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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte var att undersöka icke ämnesrelaterade topiker i klassrumssamtal. Syftet mynnar 

ut i frågeställningar om icke ämnesrelaterade topiker förekommer, vem de initieras av, hur de 

uppstår och hur deltagarna förhåller sig till dem. Klassrumssamtal äger rum i en kommunikativ 

verksamhet där deltagarna gemensamt bedriver kommunikativa projekt. För att kunna uppnå 

uppsatsen syfte valdes Conversation Analysis (CA) som metod. Utgångspunkterna inom CA är 

att allt som sägs i samtalet har betydelse, interaktionen ses som strukturellt organiserad i 

sekvenser, allt som yttras ses som både kontextberoende som kontextförnyande och autentiska 

samtal krävs för att studera social interaktion. Då autentiska samtal är kärnan i CA så samlades 

det empiriska materialet in med audioinspelning. 16 elever i årskurs 9 ingår i materialet, samt 5 

lärare. Audioinspelningarna gjordes under en engelskalektion, en matematiklektion, en 

svenskalektion, en religionslektion och en kemilektion. Kemilektionen ingår inte i analysen. 300 

minuter inspelat material samlades in. Urval gjordes av sekvenser som berörde topikskiften i 

samtalen. Vissa sekvenser fintranskriberades sedan enligt CA:s konventioner. Genom att 

analysera talflödet tur för tur kunde topikskiften identifieras. I analysen framkom att både lärare 

och elever gjorde ’utflykter’ från de övergripande lektionstopikerna. Topikutflykterna kunde vara 

både lokalt och abstrakt förankrade. Deltagarna genomförde topikskiften genom exempelvis 

gradvisa ämnesbyten, använde sig av ämnesväxlare, preannonseringar, och ämnesdigressioner. 

Skolan är en form av institutionell verksamhet vilket gör att deltagarna som ingår i den vet att det 

finns en övergripande topik som ska avhandlas, den är mer strikt och detta orienterar sig lärarna 

och eleverna mot. De förhåller sig till de normer och regler som finns, vilket gör att de ibland 

hålls ansvariga för sina topikutflykter. Samtalen i klassrummet är dynamiska, de växer fram och 

utvecklas i ett gemensamt arbete mellan lärare och elever och de avslutas också gemensamt. 
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Bakgrund 

Kommunikation i interaktion 

Skolan som verksamhet är en arena där kommunikation och interaktion ständigt pågår. För att 

skolan och lärarna ska kunna förmedla sitt kunskapsuppdrag och eleverna tillägna sig kunskaper 

krävs att kommunikation finns. Ordet kommunikation uppfattas nog av många som ett stort ord 

som kan innefatta det talade språket, kroppsspråk, det skrivna ordet mm. Jensen (2012) definierar 

ordet kommunikation utifrån Allwoods forskning som ”Kommunikation är när en sändare och 

mottagare delar ett innehåll/information med hjälp av ett visst uttryck genom ett visst medium i 

en miljö, med en viss avsikt eller funktion”(Ibid:12). Människor kan kommunicera med varandra 

på olika sätt, kommunikation kan vara i både verbal och icke-verbal form. Till den icke-verbala 

formen hör exempelvis gester som pekningar, hostningar, hummanden, handuppräckningar, 

ansiktsuttryck, skratt och gråt. Med verbal kommunikation syftar man på en språklig 

kommunikation med talade, skrivna eller kroppsbaserade symboliska resurser. Oavsett om vi talar 

om verbal eller icke-verbal kommunikation så är de endast medel för att vi ska kunna 

kommunicera med varandra (Linell, 1982:19).  

Samtalsanalys 

Den vanligaste språkliga kommunikationen mellan människor är samtal ansikte-mot-ansikte och 

den är ömsesidig och interaktiv. I samtal mellan människor pågår ett socialt samspel där talare 

och lyssnare hela tiden måste förhålla sig till den andres situation, och försöka tolka den. Vem 

som är talare och vem som är lyssnare kan växla i samtalet (Linell,1982:18). Cromdal (2009:39) 

menar att samtal är något som är så vanligt att vi tar det för givet, trots att det kan vara den 

vanligaste formen för socialt liv och en samhällsbärande funktion. Linell (2011) definierar ordet 

samtal som: ”en interaktion genom tal och kroppsspråk mellan två eller flera personer som är 

närvarande för varandra på samma plats och vid samma tidpunkt” (ibid:17).  

Enligt Londen (1995:18) vore samtalsanalytisk forskning inte möjlig utan ljud eller 

filminspelning om man utgår från samtal som process och interaktionsskapande.Vårt minne, egen 

och andras intuition och anteckningar kan omöjligt lyckas fånga alla de verbala och icke-verbala 

detaljer som finns i ett samtal. På sextiotalet utarbetades inom sociologin en teori och metod för 

att analysera samtal som kallas Conversation analysis (CA). Typiskt för CA är att metoden är 

induktiv, allt som yttras kan ha ett potentiellt värde, avbrytna yttranden eller omformuleringar är 

betydelsebärande handlingar där allt ska studeras förutsättningslöst. (Wirdenäs, 2002:6). 
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Vardagliga och institutionella samtal 

Samtal är något som pågår ständigt och överallt. Det pågår i vårt vardagsliv som t.ex. med 

familjen eller med vänner, men det pågår också i andra typer av professionella verksamheter 

(Linell, 2011:17). Inom samtalsanalytisk forskning brukar man dela in samtal i vardagliga och 

institutionella samtal. Med vardagliga samtal menar man den typ av spontana samtal som vi inte 

har förberett, som t.ex. ett samtal hemma vid middagsbordet (Norrby 2014:13). De vardagliga 

samtalen präglas av att samtalsdeltagarna hela tiden förhandlar och omförhandlar om vad 

samtalet ska innehålla, vilket gör att deltagarna i förväg inte vet vad som kommer att samtalas om. 

Institutionella samtal har en mer strikt struktur, de följer oftast en agenda och det finns en mer 

övergripande topik som ska avhandlas. De är ofta formaliserade och ritualiserade. Institutionella 

samtal delas in i 2 huvudkategorier, professionella och professionella-lekmän. I kategorin 

professionella syftar man på samtal som deltagare har ihop med kollegor eller yrkesgrupper, som 

t.ex. gruppmöten och sammanträden. Det finns oftast en dagordning som ska avhandlas och ett 

demokratiskt syfte, alla som vill ska kunna komma till tals och gemensamma beslut ska fattas. 

Samtalen mellan professionella och lekmän utmärks av att den professionella besitter någon form 

av kompetens som den delar med sig av till lekmännen. Exempel är läkare-patient eller lärare-

elev.  

En viktig kärna i de institutionella samtalen är relationen mellan deltagarna, de har skilda 

positioner och uppgifter och förhållandet mellan dem är ofta mer asymmetriskt än i vardagliga 

samtal. Det är ju t.ex. läraren som ger eleverna ett muntligt förhör och inte tvärtom. De 

institutionella samtalen kan beskrivas som att deltagarna ingår i en kommunikativ verksamhet där 

ett problem ska lösas tillsammans i form av ett kommunikativt projekt (Sundgren, 2013:221-223). 

 Utöver samtalens form och funktion så har ju samtalen också ett ämnesinnehåll. Inom 

samtalsanalys benämns ämne i stället med ordet topik (Sundgren, 2013:211). Anne Palmér 

(2008:47-49) beskriver topiker som dynamiska, de växer fram succesivt i ett samtal och är inte 

stabila. Topiker är något som två eller flera deltagare i ett samtal gemensamt konstruerar genom 

att etablera, utveckla och avsluta. Övergångar mellan topiker är inte alltid tydliga att urskilja och 

övergången kan vara olika beroende på vilken typ av samtal det rör sig om. I vardagliga samtal 

kan övergången ofta ske stegvis men i mer formella samtal kan övergången vara mer tydligt 

markerad, s.k. gränsmarkerad. Topiker kan delas in i olika kategorier beroende på om de t.ex. är 

lokalt förankrade eller mer abstrakta. De lokala har ofta en förankring till den konkreta 

omgivningen där samtalet pågår medans de abstrakta ligger mer utanför här och nuet. I skolan 

kan topiker behandla ämnen som går utanför den pågående interaktionen men de kan även 

handla om att organisera själva undervisningen.  
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Kommunikation i klassrummet 

Kommunikation i klassrummet handlar om kommunikation som utspelar sig i en viss fysisk miljö 

samt i en viss social och kulturell miljö (Jensen, 2012:15). Wedin (2011:210) har studerat 

klassrumsinteraktion bland yngre flerspråkiga elever. Hon framhåller att muntlig kommunikation 

mellan lärare och elever i yngre åldrar har en avgörande betydelse för eleverna som kunskapskälla 

och för deras kunskapsbyggande. Hon anser att de interaktionsmönster som pågår i skolan bör 

granskas kritiskt (ibid:213). Enligt Wedin har den muntliga klassrumsinteraktionen tre viktiga 

funktioner: kunskapsbyggande, utveckling av sociala mönster och språkutveckling (ibid:223).  

Wedin hänvisar till tidigare forskning om klassrumsinteraktion där IRE metoden(initiation-

response-feedback) visat sig kan ha positiva effekter vid språkinlärning. Detta om läraren 

uppmuntrar elevers egna ställningstaganden, egna tankar, och kopplar till egna erfarenheter i 

stället för att snävt värdera elevers svar (ibid:213). 

 

Marcus Samuelsson (2014), lektor i pedagogik vid Linköpings universitet har skrivit en artikel om 

lärares upplevelser av besvärande elevbeteende. Han har genom enkätundersökningar 1998 och 

2013 undersökt vad lärare i grundskolan och på gymnasiet anser vara det mest störande 

elevbeteendet på lektioner. Både 1998 och 2013 var lärarnas svar att det elevbeteende som ansågs 

vara mest störande var elevers otillåtna prat. Med otillåtet prat menades kommentarer, att avbryta 

och störa andra genom att prata, och rop. 64 % av lärarna på högstadiet angav att otillåtet prat 

var det mest besvärande beteendet.  

