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Abstract:  Skriftliga instruktioner ingår i flera ämnen, trots det ligger fokus i undervisningen 

kring instruktioner mer på deras uppbyggnad än på förståelsen av dem. Problemet 

som uppmärksammats är att elever inte får arbeta med förståelsen av instruktioner 

i läsförståelsearbetet i tillräckligt stor utsträckning. Utifrån detta problem har 

syftet med studien varit att undersöka hur elever själva skapar förutsättningar för 

att förstå de instruktioner de arbetar med genom att applicera och anpassa 

läsförståelsestrategier till spelinstruktioner. Den frågeställning som besvaras i 

studien är: Vilka läsförståelsestrategier synliggörs av elever då de klargör 

spelinstruktioner när de spelar spel? 

 

Studien ser lärande genom ett sociokulturellt perspektiv, där lärande sker i 

samspel med andra. De läsförståelsestrategier som undersöks i denna studie ingår i 

ett undervisningsmaterial för läsförståelse, som bygger på forskning om 

metakognition och undervisningsmetoderna Reciprocal Teaching, Transactional 

Strategies Instruction och Questioning the Author. Frågeställningen har besvarats 

med empiri som samlats in genom en kvalitativ studie med observation som 

metod. Studien visar att elever använder stöd från gruppen, stöd från läraren och 

stöd från spelskaparna för att klargöra spelinstruktioner när de spelar kortspel och 

brädspel.  

 

 

 
  



 

 

 

 
 

Förord 
Under vår utbildning till lärare har vi i samband med vår verksamhetsförlagda utbildning erfarit 

att instruerande texter sällan representeras i arbetet med läsförståelsestrategier och textsamtal, 

något som även bekräftats av de verksamma lärare vi samtalat med. Detta har väckt ett intresse 

hos oss att studera läsförståelsestrategier i kombination med instruerande texter. Arbetet har 

inspirerat oss att i vårt framtida yrke som lärare arbeta med varierade texttyper på ett elevnära sätt 

i läsförståelseundervisningen. Under arbetets gång har vi båda arbetat tillsammans i samtliga 

avsnitt i arbetet, vilket innebär att vi båda är huvudansvariga för all text. Vi vill tacka Caroline 

Persson för givande samtal och stöd under processen. Ett tack riktas också till nära och kära, 

handledningsgruppen och våra handledare som hjälpt oss.  

 

Karin och Anna 
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1. Inledning 
Skriftliga instruktioner ingår i flera ämnen i skolan. Det krävs en god läsförståelse för att bygga 

kunskap och studier som genomförts har visat att en svag läsförståelse medför svårigheter för 

eleverna att förstå flera ämnen i skolan (Adlof, Perfetti & Catts, 2011; Dewits, Jones & Leahy, 

2009; Guthrie, 2004; Skolverket, 2008; Westlund, 2012). En god läsförståelse är grunden för ett 

livslångt lärande menar Reichenberg (2014). Lundberg och Sterner (2006) skriver att elever som 

inte har läsförståelsen kan känna sig utanför i samhället och förlora självförtroendet. 
 

För att undersöka kunskaper i läsförförmåga genomförs Progress in International Reading 

Literacy Study (PIRLS) (Skolverket, 2012), som är en internationell komparativ studie. Studien 

prövar läsförmåga inom skönlitterära texter och sakprosa genom tre aspekter av läsningen: 

förståelseprocesser, syften med läsning samt elevens läsvanor och inställning till läsning. PIRLS 

(ibid.) visar att elever i årskurs fyra i Sverige 2011 läste sämre än vad elever i samma årskurs 

gjorde 2001. Försämringstrenden är ihållande och unik för Sverige men trots försämring fick 

svenska elever ett högre resultat än andra EU- och OECD länder, med Danmark och Finland som 

undantag (ibid.). Under flera år har även resultaten i Programme for International Student 

Assessment (PISA) försämrats och år 2012 hamnade Sverige under OECD:s genomsnitt där 

endast tre OECD-länder fick signifikant lägre resultat (Skolverket, 2013). PIRLS visar också att 

föräldrarnas läsvanor samt elevernas socioekonomiska bakgrund har betydelse för elevernas 

resultat (Skolverket, 2012).  
 

Reichenberg (2014) skriver att en elevs ordförråd står i proportion till hur många timmars 

högläsning eleven fått ta del av. Författaren menar också att ordförståelse och läsförståelse har ett 

nära samband. Att inte vara en aktiv läsare innebär att man kan få svårigheter att utveckla sitt 

ordförråd menar Reichenberg & Lundberg (2011). Författarna menar att det inte bara är inom 

utbildning läsförståelsen är viktig, även i vardagslivet är kravet på läsförståelse hög. Enligt 

Westlund (2012) visar forskningen att undervisning i läsförståelsestrategier har ett starkt samband 

till elevers utveckling av läsförståelse. Att lära sig olika lässtrategier för att förstå och tolka texter 

är ett explicit mål i läroplanen (Skolverket 2011). 
 

På de skolor där denna studie genomförts har det visat sig att lärarna i undervisningen kring 

läsförståelse och textbearbetning har använt undervisningsmaterialet En läsande klass. 

Undervisningsmaterialet är grundat på forskning om metakognition och tre undervisningsmetoder 

för läsförståelse, Reciprocal Teaching, Transactional Strategies Instruction och Questioning the 

Author (Gonzalez, Wedsberg & Wendéus, 2014). Undervisningsmetoderna utgår främst från 

olika typer av textsamtal och beskrivs närmre i teorikapitlet. Reichenberg (2014) skriver att det i 

läsundervisning generellt är skönlitteratur som prioriteras i textsamtal framför andra texttyper. 

Prioriteringen av skönlitterära texter är en tendens som även synts i de tre skolklasser som ingår i 

denna studie.  
 

Westlund (2012) nämner skönlitteratur och faktatexter som de två övergripande texttyperna i 

skolans läsning och menar att instruerande texter är en underkategori till faktatexter. Att elever 

ska arbeta med instruktioner står uttryckligen i det centrala innehållet i svenska och svenska som 

andraspråk i läroplanen (Skolverket, 2011). Johansson och Sandell Ring (2012) skriver att barn 

tidigt möter muntliga instruktioner och senare introduceras de även för skriftliga instruktioner i 

olika sammanhang. Fokus ligger på hur elever ska utforma och skriva instruktioner, inte att 

arbeta med förståelsen av dem (ibid.), detta har varit en bidragande faktor till att den här studien 

genomförts med fokus på förståelsen av spelinstruktioner för kortspel och brädspel. Dagligen 

möter elever muntliga och skriftliga instruktioner som talar om hur något ska göras, exempelvis 
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spelregler, recept, klassregler, arbetsuppgifter i läromedel med flera. För att eleverna ska utveckla 

lässtrategier för de två övergripande texttyperna ska de läsas parallellt tidigt i läsundervisningen 

menar Westlund (2012).  
 

Instruktioner är en stor del av elevernas vardag och i alla skolämnen. För att förstå 

instruktionerna behöver man en god läsförståelse, dock har läsförståelsen försämrats hos elever i 

Sverige. Problemet som uppdagats är att eleverna i skolan främst får träna läsförståelsestrategier 

via skönlitterära texter och inte i lika stor utsträckning med hjälp av instruerande texter.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka hur elever själva skapar förutsättningar för att förstå de 

instruktioner de arbetar med genom att applicera och anpassa läsförståelsestrategier till 

spelinstruktioner, utifrån undervisningsmetoderna Reciprocal Teaching, Transactional Strategies 

Instruction och Questioning the Author. 
 

Frågeställning: 

Vilka läsförståelsestrategier synliggörs av elever då de klargör spelinstruktioner när de spelar 

spel?  
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2. Teori 
I teorikapitlet lyfts tidigare forskning kring det perspektiv och de teorier studien utgår ifrån samt 

de begrepp som är en del av studien. Det sociokulturella perspektivet är den grundläggande synen 

på kunskap i denna studie och presenteras därför nedan. Studien behandlar spelinstruktioner och 

en generell förklaring av instruktioner ges för att definiera genrens karakteristiska uppbyggnad 

och visa hur hjärnan processar instruktioner. Att läsa instruktioner kräver läsförståelse och 

metakognition är avgörande för att kunna reflektera över sin förståelse, definitionen av 

metakognition följer i teorikapitlet. Här ges även definitioner på läsförståelse. För att få en 

inblick i de aktuella undervisningsmetoderna i studien beskrivs dem. För att visa hur 

undervisning om metakognitiva läsförståelsestrategier kan påverka elevers läsförståelse 

presenteras tidigare forskning kring detta.  

2.1 Sociokulturellt perspektiv 

I denna studie ses lärande genom det sociokulturella perspektivet. Det sociokulturella 

perspektivet (Vygotskij, 2001) utgår från att lärande sker i interaktion med andra. Cole och 

Wertsch (1996) skriver om den proximala utvecklingszonen, som är central inom det 

sociokulturella perspektivet, (ibid.) menar att en mer avancerad nivå av lärande kan uppnås om 

personer med olika kunskapsnivåer och erfarenheter inom ett område arbetar tillsammans. 

Författarna (ibid.) skriver att en person med mindre erfarenheter och kunskaper lättare kan bidra 

på en högre nivå om de får arbeta med personer som besitter mer övergripande kunskap inom 

området. De olika typer av stöd den lärande får av den mer kompetenta i området kallas inom det 

sociokulturella perspektivet för scaffolding (Säljö, 2015). I denna studies resultat benämns 

scaffolding som stöd. Stödet kan komma från både vuxna och barn, vilket visas i denna studie.  

 

Säljö (2003) skriver om situerat lärande i ett sociokulturellt perspektiv och menar att det i flera 

studier visats hur människor kan hantera svåra uppgifter och problem i en viss situation men inte 

i en annan. Vygotskij (ibid.) menade att det lärande som sker i skolan är en mycket mer abstrakt 

process än den som sker i elevens vardag och att de möter världen genom vetenskapliga begrepp 

och abstrakta kategorier i skolan medan de i vardagen möter den genom personliga erfarenheter. I 

denna studie möter de deltagande eleverna vardagen genom att arbeta med elevnära 

spelinstruktioner istället för en abstrakt process att läsa instruktioner.  

2.2 Instruktioner 

Eftersom studien riktar in sig på instruerande texter förklaras här vad en instruerande text är och 

Klingbergs (2011) förklaring kring hur hjärnan hanterar instruktioner återges. Enligt Westlund 

(2012) utmärks en instruerande text av att texten ska läsas i en särskild ordningsföljd. 

Instruktioner kan exempelvis gälla att skapa något eller utföra en handling där läsaren från början 

vet vilket material eller verktyg som ska användas (ibid.). I den här studien sker detta när 

eleverna läser spelinstruktionerna och utför handlingarna som är beskrivna i dem. Författaren 

(ibid.) menar också att det är viktigt att elever kommer i kontakt med instruerande texter. Enligt 

Johansson och Sandell Ring (2012) arbetar elever främst med uppbyggnaden av 

instruktionstexters struktur snarare än förståelsen för dem i skolan. Klingberg (2011) skriver om 

arbetsminnet och menar att det används för att förstå instruktioner. Arbetsminnet har en 

begränsad kapacitet, särskilt hos barn vilket bidrar till att barn ofta har svårt att minnas 

instruktioner de får, framförallt om de är för långa (ibid.). Arbetsminneskapaciteten kan variera 

kraftigt mellan olika barn, det kan handla om flera års utveckling i skillnad i samma åldersgrupp 
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(ibid.). Klingberg (2011) menar att läraren genom att ge eleverna yttre hjälpmedel, exempelvis 

korta skrivna instruktioner, för att avlasta informationsbördan och minska arbetsminneskraven för 

att inte överskrida deras kapacitet (ibid.). Caretti, Borella och De Beni (2007) menar att 

arbetsminneskapaciteten är beroende av långsiktiga minnesresurser och förkunskaper samt att det 

genom träning går att öka mängden information som kan hållas i arbetsminnet.  

2.3 Metakognition 

De flesta läsförståelsestrategierna är metakognitiva och metakognition är därför viktigt för 

läsförståelsen. Metakognition innebär att elever under läsningen kan ställa en diagnos på sig 

själva och sin läsförståelse, de blir medvetna om sitt eget lärande och sina tankeprocesser 

(Reichenberg och Lundberg, 2011). Metakognitiva förmågor är viktiga för reflektionen över 

läsandet och medvetenheten kring vilka strategier som används för att skapa förståelse och 

utveckla ett hållbart läsande, menar Liberg (2010). Metakognition framhålls av Keene och 

Zimmerman (2003) som ett paraply under vilket flera strategier, som är varianter av 

metakognition, kan samlas. Metakognition har ursprungligen definierats som medvetna 

regleringar av de kognitiva lärprocessaktiviteterna (Veenman, Van Hout-Wolters och Afflerbach, 

2006). Enligt vår tolkning innebär det medvetna reflektioner och styrning över sina tankar och det 

är denna definition som syftas till i denna studie. Begreppet metakognition har senare förändrats 

och utvecklats i skilda riktningar och har således ingen vedertagen definition (ibid.).  
 

När det i den här studien talas om kognition som begrepp står Thornbergs (2013) definition i 

åtanke. Författaren definierar kognition som en mental process där information bearbetas hos 

individen och hon utvecklar kunskap. I kognition inkluderas tänkande, minne och perception 

(ibid.). Kognition sker på objektnivå och objektnivån styrs av en metanivå, metakognitionen, 

enligt Veenman, et al (2006). Det krävs en grundläggande kognitiv kompetens inom det specifika 

ämnet för att metakognitivt tänkande ska ske, därför är metakognition och kognition komplicerat 

att dela på menar författarna. Flavell (1979) menar att kognitiva strategier används till att göra 

intellektuella eller kognitiva framsteg och de metakognitiva strategierna används till att följa eller 

övervaka dessa. Metakognition spelar en stor roll för bland annat muntlig förståelse, läsförståelse 

och skrivning, därför är det viktigt att träna metakognitionen systematiskt (ibid.). I 

nästkommande del framgår hur läsförståelse kan definieras.  

