karaktäriseras således av sociala samspel där eleverna kan anamma kunskaper från varandra 

samt läraren och därmed utveckla sitt språk.  

 

Studiens centrala slutsats är att eleverna stöttade och påverkade varandra genom tillämpandet av olika 

samtalsstrategier i aktiviteten, samt att lärarens didaktiska tillvägagångssätt påverkade elevernas 

strategier för kommunikation. En didaktisk implikation till yrkesverksamheten blir således att lärare i 

ämnet svenska bör skapa förutsättningar för sociala samspel där eleverna kan kommunicera och på så 

vis utbyta kunskaper mellan varandra, vilket i sin tur gynnar språkutvecklingen och den beskrivande 

förmågan. En vetenskaplig implikation för vidare studier kan ta form genom att undersöka fenomenet 

ur en längre tidsaspekt då det varit intressant att se hur olika gruppsammansättningar kan påverka 

resultatet då tidigare forskning som nämnts indikerat på sammansättningens betydelse för gruppens 

prestation. Det hade även varit intressant att undersöka om elevernas beskrivningar påverkas av 

huruvida lapparna i aktiviteten utgörs av konkreta bilder eller abstrakta ord. Vidare studier hade 

dessutom kunnat kompletteras med intervjuer för att synliggöra elevernas uppfattningar av situationen.  
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10. Bilagor  

 

10.1 Bilaga 1. Etikblankett  

Till vårdnadshavare i klasser som tar emot lärarstudenter 
 
Era barns skola samarbetar med lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad. Det innebär att 
studenter gör praktik i klassen och utför olika uppgifter kopplade till utbildningen. Våren 2018 
kommer “student” som går sin sista termin på lärarutbildningen att genomföra sin sista 
praktikperiod i klassen. “Student” kommer att hålla i större delen av undervisningen, men också 
tillsammans med klassläraren dokumentera undervisning i syfte att genomföra ett 
utvecklingsarbete. Arbetet handlar om att skapa intresse och utveckla elevernas skrivförmåga 
genom de kreativa möjligheter som digitala verktyg erbjuder. 

Dokumentationen kan ske genom inspelade samtal, bilder, video med mera. Det insamlade 
materialet kommer att hanteras etiskt korrekt enligt vedertagna principer vilket till exempel 
innebär att elever och lärare avidentifieras och att dokumentationen endast användas för 
utveckling och utbildning (utvecklings- och examensarbete). Vi vill särskilt betona att 
förbättringsarbetet genomförs i syfte att gagna alla barns utveckling och lärande. 

Om du/ni har frågor får du gärna höra av dig till mig. För att studenterna skall kunna planera 
sina uppgifter behöver vi svar så snart som möjligt om ditt/ert godkännande. 

Vänliga hälsningar 

  
Klipp av svarstalongen och lämna in. Tack på förhand! 
  
✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

□   JA, jag/vi godkänner att mitt/vårt barn deltar i undervisning som dokumenteras 

□   NEJ, jag/vi godkänner inte att mitt/vårt barn dokumenteras 

Vårdnadshavare för: ............................................................................................................................ 

  
Datum   

................................................................................................................................................... 
Vårdnadshavares namnteckning 
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10.2 Bilaga 2. Utdrag ur transkribering  

 
Självinitierad reperation:  

Korrigering, förtydligande, repetition, omformulering,  

(Kroppsspråk) - gester, skratt, ansiktsuttryck 

 

Annaninitierad reparation:  

Korrigering av felsägningar (ex ändra talarens ordval),    

Gissningsstrategi   

Samkonstruktion   

Uppbackning  

Ber om hjälp (ex av lärare eller mottagare)   

 

 
Utdrag 1. 2018-02-14 

 
Alice: Det här är något som kan simma i vatten. 

Selma: En fisk! Haj!  

Selma: “Måns” du måste ju också gissa.. 

Måns: Men jag tänker ju..  

Selma: En delfin? 

Måns: En sjöjungfru?  

Alice: Nej.. det kan flaxa.  

Selma: En sån… flygfisk? 

Alice: Nja… det är en slags fågel.  

Måns: Anka  

Selma: Svan 

Alice: Det var en anka (visar bilden) 

Selma: Det är ju en gräsand.  

Måns: Lyssna på min tur nu. Den här kan också simma i vatten.  

Alice: Sjöjungfru 

Selma: Haj  

Måns: Nej… ibland är det lite el i den. 