 

Som blivande lärare har även jag under min utbildning upplevt att elever kan prata en hel del 

under lektionerna, vilket ibland upplevts som problematiskt då det finns en agenda för lektionen 

som ska avhandlas. Det otillåtna pratet kan då ’stjäla’ en hel del av undervisningstiden som man 

noga planerat innan. Om jag såhär i efterhand, en tid efter mina verksamhetsförlagda 

utbildningsperioder, skulle försöka redogöra för vad det är som det otillåtna pratet handlar om så 

skulle jag endast kunna komma med gissningar utan saklig grund. Det framgår inte heller av 

Samuelssons artikel vad det otillåtna pratet handlar om eller hur det uppstår. Då undervisning på 

högstadiet är målet med min utbildning, där så många som 64 % av lärarna anser att otillåtet prat 

är det mest besvärande elevbeteendet så väcks en nyfikenhet på vad det är som det pratas om på 

lektionerna och en förhoppning om att få mer kunskap och insikt i klassrumssamtal . Samtal är ju 

något som uppstår i interaktion mellan människor och samtal har alltid ett ämnesinnehåll, s.k. 

topiker. Om pratet anses som otillåtet så borde det innebära att topikerna i samtalen då ligger 

utanför det övergripande lektionsinnehållet. Denna uppsats har för avsikt att undersöka några 

klassrumssamtals innehåll och de ingående deltagarnas bidrag i samtalen genom att analysera 

inspelat ljud från elever och lärare i deras klassrumsmiljö. 
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Forskningsöversikt 

Klassrumsforskning är ett etablerat forskningsområde som startade redan runt sekelskiftet. Under 

1960 talet startade klassrumsforskningen på allvar och hade då en systematisk och kvantifierande 

karaktär. Summering av observationerna i tabeller var målet för den tidens klassrumsforskning 

(Sahlström, 2008:10). Större delen av den klassrumsforskning som sker i dag i Sverige och andra 

länder görs utifrån sociala perspektiv på undervisning, lärande och socialisation (Sahlström, 

2008:11). Den samtalsanalytiska forskningen i Sverige har främst bedrivits i Linköping och 

Uppsala. Fokus för samtalsanalytikerna i klassrumsmiljö har mest varit inriktad mot 

andraspråksundervisning under de senaste tio åren (Sahlström, 2008:48).  

Nedan redogörs för några samtalsanalytiska studier, med mer eller mindre koppling till just 

klassrumsmiljö. 

Samtalsanalytisk klassrumsforskning ur makro- och mikroperspektiv  

Anna Slotte-Lüttge (2005) har skrivit avhandlingen ”Ja vet inte va de heter på svenska”, en studie 

om tvåspråkiga barn i Finland, där den studieaktuella skolan är svenskspråkig (ibid:75). 

Avhandlingen handlar om språk och lärande i interaktion mellan lärare och elever (ibid:16). Syftet 

med avhandlingen var att ” öka förståelsen av interaktionella möjligheter till och begränsningar 

av lärande relaterat till språk i ett tvåspråkigt sammanhang” (ibid:18). Hennes avhandling vilar på 

ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, där lärande ses som ett socialt fenomen och något som är 

situationskonstruerat (ibid:20). 

Slotte-Lüttges frågeställningar handlar om hur elever deltar i språkrelaterade sekvenser i 

klassrumsdiskursen samt, vad elevers deltagande innebär för språkrelaterat lärande (ibid:18). Hon 

utgår från ett deltagarperspektiv vilket gör att hon väljer att använda sig av ordet klassrumsdiskurs 

i stället för klassrum, eftersom det är deltagarna(eleverna) i handling med varandra som skapar 

och återskapar strukturen i sammanhanget. Fokus ligger på den språkliga klassrumsdiskursen. 

Diskurs som begrepp förklarar Slotte-Lüttge som att system finns och utvecklas av de som ingår i 

diskursen, och skapas i interaktion med andra diskursingående deltagare (ibid:19). Genom att 

eleverna ingår i klassrumsdiskursen så är de också medkonstruktörer av den. Diskursen innehåller 

normer och begränsningar som deltagarna förhåller sig till (ibid:25, 36-37). 

 Slotte-Lüttge  väljer att utgå från ett deltagarperspektiv eftersom det är den inre kontexten 

som är föremål för analys (ibid:22). Hon tar avstamp i det etnometodologiska synsättet som 

innebär att alla bidrag i interaktionen ses som både kontextberoende som kontextförnyande vilket 

benämns som den dubbla kontextualiteten, och antar därmed ett mikroperspektiv (ibid:20-22). 

Inom etnometodologin används begreppet orientering som handlar om att deltagarna gör något 

relevant genom sättet att hantera det, och att detta ”fenomen” är något som även forskaren utgår 
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ifrån och bygger vidare på. Förändrad turtagning är ett exempel på förändringar som kan ske i ett 

samtal, att deltagaren orienterar sig mot något annat än det förväntade. Det handlar om hur vi 

förhåller oss till andra deltagare och sammanhang i den specifika situationen (ibid:21). Slotte-

Lüttges studie har en interaktionell och empirinära ansats (ibid:16-23). 

 3 klasser i åk 1-3 i en svenskspråkig skola i ett starkt finskdominerat område följdes. 

Materialet samlades in med videokamera, intervjuer av lärare, enkäter till föräldrar, samtal med 

lärare och elever. Endast lektioner som eleverna hade med klassläraren filmades och fokus låg på 

modersmålslektioner. Det material som främst har använts är de digitala filmerna. Genom att hon 

videofilmat har hon även haft möjlighet att transkribera kroppsliga resurser, då hon anser dessa 

vara betydelsefulla handlingar, som t.ex. handuppräckningar (ibid:76-85). Samtalsanlysen har 

gjorts utifrån en CA tradition och utgått från kategorierna turtagning, preferens, närhetspar och 

reparation (ibid:86). 

 I resultaten framgår att eleverna är medkonstruktörer till en enspråkig klassrumsdiskurs, vilket 

syns bland annat i deras kodväxlingar, alltså växlingar mellan två olika språk inom samma 

samtalstur, som kan vara ett sätt att protestera eller uttrycka ett icke deltagande i 

klassrumssamtalet.. De är alltså inga offer för en uppifrånstyrd språkpolitik, utan de positionerar 

sig själva i enspråkighetsdiskursen som de är med och upprätthåller (ibid:7,186). Det 

framkommer även att ”den enspråkiga normen ges en funktion som kontrasterande fond, mot 

vilken eleverna och lärarna kan förhålla sig genom att använda tvåspråkigheten för funktionella 

och meningsfulla handlingar”(ibid:186). 
 
 

I avhandlingen ”Klassrummet som diskussionsarena” (2002) var Johan Liljestrands syfte att 

undersöka planerade diskussioner i klassrummet med frågor som förekommer i den offentliga 

debatten. Huvudsyftet mynnade även ut i underliggande frågeställningar som bland annat 

handlade om att hitta diskussionernas gemensamma/skilda drag, lärarens medel för att initiera 

och kommentera elevernas bidrag i diskussionen och hur eleverna utbyter mening med varandra 

under diskussionerna. Avhandlingen avslutas även med två frågor av resonerande karaktär. 

(ibid:13,16). 

 Liljestrand utgår från begreppet inramning som Erwin Goffman förklarar som ”den sociala 

organiseringen av erfarenheter där deltagarna skapar en gemensam förståelse av en 

situation”(ibid:42). Han refererar även till Linells (1998) förklaring av begreppet, ” en kontextuell 

resurs med vilken deltagarna skapar förväntningar kring vad en social aktivitet kommer att 

innehålla”(ibid:42). Liljestrand utgår från ett interaktionsperspektiv i sin avhandling för att 

undersöka kommunikation eftersom han menar att undervisningen skapas i olika typer av 

kontexter i samspel mellan de aktuella deltagarna (ibid:48). 

 Det empiriska materialet består av videoinspelningar av 6 gymnasieklasser från olika program 

som resulterade i 14 inspelade lektioner. Ämnet för diskussionerna har varierat (ibid:51-52, 54). 

Liljestrand menar att hur en diskussion tar form kan delvis kan ses mot elevernas bakgrund och 
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han har då tagit med variabler som ålder, kön och etnicitet (ibid:57). I sin analys av elevernas 

interaktion så använder han sig av en förenklad form av transkription tillhörande CA. Han har 

lagt vikt vid exempelvis pauser, betoningar och turfördelning och samtidigt tal (ibid:58). 

Liljestrand framhåller att fördelen med transkribering är att det ger en grafisk representation av 

interaktionen och kan visa på förlopp som kanske skulle ha passerat annars. Han ser även 

fördelen med att materialet genom transkribering kan analyseras systematiskt (ibid:60) Ett 

fågelperspektiv(makroperspektiv) intas till viss del också i analysen för att hitta övergripande 

mönster för diskussionerna (ibid:65). 

Analysen visar att lärarna har två mål med diskussionerna, men som konkurrerar med 

varandra. De ska fokusera på elevernas bidrag i den allmänna debatten samtidigt som de ska 

introducera eleverna till olika frågor i den allmänna debatten. Lärarens roll blir komplex eftersom 

läraren har ansvar för elevernas kunskapsutveckling och tillägnande av vissa värderingar. Läraren 

försöker guida eleverna i en debatt de inte är redo för. Egenskaper från en mer lärarstyrd 

undervisning blir alltså närvarande. Däremot kan eleverna också fungera som mer självständiga 

aktörer i förhållande till läraren. När de inte svarar på lärarens frågor på ett förväntat sätt, och 

framför allt, i situationer där de interagerar med varandra, kan studenterna diskutera offentliga 

frågor utan att vara lärarledda i samma utsträckning som i andra situationer. 

Kommunikativa verksamheter  

Theres Bellander (2010) har i sin avhandling undersökt 6 ungdomars dagliga interaktion inom 

elektronisk media. Studien utgår ifrån sociolingvistik och verksamhetsteori (ibid:33). Syftet med 

studien var att undersöka ungdomarnas språkbruk i en social kontext, när de ingår i olika typer av 

kommunikativa verksamheter. Hon utgick från en social kontext i stället för att utgå från 

variabler som exempelvis ålder och kön (ibid:39,199). Eleverna studerades i olika kommunikativa 

verksamheter, både av det institutionella som det icke-institutionella slaget, som skola, hem och 

fritid (ibid:68). Både tal och skrift ingick i det empiriska materialet. 

Studiens teoretiska ansats är att interaktion och kultur är ömsesidigt beroende av varandra och 

interaktion ska ses som en social handling och konstituerande praktik (ibid:39). Bellander 

använder sig av begreppet praktikgemenskaper som ska förstås som att människor ingår i olika 

verksamheter, man samlas kring en praktik som exempelvis att vara med i ett fotbollslag. 

Praktikerna inkluderar både det synliga och det osynliga i form av till exempel språk, regler, roller, 

föreställningar, symboler mm. Praktikerna har en historisk och social kontext  vilket gör att den 

specifika praktiken har en viss struktur och mening. Verksamhetstyp beskrivs som något som 

håller ihop de språkliga, interaktionella och kontextuella dimensionerna i kommunikationen 

(ibid:38). Analysen har utgått från Linells (2007) modell för verksamhetsanalys som studerar 

interaktion i sociala situationer, vilket innebär att i det insamlade empiriska materialet i form av tal 

och text analyseras interaktionen i förhållande till de kommunikativa verksamheterna de ingår i 

(ibid:37).  
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Språkliga utsagor och handlingar sätts alltså in i en större kontext och analyseras i de 

verksamheter de förekommer i (ibid:41). Resultaten visar på att ungdomar använder sig av en hel 

uppsättning olika språkliga stilar och roller beroende på vilken typ av kommunikativa projekt eller 

kommunikativ verksamhet de ingår i. 
 