2.4 Läsförståelse, undervisningsmetoder och 
läsförståelsestrategier  

Detta underkapitel inriktar sig på att beskriva läsförståelse och de läsförståelsestrategier som 

eleverna har arbetat med och på så sätt få en tydligare bild av vilka strategier eleverna väljer att 

använda sig av när de ska förstå spelinstruktioner. Utgångspunkten för denna studie är ett antal 

läsförståelsestrategier som inkluderas i En läsande klass som är ett skolmaterial kring 

läsförståelse (Gonzalez, et al, 2014). Taube (2007) menar att läsförståelse handlar om elevens 

förmåga att skapa inre föreställningar kring vad texten handlar om. Detta sker genom att eleverna 

får tänka i tre olika nivåer, ord- menings- och textnivå (ibid.). Aksan och Kisac (2009) skriver att 

läsförståelse kräver ett effektivt utnyttjande av kognitiva strukturer. Liberg (2010) menar att 

tidigare erfarenheter är viktiga för läsförståelsen men också elevers inställning till läsningen samt 

deras förkunskaper kring ämnet och hur det stämmer överens med texten eller textuppgiftens 

form och innehåll. För att arbeta med elevers läsförståelse är det viktigt att introducera 

läsförståelsestrategier och undervisningsmetoder. 
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En läsförståelsestrategi definieras i denna studie som tillvägagångssätt för att förstå den lästa 

texten, alltså ett mentalt verktyg för läsförståelse. Undervisningsmetoder definieras i denna studie 

som det givna ramverket inom vilken läsförståelsestrategierna används. Undersökningar av 

Palincsar och Brown, 1984; Spörer, Brunstein och Kieschke, 2009; och Choo, Eng och Ahmad, 

2011, visar att undervisningsmetoden Reciprocal Teaching hjälper att öka elevers läsförståelse. I 

forskningslitteratur beskrivs Reciprocal Teaching som ett multistrategiprogram då det är flera 

olika strategier som tränas och samspelar (Westlund, 2013). Multistrategiprogram innebär att 

elever aktivt undervisas att i olika sammanhang använda flera lässtrategier på ett flexibelt sätt 

vilket ska ge överföringseffekter för andra texttyper i andra sammanhang exempelvis 

spelinstruktioner (ibid.). 
 

Fyra strategier som tränas i Reciprocal Teaching och Transactional Strategies Instruction: 

● Förutspå: läsaren tränar på att förutspå vad texten kommer handla om utifrån bilder, 

rubriker med mera.  

● Ställa frågor: läsaren ställer frågor kring texten före, under och efter läsningen. 

● Klargöra: läsaren reder ut textens oklarheter, exempelvis genom att läsa meningen igen.  

● Sammanfatta: läsaren gör kritiska utvärderingar och sammanfattar texten som lästs med 

egna ord (Taube, 2007). 
 

I Reciprocal Teaching visar läraren inledningsvis vilka strategier hen använder sig av vid läsning 

för eleverna, sedan får eleverna turas om att ta över ledarrollen och gruppens strategianvändning 

(Taube, ibid.). I Transactional Strategies Instruction (Taube, 2007) arbetar eleverna med 

strategierna i lärarledda smågrupper. Båda metoderna uppmuntrar självständigt användande av 

strategier, dock är strategierna i Transactional Strategies Instruction inte lika fria som Reciprocal 

Teaching, de är mer inriktade på prediktioner, inre mentala bilder och sammanfattningar. Syftet 

med de båda metoderna är att eleverna skapar en förståelse för och personlig tolkning av texter. 

Faktatexter skiljer sig från skönlitteratur i den bemärkelse att de är och bör vara entydiga, därför 

blir samtal kring faktatexter olikt boksamtal (Westlund, 2012; Reichenberg, Lundberg 2011).  
 

Questioning the Authors struktur skiljer sig från Transactional Strategies Instruction och 

Reciprocal Teaching (Taube, 2007). Det är en undervisningsmetod där eleverna aktivt bearbetar 

texterna de läst genom att ställa frågor och ifrågasätta författaren och dess auktoritet (Beck, 

McKeown, Worthy, Sandora och Kucan, 1996). Genom ifrågasättandet ska eleverna lära sig se 

författaren bakom varje text och dennes uppgift att skriva texter som alla kan förstå (Taube, 

2007). Se bilaga 1 för en jämförelse mellan undervisningsmetoderna. 
 

För att omvandla och förklara undervisningsmetoderna Reciprocal Teaching, Transactional 

Strategies Instruction, och Questioning the Author har Westlund (Gonzalez, et al, 2014) 

introducerat ”läsfixarna” i En läsande klass som är: spågumman, reportern, detektiven, cowboy 

och konstnär. Spågumman används under hela läsprocessen och handlar om att läsaren gör 

förutsägningar om texten genom att titta på bilder och bildtexter, läsa rubriker med mera. Vid 

faktatexter tar eleven hjälp av sin förkunskap om ämnet för att förutsäga vad texten innehåller. 

Strategin att ställa frågor som reportern grundas på innebär att ställa frågor kring texten på tre 

olika nivåer. Dessa nivåer är på raden, där svaren går att utläsa direkt från texten, mellan raderna, 

där svaren kräver att läsaren letar på olika ställen och drar egna slutsatser samt bortom raderna, 

som kräver att läsaren använder tidigare kunskaper och erfarenheter för att göra textkopplingar. 

För detektiven är det strategin klargöra som är i fokus. Det uppnår läsaren genom att hen, när hen 

inte förstår något, läser om ordet, meningen eller stycket igen för att skapa förståelse. Även här 

använder läsaren tidigare erfarenheter. Cowboyen är utformad från strategin sammanfatta och 

handlar om att läsaren både under och efter läsningen gör en sammanfattning av det viktigaste i 
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texten. Konstnären kan med hjälp av sinnena skapa sig inre bilder av texten under läsningen. 

(Gonzalez, et al, 2014). 
 

Reichenberg (2014) menar att läsförståelsestrategier ökar läsförståelsen och de metakognitiva 

insikterna kring förståelsen. Att tänka högt, kan i en situation där spelinstruktioner ska klargöras 

hjälpa eleven att klargöra sina egna tankar och på så sätt upptäcka om hen är medveten om vad 

hen tänker (Chambers, 2011). Elevens uppfattning om det hon säger kan förändras om någon 

annan lyssnar, vilket kan bidra till en större medvetenhet kring det som sägs (ibid.). 

Läsförståelsestrategierna i de tre undervisningsmetoderna tolkas i denna studie som 

metakognitiva då de innefattar elevers förmåga att reflektera över texter och att tolka dem.  

2.5 Läsförståelsestrategier och metakognition 

I en tidigare litteraturstudie av Norrman och Olofsson (2015) undersöktes metakognitiva 

läsförståelsestrategier och vilken inverkan de kan ha på läsförståelsen hos elever. I studiens 

(ibid.) resultat framgår det att Boulware-Gooden, Carreker, Thornhill och Joshi 2007; Houtveen 

och van de Grift, 2007; McKeown och Gentilucci, 2007 har undersökt generella förändringar i 

elevers läsförmåga, efter undervisning om metakognitiva läsförståelsestrategier, med hjälp av för- 

och eftertester. Studierna visar att elever som undervisats om metakognitiva 

läsförståelsestrategier generellt presterade bättre än elever i kontrollgrupper som inte fått 

undervisning om metakognitiva läsförståelsestrategier (Houtveen och van de Grift, 2007; 

Boulware-Gooden et al, 2007). Resultatet av undervisningen kunde mätas även ett år efter 

genomförandet av studien (Houtveen och Van de Grift, 2007). Det framgår att även elevernas 

etiska bakgrund, socioekonomiska bakgrund samt attityd gentemot läsning, står som grund för de 

uppmätta skillnaderna (ibid.). 
 

Varga (2013) och Sen (2009) har undersökt hur undervisning om metakognitiva strategier 

påverkat elevernas förståelse av textens syfte. I båda studierna menar författarna att elever som 

fått undervisning om metakognitiva läsförståelsestrategier kan avgöra hur de ska läsa en text, 

finna huvudsyftet med texten och förstå vad som är skrivet i texten. Varga (2013) menar att 

eleverna kan utläsa syftet med texten genom att läsa in sina egna tolkningar mellan raderna eller 

genom det som bokstavligt står utskrivet på raderna. Genom undervisning om metakognitiva 

läsförståelsestrategier får eleverna stöd i att utveckla förmågor att tolka textinnehåll och att 

motivera sina tolkningar (ibid.).  
  
Varga (2013) och Eilers och Pinkley (2006) undersöker medvetenhet i läsning och hur elevers 

kopplingar mellan texten och sina erfarenheter påverkats av undervisning om metakognitiva 

läsförståelsestrategier. Eilers och Pinkleys (2006) studie visar att medvetenheten i läsningen har 

ökat i en grupp som fått undervisning om metakognitiva läsförståelsestrategier. Varga (2013) ser 

i sin studie att elevers medvetenhet kring hur de ska tillämpa de olika strategierna ökat. Eleverna 

har fått ta del av redskap som hjälper dem att avgöra hur texter ska läsas och de tillägnas ett 

ämnesspecifikt språk för läsförståelse (ibid.). Genom undervisning om metakognitiva 

läsförståelsestrategier menar Eilers och Pinkley (2006) att eleverna ökat sin förmåga att göra 

kopplingar mellan texten de läst och personliga erfarenheter. De kopplingar som synliggjordes i 

studien var Text-Till-Själv, Text-Till-Text och Text-Till-Världen (ibid.). Text-Till-Själv innebär att 

eleven kopplar delar av texten till sitt eget liv och sina erfarenheter. I en Text-Till-Text-koppling 

gör eleven jämförelser med texter hen läst förut (Varga, 2013). När eleverna gör Text-Till-

Världen-kopplingar kopplas texten till något som inte kan klassas som egna upplevelser eller 

andra texter (Eilers och Pinkley, 2006). Exempelvis drar eleverna paralleller till nyhetssändningar 

de sett eller tidningsartiklar de läst.  
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3. Metod 
I detta kapitel presenteras och motiveras de metodval som gjorts i studien för att kunna besvara 

frågeställningen. Här beskrivs hur studiens empiri samlats in från fältet i skolverksamheten. 

Kapitlet ger en inblick i hur det empiriska materialet sedan bearbetats genom reducering och 

sortering, för att i slutändan kunna analyseras. Här presenteras även de urvalskriterier som utgjort 

grunden för vilka deltagare som ingår i studien. I metodkapitlet ges även en förklaring kring hur 

studien förhåller sig till Vetenskapsrådets (u.å) etiska aspekter.  

3.1 Metodval 

För att besvara studiens frågeställning har en kvalitativ metod med observation och 

videoobservation som datainsamlingsmetod valts. Einarsson och Hammar Chiriac (2002) anser 

att observation är ett pålitligt sätt att samla empiri från fältet. Metoden blir inte beroende av vad 

folk säger att de gör eller vad de säger att de tänker (ibid.). Observationen bygger på faktiska 

händelser och är på så vis mer direkt än en intervju menar Einarsson och Hammar Chiriac (2002), 

därför ansågs observation vara mest lämpad för den här studien. En kvantitativ metod med enkät 

som datainsamlingsmetod skulle inte fånga upp den strategianvändning som var relevant. Genom 

observation kan man observera grupper som det annars kan finnas svårigheter kring att studera då 

de inte kan förklara sina handlingar och tankar verbalt exempelvis barnen som medverkar i denna 

studie. Observation som metod kräver alltså inte att den som studeras aktivt delger information, 

forskaren blir därför oberoende av deltagarnas kommunikationsförmåga (ibid.).  
 

Öppna observationer har genomförts som metod, deltagarna har varit medvetna om att de deltar i 

en studie och att vi har fungerat som observatörer parallellt med rollen som lärare. Einarsson och 

Hammar Chiriac (2002) benämner de parallella rollerna som deltagare och observatör, det 

innebär att observatörsrollen är känd för gruppen men den är underordnad rollen som deltagare. 

Genom att utföra öppen observation som metod gavs en större frihet att agera som just 

observatörer då gruppen som undersöktes var medveten om situationen (ibid.). På så sätt gavs 

möjlighet att föra anteckningar under tiden vilket en dold observation inte hade gjort. Einarsson 

och Hammar Chiriac (2002) menar att öppna observationer bygger på tillit och en god relation till 

den observerade gruppen och Bryman (2011) menar att forskaren kommer nära 

undersökningsdeltagarna genom en observation. Sjöberg (2008) skriver att om observatören inte 

har en god relation till gruppen och saknar delaktighet kan det bidra till skeva bilder av 

observationen då det analyseras genom en utomståendes glasögon. I en observation finns alltid ett 

tolkningsinslag från datainsamlaren, då människor inte registrerar och observerar händelser 

mekaniskt (ibid.). Enligt Einarsson och Hammar Chiriac (2002) måste man som deltagande 

observatör vara medveten om den påverkan närvaron kan skapa då det kan leda till en 

snedvridning av resultatet. Det är dock svårt att avgöra hur stor observatörens påverkan är (ibid.).  
 

Till skillnad från en kvantitativ undersökning är det i den kvalitativa undersökningen deltagarnas 

perspektiv och uppfattning som står i fokus (Bryman, 2011). I studien som genomförts blev 

situationen för undersökningsgruppen naturlig då de vistades i en bekant miljö (ibid.).  
 

För att möta vår forskningsfråga har observationen fokuserats på de strategier eleverna använder 

och hur de används. De strategier som ligger i fokus i studien är de som ryms i 

undervisningsmetoderna Reciprocal Teaching, Transactional Strategies Instruction och 

Questioning the Author som presenterades i teorikapitlet, särskilt fokus lades på hur elever 

klargör instruktionerna för sig själva och för varandra. Einarsson och Hammar Chiriac (2002) 

menar att en observation med hög grad av struktur har ett observationsschema där kategorier och 
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variabler på förhand är utvalda så det observerade direkt kan kategoriseras. Det 

observationsschema som använts har inte varit i fysisk form. Observationsanteckningar fördes 

utifrån öppna kategorier kring hur de använde läsförståelsestrategierna som nämnts i bakgrunden, 

med huvudfokus på klargöranden (Björndahl, 2005). Författaren (ibid.) menar att det kan vara bra 

att ha ett brett fokus och vara öppen för alla de faktorer som kan dyka upp under observationen. 