Alice: Magnet  

Måns: Eh nej…  

Alice: En slemål..  

Måns:En vadååå?  

Selma: En elektrisk ål?  

Måns: Nej, jag sa ibland. Inte att den har det alltid.  

Selma: Jaha (skrattar)  
Alice: Vilken bokstav börjar det på?  

Måns: Å  

Alice: Ål  

Selma: Meeen! Det sa ju jag.  

Måns: Nej, du sa ju elektrisk ål.  

Selma: (3 sekunder tystnad) Jahaaa (skrattar)  
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Utdrag 2. 2018-03-14 

Karim: Det här är ett djur med många fina färger.

Tanja: Fina färger…  

Karim: Den flyger ibland 

Tanja: En sån… papegoja 

Karim: Nej, den har två vingar 

Tanja: Det har ju en papegoja 

Karim: Men den är…lite… liten. Ska jag säga? 

Tanja: Får jag den då? 
Karim: Nej, det är ju fusk.  

Tanja: Berätta någonting mer då   

Karim: Vänta… Man kan fånga den på sommaren. I en håv.  

Tanja: Kan man fånga fåglar?! (skrattar) 

Karim: Men det är ingen fågel. Ska jag säga?   

Tanja: Eh…  

Karim: Den flyger på sommaren. Den är liten och fina färger.  

Tanja: Nyckelpiga? 

Karim: Nä..  

Tanja: Är det ett husdjur? 

Karim: Nej, men du kan ju fånga den. Det är inte en sån trollslända. det är en.. ff….ff…  

Tanja: Fågel! 
Karim: Men näää (skrattar). Ingen fågel sa jag ju.  

Tanja: Berätta då.  

Karim: Fjäril.  

Tanja: Ohh… jag glömde den. Nu får vi lägga tillbaka den och blanda mycket. Min tur.  

 

Utdrag 3. 2018-03-16 

 

Martin: En fågel  

Pernilla: Nej, den flyger i luften och är gjord av järn, eller vissa är det  

Martin: Vissa? Är vissa gjorda av järn? 

Pernilla: Jaa… och flyger. Och börjar på L.  

Martin: Flygplan? 

Pernilla: Nej, det börjar på L. Kan ha en pilot i sig.  

Martin: Helikopter  

Pernilla: Nej, det börjar inte heller på bokstaven L. Ska jag säga?  

Martin: Ja, jag kan nog inte gissa rätt.  

Pernilla: Luftballong (visar bilden) 

Martin: Ooooh, så fin. Jag har aldrig åkt på en luftballong.  

 

Utdrag 4. 2018-03-16 

 

Gabriella: Det är någonting som går att böja och sätta ihop saker med.  
Tobias: Ett snöre  
Gabriella: Nej, det är någonting som man kan låsa upp nyckelhål med.  

Tobias: Nyckel  

Gabriella: Nej, det är något som.. nyckel går väl inte att böja heller. Det är något som är böjt och 

krokigt. Det börjar på G.  



40 

Tobias: Glass , groda  

Gabriella: Dom kan man väl inte böja… det slutar på M. Man kan också böja det så det blir rakt. 

Tobias: hmmm……  

Gabriella: Det har en spets längst upp. Det går att sätta fast olika saker med. Du kan sätta ihop 

papper med den. Den går att böja till rak och det är någonting som man kan låsa upp nyckelhål 

med.  

Tobias: Häftapparat.. nää…  

Gabriella: Nej, det sitter inte i någon maskin.  

Tobias: aahhh… penna  

Gabriella: Nej, man kan inte sätta ihop papper med en penna.  “Pedagog”, snälla kom.. Kan du 

hjälpa mig med den här bilden? 
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10.3 Bilaga 3. Spelregler för Med andra ord 

Reglerna som presenteras nedan är de vi bestämde att integrera i aktiviteten. Vi har därav inte 

utgått från spelets originella regler.  

 
• När ena gissat rätt är det den andres tur att dra en lapp 

• Två till tre spelare 

• Det är inte tillåtet att passa/byta lapp om objektet anses vara för svårt 
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10.4 Bilaga 4. Exempel på lappar från Med andra ord 
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Tidning 

 
Åska 

 
Kudde 

 
Täcke 

 
Säng 

 
Filt 

 
Tallrik 

 
Bestick 

 
Blomma 

 
Matta 

 
Tv 

 
Playstation 
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