Syftet med Charlotte Engbloms (2004) avhandling var att ”med samtalsanalytisk metod 

undersöka hur ungdomar som lever i en mångkulturell miljö relevantgör identitet, och hur 

identiteternas relevans kan förstås utifrån samtalssituationen i stort” (ibid:10). Engblom använde 

sig bland annat av topikanalys för att identifiera topikbyten och genom det få en översikt om 

vilka samtalsämnen som förekom bland ungdomarna. Fokus låg på topikinitierade yttrandes 

innehåll. Engblom valde att inte göra några kvantitativa beräkningar i topikanalysen på grund av 

svårigheten att urskilja vad som är gradvist glidande ämnesbyten eller egna topiker (ibid:44). 

 Engblom identifierar tre återkommande innehåll i fyrpartssamtalen och det är topiker som är 

skolrelaterade, etnicitetsrelaterade samt närsituationsrelaterade. Engblom  identifierar att det finns 

vad hon kallar för supertopik inom varje samtal, ungdomarna håller sig ganska väl till ämnet i 

samtalen, och glider inte ivägså mycket. Hon menar att supertopiken påverkar en stor del av 

samtalet och är något som ungdomarna återkommer till när de söker något nytt att prata om. De 

underliggande topikerna anser hon har en relation till supertopiken. Exempel på supertopiker 

som hon identifierar i ungdomarnas samtal är exempelvis studentbalen, samlevnadsnormer och 

invandrare (ibid:45). 

Samtalsanalys 

Londen (1995:20) menar att i samtalsforskning är transkriptioner ett oumbärligt arbetsredskap 

eftersom det gör det möjligt att ”frysa det flyktiga talet” (ibid:20) och identifiera strukturella 

enheter och sekvenser som deltagarna själva orienterar mot som relevanta. Transkriptionen gör 

det möjligt för utomstående deltagare att dra egna slutsatser om ett samtal genom att steg för steg 

följa samtalssekvensen (ibid:20). För att det ska vara möjligt att beskriva generella mönster och 

strukturer så är utgångspunkten inom CA att först förstå vad som sker i enskilda sekvenser och 

episoder vilket gör att CA bygger på detaljstudier på mikronivå (ibid:21).  

Inom CA förklaras inte deltagarnas språkhandlingar utifrån statiska variabler som kön, ålder 

och etnicitet utan man utgår från diskursidentiteter. Man menar att roller i form av exempelvis 

lärare och elev skapas aktivt i interaktionen. Även om läraren och eleven träder in i interaktionen 

med vissa verksamhetsanknutna förutsättningar, så skapar de ändå sina diskursiva identiteter här-

och-nu, vilket befäster, men också har möjligheten att förändra de sociala och verksamhets-

anknutna identiteterna. Deltagares egna metoder för att göra detta är ett centralt intresse för CA-

forskare. CA tar även hänsyn till vilken större social kontext som samtalet utspelar sig i som t.ex. 

om det är ett samtal som utspelar sig hemma eller i skolan, men bara om deltagarna själva 
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orienterar mot att dessa kontexter är relevanta för den gemensamma kommunikationen. Det är 

alltså deltagarnas perspektiv som är utgångspunkten inom CA (Londen, 1995:22). 
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Teoretiska utgångspunkter 

För att kunna göra en analys av topiker i samtal så behöver begrepp definieras som är centrala 

inom samtalsanalytisk forskning. I detta avsnitt följer en redogörelse över begrepp som denna 

studie har utgått ifrån.  

 

Samtalsanalys i CA tradition 

Conversation analysis, CA, är en känd inriktning inom samtalsanalys. CA översätts ibland till 

svenska med orden samtalsanalys, etnometodologisk samtalsanalys eller konversationsanalys 

(Norrby, 2014:18). CA uppstod inom etnometodologin, som en gren inom sociologin. 

Etnometodologin växte fram som en egen gren ur sociologin på grund av att några amerikanska 

forskare på 60-talet ansåg det vara otillräckligt att koda forskning i förutbestämda variabler som 

skulle mynna ut i statistiska beräkningar (ibid:33-34). Målet med CA var att skapa en noggrann 

teknisk beskrivning över hur samtal går till, hur människor ömsesidigt handlar i samtal (Cromdal, 

2009:40). Norrby (2014) ger en tydlig förklaring till termen etnometodologi: ”etnometodologin 

rör studiet av hur medlemmarna i ett visst samhälle resonerar och tillsammans bygger upp 

verkligheten utifrån sin vardagskunskap om den egna kulturen” (ibid:34). CA är en induktiv 

metod, vilket innebär att analysarbetet föregår teorierna, och de teorier som eventuellt formuleras 

kan bara sättas i relation till vad som faktiskt framkommit i analysen (ibid:34, 48).  

     

Fyra antaganden ligger till grund för CA: 

 Allt som sägs i ett samtal har betydelse, exempelvis skratt, stakningar, mummel 

 All interaktion ses som strukturellt organiserad i sekvenser, t.ex. närhetspar. 

Deltagarna organiserar sig mot samtalsnormer i form av turbytesplatser 

 Allt som yttras i interaktionen ses som kontextberoende och samtidigt 

kontextförnyande då deltagarna anses konstruera kontexten under samtalets gång 

 Äkta interaktion (som dokumenterats via ljudinspelning eller videoinspelning) krävs 

för att kunna studera social interaktion 

(Norrby, 2014:35, Sundgren, 2013:200-201, Cromdal, 2009:46) 

 

Samtalsanalys i dialogisk teori 

Per Linell (2011:9) menar att för att vi ska kunna förstå språkandet så behöver det studeras 

empiribaserat och tvärvetenskapligt. Linell beskriver att språk och kommunikation är dynamiska,  

det är i interaktion med andra och i kontexterna som meningsskapande uppstår.  
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Vidare menar Linell att alla samtal ingår i vad han kallar för kommunikativa verksamheter. Med 

kommunikativa verksamheter menas att kommunikation inte är en överföring av färdiga idéer 

utan ska ses som något interrelationellt och interaktionellt då det är i situerade interaktioner 

(enskilda) i samspel  med andra som mening uppstår. Situerad interaktion och enskild situation 

ska tolkas som ett tillfälle som är specifikt gällande plats, tidpunkt och aktörer, men även hur 

deltagarna förstår och uppfattar den sociala situationen. Med hjälp av våra tidigare erfarenheter 

från andra kommunikativa situationer så vet vi ungefär vad som förväntas och komma skall i nya 

situationer/möten som man kommer till. Våra tidigare kommunikativa erfarenheter påverkar 

alltså vad vi gör i enskilda situationer, då de hänger samman med situationsöverskridande 

praktiker. Det finns normer och regler för hur vi förväntas samtala och interagera i en 

sociokulturell kontext, vi intar olika roller med rättigheter och skyldigheter. Situationsupp-

fattningarna är dynamiska, de förändras i interaktionen i nya möten.  

Våra språkliga resurser ser inte Linell på som enbart en teoretisk kunskap om språket. Han 

menar att mycket handlar om att vi besitter ett praktikt kunnande(vi vet hur) som vi tillägnat oss 

genom rutiner och praktiker som kan vara exempelvis artefaktbaserade, verksamhetsspecifika och 

kontext-överskridande. De språkliga resurserna ska dock bara ses som potentialiteter för att skapa 

ett samspel med kontexter (ibid:9-13,72-74). Viken typ av kommunikativ verksamhet som 

deltagare ingår i kan speglas i deras sätt att samtala eftersom de påverkas av den omgivande 

miljön (ibid:185-190). Hur vi samtalar påverkas alltså av var vi befinner oss, vi samtalar t.ex. olika 

om vi befinner oss på ett seminarium på universitetet mot om vi är på en utflykt med en 

förskoleklass (Norrby, 2014:85). För att ringa in det centrala på ett tydligt sätt väljer jag att citera 

Linells sammanfattning över begreppet kommunikativa verksamheter: ”En kommunikativ 

verksamhet är idealtypiskt en sammanhållen verksamhet. Den manifesteras i ett socialt möte. Det 

ska äga rum på en viss plats, vid en viss tidpunkt och med ett ordnat förlopp (ha en tydlig början, en 

kärnverksamhet, ofta med olika faser, och en avslutande sekvens), och befolkas av i huvudsak samma 

deltagare. Vidare finns en viss homogenitet i de ingående aktiviteterna: en sammanhållen överordnad 

uppgift, vissa verksamhetsroller och karaktäristiska interaktionsmönster” (Linell, 2011:91). 

 

Kommunikativa projekt 

Kommunikativa verksamhetstyper är nära sammankopplade med begreppet kommunikativa 

projekt. Med termen kommunikativa projekt avser Linell att beskriva hur deltagarna i ett samtal 

gemensamt utför och ska lösa ett övergripande kommunikativt problem eller uppgift, som kan 

höra hemma inom en viss kommunikativ verksamhetstyp. Kommunikativa projekt ska ses som 

dynamiska, något som utvecklas under kommunikationens gång. De måste vara kollektiva, de ska 

ske mellan två eller flera deltagare. De utmärks ofta av att de är assymetriska och komplementära 

vilket innebär att en ojämn arbetsfördelning sker och att deltagarma intar olika roller. Projekten är 

också inbäddade i andra projekt, de kan vara ett sätt för att uttrycka ett annat projekt som kan 
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vara av icke-kommunikativ form. De varierar också i omfattning. Ett möte kan t.ex. ha ett 

övergripande projekt men andra topiker på en lägre nivå kan uppstå. Kommunikativa projekt kan 

också variera i medvetenhet, vilket handlar om deltagarens olika aspekter på projektet (Linell, 

2011:98-100). 

Verksamhetsroller 

Inom de kommunikativa verksamheterna så har deltagarna olika roller. De kan vara symmetriska 

eller asymmetriska men det vanligaste är att de är asymmetriska och komplementära. Roller 

innebär att deltagarna positionerar sig i relation till varandra, till kommunikativa projekt och 

topiker samt till faser och episoder i möten. Parterna orienterar sig alltså mot olika förväntningar 

och mönster. Två nivåer kan urskiljas i rollerna: diskursiva roller och verksamhetsroller. Talare 

och åhörare är exempel på diskursiva roller medans lärare och elev är exempel på 

verksamhetsroller (Linell, 2011:179-180). 
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Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka icke ämnesrelaterade topiker i klassrumssamtal. Med icke 

ämnesrelaterade topiker avses samtalsämnen som ligger utanför lektionens övergripande 

ämnesinnehåll. Det som jag mer specifikt ämnar undersöka gällande icke ämnesrelaterade topiker 

i autentiska klassrumssamtal mynnar ut i följande frågeställningar: 

 

 

1. Förekommer topiker som inte är ämnesrelaterade till lektionsinnehållet och vilka är det i 
så fall som initierar dem?  

2. Hur uppstår eventuella topiker som inte är relaterade till lektionens ämnesinnehåll och 
hur förhåller sig deltagarna till dem? 
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Metod 

I detta kapitel redogörs för vilken metod som valdes för studien, hur studien genomfördes, vilket 

urval som gjordes och vilket material, kontexter och deltagare som ingår i studien. Jag går även 

igenom hur det empiriska data har bearbetats och med vilken metod det har analyserats. 