Detaljer i materialet är viktiga och vi försöker beskriva den variation som upptäcks (Bryman, 

2011). Studien lyfter fram de intressanta mönster som visar sig i materialet, genom tolkning och 

analys (Einarsson och Hammar Chiriac, 2002). I observationen ligger meningen med elevernas 

beteenden i fokus snarare än beteendet i sig menar Bryman (2011). 

3.2 Datainsamling 

Studiens fokus ligger på arbetet med textsamtal kring spelinstruktioner och elevernas förståelse 

av dem. Textsamtal definieras i denna studie som en diskussion eleverna genomför, själva i 

mindre grupper eller tillsammans med läraren i helklass, kring en text de läst där de samtalar om 

texten och deras förståelse för den. Det empiriska materialet samlades in under ett 

utvecklingsarbete i samarbete med Persson (2016 kommande). Utvecklingsarbetet grundades på 

aktionsforskning (Rönnerman, 2012). Sättet att arbeta på var ovant för eleverna då de aldrig 

tidigare prövat på textsamtal kring instruktioner. Eleverna fick själva vara delaktiga i valet av 

vilken instruktionstyp de skulle få fördjupa sig i. De diskuterade vilka instruktioner de kände till 

och fick därefter rösta på vilken av dem de ville arbeta med. Majoriteten av rösterna föll på 

spelregler, i denna studie kallat spelinstruktioner. Inledningsvis spelade eleverna kortspel då 

kortlekar redan fanns i klassrummet och nya spel behövde därför inte köpas in i tre 

klassuppsättningar. Kortspelen eleverna vid första samtalstillfället fick spela i små grupper var 

“Bubblan” och “Hej knekt”. Kortspelen spelades för att eleverna skulle få en gemensam 

förförståelse för spelinstruktioners uppbyggnad. Vid ett andra tillfälle fick de sedan i samma 

grupper skapa ett eget kortspel eller brädspel. De spelen spelades sedan vid det sista tillfället där 

två grupper åt gången bytte spel. Alla tillfällen genomfördes i ett avskilt rum och skapade samtal 

mellan eleverna som dokumenterades. Studien skulle genom dokumentationen skapa förståelse 

för hur eleverna samtalade kring instruktionerna och vilka strategier de använde sig av för att 

klargöra dem. Datan som samlats in inför den här studien har samlats in med hjälp av 

videoobservation och observation. Björndahl (2005) och Einarsson och Hammar Chiriac (2002) 

menar att videoobservation är ett effektivt sätt att samla in data då forskaren har möjligheten att 

återse sekvenser. Björndahl (2005) Menar att videoobservation är särskilt lämpligt om 

observatören även i hög grad deltar i aktiviteten. Observation utan video, direkt observation, 

genomfördes vid ett tillfälle då vissa grupper inte kunde filmas på grund av det etiska 

förhållningssättet. Observationen registrerades då både under och efter den pedagogiska 

situationen (ibid.). Genom att använda videoinspelning i denna studie blev observationerna 

indirekta eftersom de inte skedde direkt genom våra ögon (Einarsson och Hammar Chiriac, 

2002). Att dokumentera genom video ger möjlighet att se fler detaljer såsom nickningar och 

huvudskakningar, grimaser, ögonkontakter med mera. Nackdel med videoobservation är att 

analysen genom transkriberingar ofta blir ett omfattande arbete då materialet i sig är stort (ibid.).  

3.3 Bearbetning och analysmetod  

I databearbetningsprocessen för en kvalitativ studie belyser Rennstam och Wästerfors (2011) tre 

grundläggande arbetssätt: sortera, reducera och argumentera. Argumentationen skrivs i 

diskussionskapitlet. Sortering av empirin ger en överskådlighet och oordning undviks (ibid.). När 

materialet samlats in transkriberades det och sedan lästes det tre gånger under sorteringen för att 
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öka vår kännedom om texterna. Närhet till materialet är väsentligt menar Rennstam och 

Wästerfors (ibid.). I sorteringen söktes mönster och mönsterbrytningar kring hur eleverna 

klargjorde spelinstruktionerna. Studiens empiri (bilaga 2) delades under den inledande fasen av 

sorteringen upp, de mönster som synliggjordes färgkodades (bilaga 3) och stödordsanteckningar 

kring innehållet skrevs i marginalen (ibid.). Kategorierna “lärarstöd”, “stöd från gruppen” samt 

“stöd från spelskaparna” skapades efter funna mönster kring synliggörandet av strategier och de 

färgkodade delarna sorterades in under de olika kategorierna. Dessa strategier kunde ytterligare 

brytas ner, till exempelvis repetition och exemplifiering med flera. Rennstam och Wästerfors 

(ibid.) menar att fokus bör ligga på en kategori i taget. Det insamlade materialet har reducerats då 

utrymmet i denna studie är begränsat. Vid transkriberingen upprepades flertalet mönster, efter 10 

transkriberingar upptäcktes inga nya mönster och materialet ansågs vara mättat (Eriksson-

Zetterquist och Ahrne, 2011). I studien ligger intresset kring elevers 

läsförståelsestrategianvändning, därför har material som inte ses i relation till detta inte fått ta 

plats i resultatet. Meningen med reduceringen är dock att skapa en rättvisande representation av 

materialet menar Rennstam och Wästerfors (ibid.). Representationen av videodokumentationen 

och observationen presenteras i resultatet för att ge en överskådlig bild över det empiriska 

materialet. 

3.4 Urval 

I studien används det Bryman (2011) kallar ett målinriktat urval. Det innebär att deltagarna valts 

på ett strategiskt sätt där deltagarna är relevanta för att besvara studiens forskningsfråga. Således 

är urvalet inte slumpmässigt, detta gör att studiens resultat inte är generaliserbara (ibid.). Studiens 

deltagare baseras på följande urvalskriterier: läsförståelsestrategierfarenheter, utvecklingsbehov, 

ålder och access. 
 

De klasser som deltagit i studien arbetar i sitt läsförståelsearbete med materialet En läsande klass 

(Gonzalez, et al 2014). Att klasserna skulle arbetat med det materialet var ett kriterium vid val av 

studiedeltagare då de genomförde textsamtal kring spelinstruktioner och strategierna i Reciprocal 

Teaching ska vara generiska, alltså överförbara till andra texttyper (Westlund, 2013). Även om de 

deltagande klasserna arbetat med samma material kan de ha arbetat på väldigt olika sätt och med 

olika intensitet. Deltagarna går i tre olika årskurser på olika skolor vilket innebär att de bör ha 

arbetat olika mycket med materialet. En sådan faktor kan påverka resultatet. Målet var att studera 

klasser som upplevdes behöva arbeta med förståelsen av instruktioner. Studien inriktar sig på 

årskurs 1-3 då det representerar den åldersgruppen utbildningen ger behörighet att undervisa. 

Genom tillgången till och kännedom om de deltagande skolorna sedan tidigare var eleverna 

bekanta och en relation till dem var redan etablerad. Sjöberg (2008) skriver att det för forskaren i 

en deltagande observation handlar om att skapa en närhet till de personer som ingår i studien för 

att ha en större förståelse för gruppen och dess handlande. Eftersom det redan fanns en relation 

upplevdes eleverna trygga under observationerna vilket en grupp nya elever kanske inte hade 

gjort. 
 

Datainsamlingen skedde under två arbetsveckor våren 2016 i tre klasser. En tredjeklass med 25 

elever på en F-5 skola och en andraklass med 22 elever på en F-9 skola, båda ligger centralt i 

förorter till en medelstor stad samt en förstaklass med 22 elever på en F-5 landsbygdsskola. 

Undervisningen genomfördes med alla elever, dokumentation skedde dock enbart med elevers 

vårdnadshavares godkännande därför finns det ett visst bortfall av de i studien utöver bortfall på 

grund av elevers sjukfrånvaro. Av de sammanlagt 69 möjliga deltagarna bortföll 21 elever. 
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3.5 Etiska aspekter 

Denna studie utgår från Vetenskapsrådets (u.å.) etiska riktlinjer. Elever, vårdnadshavare samt 

handledare informerades om studien, således har studien uppfyllt informationskravet. Deltagande 

i studien har varit frivilligt för eleverna och deras medverkan godkändes av deras 

vårdnadshavare, vilket står i enighet med samtyckeskravet. Den blankett som lämnades ut fick i 

en av klasserna översättas till arabiska för att alla vårdnadshavare skulle ges förutsättningar att 

förstå. Det dokumenterade materialet användes enbart i forskningssyfte och användes i enlighet 

med nyttjandekravet (ibid.). För att skydda elevernas integritet har deltagarna avidentifierats och 

fingerade namn har givits till elever och skolor och på så sätt uppfyllt Vetenskapsrådets (u.å.) 

konfidentialitetskrav. 

  



 

 

 

14 
 

4. Resultat och analys 
De läsförståelsestrategier vi funnit att eleverna använder sig av för att klargöra spelinstruktioner 

är lärarstöd, stöd från gruppen och stöd från spelskaparna, dessa utgör kategorierna i resultatet. 

Inom kategorierna synliggörs att stödet används till flertalet strategier som hjälper eleverna att 

klargöra spelinstruktionerna de läser. Elevernas namn är fingerade nedan i resultatet, se bilaga 4 

för förteckning över grupperna som deltagit. 
 

Lärarstöd Stöd från gruppen Stöd från spelskaparna 

Klargöra begrepp 

Tyda handstil 

Hänvisning till texten 

Förklara spelet 

Bekräftelse 

Kamratstöd 

Exemplifiering 

Repetition 

Frågor och svar 

Klargöra otydliga detaljer 

Klargöra utebliven 

information 

Bekräftelse 

4.1 Lärarstöd 

Vissa ord som används i spelinstruktionerna var tidigare okända för eleverna, för att klara av 

spelet krävdes det att dessa ords innebörd klargjordes för alla inblandade. Orden eleverna inte 

förstod förklarades därför av läraren både med ord och genom att läraren visade. Ett ord som de 

flesta grupper behövde förklaring av var “honnör” och lärarstödet blev avgörande för den 

förståelsen då läraren visade dem hur en honnör görs. När eleverna i grupp 3 läser instruktionen 

är det just ordet honnör som får dem att stanna upp. 
 

Lukas: Vad är honnör? 

Läraren: Vad är honnör? Är det någon som vet vad honnör är? 

Emelie: Nej, ingen aning. 

Läraren: Det är man ställer sig upp och så gör man så här.  

Läraren reser sig upp och gör en honnör. 

Läraren: Så om det kommer en kung så ska man ställa sig upp så fort man kan och göra 

såhär.  

Grupp 3 

 

Då gruppen inte kan ta stöd av varandra att klargöra begreppets innebörd agerar läraren som stöd 

i klargörandet av begreppet. Förklaringen gör att eleverna kan fortsätta läsa reglerna och givits 

förutsättningar att så småningom klara av spelet.  
 

Då många instruktioner till spelen var handskrivna blev en del av lärarstödet att tyda handstil 

eftersom egenskrivna ord kan vara komplicerade att tyda för en annan elev. Genom att be om 

lärarens hjälp att klargöra de orden kunde förståelse för dem skapas. För en grupp var det inte 

bara enstaka ord som upplevdes svårtydda utan hela meningar.  
 

Peter: Kan du hjälpa oss att läsa? (Till läraren) 

Läraren: Vad är det som är svårt? 

 Peter: Eh, dom här konstiga. 

Peter pekar på bokstäverna på regelpappret 

Grupp 5 
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När eleverna fastnade och inte kunde tyda vad det stod i reglerna eftersom de var handskrivna av 

gruppen som skapat spelet valde de att vända sig till läraren för hjälp med att tyda texten. Genom 

att göra detta kunde de ta sig förbi hindret och läsa vidare för att sedan kunna spela spelet så som 

spelskaparna tänkt.  
 

Vid flera tillfällen önskade eleverna lärarstöd och ställde frågor om instruktioner som stod 

utskrivna. Istället för att ge dem direkt svar hänvisas de till texten för att läsa reglerna än en gång, 

i särskilda stycken eller hela instruktionen, för att själva få en möjlighet att klargöra 

instruktionen. Vid spelets slut har inte eleverna följt spelinstruktionen till fullo, eleverna har inte 

klargjort betydelsen av den sista instruktionen som beskriver att spelet inte är slut bara för att en 

av deltagarna har samlat ihop ett fyrtal på hand. Sista meningen instruerar eleverna att de ska 

fortsätta som om inget har hänt.  
 

Läraren: Läs den sista meningen en gång till.  

Hakeem: Ah, jag fattar! Jag blåser upp kinderna när jag har fyra, men jag ska fortsätta 

spela. Den som ser att jag har sist förlorar. 

Grupp 8 

 

Eleverna blir ombedda att läsa den sista meningen i instruktionen än en gång. Med hjälp av detta 

stöd ges eleven en strategi för att klargöra instruktionerna. Hakeem blev hjälpt av att läsa 

meningen en gång till efter hänvisningen. 
 

När korten skulle delas ut inför spelet upptäckte eleverna att de inte visste hur många varje 

person skulle ha. 
 

Emilia: Men hur många kort ska man ha?? 

Matilda: JA! Det stod inte! 

Läraren: Stod inte det? 

Alla: NÄ! 

Beatrice: Då får vi räkna korten 

Läraren: Läs instruktionen igen. 

Jesper: Men, det stod inte! 

Läraren: Stod det inte hur många kort man skulle ha? 

Matilda: Så fall läste inte Beatrice det. 

Läraren: Vad står det på första raden? 

        Grupp 1 

 

Eleverna visar genom sin okunskap kring antalet kort att de inte läst instruktionerna tillräckligt 

noggrant utan menar att det inte stod något om det. Läraren ställer sig frågande till detta och när 

gruppen börjar prata om att räkna korten hänvisar läraren dem tillbaka till instruktionspappret och 

framförallt en rad för att läsa det igen. När eleverna gjort det upptäcker de att det inte alltid 

hjälper att läsa igen utan det kan vara en instruktion som ska läsas fram mellan raderna. 

Diskussionen kring antalet kort fortsätter och till slut går läraren in och stöttar genom att 

uppmana dem till att börja dela ut korten och utgå därifrån. 
 