Avslutningsvis reflekteras över metoden och även vilka etiska riktlinjer jag utgått ifrån. 

Metod för datainsamling  

Studier om kommunikation, interaktion och samtal kan undersökas med både kvantitativ och 

kvalitativ metod, beroende på vad det är man vill forska om. Syftet med denna studie var att 

undersöka topiker i kommunikation och interaktion i klassrummet och då har samtalsanalys 

enligt CA valts som metod. Bryman (2008) beskriver att vid samtalsanalys ses språket som ett mål 

och inte som ett medel. Genom att samtal spelas in, transkriberas och sedan analyseras så är 

samtalsanalys både teori, metod för datainsamling samt analysmetod (ibid:466, 468). Sahlström 

(2009:104) beskriver att med CA studeras förkroppsligandet av människors socialitet i form av 

handlingar, aktiviteter och agerande i interaktion, genom bruk av språkliga och kroppsliga 

kommunikativa resurser. Det som var centralt med datainsamlingen var att samla in autentiska 

samtal i en miljö som var naturlig för deltagarna. Det empiriska materialet som ligger till grund 

för analysen är samtalen bland deltagarna i klassrummet. Då denna studie har ett induktivt 

angreppssätt så ska det empiriska materialet analyseras förutsättninslöst.  

Urval 

Då jag studerar till ämneslärare för grundskolans senare år och jag tidigare haft min vfu på 

högstadiet så var målgruppen för detta examensarbe elever i årskurs 7, 8 eller 9. För att på den 

relativt korta tiden för detta examensarbete lyckas få tillträde till verksamheten som jag ville 

undersöka, fattades beslut i samråd med min kontakt på skolan att årskurs 9 vore enklast att 

observera. Eftersom eleverna i årskurs 9 har fyllt 15 år så kan de ge sitt egna medgivande till att 

ingå i denna typ av studie. Hade jag valt elever i årskurs 7 eller 8 hade jag behövt samla in 

medgivanden från elevernas vårdnadshavare, vilket min skolkontakt avrådde ifrån eftersom hon 

visste att det kunde ta lång tid att få in medgivanden och att alla inte skulle lämna in medgivandet 

heller.  

När målgruppen var klar togs kontakt med mentorerna för den klass jag var intresserad av att 

undersöka. Information framkom då att klassen var uppdelad i två grupper eftersom de var så 

många elever i klassen. En viss del av undervisningen bedrevs i halvklass. Mentorn för klassen 

ansåg att jag kunde välja vilken av grupperna jag ville. Till elevantal var grupperna lika stora och 

hade även samma könsfördelning. Den grupp som valdes ut och tillfrågades om deltagande i 
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studien var den som hade halvklassundervisning närmast i tiden. Efter att ha informerat och fått 

elevernas  medgivanden beslöt jag i samråd med mentorn att följa halvklassen under 5 lektioner 

vilket även då innebar 5 lektioner med 5 olika lärare och i 5 olika ämnen. Att ha med olika lärare 

och olika ämnen ansåg jag skulle kunna bidra till det empiriska materialet. 

Genomförande  

Efter att urvalet av klass var gjord hade jag i samråd med klassens mentor kommit överens om en 

dag och tid för att presentera mig och informera eleverna om syftet med min studie, samt för att 

få deras skriftliga medgivande för deltagande i studien. Vid det överenskomna tillfället 

presenterade jag mig för eleverna, gav en bakgrund till varför jag ville följa dem och spela in dem 

och vad jag behövde materialet till. Jag förklarade även att jag skulle spela in allt ljud som 

förekom under 5 av deras lektioner. Samtliga elever gav sitt skriftliga medgivande. Samtliga lärare 

som skulle beröras av min närvaro och studie, informerades också skriftligt och muntligt och jag 

fick även deras medgivanden. Frågan om att få samla in material till detta examensarbete ställdes 

även till tillförordnad rektor, som gav sitt samtycke. Inför varje lektion som skulle spelas in byttes 

till nya batterier i audioinspelaren för vara säker på att inget skulle gå fel gällande den tekniska 

biten. Provinspelning hade även gjorts hemma för att lära känna instrumentet (en digital 

audioinspelare) som var det viktigaste för att kunna samla in det data jag behövde.  

Den första inspelningen gjordes under en engelskalektion på en förmiddagstid. Jag placerade 

mig och audioinspelaren på så sätt att både jag och enheten fick en överblick och ljudspridning 

över hela klassrummet. Jag satt vid en vägg och så pass långt ifrån läraren och eleverna så att jag 

kunde spela in och anteckna men utan att någon kunde se vad jag antecknade. Vid det första 

tillfället kunde jag känna av att läraren inte var helt bekväm med min närvaro, vilket läraren även 

sa till mig efteråt. Jag tror även att lektionen hade anpassats en del utifrån att jag skulle spela in 

ljud. Det var mest eleverna som kommunicerade under denna lektion. Efter att lektionen var slut 

överförde jag ljudfilen från audioinspelaren till min dator för att säkerställa att inspelningen hade 

fungerat, men även för att ha en kopia. Jag lyssnade även på en kort sekvens för att lyssna på 

ljudkvaliten och hur pass mycket ljud som fångades upp. Under eftermiddagen spelades 

ytterligare två lektioner in, en matematiklektion och en svenskalektion. Jag placerade mig och 

ljudenheten på liknande sätt som vid den inledande lektionen. Efter en dags uppehåll återkom jag 

till skolan och spelade in och antecknade under ytterligare två lektioner som behandlade ämnena 

matematik och religion. Ingen av de övriga lärarna kommenterade min närvaro negativt. Eleverna 

var nyfikna på mig och hade lite roligt åt att de blev inspelade.  

 

 

. 
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Material, kontexter och deltagare  

Deltagarna som ingår i denna studie utgörs av 16 elever i årskurs 9 på en F-9 skola i 

Mellansverige. Skolan har ca 350 elever totalt. 11 pojkar och 5 flickor ingår i materialet. Dessa 16 

elever utgör halva klassen för årskurs 9 på den aktuella skolan. Klassen består av 32 elever och är 

uppdelad i två grupper. En viss del av undervisningen sker i helklass och en del av 

undervisningen i halvklass. 4 lärare med olika ämneskompetenser och 1 vikarie/lärarstudent ingår 

också i materialet. Matematik, engelska, svenska, religion och kemi är de ämnen som de 

deltagande eleverna haft när materialet har samlats in. Den andra halvan av klassen som inte varit 

föremål för studien hade exakt samma könsfördelning och antal elever som den inspelade 

gruppen. 

Det empiriska material som har samlats in under tillfällena består av audioinspelningar och 

fältanteckningar. Audioinspelningarna har gjorts under 5 lektioner där varje lektion varade i 60 

minuter och resulterade i 300 minuters inspelat ljudmaterial. Fältanteckningar från de 5 olika 

lektionstillfällena finns också med i det insamlade materialet och de består exempelvis av skisser 

över hur deltagarna satt i klassrummen, markeringar över var audioinspelaren placerades och vad 

vissa ljud orsakades av. Dessa ljud kunde exempelvis vara dörrar som smälldes igen under 

lektionen då elever kom och gick i klassrummet av olika anledningar. Det finns även noteringar 

över exempelvis visslande och penntrummande på bänken.  

4 av de 5 inspelade lektionerna ägde rum i ett ’vanligt’ teoretiskt klassrum bestående av bänkar, 

stolar, whiteboard och projektor. 1 av de 5 lektionerna spelades in i en labbsal där eleverna satt 

vid olika labbbänkar som var utrustade med hoar. I denna kemisal fanns utrustning i form av till 

exempel vätskor och metaller för att utföra laborationer. Även här fanns en whiteboard men som 

var mobil.  

Som komplement till fältanteckningarna hade jag även en kopia på klassfotot för att snabbare 

lära mig namnen på eleverna och för att kunna anteckna vem som sa vad för att skapa en större 

röstigenkänning till ljudinspelningarna. Många röster kände jag igen sedan tidigare och visste 

namnen på, men för de som jag inte kände till och därmed inte kände igen rösterna på kunde jag 

då göra anteckningar ihop med namnet när jag tittade på fotot. Klassfotot med namn har även 

använts för att pricka av vilka som hörde till halvklassen och alltså var mina deltagare. 

Databearbetning och analysmetod  

Efter varje inspelningsdag lyssnade jag igenom materialet. Jag valde ut ett antal sekvenser som jag 

grovtranskriberade. Urvalet gjordes av de interaktionssekvenser som jag ansåg berörde 

topikskiften i samtalet, det vill säga skiften från topiker som relaterade till den pågående 

lektionens ämnesinnehåll, och tillbaka igen. Inom CA är deltagarperspektivet i fokus för att 

kunna studera socialt samspel, vilket innebär att forskaren utgår från de metoder som deltagarna 

själva använder i ett samtal – här metoder för topikorganisation. Vissa kortare sekvenser har 
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senare fintranskriberats enligt CAs konventioner. Talflödet analyseras tur för tur (vilket hela tiden 

sker i ett pågående samtal) och det är det som ’talar fram’ analysen av empirin (Cromdal, 2009:69-

71).  

Inom samtalsanalysen har man länge menat att en central organisationsprincip för samtal är 

deltagarnas orientering mot vad man pratar om - samtalsämnena. De ämnen som ett samtal 

handlar om benämns inom samtalsanalys för topiker och de kan vara av en mer övergripande typ 

eller mer lokala. Topiker i vardagliga informella samtal är dynamiska, de utvecklas och byts ut 

hela tiden av deltagarna under samtalets gång. Under samtalets gång kan deltagarna komma ifrån 

topiken och växla till en annan topik för att sedan återkomma till den första topiken (Linell, 

2011:309). 

 Genom att analysera samtalet tur för tur så är det möjligt att upptäcka ämnesorganisationen i 

samtalet, hur nya introduceras och gamla avslutas. Ämnesbyten kan ske gradvis och glida över till 

någon annan topik (stegvis) men kan också vara tydligt markerade ämnesövergångar 

(gränsmarkerad). Med en ämnesväxlare kan talaren tydligt markera att samtalsämne byts genom att 

t.ex. säga ’från det ena till det andra’ eller ’nu ska vi byta ämne’. Att byta ämne är något som 

gemensamt förhandlas fram av deltagarna, tur för tur. Det finns olika positioner i samtal där 

ämnesbyten sker och det är: kort efter att samtalet startat, efter att samtalsdeltagarna tydligt 

avslutat ett ämne, efter en tillfällig utflykt från det pågående ämnet, när avslutningsarbetet har 

påbörjats och så att säga lider mot sitt slut. Det som är gemensamt för dessa positioner är att det 

inte finns något ämne att fortsätta samtala om. Samtalsdeltagare kan med s.k. ämnesframkallare 

lämna över ämnesansvaret till en annan deltagare, vilket kan göras genom att ställa en öppen 

fråga som t.ex. ’jaha och hur leker livet nuförtiden?’ varifrån samtalet sedan kan utvecklas på olika 

sätt (Norrby, 2014:182-185). 