Även efter att ha läst instruktionerna igen, ofta flera gånger, fanns det grupper som hade 

svårigheter att förstå reglerna. Vid dessa tillfällen bad eleverna läraren om hjälp för att få en 

förklaring hur spelet går till, med andra ord. Trots genomläsning av spelinstruktionerna fanns det 

funderingar hos eleverna som inte besvarats. En elev som inte är fullt införstådd i hur kortspelet 

“Hej Knekt” går till, undrar vad de ska göra med kort som inte har några speciella regler. I 
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reglerna står det inte om korten ska läggas undan eller ligga kvar i en hög, Vilgot väljer att fråga 

läraren för att klargöra hur han ska göra med sitt lagda kort. 
 

Vilgot: Vad får man göra med kortet då? 

Läraren: Det får ligga kvar och så var det nästa spelares tur att lägga sitt kort. 

Grupp 4 

 

Genom det konkreta svaret kan gruppen gå vidare i spelet, utan att avbryta för att återgå till 

reglerna. För att förstå att kortet ska ligga kvar krävs det att eleven kan läsa mellan raderna.  
 

En grupp blir oense kring tolkningen av reglerna i spelet “Bubblan”. Oenigheten rörde den 

enskilde spelarens rätt att välja vilket kort som skulle skickas vidare. Ena parten hade tolkat 

instruktionerna som att det var samma kort som skulle skickas vidare medan andra parten tolkat 

instruktionen som att alla spelare fick välja kort själv.  
 

Dardane: Nela, du ska inte slänga den kortet du ska slänga det jag ger dig.  

Nela: Ööh, jag tror att jag får välja vilket kort jag vill? 

Nela och Dardane tittar på läraren. 

Läraren tittar på Nela och nickar 

Dardane: Ah, vilket kort du vill då. 

Grupp 8 

 

Genom att söka bekräftelse av sin uppfattning av instruktionerna klargör Nela sin förståelse för 

instruktionen. Eleverna gör en sammanfattning och klargör på så sätt sin förståelse av 

instruktionen, de söker bekräftelse från läraren för att avgöra om de har förstått instruktionen 

korrekt eller om något har blivit missförstått.  

4.2 Stöd från gruppen 

För att alla i gruppen ska få chans att ta del av instruktionerna samtidigt väljer samtliga grupper 

att läsa dessa högt. I de flesta grupperna är det en elev som av egen vilja läser högt för 

kamraterna men i några grupper läser läraren eftersom läsförmågan i gruppen inte är hög när det 

ska läsas längre texter. Kamratstöd är en övergripande strategi för flera olika former av stöd för 

klargörandet av instruktionerna. Bland annat handlar det om när en kamrat i gruppen hjälper till 

att tyda ett svårläst ord i reglerna eller när de tillrättavisar om det till exempel är någon som 

lägger ett kort fel. Det som är genomgående för alla delar i denna strategi är att allt stöd sker utan 

efterfrågan från den som får stödet. 
 

I ett spel som en grupp har skapat finns det kort med uppmaningar som de som spelar ska göra. 

Korten i det egenskapade spelet är handskrivna och vissa av dem är därför lite svåra att läsa för 

de som spelar spelet. Eleverna hjälps åt i gruppen i sådana situationer för att lösa svårigheten.  
 

Milia: Ska jag hjälpa dig? 

Rakel: Det är väldigt… 

Devin: Konstigt 

Milia: Det står ‘gå fram ett steg fram’ . 

Grupp 6 
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I en situation där Rakel inte kan tyda vad det står på kortet erbjuder hennes gruppkamrat Milia 

genast sin hjälp att läsa vilket tacksamt tas emot. På detta sätt hittar eleverna en strategi för att 

lösa situationer som den här tillsammans, utan utomståendes hjälp. 
 

Under spelomgången ser Vielko att en medspelare har fem kort på handen, i instruktionen står det 

att alla spelare ska ha fyra kort var. Vielko försöker klargöra reglerna med en fråga och Amir 

berättar om undantagen för regeln. 
 

Vielko: Vi skulle väl bara ha fyra? 

Amir: Men... Hon tar ju ny hela tiden. Sen skickar hon så vi har alla fem ibland men 

egentligen fyra. Förstår du? 

Grupp 8 

 

Amir hjälper Vielko att klargöra hur antalet kort på handen förändras i och med att ett extra kort 

skickas runt. 
 

En annan strategi eleverna i studien använder sig av är exemplifiering. Den visar sig genom att 

eleverna, för att klargöra specifika delar av instruktionerna för sig själv eller sina 

gruppmedlemmar, ger både muntliga och fysiska exempel på den skrivna instruktionen. 

Alla eleverna i grupp 5 är inte införstådda i hur riktningar ändras och att det är beroende på 

subjektet och vilket håll detta står eller sitter på. De har alla kunskap om vänster och höger men 

när de sitter på olika sidor av bordet ifrågasätter de det faktum att de på andra sidan pekar åt 

andra hållet. Peter är den enda elev som förstår detta och han förmedlar det till sina kamrater 

genom att gestikulera med armarna visa dem hur det fungerar, samtidigt som han förklarar det 

med ord.  
 

Peter: Titta det kommer så  

Peter gör en svepande gest med armen runt bordet för att visa hur det går runt 

/.../ 

Peter: Mmm och höger…  

Peter sveper med handen åt andra hållet och gör ljud samtidigt. 

Grupp 5 

 

Efter att ha fått förklaringen av Peter och efter att ha sett hur han menar förstår de andra i gruppen 

hur det fungerar och spelet kan fortsätta. Även i grupp 7 fanns ett behov av att klargöra riktningar 

och vem som egentligen satt till vänster. 
 

Ahad: ”Resten av korten läggs i en hög bredvid den spelare som sitter till vänster om den 

som delade ut korten.” 

Dardane: Ööh, då blir det dig.  

Dardane pekar på Nela. Hakeem ställer sig upp jämte Dardane för att avgöra vem som 

sitter till vänster. Han tar kortleken och lägger den mellan Dardane och Nela. 

Ahad: Neej! Den ska ligga till VÄNSTER om den som delade ut korten. 

Ahad lägger högen mellan Dardane och Hakeem eftersom det är vänster om Dardane ur 

Ahads perspektiv då de sitter i en cirkel. 

Hakeem: Nej men jag sitter ju till höger… 

Ahad: Öh, nej? Här är vänster och här är höger. 

Ahad pekar åt respektive riktning. 

Hakeem: Men här är ju mitt höger. 

Hakeem pekar åt höger. 
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Grupp 7 

 

Hakeem behöver hjälpa Ahad att klargöra hur höger och vänster skiljer sig för olika människor 

beroende på var de sitter. När de har klargjort begreppen och kan placera kortleken mellan rätt 

person kan spelet fortsätta.  
 

Under tiden spelen pågår glömmer eleverna regelbundet bort reglerna och vad som ska hända när 

t.ex. ett visst kort läggs i det ena kortspelet. För att klargöra och komma ihåg vad som ska hända 

repeterar de reglerna för spelet, antingen valda delar eller hela instruktionen igen. Eleverna 

använder repetition som strategi genom hela spelsituationen när de inte är införstådda med hur 

spelet går till eller när oklarheter uppstått. I flera grupper i studien får eleverna flertalet gånger 

under spelets gång gå tillbaka och läsa instruktionerna igen för att klargöra vad det var de skulle 

göra i en viss situation. 
 

Emilia lägger ruter 10 

Beatrice suckar och säger: Schu. 

Matilda: Nä, det stod nåt på tian. 

Emilia: Aa. 

Beatrice tar pappret till sig och läser: En tia klappa händerna. 

Alla klappar händerna och skrattar 

Grupp 1 

 

Hjalmar lägger en tia och säger: Vad händer? 

Vilgot sträcker sig snabbt över bordet och kollar instruktionerna. 

Ivar börjar klappa händerna, sedan Hjalmar, Liv, Ester och Vilgot 

Grupp 4 

 

Edona: Här står hur man gör! ”Den som gör det sist måste plocka upp alla korten och 

lägga dem underst i sin hög med baksidorna upp”. 

Grupp 8 

 

Det eleverna har svårast att komma ihåg och ofta får gå tillbaka till flera gånger under spelet är 

vad som ska hända när ett visst kort läggs eller när någon är sist med att göra det de ska i 

kortspelet “Hej knekt”. På instruktionspappret står detta förklarat i punktform och genom att gå 

tillbaka och läsa dessa punkter kan eleverna klargöra och reda ut situationen så att de kan spela 

vidare.  
 

Eleverna använder regelbundet frågor för att reda ut oklarheter och klargöra regler. De ställer 

frågor över något som varit oklart i förhoppning om att någon annan i gruppen ska kunna hjälpa 

dem att klargöra med hjälp av en egen sammanfattning eller ett kort enkelt svar. Genom att svara 

på de frågor som ställs i gruppen gör eleverna ett klargörande av de delar av reglerna som är 

oklara både för sin egen skull och för gruppens skull. I en situation i grupp 3 visar Emelie att hon 

inte riktigt har förstått att alla ska göra samma sak när det läggs ett klätt kort i “Hej knekt” utan 

sitter kvar när kompisarna ställer sig upp i en honnör.  
 

Lukas lägger en kung 

Emelie: En kung då ska man…  

Lukas: Å!  

Lukas ställer sig upp i honnör. 

Emelie: Vad skulle man göra då? 
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Lukas: Jag står redan så som man skulle göra. 

Emelie: Omen å, skulle alla göra det? 

Lukas och Tove: Jaaa! 

Emelie och Tove ställer sig upp och fnissar 

        Grupp 3 

 

Efter att ha ställt frågan vad man ska göra upptäcker Emelie att hon förstått fel och rättar genast 

till det genom att ställa sig upp.  
 

I ett av spelen som skapats har spelplanen gjorts på ett sätt som gör att det finns flera olika vägar 

att gå oavsett var på planen man befinner sig med pjäsen.  
 

Besa: Får man gå var man vill eller? 

Peter: Ja det får man. 

         Grupp 5 

 

Besa väljer att ställa en fråga till sina gruppkamrater, istället för att läsa reglerna igen, kring vart 

och hur hon får lov att gå på planen för att klargöra detta för sig själv. 
 

För att klargöra reglerna kring om man får lov att se korten man har på handen väljer Dardane att 

fråga gruppen istället för att gå tillbaka till instruktionerna.  
 

Dardane: Får man titta? 

Ahad: Aaa, men du får inte titta på typ hans.  

Pekar på Hakeem  

Ahad: Eller på hons  

Pekar på Nela 

Grupp 7 

 

Ahad svarar på frågan och ger ett exempel för att tydliggöra i vilken utsträckning man får lov att 

titta på korten. På detta sätt får Dardane det stöd hon behöver för att förstå hur spelet går till men 

får även veta vilka gränser som finns och att de inte får överskridas.  

4.3 Stöd från spelskaparna 

I de skapade spelen fanns det vissa otydligheter kring några av reglerna. De elever som skulle 

spela spelet valde då att vända sig till de kamrater som gjort spelet för att be dem förklara. I vissa 

fall var det otydligt eller bristfälligt förklarat kring detaljer i instruktionerna. En grupp spelar ett 

egenskapat spel från en annan grupp. De har under lektionen bytt spel med varandra. Liridona 

försöker i sin grupp tyda hur många kort alla spelare ska ha, det finns ingen tydlig beskrivning i 

instruktionen och Liridona väljer att vända sig om och fråga den gruppen som skapat spelet. 
 

Liridona (grupp9): Men uh, ska man ha alla kort? 

Izla och Amir: Nej. 

Liridona: Det står ju inte här? 

Amir: Du ska lägga korten i en cirkel (visar en cirkel på bordet med handen) 

Edona: Precis, i en cirkel  

Visar med händerna 

Grupp 8 & Grupp 9 
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Genom att fråga skaparna får Liridona reda på att korten ska ligga i en cirkel på bordet och inte 

delas ut, skaparna av spelet gestikulerade hur korten skulle ligga på bordet i en stor cirkel. 
 

Viss information har av misstag uteblivit i elevernas egenskapade spel. De som spelar saknar 

därför informationen som är viktig att ha för att veta hur man vinner spelet. Spelskaparna 

tillfrågas och de ger förtydliganden kring utebliven information. Grupp 6 upptäcker att det saknas 

regler kring hur många tärningar man ska ha när man spelar spelet som grupp 5 har skapat. För 

att klargöra detta vänder de sig till grupp 5.  
 

Hilal: Hallå!  

Besa: Ni kan fråga Anna (läraren)  

Ingen annan i grupp 5 reagerar. 

Hilal: Hallå vi har problem här  

Resten av grupp 5 har tittat upp 

Hilal pekar på pappret  

Hilal: Hur många tärningar ska man ha? 

Peter reser sig och går fram till grupp 6 

Peter: Eh… En. 

Devin gör gester med händerna mot Peter  

Devin: Två eller en? 

Peter: En. 

Hilal: Okej vi kör en.  

Peter går och sätter sig igen 

Grupp 5 & 6 

 

Till en början vill gruppen som skapat spelet inte hjälpa till eftersom de själva spelar. Gruppen 

som spelar deras spel ställer då frågan igen och menar på att det är ett problem att det inte 

framgår i reglerna. Peter, som är med i gruppen som skapat spelet väljer då att hjälpa till och 

svarar på frågan så att den andra gruppen kan spela vidare.  
 

Eleverna inser att instruktionen saknar en väsentlig del. I spelinstruktionen står ingenting om hur 

spelet avslutas eller hur någon vinner. För att klargöra hur spelet ska kunna sluta väljer grupp 8 

att fråga skaparna som ger ett muntligt tillägg.  
 

Edona: Men hur vinner man? 

Läraren: Ja, hur vinner man? 

Vielko: Jag vet inte. 

Amir: Jag har ingen aning. 

Izla: Hihi, jag vet inte! 

Edona: Dom har inte skrivit det. 

Liridona (andra gruppen): Vänta, om man vinner man måste till exempel jag vet titta öh, 

till exempel om nån har sju här och en kille har sex här, lämna den korten där. Man ska 

lämna för varandras. 

Grupp 8 & Grupp 9 

 

Skaparna av spelet ger sin muntliga beskrivning på hur spelet avslutas. 
  
Eleverna är osäkra på om de har förstått instruktionerna korrekt och väljer att ge en muntlig 

sammanfattning av sin förståelse till spelskaparna och ber om en bekräftelse kring om förståelsen 

är rätt eller om eleven har missförstått. Grupp 10 som ska spela har tolkat instruktionerna och lagt 
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ut korten som de uppfattat att de ska göra. De söker bekräftelse från spelskaparna i grupp 7 för att 

kunna gå vidare i spelet. 
 