 Ibland används något i den fysiska miljön omkring oss för att nominera ett samtalsämne. 

Detta kallas för local sensitivity, att samtalet är kontextkänsligt, och ofta används den strategin när 

vi inte vet vad vi ska prata om (ibid:187). Förutom att nominera samtalsämnen åt någon annan så 

kan vi också göra det åt oss själva utan att vara respons till föregående tur, s.k. preannonsering. Dess 

funktion är att ge en hint om vad som kan bli ett samtalsämne med syftet att erbjuda ett 

samtalsämne, men även att få en utsträckt tur. Efter att någon gjort en preannonsering behövs de 

övriga samtalsdeltagarnas godkännande, vilket kan ges i form av någon typ av uppbackning. 

Utvecklingen efter en preannonsering kan bli olika men kan exempelvis leda till diskussion 

(ibid:188-191). Att plötsligt byta ämne kan vara just ett regelrätt ämnesbyte men det kan även 

vara ämnesdigression som är en tillfällig utflykt från det aktuella samtalsämnet. Det kan 

förorsakas av något i omgivningen där samtalet pågår, i den aktuella kontexten, som t.ex. en 

åskblixt. Dock benämns det endast som ämnesdigression om samtalet sedan återvänder till det 

tidigare samtalsämnet, om det inte gör det handlar det i stället om ett genomfört ämnesbyte. 

Ämnesdigression kan vara i konkret eller abstrakt form där ovan beskrivet handlar om konkret 

ämnesdigression. Abstrakt ämnesdigression kan vara mer otydlig för övriga deltagare men 
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innehar ofta språkliga uttryck som ’en kort fråga bara’. Syftet med abstrakt ämnesdigression är att 

förklara något i det redan rådande ämnet. Digressioner och plötsliga ämnesbyten ses inte alltid 

som acceptabelt av övriga deltagare (ibid:194-197). Samtalsämnen kan få abrupta ämnesavbrott 

genom att någon avbryter och inleder ett helt nytt obesläktat ämne och kan bero på att 

avbrytaren är ute efter att dominera i samtalet. Den som blivit avbruten kan aktivt försöka återfå 

ordet (ibid:200-204). I samtal så finns en strävan bland deltagarna att samtalet ska flyta på 

friktionsfritt och då kan ämnesbyten göras som gradvis glidande ämnesbyten. Samtalsämnen kan 

föda associationer till andra närbesläktade ämnen och nya samtalsämnen kan då byggas på 

(ibid:205-207). 

Institutionella samtal, dvs. samtal där alla eller vissa deltagare deltar inom ramen för sin 

professionella roll, har däremot ofta en övergripande topik som är förknippat med ärendena som 

avhandlas i samtalet. Dessa samtal är inte lika öppna för dynamiska och lokalt förhandlade 

ämnesskiften eller ämnesglidningar som privata samtal (som beskrivits ovan), och är därför mer 

strikta vad gäller ämnesorganisationen. Barn och ungdomar har dessutom inte alltid fullt utvecklat 

sin förmåga kring turtagningsregler och glidande ämnesbyte vilket skiljer dem från vuxnas sätt att 

organisera topiker (Norrby, 2014:212). 

Reflektion över metoden  

Eftersom syftet med studien var att undersöka topiker i lektionssamtal och metoden var 

samtalsanalys, så var autentiska samtal ett krav för att kunna uppnå syftet. Insamlandet av 

materialet fungerade enligt planen, ljudkvalitén blev bättre än förväntat. Dock finns självklart 

funderingar om hur autentiskt samtalet egentligen är då min närvaro och ljudinspelningen kan ha 

påverkat deltagarnas samtal. Då jag har tillbringat tid med dessa elever tidigare så kan jag kanske 

ha påverkat dem mindre med min närvaro än om jag varit helt okänd för dem. Att ha ett material 

på 300 minuter har varit bra på så sätt att jag har kunnat sålla bort det som var omöjligt att 

transkribera, som exempelvis när det varit väldigt mycket samtidigt livligt tal i gruppdiskussioner. 

En lektion som finns inspelad har inte kommit att ingå i analysmaterialet eftersom det inte 

förekom några topiker utanför lektionsämnet. Det är i och för sig intressant, varför det inte 

förekom andra samtalstopiker under 60 minuter, men det är inte föremål för denna studie. Att 

transkribera har tagit långt mycket mer tid än jag hade kunnat tänka mig, även om jag visste innan 

att det var tidskrävande. I just dessa samtal då det är ungdomar som samtalar så är 

kommunikationen snabb, överlappande och med mycket inslag av samtidigt tal vilket gjort 

transkriberingarna än mer tidskrävande.  

Till min hjälp använde jag mig av ett transkriberingsprogram där jag kunde skriva samtidigt 

som jag lyssnade och där fanns även möjlighet att pausa och gå tillbaka under korta sekvenser. I 

ett av exemplen som finns i analyskapitlet så fanns en osäkerhet på en av rösterna, vem det var, 

och genom att spela upp samtalet i en långsammare takt än vanligt kunde jag identifiera rösten. 

Som amatör inom samtalsanalys är jag medveten om att mina tolkningar av materialet är just 
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mina och att de kan tolkas annorlunda av någon annan som lyssnar på materialet och analyserar 

det. 

Etiska hänsynstaganden 

I detta delkapitel redogörs för Vetenskapsrådets etiska riktlinjer och hur dessa har beaktats i detta  

examensarbete. Ett av de krav som Vetenskapsrådet satt upp för forskare handlar om att skydda 

samhällets individer mot otillbörlig insyn och benämns som individskyddskravet. Detta krav delas 

vidare in i 4 huvudkrav som benämns informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att innan en undersökning sätter igång ska forskaren 

informera de berörda om den aktuella forskningens syfte. Informationen ska innehålla all info om 

undersökningen som kan påverka om de berörda vill delta eller inte. Vidare ska information ges 

om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst under undersökningen har rätt att avbryta 

sin medverkan. Samtyckeskravet innebär att forskaren aktivt måste inhämta uppgiftslämnarens 

samtycke och om barn är under 15 år måste vårdnadshavares samtycke inhämtas. Konfi-

dentialitetskravet innebär att personuppgifter ska förvaras så att inte obehöriga kan ta del av det 

och det ska beaktas både under och efter studien. Nyttjandekravet handlar om att insamlat data 

endast får användas för det avsedda forskningsändamålet (Codex.vr). 

Hänsyn har tagits till samtliga krav. Samtliga deltagare har informerats både muntligt och 

skriftligt vad syftet varit med studien. Alla som ingår i studien har även gett sitt skriftliga 

medgivande till att delta. Eftersom eleverna hade fyllt 15 år kunde de själva ge sitt skriftliga 

medgivande. Om videokamera hade varit instrumentet för att samla i data så hade 

vårdnadshavare tillfrågats eftersom Vetenskapsrådet rekommenderar det just vid 

videoinspelningar av barn även om de fyllt 15 år. Allt insamlat material i form av personuppgifter, 

ljudfiler, fältanteckningar och klassfoto har förvarats oåtkomligt för obehöriga men även åtskilt 

från varandra. Klassfotot förvaras exempelvis inte ihop med fingerade namn eller 

personuppgifter. Det material som ligger till grund för studien kommer endast att användas till 

detta syfte. Även s.k. Gatekeepers gav i inledningsskedet sitt medgivande så jag kunde få tillträde 

till verksamheten som skulle undersökas. I detta fall tillfrågades den tillförordnade rektorn, en 

lärarutbildare samt elevernas 2 mentorer. 
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Analys 

I detta avsnitt kommer en redovisning och analys att göras över en viss del av det empiriska 

material som spelats in och bearbetats. Av de inspelade 300 minuterna så är det mycket som inte 

har varit möjligt att ens grovstranskribera. När eleverna arbetat i smågrupper så har samtalen gått 

in i varandra. Kemilektionen kommer det inte att finnas något exempel från av den anledningen 

att det inte fanns några topiker som inte kretsade kring huvudtopiken (kemiuppgiften) i den 

inspelningen. 

Exempel på topiker som avviker från den övergripande topiken har alltså hämtats från de 

övriga lektionerna, engelska, matematik, religion och svenska. De avvikelser som illustreras nedan 

har delats in i olika teman utifrån vad avvikelserna handlar om. De teman som jag identifierat är 

’regelbrott’, ’opposition mot ämnen och innehåll’ samt ’från det ena till det andra’. 

Transkriptionerna är radnumrerade och pilar är utsatta på de radnummer som speciellt bör 

uppmärksammas av läsaren.  

 

Regelbrott 

Regelbrott-lärarinitierat 

På skolan finns en regel att eleverna inte får använda sina mobiltelefoner under lekrionstid. Då 

regeln inte alltid följs av eleverna så kommer läraren att påtala detta. 

 

Exempel 1  

Den aktuella sekvensen utspelar sig under en engelskalektion. Eleverna sitter parvis/i smågrupper 

och arbetar med att förklara ord för varandra utan att säga vilket ord det är, och som den andra 

personen då ska lista ut vad det är för ord. I den pågående huvudtopiken så gör läraren ett 

topiksskifte som handlar om mobiltelefoner. 

1 Pelle i argue that (xxx) 

2 Kalle jag hävdar att SKRATTAR 

3 Lär1  → ehh: +hörrni+ nu vill jag att ni plockar ner        

4  era telefoner (.) tack jag ser att- 

5 Någon budibudibudi 

6 Erik de som har sina telefoner nere tar upp dem 

7 Någon ja 

8 Lär1 ja lägg telefonen ifrån dig tack 

9 Kalle vi gör ju inte ens någonting vi är ju klara 

10 Lär1  → okey lets go over to the [discussionpart] 

11 Flera                          [BULLER/SÅNG   ]  

12 Lär1  → ehh:Jonas  will you please read what you are going 

13  [to do now] 
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14 Några [MUMMEL   ] 

15 Nina lalalala(eleven sjunger) 

16 Lär1  → +Jonas+  

17 Jonas →  Excercise thirty a roll play one [(xxx) ]- 

18 Några                                  [BULLER] 

                              

Läraren bryter av eleverna i deras diskussioner på rad 3 och byter helt topik vilket i detta fall kan 

tolkas som en ämnesdigression eftersom det är något konkret i den aktuella kontexten som 

påverkar topikbytet. I detta fall är det elevernas telefoner som finns i omgivningen. Värt att 

notera är också att läraren säger detta på svenska. På rad 10 kan vi se att läraren aktivt försöker 

återgå till huvudtopiken genom att säga okey och fortsätter på engelska vilket fungerar som en 

markör att digressionen är avslutad och ett aktivt försök görs att återgå till huvudtopiken 

engelskadiskussioner, vilket också pekar mot att det rör sig om ämnesdigression. På rad 12 gör 

läraren ytterligare ett försök att återetablera huvudtopiken genom att nominera topiken åt en 

elev, vilket görs på både rad 12 och 16. På rad 17 kan vi se att huvudtopiken är återetablerad 

genom att eleven fortsätter turen och analysen blir då att det rörde sig om en ämnesdigression.  

Regelbrott-elevinitierat 

På skolan finns en regel att de eleverna inte får ha skor på sig, men inneskor är ok. Samtliga lärare 

på skolan har inneskor på sig. Vid det aktuella tillfället när frågan ställs från eleven så har två 

elever skor på sig och jag som ”observatör”, samt läraren har ett par färgglada skor på sig. 

Exempel 2  

Den aktuella sekvensen utspelar sig under en svenskalektion. Lär2 ska hålla en liten 

miniföreläsning för att berätta om realismen efter att eleverna själva fått brainstorma i 

smågrupper vad de tror realismen innebar. 

45 Lär2 Rea[- 

46     [BULLER 

47 Lär2 >>lismen]+varade+ från cirka [<artonhundratretti>] 

48                               [   BULLER,SKRATT   ] 

49 Erik  → jag har en fråga (.) varför får dom sitta me skor 

50 Lär2  → [ja::: du] (4.0) de undrar ja också 

51 Alla  → [ SKRATT ] 

52 Nina  → *äntligen* sa nån de (.) som alla undrar 

53  alla lärare ba de här e mina inneskor 

54 Flera SKRATT,BULLER 

55 Teo   → nu hoppa du lite från ämnet Erik 

56 Flera SKRATT 

57 Lär2  →  ja de e lugnt (.)jag har hela dan på mig 

58 Eskil → men det har inte vi 

 

På rad 49 kan vi se ett ganska plötsligt topikbyte som inte alls har med pågående topik att göra. 

Den är ett exempel på en preannonsering då den inleds med ’jag har en fråga’.  Avbrottet ser ut 

att vara en form av ämnesdigression i konkret form eftersom den uppstår p g a något som Erik 

ser i sin omgivning. Topikutflykten ser på rad 50 ut att accepteras av läraren då turen kan ses som 

en form av uppbackning. Att alla i klassen skrattar kan också ses som att topikbytet accepteras, då 

det är en typ av uppbackning. På rad 52 kan vi också se att topikutflykten också accepteras av 

Nina som fortsätter på den nya topiken. På rad 55 kan vi dock se att ett sådant topikbyte inte 
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bara passerar, utan uppmärksammas av Teo genom att lite retsamt påtala att Erik frångått 

huvudtopiken. På rad 57 kan vi se att läraren gör en respons på den retsamma kommentaren från 

Teo vilket kan ses som att Lär2 hanterar digressionen men på ett ironiskt sätt ändå visar att denne 

vill återgå till huvudtopiken. Rad 58 kan tolkas som en respons på Lär2:s retsamma kommentar 

och accepterar att återgå till huvudtopiken, det blir som ett sätt att avsluta topiken. Samtalet gick 

sedan över till miniföreläsningen och analysen blir då att det rörde sig om en ämnesdigression. 

 

Opposition mot ämnen och innehåll  

I nedanstående exempel så kommer vi få se hur huvudtopiken glider över till flera andra topiker 

och hur det genomförs av både läraren och eleverna. 

 
Exempel 3 

Samtalet utspelar sig under en lektion i religion där läraren har startat upp lektionen med att 

berätta att det kommer att bli religion på det nationella provet i so om två veckor.  

1 Teo men hur e so provet då är det bara ett prov eller 

2  har vi fyra prov som alla andra 

3 Lär4  → m:: [bra fråga] so e två prov (.) 

4 Några     [ SKRATT  ]     

5 Lär4 [ månda tisda  ] 

6 Några [  BULLER      ] 

7 Hugo va när då (.) om två veckor 

8 Lär4  → °Erik o Kalle° 

9 Erik ja jag lyssnar 

10 Lär4  → det var ju ni som inte hade något att säga på den  

11  här lektionen eller hur var det 

12 Kalle ja men du sa att vi var tvungna å prata (.) så då 

13  började vi prata 

14 Erik ja precis så 

15 Lär4 ja men ni kan prata med mej i stället (.)  

16         →  [eh- 

17 Erik [men de sa du inte 

18 Kalle nä de sa (xx) 

19 Lär4  → >>ehh: månda tisda elfte tolfte maj så har vi  

20  nationella o bägge proven är hundratjugo minuter 

21  långa [så- 

22 Nina       [oh my good:: 

23 Lär4 >>båda proven är två timmar o vad jag kan se 

24  från lärarinstruktionen så är det ingen skillnad 

25  på proven utan de kommer handla om ungefär samma 

26  saker (.) asså de kommer mäta samma förmågor vid 

27  bägge proven 

28 Pelle → asså so är så bullshit jämfört med alla 

29  [andra ämnen 

30 Lär4  → [jaha tack för den 

31 Alla  → SKRATT 

32 Pelle → >>då är det såhär svenska då ska man bara kunna 

33  läsa o engelska då e de ju liksom inge man kan 
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34  träna på riktigt men so e ju bara[faktaämne- 

35 Lär4                                  [nej utan de e ju- 

36 Pelle >>de e ju bara den som har suttit flest timmar 

37  dagen innan som- 

38 Lär4 >>nej: nej: men de e ju inte så Pelle de e ju sån 

39  tur att de [inte är så 

40 Nina            [de e det ju inte alls ju de e ju 

41  allmänbildning  

42 Kalle men det är ju det som är tyvärr att de inte är så 

43 Lär4  → det är ju väldigt mycket förmågor som kommer att 

44  [prövas-   

45  [BULLER 

46 Kalle → +Pelle Pelle+ de handlar ju om den som kan skriva 

47  mest mycket skitsnack liksom på provet mest 

48 Lär4 aa: Kalle- 

49  Jonas → [det är väl det som kallas utförliga svar 

50 Lär4 [är det så ni tycker att ni brukar få poäng i 

51  religion eller poäng brukar ni inte få men betyg 

52 Kalle ja men det är ju ungefär så asså den som babblat 

53  på om en massa randoom får bättre betyg 

54 Lär4 mm:: det kanske är så Kalles betygskriterier 

55  brukar se ut 

56 Kalle ja men det är ju så det är ju så det är inget skämt  

57  det är ju så 

58 Lär4  → vi kan ju gå igenom då (.) vi kan ju titta lite på  

59  betygskriterierna 

60 Kalle men vi vet ju Lär4 det är så här °goda och så här 

61  (xxx) °  

62 Pelle det är exakt samma på alla förutom att man har goda  

63  eller relativt goda och väldigt relativt goda 

 

I denna samtalssekvens händer ganska mycket. På rad 3 kan vi se att läraren har börjat på den 

övergripande topiken för lektionen att berätta om nationella provet i religion. På rad 8 sker en 

tillsägelse av Pelle och Kalle som kan ses som en ämnesdigression av Lär4 som på rad 10 också 

visar på att topikutflykten beror på ett ’här och nu’, den är orsakad av en störande 

situationsbetingelse och som leder till diskussion. På rad 16 kan vi se att Lär4 försöker 

återetablera den tidigare topiken efter ämnesdigressionen, och ytterligare en gång på rad 19. På 

rad 28 kan vi se ett topikbyte av typen preannonsering, där Pelle nominerar en topik som inte är 

respons på tidigare tur. Preannonseringens syfte kan vara att få andra deltagare att haka på eller 

att själv få en förlängd tur. Rad 30 och 31 kan ses som uppbackningar till det just sagda och Pelle 

kan fortsätta vilket han gör på rad 32. Topiken har alltså gått från att handla om nationella 

provens innehåll till so ämnets ”värde”. Preannonseringen på rad 28 leder vidare till en diskussion 

mellan flera deltagare, där Lär4, Pelle, Nina och Kalle är inblandade på rad 28-42. På rad 43 kan 

vi se att Lär4 gör ytterligare ett topikbyte som skulle kunna tolkas som ett gradvis ämnesbyte 

eftersom det bygger vidare på tidigare yttranden och kan ha gett associationer till betygsättning av 

nationella proven och inte om ”värdet” med so ämnet. På rad 49 kan vi se att Jonas inskott också 

handlar om betyg och har hakat på både Lär4 och Kalles replik på rad 46. På rad 58 tar Lär4 

tydligt upp att topiken handlar om betygen. Diskussionen om betygsättningen av nationella 

fortsatte en stund tills en elev kom in och lektionen återgick till huvudtopiken – förberedelse 

inför nationella i religion. 
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I den aktuella sekvensen uppstår ett topikskifte av en elev då innehållet i läromedelsboken 

ifrågasätts. 

Exempel 4  

Samtalssekvensen utspelar sig under en engelskalektion där eleverna sitter i smågrupper och ska 

diskutera ett kapitel i läromedelsboken som handlar om dödshjälp. 

17 Lär1  → please read your roles and start talking okey 

18 Flera (xxx) 

19 Erik i feel that in my opinion i personally think that  

20  im sorry that I can´t belive (xxx) 

21 Kalle → asså va de e ingen som varför har man så jävla 

22  otroliga grejer liksom varför i helvete skulle 

24  vi [prata om 

25 Olle  →    [käften +håll käften+ 

26 Några (xxx) 

27 Lär1  → +hörrni+ nu räcker det 

28 Kalle → kan man inte välja lite troligare grejer som ba 

29  börja prata om sånt som står i tidningen äh va fan 

30 Pelle → åh nej inte tidningen (xx) som typ våra föräldrar 

31  gör 

32 Några (xxx) 

33 Kalle → ja men de e ju så tråkigt så jag får panik 

På rad 17 kan vi se att läraren har initierat den övergripande topiken. På rad 21 kan vi se en 

ämnesdigression av Kalle som verkar ha framkallats av det pågående ämnet. Den tillfälliga 

utflykten mottages inte helt väl vilket kan ses på rad 25 där Olle ber Kalle hålla käften. På rad 27 

ser vi att lär1 gör ett inskott i samtalet som inte är en uppbackande form och skulle kunna vara 

ett försök att hejda Kalles nya topik men även en reaktion på Olles tur. På rad 28 kan vi se att 

Kalle gör ett nytt försök att etablera topiken från rad 21 där Pelle på rad 30 sedan gör ytterligare 

en ämnesdigression i abstrakt form eftersom han skapar ett samband med Kalles tidningsförslag 

på rad 28. Ämnesdigressionen dog ut helt efter Kalles tur på rad 33, det blev tyst och eleverna 

återgick till huvudtopiken att diskutera dödshjälp, vilket då kan tolkas som att det endast 

handlade om en digression och inte ett försök till gradvis ämnesbyte. 