Shou: Ahad, kan ni, eh har vi gjort rätt med korten? 

Ahad: Va? 

Dardane: NEJ, det ska inte vara så. Ni ska ha en ring.  

Shou: Det står inte ju! 

Dardane: Oj, ge hit pappret.  

Dardane lägger till en mening i instruktionen som förklarar 

Grupp 7 & Grupp 10 

 

Skaparna av spelet inser att de behöver klargöra och förtydliga sina instruktioner till spelet och 

väljer att lägga till en mening som klargör just att korten ska läggas i en ring på bordet.  
 

Grupp 10 har inte skrivit ut att man inte får titta på korten, de uttryckte att de skulle vara hemliga. 

Eleverna i grupp 7 behövde läsa mellan raderna för att se att de fick titta på sina egna kort men 

hålla dem hemliga för övriga spelare. För att klargöra sin förståelse och reda ut om uppfattningen 

är korrekt söker de bekräftelse hos grupp 10 som skapade spelet. 
 

Hakeem: Shou? Man fick väl inte titta på korten? 

Shou: Man får inte titta på korten. 

Dardane: Sina egna då? 

Hammad: Jo det fick man.  

        Grupp 7 & Grupp 10 

 

Spelskaparna klargör hur deras instruktion ska tolkas. Eleverna får bekräftelse kring hur de ska 

göra och kan därefter fortsätta spelet.  
 

Sammanfattningsvis visar resultatet att i sitt arbete med textsamtal kring instruerande texter 

använder eleverna flera strategier, som går att samla under tre kategorier, för att klargöra 

instruktionerna. I den första kategorin som kallas lärarstöd kunde understrategierna klargöra 

begrepp, tyda handstil, hänvisning till texten, förklara spelet och bekräftelse utläsas. I klargöra 

begrepp och tyda handstil visade eleverna att de, för att klargöra de svårtydda orden i 

instruktionen, vände sig till läraren. Hänvisning till text visades då eleverna klargjorde 

instruktionerna genom att de, efter att ha frågat läraren, gick tillbaka till instruktionen och läste 

den igen. Genom att låta läraren förklara instruktionen eller delar av den med andra ord, när det 

blev för svårt, klargjorde eleverna instruktionerna. Eleverna klargjorde sin förståelse för 

instruktionen genom att söka bekräftelse från läraren. Den andra kategorin som skrevs fram i 

resultatet var stöd från gruppen. Under den kunde strategierna kamratstöd, exemplifiering, 

repetition samt frågor och svar kategoriseras. Under kamratstöd visade eleverna flera sätt såsom 

högläsning ordtydning med mera, för att klargöra instruktioner. Med hjälp av exemplifiering 

klargjorde eleverna för varandra exempelvis med gester. Repetition handlade om att eleverna 

själva gick tillbaka till instruktionspappret för att klargöra något de inte förstod. För att reda ut 

oklarheter ställdes frågor och svar gavs från och av kamrater i gruppen. Den sista kategorin som 

synliggjordes var stöd från spelskaparna under den samlades strategierna klargöra otydliga 

detaljer, klargöra utebliven information och bekräftelse. I alla dessa strategier klargjorde eleverna 

instruktionerna genom att gå till spelskaparna och ställa frågor.  
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5. Diskussion  
I följande kapitel förs diskussioner kring den metod som använts i studien samt det resultat som 

framkommit. Dessa diskussioner ges var för sig och kopplas till tidigare forskning i området. 

5.1 Metoddiskussion 

I studien har elevers användning av strategier när de klargör spelregler undersökts, det som 

observerats på fältet är just det studien hade för avsikt att mäta, därmed anses den interna 

validiteten för studien vara hög (Bryman, 2011). Den externa validiteten och den externa 

reliabiliteten anses som hög (ibid.), då studien baseras på empiri från tre olika skolor och samtliga 

har liknande resultat. Om någon annan hade genomfört samma studie på andra grupper, finns 

möjlighet att resultatet skulle likna denna studies resultat men eftersom alla elever är olika 

individer och alla klassuppsättningar fungerar på olika sätt kan det aldrig bli exakt samma (ibid.). 

Studiens interna reliabilitet är hög då vi som samlat in empirin diskuterat och varit överens kring 

hur den insamlade empirin skulle tolkas (ibid.). Bryman (1997) menar dock att begreppen 

validitet och reliabilitet först uppkom i samband med den kvantitativa forskningsmetoden och att 

det därför inte är helt kompatibelt med den kvalitativa metoden.  
  
Bryman (2011) menar att kvalitativa studier, liksom denna studie, är svåra att generalisera utanför 

situationen studien genomfördes i, kritiker menar att resultat som baserats på ett mindre urval 

omöjligt kan generaliseras till andra situationer. Bryman (1997) skriver att ett slumpmässigt urval 

föredras av många forskare och författare av läroböcker då det går att generalisera till en större 

population än ett målinriktat eller bekvämlighetsurval. Eftersom den här studien grundas på ett 

målinriktat urval är den inte generaliserbar. Generaliserbarhet är dock inget som eftersträvas i 

denna studie. Hade ett slumpmässigt urval gjorts hade urvalskriteriet kring deltagarnas tidigare 

erfarenheter av undervisningsmaterialet En läsande klass sannolikt inte uppfyllts.  
 

Hade en kvantitativ metod använts i den här studien hade urvalet av deltagare kunnat bli större 

vilket i sin tur kunnat leda till att studiens resultat blivit mer generaliserbart. En kvantitativ metod 

vore dock ointressant i denna studie då den inte hade givit en bild av elevers faktiska användning 

av strategierna. Snarare skulle den kvantitativa studien undersökt elevernas medvetenhet kring 

användningen av läsförståelsestrategier vilket inte hade svarat upp mot den här studiens 

frågeställning och syfte. Med detta i åtanke valdes därför en kvalitativ metod då den, genom att 

fokusera mer på den faktiska användningen av strategierna svarade bättre mot frågeställningen 

och syftet.  
 

Då eleverna som deltagit i studien sedan innan varit kända för oss som genomfört den, har 

analysen av resultatet kunnat genomföras med andra ögon än om det hade varit helt nya grupper 

av elever. Exempelvis kunde elevernas kroppsspråk, ansiktsuttryck och tonfall läsas av på ett 

annat sätt i transkriberingen av oss än av en person som inte alla kände eleverna sedan innan. En 

god relation till gruppen är enligt Sjöberg (2008) viktigt för analysarbetet därför att en person 

som tittar på ett material med utomstående ögon kan skapa skeva bilder i analysen.  

 

Att genomföra en öppen observation innebar en viss distraktion för de deltagande eleverna medan 

de spelade spel. Majoriteten glömde snabbt bort kameran och agerade naturligt, ett par elever 

kunde dock inte slappna av och valde att ge kameran väldigt mycket uppmärksamhet, en 

uppmärksamhet som störde gruppen, dock inte så resultatet har påverkats. En dold observation 

skulle ge ett naturligare beteende hos eleverna men den dolda observationen hade medfört 
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praktiska problem vid datainsamlingen och framför allt hade det varit oetiskt (Einarsson & 

Hammar Chiriac, 2002).  
 

Att inte på förhand skapat ett fysiskt observationsschema kan ha skapat svårigheter för 

observatören. Bryman (2011) menar att en ostrukturerad observation bör genomföras innan man 

kan utforma det observationsschema som ska användas. Då direkt observation enbart användes 

vid ett tillfälle skapades inte ett observationsschema. Det observerade avgränsades till 

klargöranden, utöver det fanns inga kategorier då vi inte på förhand kunde veta vilka strategier 

eleverna skulle använda sig av för att klargöra instruktionerna.  
 

Observationen som inte filmades gav tillräckligt med empiri för att inkluderas i studien. Genom 

den direkta observationen fick observatören ta ett steg tillbaka och betrakta situationen på ett 

annat vis än när eleverna filmats och vi i första hand agerat som lärare. På så sätt blev 

observationen mer överskådlig och mönster framträdde på ett annat sätt än när situationerna 

studerades nära. En del av de klargöranden som fångats upp, skulle kunna vara svåra att fånga 

upp genom direkt observation, när fokus ligger på att skriva vad som sagts kan små gester som 

nickningar gå förlorade. Dessa nickningar kan vara avgörande information kring hur elevernas 

klargöranden faktiskt är just klargöranden. För oss som genomfört den här studien är detta en 

viktig lärdom då det genom en indirekt observation framgår tydligt att det kan finnas mycket mer 

att observera än det som framgår vid första anblick.  
 

Eleverna har arbetat med samma undervisningsmaterial i undervisningen om läsförståelse, trots 

det har de olika erfarenheter och kan ha arbetat olika mycket och olika ingående med de olika 

strategierna och texttyperna. Åldersskillnaderna kan innebära att elevernas kunskaper kan skilja 

sig åt då de äldre eleverna rimligtvis haft fler tillfällen på sig att träna sina läsförståelsestrategier 

på varierade texttyper.  

 

5.2 Resultatdiskussion 
Innan studien genomfördes fick inte eleverna någon speciell övning för att träna på strategierna, 

eleverna kunde trots detta visa att de använde flera egna strategier för att klargöra sin förståelse i 

stor utsträckning under instruktionsläsningen. Det bekräftar Houtveen och van de Grifts (2007) 

studie som visar att effekterna av undervisning kring metakognitiva läsförståelsestrategier en 

längre period efter undervisningen. 

 

Säljö (2003) menar dock att lärande är situerat, det du kan i en situation är alltså inte direkt 

överförbart till en annan liknande situation. Att eleverna aldrig tidigare fått träna på användning 

av läsförståelsestrategier i en kontext med spelinstruktioner borde således innebära att eleverna 

inte skulle klara av att applicera och anpassa de läsförståelsestrategierna till denna texttyp. I den 

här studiens resultat synliggörs dock att eleverna har goda kunskaper i att använda 

läsförståelsestrategier i situationen där eleverna ska klargöra spelinstruktioner även om 

spelsituationen är främmande för dem. På detta sätt synliggörs det att de läsförståelsestrategier 

som används inom de tre metoderna Reciprocal teaching, Transactional strategies instruction 

och Questioning the Author är generiska och därför går att använda på andra textgenrer än 

skönlitteratur och faktatexter (Westlund, 2013). Detta visar också att eleverna, trots att de enligt 

Johansson och Sandell Ring (2012) främst arbetar med uppbyggnaden av instruktioner i skolan, 

klarar av att arbeta med klargörandet av dem med hjälp av läsförståelsestrategier.  
 

När eleverna klargjorde spelinstruktionerna genom att ställa frågor till läraren hänvisades de vid 

de flesta tillfällen tillbaka till pappret med instruktionerna. Genom att bli hänvisade till 
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spelinstruktionerna för att själva läsa sig till kunskapen och klargöra instruktionerna, lånade 

barnen insikter om hur man hanterar spelinstruktioner (Säljö, 2015). På detta sätt gavs de den 

scaffolding de behövde för att nå sin proximala utvecklingszon (Säljö, 2015; Säljö, 2014; Cole 

och Wertsch, 1996). Hade läraren istället gett dem svaret direkt hade eleverna inte på samma sätt 

utmanats till att nå längre i sitt lärande och därför inte nått sin proximala utvecklingszon (Säljö, 

2014; Cole och Wertsch, 1996). I några av grupperna krävdes högläsning som scaffolding då 

eleverna inte kunde läsa flytande.  
 

I många av de spel som spelades var inte alla regler tydligt framskrivna i texten utan de behövde 

läsas mellan raderna, som kan tränas genom metakognitiva läsförståelsestrategier (Eilers och 

Pinkley, 2006). Många elever hade svårt för detta och när de frågade läraren om hjälp hänvisades 

de återigen till instruktionen men med tydligare förklaring på just var de skulle läsa. När de läst 

instruktionen igen diskuterade de tillsammans i gruppen för att tolka och klargöra instruktionen 

(Varga, 2013). På detta sätt kunde alla elever i gruppen utmanas att tänka vidare på sin nivå och 

nå sin proximala utvecklingszon genom scaffolding från kamraterna i gruppen (Säljö, 2015; 

Säljö, 2014). Diskussionen tog lång tid utan att eleverna kom fram till en lösning och läraren 

valde efter en stund att gå in och säga till dem att börja dela ut korten för att utgå därifrån vilket 

gav dem den scaffolding de behövde för att komma vidare i spelet (Säljö, 2015). 
 

Westlund (2012) skriver om att läsaren först gör en översiktsläsning där hen söker efter speciell 

information och sållar bort det som är oviktigt. I studien visade resultatet att eleverna, när de först 

läste instruktionerna för spelet, gjorde en översiktlig läsning där de tog reda på huvudsyftet med 

texten och informationen de behövde just för tillfället (Sen, 2009; Varga, 2013; Westlund, 2012). 

I några grupper kunde det handla om att de behövde veta hur man skulle göra med korten och de 

läste så långt de behövde för att få reda på just det. Under spelets gång fick de som det nämnts 

förut gå tillbaka för att läsa instruktionerna noggrannare och de gjorde då det som Westlund 

(2012) nämner som närläsning.  
  
Klingberg (2011) skriver om arbetsminnet och genom att eleverna fick gå tillbaka och läsa igen 

visade de att instruktionerna bidrog till att de överskred arbetsminnets kapacitet. För att 

möjligtvis underlätta och motverka detta hade instruktionerna kunnat vara uppställda i punktform 

med mindre flytande text. Samtidigt kan det vara så att om vi, eller de som skapat spelen, hade 

gjort det hade de kanske förstått instruktionerna direkt vilket hade bidragit till att mängden 

användbar data hade minskat.  
 

I några av grupperna som deltagit i studien kom frågan kring vad som är höger och vänster upp. 