Från det ena till det andra 

Abrupt topikskifte - elevinitierat 
I den aktuella sekvensen nedan går samtalets huvudtopik om prat om naturalism direkt över till 

en topik om vad som är korrekt att säga i svenska. 

Exempel 5  

Sekvensen uppstår under en lektion i svenska när de skulle brainstorma i smågrupper om 

naturalism och realism. 

20 Nina  → vi sa typ det mesta fast naturalism 

21 Lotta → (xxx) 

22 Nina  → <det heter> visst heter de smidigare än du (.)inte  

23  smidigare än dej 

24 Pelle → ^ehhh^(.)jag är smidigare än du(.)jag är smidigare   
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25    än dej 

26 Lär2  → jag är smidigare än vad du är 

27 Pelle [[ja 

28 Nina [[ja exakt smidigare än du 

29 Pelle ja: men man kan inte säja smidigare än du de e  

30  ingen riktig [mening] 

31 Nina              [jo:::] 

32 Lär2 °underförstått° 

33 Pelle kan man ju inte 

34 Nina jo::: 

35 Sam   → kan kan man väl 

36 Lär2 (om de e typ tredje gången) 

37 Pelle jag e smidigare än vad du e 

38 Nina jag e smidigare än vad du e men man kan säja jag e  

39  smidigare än du 

40 Pelle ejentlien smidigare än du men då kan man ju säja   

41   smidigare än dej 

42 Nina näe 

43 Pelle de e inte samma ändå liksom men 

44 Flera → BULLER 

 

På rad 20 och 21(svårighet att transkribera rad 21, vad som sades, men det gick inte att identifiera 

något ord som skulle ha en relation till turen på rad 22) kan vi se att turerna handlar om 

huvudtopiken som var att diskutera naturalism och realism. På rad 22 kan vi se att Nina gör ett 

ämnesavbrott och för in ett nytt ämne som inte har något samband med den tidigare topiken. Att 

Nina gör ämnesavbrottet skulle kunna bero på att den tidigare topiken har nått ett slut, att det 

inte fanns något mer att spinna vidare på. Nina gör också en tydlig preannonsering genom att 

säga ’visst heter det’. Det skulle också kunna tolkas som att Nina på rad 22 använder sig av en 

ämnesframkallare, eftersom hennes tur är i form av en fråga. På rad 24 och 26 kan vi se att 

ämnesbytet eller ämnesframkallaren accepteras av både Pelle och Lär2 som hakar på i samtalet 

och som utvecklas till en diskussion. På rad 35 kan vi också se att topiken sprider sig vidare då 

Sam gör ett inskott i samtalet. Topiken spred sig sedan vidare i klassrummet vilket markerats på 

rad 44, flera började prata om vad som var korrekt. P g a mycket samtidigt tal blev det omöjligt 

att ens grovtranskribera de nya som sedan kom in i samtalet. Men det engagerade flertalet i 

klassrummet och samtalstopiken pågick tills läraren påkallade uppmärksamheten för att knyta 

ihop realismen och naturalismen. 

Abrupt topikskifte – lärarinitierat 

I den aktuella sekvensen nedan går samtalets huvudtopik om prat om nationella provet i 

matematik direkt över till en topik om en idrottsrelaterad elevuppgift. 

Exempel 6  

Denna samtalssekvens utspelar sig under en lektion i matematik.  
 

1 Lär3  → på månda är ju då som sagt sista lektionen innan  

2  nationella proven 

3 Nina ja:rå 

4 Lär3 -> o de provet som är på onsdag det är då två olika  



 

 29 

5  delar där den ena delen är utan miniräknare o det 

6  är ju inte så att det provet kommer va såhär långt 

7  som de jag hade kopierat upp för det är ju faktiskt 

8  nittionio frågor eller nåt sånt nittioen frågor  

9  utan de här är ju en hopblandning av lite olika   

10       → grejer som har kommit (.)ehh: då hoppar vi till  

11  nåt annat (.) då hoppar vi till idrottsuppgiften 

12 Nina  → *nu tar vi nåt annat* 

13 Flera  +nej: nej:+ 

14  Teo o shit nej 

15 Pelle just ja jag är ju så lat så jag glömde göra dem 

 

Vi kan se att Lär3 inleder huvudtopiken på rad 1 för att knyta ihop säcken av det de arbetat med 

under lektionen. På rad 10 kan vi se att Lär3 för in en ny topik i form av en ämnesväxlare, och vi 

kan se att Lär3 använder sig av en språklig markör som ’då hoppar vi till nåt annat’ för att visa att 

det inte finns någon förankring i det tidigare samtalet. Att använda en ämnesväxlare med en tydlig 

språklig markör kan vara ett sätt att det inte ska uppfattas som ett avbrottsförsök, men också för 

att visa att den tidigare topiken är uttömd. På rad 12 kan vi se att detta topikskifte inte passerar 

obemärkt då Nina skrattandes påpekar det. 

Slutsats 

I de illustrerade exemplen så kan vi se att topiker som inte har en koppling till lektionens 

ämnesinnehåll förekommer. Det har också gått att se att icke ämnesrelaterade topiker initieras av 

både lärare och elever. Att topiker uppstår som inte är relaterade till lektionens ämnesinnehåll 

verkar uppstå av olika anledningar i olika situationer. Deltagarna i samtalen orienterar sig mot och 

åberopar verksamhetsanknutna normer och regler som referenspunkt för topikorganiserade 

handlingar. Det har gått att se i exemplen att topikskiften inte passerar obemärkt, de som initierar 

topikskiften hålls ansvariga för det av andra samtalsdeltagare. Topikskiften har i exemplen införts 

genom ämnesframkallare, preannonseringar, ämnesväxlare, ämnesdigressioner i konkreta och 

abstrakta former. Den kommunikativa verksamhetens både synliga och osynliga normer och 

regler är påtagliga i exemplen. I påföljande avsnitt kommer tolkningen av analysen att diskuteras i 

ett vidare perspektiv. 
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Diskussion 

Under detta avsnitt kommer analysen att diskuteras i relation till den tidigare forskning som tagits 

upp i uppsatsen och även i relation till de teoretiska utgångspunkter som jag utgått ifrån.  

Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 

Slotte-Lüttge (2005), Bellander (2010), Liljestrand (2002) och Engblom (2004) har samtliga 

använt sig av CA som analysmetod i sina avhandlingar vilket även denna studie har gjort. Att 

använda sig av CA är en metod för att kunna inta ett deltagarperspektiv och därmed förstå vad 

som sker i ett samtals inre kontext. 

Analysen i denna studie har i likhet med Slotte-Lüttge (2005:20-22) utgått från ett 

deltagarperspektiv gällande klassrumsdiskursen. I analysen så blir det påtagligt att eleverna och 

lärarna ingår i en kommunikativ verksamhet, eller praktikgemenskap (Bellander, 2010:38), dvs. 

skolan, där det finns deltaganderoller, praktiker och förhållningssätt som de orienterar sig mot i 

interaktionen med varandra. Samtalen utspelar sig på en specifik plats, tidpunkt, med 

återkommande aktörer, och det finns en överordnad uppgift vilket gör att eleverna och lärarna 

vet hur de förväntas samtala och interagera i den sociokulturella kontexten de ingår i. Liljestrand 

(2002:42) använder sig av begreppet inramning för att beskriva ungefär samma sak, dvs. att 

gemensam förståelse skapas utifrån en social organisering av gemensamma erfarenheter. 

Deltagarna har med sig tidigare erfarenheter som gör att de vet hur de ska orientera sig mot 

normer och regler (Linell, 2011:13). En lektion kan ju ha ett övergripande kommunikativt projekt 

(exempelvis realismen eller naturalismen i den svenskalektion som analyserats) men eftersom 

kommunikativa projekt är dynamiska så kan de sedan mynna ut i andra topiker (Linell, 2011:98-

100), som att diskutera grammatisk korrekthet i svenska, som vi sett i analysexemplen. 

 När eleverna eller lärarna frångår det som jag valt att kalla för huvudtopik, som Engblom 

(2004:45) i stället kallar för supertopik, så syns det genom deltagarnas kommunikativa handlingar 

att de är medvetna om att de gör en utflykt från huvudtopiken. De använder sig exempelvis av 

preannonseringar som ’jag har en fråga’ för att markera sin ’utflykt’ från huvudtopiken. Att någon 

gör en ’utflykt’ är också något som andra deltagare i samtalsdiskursen påpekar, ibland i form av 

retsamma kommentarer som ’nu hoppa du lite från ämnet’ vilket också vittnar om att samtalen 

ingår i en institutionell verksamhet, där det finns en övergripande topik som ska avhandlas, och 

som alla känner till. 

 Skolan är en institutionell verksamhet, där topikorganisationen är mer strikt och inte lika 

öppen för utsvävningar som exempelvis ett samtal med kompisarna på fritiden, vilket eleverna 

och lärarna orienterar sig mot, vilket märks då de t.ex. håller någon ansvarig för att inte hålla sig 

till ämnet. Dock är det viktigt att komma ihåg att lektionsupplägget på en lektion kan se olika ut, 
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vilket också gör att det kan finnas mer eller mindre utrymme för att sväva ut i andra topiker. I 

likhet med Engbloms resultat (2004:45) så håller sig eleverna och lärarna ganska väl till 

huvudtopiken (lektionsämnet) och de använder sig aktivt av olika resurser för att återkomma till 

huvudtopiken. 

 Resultaten av studien kan nyansera de forskningsresultat som Samuelsson (2014) rapporterar 

(bland annat en enkätstudie av Granström och Einarsson från 1998) där otillåtet prat konstateras 

vara det elevbeteende som besvärar lärare mest. Analysen i denna studie har visat på att det så 

kallade otillåtna pratet kan etableras både av lärare och elever, och det genomförs och överges i 

ett interaktionellt arbete mellan lärare och elever. Det otillåtna pratet besvärar lärarna mest(ibid) 

men samtidigt har vi i denna studie kunnat se att lärarna själva kan vara med i processen som 

resulterar i det otillåtna pratet, lärarna kan alltså vara medkonstruktörer till det. Genom att 

analysera autentiska samtal så kan vi få en annan bild av elevers otillåtna prat till skillnad mot vad 

en enkätsstudie kan bidra med. 

 För att kunna göra en samtalsanalys med CA metod så är autentisk interaktion via ljud eller 

film ett krav för att studera social interaktion (Norrby, 2014:35) vilket gjorts i denna studie. 

Slotte-Lüttge ( 2005:76-85) har i motsats till denna studie även haft med transkribering över 

kroppsliga resurser då hon videofilmat eleverna och läraren. Hade den möjligheten funnits för 

denna studie så skulle en vidare tolkning antagligen ha kunnat göras över en del samtal, då 

mobiltelefoner varit ett ganska stående inslag under lektionerna. Vissa topikskiften i de 

analyserade samtalen har ibland upplevts som ganska så plötsliga och en större förståelse för hur 

topiken uppstod hade kanske då uppnåtts. I likhet med Liljestrand (2002:58) så har jag utgått från 

en förenklad form av CA i analysen där fokus ligger på pauser, betoningar, turfördelning och 

samtidigt tal då jag ansåg det vara tillräckligt för att kunna besvara syfte och frågeställningar. 