Det handlade om att eleverna inte hade förståelse för att det blir tvärtom för de kamrater som 

sitter på andra sidan bordet. De hjälps åt att visualisera begreppen och på så sätt får alla elever en 

förståelse för instruktionen som beskriver spelgångens riktning. På detta sätt visar vissa elever att 

de har förståelse för att riktningen ändras beroende på vilket håll subjektet står eller sitter vilket 

de klargör för sina kamrater. Genom att hjälpa kamraterna har eleverna visat på en förkunskap för 

begreppen höger och vänster och att de har erfarenhet av att använda dessa i andra 

spelsammanhang där man sitter i en cirkel. Eleverna gör alltså en Text-Till-Själv-koppling (Eilers 

och Pinkley, 2006). Enligt Liberg (2010) är tidigare erfarenheter en viktig del för läsförståelsen 

vilket eleverna visar när de hjälper sina kamrater att klargöra begreppen.  
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6. Slutsats och implikation 
En övergripande slutsats för studien är att elever använder flera läsförståelsestrategier när de 

klargör spelinstruktioner när de spelar spel. De strategier för klargörande eleverna synliggjort har 

varit stöd från gruppen, stöd från läraren och stöd från spelskaparna. Eleverna kan alltså genom 

att anpassa läsförståelsestrategier de övat på, skapa förutsättningar för att förstå 

spelinstruktionerna de arbetar med.  
 

Det kan verka som studiens syfte expanderat och går utanför frågeställningen då många av de 

klargöranden som redovisas i resultatet även innefattar läsförståelsestrategierna att ställa frågor 

och att sammanfatta med egna ord som ingår i Reciprocal Teaching och Transactional Strategies 

Instruction. Studien visar dock att eleverna använder dessa strategier för att lyckas klargöra 

spelinstruktionerna. 
 

Den här studien kan ge lärare motivation att arbeta med undervisningsmetoder för 

läsförståelsestrategier i syfte att utveckla elevernas läsförståelse för instruerande texter. Då 

instruktioner är en sådan stor del av vardagen och i skolan kan ett fortsatt arbete med detta ge 

eleverna goda ämneskunskaper. Genom de lärdomar vi fått i denna studie har ett intresse att 

djupgående arbeta med olika texttyper i arbetet med läsförståelse och läsförståelsestrategier 

väckts.  
  
Framtida forskning kan inspireras av denna studie då det finns flera närliggande områden att 

studera. Exempelvis skulle en jämförande studie som undersöker om det finns någon skillnad i 

strategianvändning mellan elever som tränat läsförståelsestrategier på instruktioner och de som 

inte gjort det. Studien skulle även kunna genomföras med andra texttyper som är kategoriserade 

under skönlitterära och faktatexter exempelvis poesi, recept, tidningsartiklar med flera.  
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7. Bilagor  
 

7.1 Bilaga 1 

 

Strategier 1-6  

Samtalsledare 7-8 

⇓ 

Metod ⟹ RT TSI QTA 

1 Förutspå   X  X  

2 Ställa frågor   X X X 

3 Klargöra   X  X  

4 Sammanfatta   X X X 

5 Föreslå 

ändringar 

    X 

6 Ifrågasätta 

författaren 

      X 

7 Elever leder 

samtal 

   X    

8 Läraren leder 

samtal 

   X X  X 
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7.2 Bilaga 2 

 
A: så kör på 

D (grupp 1): det ser verkligen ut som ett pussel; kolla (sträcker 

ut handen och visar på spelplanen vad han menar) 
H (grupp 1): (håller på med spelplanen) 

P (grupp 2): Kan du hjälpa oss att läsa? (Till A) 

A: Vad är det som är svårt? 
P (grupp 2): Eh, dom här konstiga (pekar på bokstäverna på 

regelpappret) 

T (grupp2): Jag kan läsa 
A: ja testa du T, varsågod 

(T drar regelpappret till sig) 

L (grupp 2): jag kan läsa efter dig. 
T (grupp 2) (läser): man får inte, fuska  

(Grupp 1 för en otydbar konversation i bakgrunden.) 

T (grupp 2): max fyra spelare 
H (grupp 1): okej jag läser 

D (grupp 1): okej läs du 

(T (grupp 2) håller på att försöka tyda orden på regelpappret 

under tiden) 

H (grupp 1): regler pussel… 

L (grupp 2): Inte… (något otydbart) 
(L och T tittar upp på A för att söka hjälp att läsa) 

T (grupp 2): Det är det som är svårt (pekar på ett ord på pappret) 

(Grupp 1 pratar i bakgrunden) 
H (grupp 1): personer  

P (grupp 2): (Säger något otydbart) 

H (grupp1): Den som slår högst får börja. (Sägs samtidigt som P 
pratar) 

T (grupp 2): (Försöker läsa vad det står på pappret) 

A: det är tre ord. Där tar första ordet slut (Pekar på pappret) 
kanske det hjälper 

T (grupp2): inte...gå...snett. Inte gå snett. 

H (grupp 1): (fortsätter läsa)... om blixt… ta ett blixtkort 
T (grupp2): Nej det går inte (skakar på huvudet och skjuter 

pappret ifrån sig.) 
P (grupp 2): Kommer. (hjälper till att läsa ordet T fastnat på.) 

L (grupp 2): om man... 

T (grupp 2): ...Kommer på den svarta så får man gå så…  

(A skiftar fokus till grupp 1 som kollar på uppdragskort) 

D (grupp 1): H (pekar på regelpappret och ska hjälpa. Uppmanar 

H att läsa vidare.) 
H (grupp 1) det var här blixtkort (Pekar på pappret) Om… du… 

om man hamnar på ett hai… hjärta så får du ta ett hjärtakort 

(Det märks att det inte är helt lätt att läsa) Aa det är den här 
(Bläddrar bland kort i han har i handen) 

M (grupp 1) Nej det är den (håller upp en hög med hjärtakort 

mot H) 
(grupp 2 fortsätter under tiden läsa) 

H (grupp 1) A det är på den där (pekar på korten M har i 

handen) 
D (grupp1): haha alltså… 

H (grupp1): om du hamnar på bubblan så får du ta ett bubbelkort 

D (grupp1): vilka är bubbelkort? 
(H fortsätter läsa. A skiftar fokus till grupp2) 

P (grupp2): jag börjar… okej (slår tärningen) 

T (grupp 2): vad svårt det kommer bli… 
P (grupp 2): fyra… (flyttar sin pjäs och räknar högt samtidigt) 

(Under tiden P flyttar sin pjäs säger någon av pojkarna i grupp 1 

T och börjar ställa en fråga. T tittar dit.) 

B (grupp 2): det är så krångligt 

(T fortsätter ha fokus på grupp 1 men det går inte höra vad de 

säger. T är tyst och bara tittar.) 
L (grupp2): vad skulle man göra då? (frågan riktas till P) 

P (grupp 2): din tur 

Någon i grupp 1 säger men vi måste ju läsa reglerna… 
B (grupp 2): Man ska slå bägge tärningarna 

(det sägs samtidigt som det otydbara) 

D (grupp 1): nämen sen… 
M (grupp 1): Nej! (en dispyt har brutit ut i grupp 1 flera 

otydbara saker sägs) 

P (grupp 2): (flyttar tillbaka sin pjäs till start och tar upp båda 

tärningarna.) Ställ era pjäser. (Nickar mot start, de andra ställer 

sina pjäser där.) 
(Med upprörda röster sägs mycket otydbart i grupp 1) 

T (grupp 2): Men jag når ju inte 

B (grupp 2): Asså det är så krångligt detta. (tittar på A) 
D (grupp 1): Men nej!! (sen blir det otydbart igen) 

P (grupp 2): vi kan ju flytta spelplanen (syftar på det T sa förut. 

Skakar fortfarande tärningarna.) 
(Tjejerna i grupp 2 flyttar spelplanen närmare T) 

P (grupp 2): (slår tärningarna) sex. (Börjar flytta sin pjäs och 

räknar högt) 
D ( grupp 1): två tärningar 

(grupp 1 säger något otydbart) 

D (grupp 1): vem ska börja? 
P (grupp 2): jag ska gå på ett hjärtaaaa 

(T i grupp 2 har fått tärningarna) 

B (grupp 2): (sträckte sig efter tärningarna samtidigt som T) Det 

är min tur 

P (grupp 2): nej vi går det hållet. klockan (sveper med handen 

det hållet) 
L (grupp 2): Va? (syftar på det P sa) (tittar på A med frågande 

blick.) 

(A skiftar fokus) 
D (grupp 1): Ska man ha två tärningar? (till A) 

(står upp och alla i gruppen kollar på A) 

A: Hur skulle du kunna göra för att ta reda på det? Står det på 
pappret? 

(M tar pappret för att läsa) 

B (grupp 2): Får man gå var man vill eller? 
P (grupp 2): Ja det får man 

D (grupp 1): nej det står inte på pappret. (till A) 

A: Det står inte på pappret? Finns det något annat sätt ni kan ta 
reda på det tror du? 

T (grupp2): Men vad händer om man går på… (resten går inte 
tyda) 

P (grupp2): inget 

B (Grupp 2): Det är bara lite (Kornfärgade??) 

T (grupp 2): ja 

D (grupp 1): Kanske (innan han säger detta har gruppen varit 

tyst och tänkt) (D tar regelpappret) 
A: kanske 

L (grupp 2): Åh nej (slår tärningarna en rullade för långt) 

P (grupp 2): Det blev fyra 
D (grupp 1): Det står nåt här (tittar på H) 

H (grupp 1): Vänta (sträcker sig och tar regelpappret) ska jag 

läsa eller? vem ska läsa? Den som får högst börjt… man ska 
D (grupp 1): Bort (Har läst över H’s axel) 

P (grupp 2): Fyra, fem, sex, sju (pekar på planen samtidigt som 

han räknar) (sägs samtidigt som H läser i grupp 1) 
T (grupp 2): men vad händer om man... (hör ej resten) 

(även T pratar samtidigt som D och H) 

H (grupp1): Borta, man ska pass... 
D (grupp 1): Puss... pyssla 

H (grupp 1): pyssla vägen till mål. Blixt och hjärta och 

frågetecken 
L (grupp 2): Vem vinner då? den som går hela vägen fram till... 

(går ej höra. Pekar på spelplanen för att visa vad hon menar) 

H (grupp 1): och... 3, 6 personer 

(Grupp 2 pratar samtidigt otydbart) 

P (grupp 2): Jag tänker ta den vägen och gena (pekar på en väg 

på planen) 
H (grupp 1): 3-6 personer 

A: vilka är det som har gjort det här spelet? (Till grupp 1) 

H (grupp 1): (läser på pappret): P,T,L och B. (tittar på A och ger 
henne pappret) 

A: Är ni fortfarande osäkra på hur många tärningar? 

H+D (grupp 1): Ja 
A: vem kan man fråga för att få reda på det? 

H (grupp 1): dom (pekar på grupp 2 men pratar med A) 
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D (grupp 1): Dom (även han pekar på grupp 2 men han tittar på 

dem också) dom där fyra (sägs med tillgjort misstänksam röst) 

H (grupp 1): Hallå! (till grupp 2) 

B (grupp 2): Ni kan fråga A (ingen annan i grupp 2 reagerar.) 
H (grupp 1): Hallå vi har problem här (resten av grupp 2 har 

tittat upp)(H pekar på pappret) Hur många tärningar ska man 

ha? 
(P reser sig och går fram till grupp 1) 

P: Eh… en 

D (grupp 1): (gör gester med händerna mot P) två eller en? 
P (grupp 2): en 

H (grupp 1): okej vi kör en. (P går och sätter sig igen) 

H: Jaha (D har slagit tärningen) 
D (grupp1): vem börjar? 

H (grupp1): Du. du är ju gul 

R (grupp1): nej jag är gul. 
H (grupp1): jaha då är det du som börjar (Pekar på R) 

R (grupp1): okej (sträcker sig efter tärningen) då börj… (slår 

tärningen) 
H (grupp1): Okej du ska ta sex steg 

(grupp 2 pratar fortfarande i bakgrunden) 

B (grupp2): T kommer vinna 

(R i grupp 1 har börjat flytta sin pjäs) 

R (grupp1): 1,2,3,4,5,6 (under tiden hon flyttar säger hon detta 

högt) 
T (grupp2): Jag tog en annan väg… (otydbart) 

H (grupp1): så tar du ett bubbelkort (håller upp korten mot R) 
D (grupp1): läs på (otydbart) (pekar på kortet i R’s hand) vad 

står det, vad står det? (häver sig över bordet för att se) 

(R försöker läsa men det är svårt att se vad det står) 
M (grupp1): ska jag hjälpa dig? 

R (grupp1): det är väldigt… 

D (grupp1): konstigt 
M (grupp1): det står: gå fram ett steg fram (pojkarna häver sig 

för att se) 

R (grupp1): okej (gör som kortet säger) 
H (grupp1): ett steg fram… okej då är det din tur  

(M räcker H kortet som lästs och han lägger det underst i högen) 

H (grupp1): slår du den? 
(A skiftar fokus och det är väldigt rörigt och otydbart) 

(B håller på att flytta sin pjäs när A kommer med kameran) 

B (grupp2): Jag fick faktiskt 4 & 6 

(P slår tärningarna) 

P (grupp2): Okej (börjar gå och räknar högt till sju) 

(T tar tärningarna för att slå) 
P (grupp2): Nu fick… en hatt 

B (grupp2): Nej (flyttar på P’s pjäs från sin) 

(Grupp 1 spelar samtidigt och räknar högt åt nån) 
D (grupp1): Åh nej inte bubbelkort 

P (grupp2): Nu kommer T att vinna 

B (grup2): sex. Det vet du inte 
(Alla i grupp 2 räknar högt tillsammans när T går) 

D (grupp1): gå… (sägs samtidigt som grupp2 räknar) 

B (grupp2): Om jag slår en tia till så vinner jag kanske) 
P (Grupp2): 1,2,3,4,5,6 (pekar på planen) 

(A skriftar fokus) 

H (grupp1): gå två steg fram. (har tagit över D’s kort och läser åt 
honom) 

D (grupp1): Aa men det står säkert två steg 

(Allt blir otydbart i ca två sekunder) 
M (Grupp1): nej lägg den här (visar H att kortet ska ligga 

underst i högen) 

H (grupp1) Okej nu är det min tur 

T (grupp2): Du måste komma till den… (sägs samtidigt som H) 

D (grupp1): Vem är det nu? 

(H har slagit tärningen och börjar gå. räknar högt) 
D: åhhh fram isåfall (flyttar H’s pjäs ett steg fram) Eller vänta… 

läs först vad står det? 

H: (har under tiden sträckt sig mot ett kort) Hoppa en steg… 
T (grupp 2) (säger något otydbart men det är riktat mot L) 

L (grupp 2): Neeejjj, jag säger det att det bara är jag som får tio 

(H har läst färdigt och läser högt) Ett steg bakåt? 
D (grupp 1): kan du inte ta något annat? Ta detta istället (Tar ett 

nytt kort och ska ge till H) 

M (grupp 1): Neeejjj (tar tillbaka kortet från D och lägger det i 

högen) 

H (grupp 1): Ett steg bakåt. (flyttar sin pjäs) Fan också… 

D: Ett steg bakåt (sägs med ett leende lite skadeglatt) 
H: jag ska krossa dig… (sägs på skämt samtidigt som han hytter 

lekfullt med näven åt D) 

D: det är R, R (M ger tärningarna till R, H håller på att fjanta lite 
bredvid) 

(A skiftar fokus till grupp 2 där P precis slagit tärningarna) 

P: okej tio. (börjar flytta sin pjäs) 
T: (tar tärningarna) Neeeejjjj (men tystnar sen) 

P: Åååhhhh jag vann!!! (gör en segergest med armarna i luften 

och tittar på A) 
A: Vann du? 

T: Men vi måste köra klart. (tittar på L när hon säger det pch 

skakar samtidigt tärningarna) 
B (grupp 2): ja för det finns fortfarande tre stycken kvar) 

(T slår tärningarna och L börjar säga något men det dränks helt i 

jubel från grupp 1) 
B: Neehhejjj T kanske inte vinner (sägs glatt och T flyttar 

samtidigt sin pjäs och går i mål) 

T: jay (försiktigt jubel med en hand i luften) 

L: jag tror jag kanske vinner, kanske (tar tärningarna) 

(Allt som sägs i grupperna blir otydbart någon sekund) 

T: jag fick tre (sägs glatt men hon gömmer ansiktet lite i 
händerna samtidigt) 

L: snälla, snälla, snälla, snälla (skakar samtidigt tärningarna och 
kastar dem, en rullar ner på P’s knä) 

P: neejj du fick tolv… NEJ! (utropas när tärningen rullar ner) 

Ehhh fyra (lyfter upp tärningen igen) 
(A skiftar fokus till grupp 1) 

L (grupp 2) Jag vann (utropas) 

(D har just slagit tärningen och börjat flytta) 
H (grupp 1): ja eller hur du med M 

(Hon har nog sagt något som inte hörts, D flyttar sin pjäs och 

sedan tar H tärningen) 
(Otydbart från båda grupper) 

D (grupp1): men alltså man får gå alltid fram till hjärtat (pekar 

på spelplanen. H har just gått fem steg och hamnat på hjärtat och 
sträcker sig efter ett kort) 

H: Hoppa ett steg fram (gör så) 

D: (drar efter andan) Det där var det värsta jag varit med om 

T (grupp2): vi är färdiga 

A: vad sa du? 

Grupp 2: vi är färdiga 
A: aaa 

P (grupp 2): kan vi kör ett annat spel? 

A: Hmm nej 
H (grupp1): Gå till start (läses från ett kort) FAN!! (drämmer 

kortet i bordet samtidigt) 

P (grupp2): varför kan vi inte det? (sägs samtidigt som H) 
(D börjar skratta när H flyttar sin pjäs) 

A: ehhhmmm 

D (grupp1) Vem ska… ska jag köra nu? (R påminner att det är 
hennes tur och D räcker över tärningen. Grupp 2 pratar i 

bakgrunden) 

L (grupp 2): A vad ska vi göra? 
A: vänta ska vi se, ehm 

(R har under tiden börjat flytta sin pjäs) 

L (grupp 2): A ska hjälpa oss 
(H vänder sig mot grupp 2 och säger något i stil med Det här 

spelet är helt stört, gå till start, gå fram, gå bak… gestikulerar 

samtidigt med armarna över spelplanen där hans grupp spelar 

vidare) 

P (grupp2): ja för det är väldigt krångligt eller hur? 

(M går med sin pjäs samtidigt) 
B (grupp2): vi gjorde det bästa spelet 

(M i grupp 1 har tagit ett kort) 

H (grupp1): hoppas gå till start 
D (grupp1): asså det är… detta är så stort. (sveper med handen 

över spelplanen) snälla gå till start, gå till start (till M) 

(M flyttar sin pjäs tillbaka till start och D och H jublar) 
A: ni kan få testa det (har tagit fram ett nytt spel till grupp 2) 

(D i grupp 1 slår tärningen) (P säger något otydbart) 

A: ja men det är kladdpappret för deras spelplan 
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(D har gått sina sex steg och har hamnat på ett hjärta. tar ett 

hjärtakort) 

(Grupp 2 har pratat under tiden) 

A: de tyckte inte den blev bra så de bytte papper (som svar till 
grupp 2) 

(D läser sitt kort) 

A: eller vänta de skulle grön för att det skulle ha 
fotbollsspelet… 

D och H: ett steg bakåt. (H flyttar tillbaka D’s pjäs och D lägger 

tillbaka kortet) 
(Otydbart från båda grupperna) 

 

Här väljer jag att bryta för att resten av videon endast består av 
grupp 1 som flyttar fram och tillbaka på planen och inte kommer 

någonstans för att de hela tiden hamnar på bubbla, hjärta, blixt 

och får gå tillbaka… P går ibland fram till dem och pratar lite 
men behöver inte hjälpa till. Grupp 2 hinner spela två eller tre 

andra spel innan grupp 1 har spelat färdigt. Senare i videon: 

 
D: Varför kunde vi inte köra med två istället? det skulle blivit 

mycket enklare. 

A: två vad? 

D: va? 

A: två vad? 

D: tärningar (sveper med handen över spelplanen) 
A: varför hade det blivit enklare? 

D: ja 
A: varför? 

D: för att man ska gå mer steg 

 
Sen säger han inget mer om det och det går tillbaka till att de 

bara spelar en stund utan att något händer. De blir frustrerade 

över att de inte kommer någonstans. Efter ett tag vänder sig A 
till grupp 2 som gjort spelet 

 

A: hörni i den här gruppen hur skulle ni kunna göra för att 
hjälpa dem avsluta spelet? 

D (grupp 1): det går inte 

A: Kan ni göra någonting för att de ska få lite lättare att spela? 
P (grupp 2): nej det går inte… (sägs glatt samtidigt som han 

reser sig för att gå fram till grupp 1) (Tjejerna i grupp 2 

protesterar och säger jooo samstämmigt) 

T (grupp 2): de kan få fuska de behöver inte ta kort (tittar på A) 

(ett otydbart prat börjar i grupperna) 

A: T och B hade en idé här 

L: jag med 

T: ni behöver inte ta några kort 

B: ni kan bara fuska där med korten, ni kommer aldrig att vinna 
annars 

H (grupp1): okej vi behöver inga kort, vi behöver inga kort. 

D: okej det är min tur isåfall, nej det är din (till M) varför sa du 
det var min det var din? 

H: nej det är din tur (Till D) 

D: aha det är min 
(R säger något som inte hörs men visar med armarna att det är 

hennes tur) 

H: aha nej det är R 
(R slår tärningen och börjar gå. M tar tärningen och slår. Går ett 

steg.) 

H: D 
(Grupp 2 spelar under tiden ett annat spel) 

(D tar tärningen och börjar slå) 

D: fem. (går fem steg) Yes! (vi har inga kort längre så jag fick 
inget hjärta 

(H slår tärningen och går tre steg.) 

H: jag tar ett kort (skämtar) 

D: hoppas jag vinner…. (sägs x antal gånger i rad) vänta vad 

säger jag? 

(D och H fnittrar) 
(Otydbart prat i båda grupper) 

H: varför får de spela andra spel? (Tittar på grupp 2 och sedan 
på A när han pratar) 

A: därför att de blev färdiga med ert spel väldigt fort 

B: vi är på vårt tredje spel 
H: får vi också spela tre spel? 

A: nej det var meningen att de också bara skulle spela ett spel 

men deras spel tog så lång tid… de blev färdiga så fort ert spel 
tog inte lika lång tid att spela. 

 

Grupp 1 spelar vidare och D slår en sexa så han går in i mål men 
enligt gruppen får han backa då för man ska gå jämnt ut. det är 

inte en regel som står i pappret och inte en som de uttalat sagt att 

de ska ha med utan det är bara något de tar för givet och alla är 
med på det. 

till slut vinner D. 

 

Slut 
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7.3 Bilaga 3 
Grön = Lärarstöd Röd = Stöd av gruppen 

Lila = Stöd från de som skapat spelet 
A: så kör på 

D (grupp 1): det ser verkligen ut som ett pussel; kolla (sträcker 

ut handen och visar på spelplanen vad han menar) 
H (grupp 1): (håller på med spelplanen) 

P (grupp 2): Kan du hjälpa oss att läsa? (Till A) 

A: Vad är det som är svårt? 
P (grupp 2): Eh, dom här konstiga (pekar på bokstäverna på 

regelpappret) 

T (grupp2): Jag kan läsa 
A: ja testa du T, varsågod 

(T drar regelpappret till sig) 

L (grupp 2): jag kan läsa efter dig. 
T (grupp 2) (läser): man får inte, fuska  

(Grupp 1 för en otydbar konversation i bakgrunden.) 

T (grupp 2): max fyra spelare 
H (grupp 1): okej jag läser 

D (grupp 1): okej läs du 

(T (grupp 2) håller på att försöka tyda orden på regelpappret 
under tiden) 

H (grupp 1): regler pussel… 

L (grupp 2): Inte… (något otydbart) 
(L och T tittar upp på A för att söka hjälp att läsa) 

T (grupp 2): Det är det som är svårt (pekar på ett ord på pappret) 
(Grupp 1 pratar i bakgrunden) 

H (grupp 1): personer  

P (grupp 2): (Säger något otydbart) 
H (grupp1): Den som slår högst får börja. (Sägs samtidigt som P 

pratar) 

T (grupp 2): (Försöker läsa vad det står på pappret) 
A: det är tre ord. Där tar första ordet slut (Pekar på pappret) 

kanske det hjälper 

T (grupp2): inte...gå...snett. Inte gå snett. 
H (grupp 1): (fortsätter läsa)... om blixt… ta ett blixtkort 

T (grupp2): Nej det går inte (skakar på huvudet och skjuter 

pappret ifrån sig.) 
P (grupp 2): Kommer. (hjälper till att läsa ordet T fastnat på.) 

L (grupp 2): om man... 

T (grupp 2): ...Kommer på den svarta så får man gå så…  

(A skiftar fokus till grupp 1 som kollar på uppdragskort) 

D (grupp 1): H (pekar på regelpappret och ska hjälpa. Uppmanar 

H att läsa vidare.) 
H (grupp 1) det var här blixtkort (Pekar på pappret) Om… du… 

om man hamnar på ett hai… hjärta så får du ta ett hjärtakort 

(Det märks att det inte är helt lätt att läsa) Aa det är den här 
(Bläddrar bland kort i han har i handen) 

M (grupp 1) Nej det är den (håller upp en hög med hjärtakort 

mot H) 
(grupp 2 fortsätter under tiden läsa) 

H (grupp 1) A det är på den där (pekar på korten M har i 

handen) 
D (grupp1): haha alltså… 

H (grupp1): om du hamnar på bubblan så får du ta ett bubbelkort 

D (grupp1): vilka är bubbelkort? 
(H fortsätter läsa. A skiftar fokus till grupp2) 

P (grupp2): jag börjar… okej (slår tärningen) 

T (grupp 2): vad svårt det kommer bli… 
P (grupp 2): fyra… (flyttar sin pjäs och räknar högt samtidigt) 

(Under tiden P flyttar sin pjäs säger någon av pojkarna i grupp 1 

T och börjar ställa en fråga. T tittar dit.) 
B (grupp 2): det är så krångligt 

(T fortsätter ha fokus på grupp 1 men det går inte höra vad de 

säger. T är tyst och bara tittar.) 
L (grupp2): vad skulle man göra då? (frågan riktas till P) 

P (grupp 2): din tur 

Någon i grupp 1 säger men vi måste ju läsa reglerna… 
B (grupp 2): Man ska slå bägge tärningarna 

(det sägs samtidigt som det otydbara) 

D (grupp 1): nämen sen… 
M (grupp 1): Nej! (en dispyt har brutit ut i grupp 1 flera 

otydbara saker sägs) 

P (grupp 2): (flyttar tillbaka sin pjäs till start och tar upp båda 

tärningarna.) Ställ era pjäser. (Nickar mot start, de andra ställer 
sina pjäser där.) 

(Med upprörda röster sägs mycket otydbart i grupp 1) 

T (grupp 2): Men jag når ju inte 
B (grupp 2): Asså det är så krångligt detta. (tittar på A) 

D (grupp 1): Men nej!! (sen blir det otydbart igen) 

P (grupp 2): vi kan ju flytta spelplanen (syftar på det T sa förut. 
Skakar fortfarande tärningarna.) 

(Tjejerna i grupp 2 flyttar spelplanen närmare T) 

P (grupp 2): (slår tärningarna) sex. (Börjar flytta sin pjäs och 
räknar högt) 

D ( grupp 1): två tärningar 

(grupp 1 säger något otydbart) 
D (grupp 1): vem ska börja? 

P (grupp 2): jag ska gå på ett hjärtaaaa 

(T i grupp 2 har fått tärningarna) 
B (grupp 2): (sträckte sig efter tärningarna samtidigt som T) Det 

är min tur 

P (grupp 2): nej vi går det hållet. klockan (sveper med handen 
det hållet) 

L (grupp 2): Va? (syftar på det P sa) (tittar på A med frågande 

blick.) 
(A skiftar fokus) 

D (grupp 1): Ska man ha två tärningar? (till A) 
(står upp och alla i gruppen kollar på A) 

A: Hur skulle du kunna göra för att ta reda på det? Står det på 

pappret? 
(M tar pappret för att läsa) 

B (grupp 2): Får man gå var man vill eller? 

P (grupp 2): Ja det får man 
D (grupp 1): nej det står inte på pappret. (till A) 

A: Det står inte på pappret? Finns det något annat sätt ni kan ta 

reda på det tror du? 
T (grupp2): Men vad händer om man går på… (resten går inte 

tyda) 

P (grupp2): inget 
B (Grupp 2): Det är bara lite (Kornfärgade??) 

T (grupp 2): ja 

D (grupp 1): Kanske (innan han säger detta har gruppen varit 

tyst och tänkt) (D tar regelpappret) 

A: kanske 

L (grupp 2): Åh nej (slår tärningarna en rullade för långt) 
P (grupp 2): Det blev fyra 

D (grupp 1): Det står nåt här (tittar på H) 

H (grupp 1): Vänta (sträcker sig och tar regelpappret) ska jag 
läsa eller? vem ska läsa? Den som får högst börjt… man ska 

D (grupp 1): Bort (Har läst över H’s axel) 

P (grupp 2): Fyra, fem, sex, sju (pekar på planen samtidigt som 
han räknar) (sägs samtidigt som H läser i grupp 1) 

T (grupp 2): men vad händer om man... (hör ej resten) 

(även T pratar samtidigt som D och H) 
H (grupp1): Borta, man ska pass... 

D (grupp 1): Puss... pyssla 

H (grupp 1): pyssla vägen till mål. Blixt och hjärta och 
frågetecken 

L (grupp 2): Vem vinner då? den som går hela vägen fram till... 

(går ej höra. Pekar på spelplanen för att visa vad hon menar) 
H (grupp 1): och... 3, 6 personer 

(Grupp 2 pratar samtidigt otydbart) 

P (grupp 2): Jag tänker ta den vägen och gena (pekar på en väg 
på planen) 

H (grupp 1): 3-6 personer 

A: vilka är det som har gjort det här spelet? (Till grupp 1) 
H (grupp 1): (läser på pappret): P,T,L och B. (tittar på A och ger 

henne pappret) 

A: Är ni fortfarande osäkra på hur många tärningar? 
H+D (grupp 1): Ja 

A: vem kan man fråga för att få reda på det? 

H (grupp 1): dom (pekar på grupp 2 men pratar med A) 
D (grupp 1): Dom (även han pekar på grupp 2 men han tittar på 

dem också) dom där fyra (sägs med tillgjort misstänksam röst) 
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H (grupp 1): Hallå! (till grupp 2) 

B (grupp 2): Ni kan fråga A (ingen annan i grupp 2 reagerar.) 

H (grupp 1): Hallå vi har problem här (resten av grupp 2 har 

tittat upp)(H pekar på pappret) Hur många tärningar ska man 
ha? 

(P reser sig och går fram till grupp 1) 

P: Eh… en 
D (grupp 1): (gör gester med händerna mot P) två eller en? 

P (grupp 2): en 

H (grupp 1): okej vi kör en. (P går och sätter sig igen) 
H: Jaha (D har slagit tärningen) 

D (grupp1): vem börjar? 

H (grupp1): Du. du är ju gul 
R (grupp1): nej jag är gul. 

H (grupp1): jaha då är det du som börjar (Pekar på R) 

R (grupp1): okej (sträcker sig efter tärningen) då börj… (slår 
tärningen) 

H (grupp1): Okej du ska ta sex steg 

(grupp 2 pratar fortfarande i bakgrunden) 
B (grupp2): T kommer vinna 

(R i grupp 1 har börjat flytta sin pjäs) 

R (grupp1): 1,2,3,4,5,6 (under tiden hon flyttar säger hon detta 

högt) 

T (grupp2): Jag tog en annan väg… (otydbart) 

H (grupp1): så tar du ett bubbelkort (håller upp korten mot R) 
D (grupp1): läs på (otydbart) (pekar på kortet i R’s hand) vad 

står det, vad står det? (häver sig över bordet för att se) 
(R försöker läsa men det är svårt att se vad det står) 

M (grupp1): ska jag hjälpa dig? 

R (grupp1): det är väldigt… 
D (grupp1): konstigt 

M (grupp1): det står: gå fram ett steg fram (pojkarna häver sig 

för att se) 
R (grupp1): okej (gör som kortet säger) 

H (grupp1): ett steg fram… okej då är det din tur  

(M räcker H kortet som lästs och han lägger det underst i högen) 
H (grupp1): slår du den? 

(A skiftar fokus och det är väldigt rörigt och otydbart) 

(B håller på att flytta sin pjäs när A kommer med kameran) 
B (grupp2): Jag fick faktiskt 4 & 6 

(P slår tärningarna) 

P (grupp2): Okej (börjar gå och räknar högt till sju) 

(T tar tärningarna för att slå) 

P (grupp2): Nu fick… en hatt 

B (grupp2): Nej (flyttar på P’s pjäs från sin) 
(Grupp 1 spelar samtidigt och räknar högt åt nån) 

D (grupp1): Åh nej inte bubbelkort 

P (grupp2): Nu kommer T att vinna 
B (grup2): sex. Det vet du inte 

(Alla i grupp 2 räknar högt tillsammans när T går) 

D (grupp1): gå… (sägs samtidigt som grupp2 räknar) 
B (grupp2): Om jag slår en tia till så vinner jag kanske) 

P (Grupp2): 1,2,3,4,5,6 (pekar på planen) 

(A skriftar fokus) 
H (grupp1): gå två steg fram. (har tagit över D’s kort och läser åt 

honom) 

D (grupp1): Aa men det står säkert två steg 
(Allt blir otydbart i ca två sekunder) 

M (Grupp1): nej lägg den här (visar H att kortet ska ligga 

underst i högen) 
H (grupp1) Okej nu är det min tur 

T (grupp2): Du måste komma till den… (sägs samtidigt som H) 

D (grupp1): Vem är det nu? 

(H har slagit tärningen och börjar gå. räknar högt) 

D: åhhh fram isåfall (flyttar H’s pjäs ett steg fram) Eller vänta… 

läs först vad står det? 
H: (har under tiden sträckt sig mot ett kort) Hoppa en steg… 

T (grupp 2) (säger något otydbart men det är riktat mot L) 

L (grupp 2): Neeejjj, jag säger det att det bara är jag som får tio 
(H har läst färdigt och läser högt) Ett steg bakåt? 

D (grupp 1): kan du inte ta något annat? Ta detta istället (Tar ett 

nytt kort och ska ge till H) 
M (grupp 1): Neeejjj (tar tillbaka kortet från D och lägger det i 

högen) 

H (grupp 1): Ett steg bakåt. (flyttar sin pjäs) Fan också… 

D: Ett steg bakåt (sägs med ett leende lite skadeglatt) 

H: jag ska krossa dig… (sägs på skämt samtidigt som han hytter 

lekfullt med näven åt D) 

D: det är R, R (M ger tärningarna till R, H håller på att fjanta lite 
bredvid) 

(A skiftar fokus till grupp 2 där P precis slagit tärningarna) 

P: okej tio. (börjar flytta sin pjäs) 
T: (tar tärningarna) Neeeejjjj (men tystnar sen) 

P: Åååhhhh jag vann!!! (gör en segergest med armarna i luften 

och tittar på A) 
A: Vann du? 

T: Men vi måste köra klart. (tittar på L när hon säger det pch 

skakar samtidigt tärningarna) 
B (grupp 2): ja för det finns fortfarande tre stycken kvar) 

(T slår tärningarna och L börjar säga något men det dränks helt i 

jubel från grupp 1) 
B: Neehhejjj T kanske inte vinner (sägs glatt och T flyttar 

samtidigt sin pjäs och går i mål) 

T: jay (försiktigt jubel med en hand i luften) 
L: jag tror jag kanske vinner, kanske (tar tärningarna) 

(Allt som sägs i grupperna blir otydbart någon sekund) 

T: jag fick tre (sägs glatt men hon gömmer ansiktet lite i 

händerna samtidigt) 

L: snälla, snälla, snälla, snälla (skakar samtidigt tärningarna och 

kastar dem, en rullar ner på P’s knä) 
P: neejj du fick tolv… NEJ! (utropas när tärningen rullar ner) 

Ehhh fyra (lyfter upp tärningen igen) 
(A skiftar fokus till grupp 1) 

L (grupp 2) Jag vann (utropas) 

(D har just slagit tärningen och börjat flytta) 
H (grupp 1): ja eller hur du med M 

(Hon har nog sagt något som inte hörts, D flyttar sin pjäs och 

sedan tar H tärningen) 
(Otydbart från båda grupper) 

D (grupp1): men alltså man får gå alltid fram till hjärtat (pekar 

på spelplanen. H har just gått fem steg och hamnat på hjärtat och 
sträcker sig efter ett kort) 

H: Hoppa ett steg fram (gör så) 

D: (drar efter andan) Det där var det värsta jag varit med om 
T (grupp2): vi är färdiga 

A: vad sa du? 

Grupp 2: vi är färdiga 

A: aaa 

P (grupp 2): kan vi kör ett annat spel? 

A: Hmm nej 
H (grupp1): Gå till start (läses från ett kort) FAN!! (drämmer 

kortet i bordet samtidigt) 

P (grupp2): varför kan vi inte det? (sägs samtidigt som H) 
(D börjar skratta när H flyttar sin pjäs) 

A: ehhhmmm 

D (grupp1) Vem ska… ska jag köra nu? (R påminner att det är 
hennes tur och D räcker över tärningen. Grupp 2 pratar i 

bakgrunden) 

L (grupp 2): A vad ska vi göra? 
A: vänta ska vi se, ehm 

(R har under tiden börjat flytta sin pjäs) 

L (grupp 2): A ska hjälpa oss 
(H vänder sig mot grupp 2 och säger något i stil med Det här 

spelet är helt stört, gå till start, gå fram, gå bak… gestikulerar 

samtidigt med armarna över spelplanen där hans grupp spelar 
vidare) 

P (grupp2): ja för det är väldigt krångligt eller hur? 

(M går med sin pjäs samtidigt) 

B (grupp2): vi gjorde det bästa spelet 

(M i grupp 1 har tagit ett kort) 

H (grupp1): hoppas gå till start 
D (grupp1): asså det är… detta är så stort. (sveper med handen 

över spelplanen) snälla gå till start, gå till start (till M) 

(M flyttar sin pjäs tillbaka till start och D och H jublar) 
A: ni kan få testa det (har tagit fram ett nytt spel till grupp 2) 

(D i grupp 1 slår tärningen) (P säger något otydbart) 

A: ja men det är kladdpappret för deras spelplan 
(D har gått sina sex steg och har hamnat på ett hjärta. tar ett 

hjärtakort) 

(Grupp 2 har pratat under tiden) 
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A: de tyckte inte den blev bra så de bytte papper (som svar till 

grupp 2) 

(D läser sitt kort) 

A: eller vänta de skulle grön för att det skulle ha 
fotbollsspelet… 

D och H: ett steg bakåt. (H flyttar tillbaka D’s pjäs och D lägger 

tillbaka kortet) 
(Otydbart från båda grupperna) 

 

Här väljer jag att bryta för att resten av videon endast består av 
grupp 1 som flyttar fram och tillbaka på planen och inte kommer 

någonstans för att de hela tiden hamnar på bubbla, hjärta, blixt 

och får gå tillbaka… P går ibland fram till dem och pratar lite 
men behöver inte hjälpa till. Grupp 2 hinner spela två eller tre 

andra spel innan grupp 1 har spelat färdigt. Senare i videon: 

 
D: Varför kunde vi inte köra med två istället? det skulle blivit 

mycket enklare. 

A: två vad? 
D: va? 

A: två vad? 

D: tärningar (sveper med handen över spelplanen) 

A: varför hade det blivit enklare? 

D: ja 

A: varför? 
D: för att man ska gå mer steg 

 
Sen säger han inget mer om det och det går tillbaka till att de 

bara spelar en stund utan att något händer. De blir frustrerade 

över att de inte kommer någonstans. Efter ett tag vänder sig A 
till grupp 2 som gjort spelet 

 

A: hörni i den här gruppen hur skulle ni kunna göra för att 
hjälpa dem avsluta spelet? 

D (grupp 1): det går inte 

A: Kan ni göra någonting för att de ska få lite lättare att spela? 
P (grupp 2): nej det går inte… (sägs glatt samtidigt som han 

reser sig för att gå fram till grupp 1) (Tjejerna i grupp 2 

protesterar och säger jooo samstämmigt) 
T (grupp 2): de kan få fuska de behöver inte ta kort (tittar på A) 

(ett otydbart prat börjar i grupperna) 

A: T och B hade en idé här 

L: jag med 

T: ni behöver inte ta några kort 

B: ni kan bara fuska där med korten, ni kommer aldrig att vinna 

annars 
H (grupp1): okej vi behöver inga kort, vi behöver inga kort. 

D: okej det är min tur isåfall, nej det är din (till M) varför sa du 

det var min det var din? 
H: nej det är din tur (Till D) 

D: aha det är min 

(R säger något som inte hörs men visar med armarna att det är 
hennes tur) 

H: aha nej det är R 

(R slår tärningen och börjar gå. M tar tärningen och slår. Går ett 
steg.) 

H: D 

(Grupp 2 spelar under tiden ett annat spel) 
(D tar tärningen och börjar slå) 

D: fem. (går fem steg) Yes! (vi har inga kort längre så jag fick 

inget hjärta 
(H slår tärningen och går tre steg.) 

H: jag tar ett kort (skämtar) 

D: hoppas jag vinner…. (sägs x antal gånger i rad) vänta vad 

säger jag? 

(D och H fnittrar) 

(Otydbart prat i båda grupper) 
H: varför får de spela andra spel? (Tittar på grupp 2 och sedan 

på A när han pratar) 
A: därför att de blev färdiga med ert spel väldigt fort 

B: vi är på vårt tredje spel 

H: får vi också spela tre spel? 
A: nej det var meningen att de också bara skulle spela ett spel 

men deras spel tog så lång tid… de blev färdiga så fort ert spel 

tog inte lika lång tid att spela. 
 

Grupp 1 spelar vidare och D slår en sexa så han går in i mål men 

enligt gruppen får han backa då för man ska gå jämnt ut. det är 
inte en regel som står i pappret och inte en som de uttalat sagt att 

de ska ha med utan det är bara något de tar för givet och alla är 

med på det. 
till slut vinner D. 

 

Slut 
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7.4 Bilaga 4 

 

Lärare Antal elever Årkurs Grupp i 

resultatet 

Läraren 4 1 1 

Läraren 5 1 2 

Läraren 3 1 3 

Läraren 5 1 4 

Anna 4 2 5 

Anna 4 2 6 

Karin 4 3 7 

Karin 4 3 8 

Karin 3 3 9 

Karin 3 3 10 
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