I Slotte-Lüttges resultat framkommer att eleverna är medkonstruktörer till en enspråkig 

diskurs (2005:186) och är med och upprätthåller och positionerar sig själva i 

enspråkighetsdiskursen. I tolkningen av min analys framkommer att både lärare och elever är 

medskapare till topikskiften. De utför också ett gemensamt arbete i interaktionen med att 

upprätthålla normer och regler som finns för den kommunikativa verksamheten.  

 

 

I analysen har vi sett att topiker är dynamiska, de växer fram genom deltagarnas gemensamma 

arbete, och de avslutas också gemensamt. Topiker kan vara lokalt förankrade eller mer abstrakta, 

de lokala har ofta en förankring till samtalets konkreta omgivning (Palmér, 2008:47-49), vilket vi 

sett ganska tydliga exempel på i analysen av topikutflykter rörande skor och mobiltelefoner. 

Palmér beskriver också att topikskiften kan ske tydligt men också glida över till något annat 

(ibid.). Topikerna i lektionssamtalen har i vissa fall varit tydligt gränsmarkerade i form av ’då 

hoppar vi till nåt annat’ men också glidit mellan innehåll såsom nationella prov vidare till ’värdet 

med religion’ och vidare till betygsättning av nationella prov och tillbaka till nationella prov. 
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 Wedin (2011:210) menade att positiva effekter finns med IRE metoden vid språkinlärning om 

läraren uppmuntrar elevers ställningstaganden, egna tankar och kopplar till egna erfarenheter. 

Denna uppsats har inte handlat något om IRE men det som Wedin (2011) får mig att reflektera 

över i min analys är det exempel vi kunde se när en elev uttrycker sitt motstånd mot att de ska 

diskutera för och nackdelar med aktiv dödshjälp enligt läromedelsboken i engelska. Att eleven gör 

ett topikskifte markeras med en svordom av en annan elev. Med risk att befinna mig utanför 

CA:s strikta deltagarperspektiv, så tolkar jag ändå den topikutflykten som ett uttryck för att det 

ämnet inte har någon som helst förankring i en 15 årings erfarenheter och livsvärld.   
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Konklusion 

I denna uppsats har vi fått insyn i hur klassrumssamtal kan se ut. Lektionssamtalen är inte statiska 

utan dynamiska och i en ständig process i interaktion mellan deltagarna. För mig som blivande 

lärare har det gett mig nya insikter om elever och lärares samtal. Det som jag tidigare ibland 

tänkte gällande elevers ständiga ’jidder’ på lektioner har nu fått en ny dimension. Icke 

ämnesrelaterade topiker uppstår men har i denna studie visat sig oftast ha en tydlig förankring till 

den kontext de befinner sig i. Att bemöta i stället för att avfärda topiker som inte är 

ämnesrelaterade kommer förhoppningsvis finnas med i min lärarroll då samtalsanalys enligt CA 

gett mig nya insikter i vad som faktiskt sker i kommunikativa handlingar.  

Om 64 % av lärarna i Samuelssons (2014) artikel anser att elevers otillåtna prat är det mest 

störande elevbeteendet så tror jag att mer forskning behövs om lektionssamtal. I det empiriska 

material som legat till grund för analysen så finns det väldigt mycket ljud som inte varit föremål 

för syftet och frågeställningarna. Däremot så har det inte undgått mig under analysen av 

ljudmaterialet att det är väldigt mycket ljud på lektionerna. Ljud som exempelvis att elever sitter 

och sjunger högt, svordomar som skriks rätt ut, trummande på bänkar, ångestuttryck och mycket 

mer. Jag anser att mer forskning behövs både gällande samtalstopiker under lektioner men även 

gällande det som i min transkriptionsanalys flertalet gånger endast benämns som buller. Som 

tidigare nämndes under ’Reflektioner över metoden’, så finns inget transkriberat material med 

från kemilektionen. Det fanns inga icke-ämnesrelaterade topiker att analysera men ytterligare en 

reflektion från den lektionen är att det som jag benämner som buller knappt heller förekom 

under den lektionen. Den präglades av praktiskt arbete med pardiskussioner om vad det var som 

egentligen hände i de utförda laborationerna. Vad kan det säga oss? Vet inte, men 

förhoppningsvis kan framtida studier lära oss mer hur otillåtna vokala handlingar i form av rop 

och annat kan minskas för att skapa studiero och en något tystare arbetsmiljö för både lärare och 

elever.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Transkriptionsnyckel, (Norrby, 2014:110-111) 

(.)  paus under 0,5 sek 

(0.6)  paus mätt med tiondels sekund 

vansinnigt  emfatiskt tryck 

va:nsinnigt  förlängning av föregående ljud 

va:::nsinnigt  ytterligare förlängning  

fan-  avbrutet ord 

[ ]  överlappande tal 

[[  samtidigt inledda yttranden 

=  latching, yttranden som är sammanbundna utan paus 

°vansinne°  sägs med svag röst 

+vansinne+  sägs med högre röst än normalt 

BULLER  metakommentarer har versaler 

SKRATT  alla skrattar 

SKRATTAR  talaren skrattar 

*vansinne*  sägs med skrattande röst 

.ord .hja  inandning föregår ord 

^hmm^  sägs med legatouttal  (glidande uttal) 

hh.hh utandning respektive inandning 

(vansinne)  parantes anger osäker transkription 

(x) (xx) (xxx)  omöjligt att höra – (x)motsvarar ett ord, (xx) två ord och (xxx) tre eller flera ord 

<de e vansinne>   långsammare takt än vanligt 

>de e vansinne< snabbare takt än vanligt 

>>  repliken fortsätter på ny rad (används vid sekvenser av samtidigt tal) 

→  fortsättningston, ”det kommer mer” 

↑  stigande ton 

? frågeintonation (markering  av hel sats) 

↓  tydligt fallande ton  
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Bilaga 2 

Till elev på XXXX 

 

Medgivande till deltagande i en studie 
 

Studien, som kommer att handla om kommunikationen i klassrummet, kommer att utföras 

inom ramen för ett examensarbete. Studien utförs av Helena Skog som går sista terminen på 

lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala 

universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till medverkan i ovan nämnda studie.  

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att 

observeras i min skolmiljö, och att ljudupptagning och anteckningar av kommunikationen i 

klassrummet kommer att analyseras. Jag har förstått vad studien innebär och jag vill delta i 

studien. 

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas av mig. Jag vet att jag kan begära att forskning inte 

utförs på insamlade data där jag deltar, även efter att datainsamlingen har genomförts.  

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

 

 

Elevens namn: ……………………………………………. Födelsedatum: ………………… 

 

 

 

Adress: …………………………………………………………………………….. 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

 

....................................................................... 

Elevens underskrift  
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Till elev på XXXX 

 

Information om en studie av kommunikation i klassrummet 
 

Hej! 
 

Jag heter Helena Skog och är lärarstudent vid Uppsala universitet. Jag går nu sista terminen 

på lärarprogrammet och har påbörjat ett examensarbete vid Institutionen för pedagogik, 

didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. Jag har nyligen avslutat min sista 

praktikperiod som jag hade på XXX och jag hade då förmånen att få träffa flera elever i 

årskurs 9. Praktikperioden på XXX var en lärorik, intressant och rolig period i min utbildning 

och jag har nu förhoppningen om att få återvända till XXX för att genomföra mitt sista 

examensarbete efter 5 års studier. 

 

I mitt examensarbete är jag intresserad av att undersöka kommunikationen bland elever och 

lärare i klassrummet under lektionstid. 

 

Deltagandet i studien innebär att jag kommer att följa dig och dina klasskamrater under 4-5 

lektioner i skolan, under 1-2 dagar. Tanken är att jag ska vara ”osynlig” i klassrummet, och 

jag kommer inte att ställa några frågor till dig. Jag kommer att samla in data med hjälp av 

ljudinspelning samt föra anteckningar parallellt med ljudupptagningen men utan att medverka 

på annat sätt, och utan att påverka dina vanliga aktiviteter. Observera att det endast är 

ljudupptagning som ska göras, inte filminspelning. 

 

Datainsamlingen kommer att ske under april månad. Insamlade data kommer att analyseras 

under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen 

obehörig kan ta del av den, samt förvaras avskilt från personuppgifter. I redovisningen av 

studien (uppsatsen) kommer alla personuppgifter, vilken skola och kommun det rör sig om 

vara borttagna och ersättas med fiktiva namn. Materialet kommer inte att användas för annat 

än forskning och presentationer av studiens resultat.  

 

Är du positiv till att delta i denna studie? Om du är positiv till att delta undertecknas den 

medföljande blanketten om medgivande och läggs i bifogat kuvert och lämnas till din mentor. 

Om du har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta mig eller min 

handledare (se nedan för kontaktuppgifter). Jag kommer även att ta in medgivanden från 

berörd personal på skolan såsom rektor och lärare. Efter att jag har mottagit alla medgivanden 

kommer vi att bestämma dagar för datainsamling. 

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Studiens handledare: Niklas Norén, Fil Dr, Forskare och universitetslektor 
tel. 018 471 2490, e-post: niklas.noren@edu.uu.se 

 

Uppsala 16 april 2015 

 

Helena Skog, e-post: Helena.Skog.2020@student.uu.se 
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Bilaga 3 

 

 Till lärare/rektor på XXX 

 

Medgivande till deltagande i en studie 
 

Studien, som kommer att handla om kommunikationen i klassrummet, kommer att utföras 

inom ramen för ett examensarbete. Studien utförs av Helena Skog som går sista terminen på 

lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala 

universitet. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till medverkan i ovan nämnda studie.  

 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att 

observeras i min yrkesmiljö, och att ljudupptagning och anteckningar av kommunikationen i 

klassrummet kommer att analyseras. Jag har förstått vad studien innebär och jag vill delta i 

studien. 

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är 

frivillig och när som helst kan avbrytas av mig. Jag vet att jag kan begära att forskning inte 

utförs på insamlade data där jag deltar, även efter att datainsamlingen har genomförts.  

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

 

 

Lärare/rektors namn: ……………………………………… Födelsedatum: ………………… 

 

 

Adress: …………………………………………………………………………….. 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

 

....................................................................... 

Lärare/rektors underskrift 
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Till lärare/rektor på XXX 

 

Information om en studie av kommunikation i klassrummet 
 

Hej! 
 

Jag heter Helena Skog och är lärarstudent vid Uppsala universitet. Jag går nu sista 

terminen på lärarprogrammet och har påbörjat ett examensarbete vid Institutionen för 

pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. Jag har nyligen 

avslutat min sista praktikperiod som jag hade på XXX och jag hade då förmånen att få 

träffa flera elever i årskurs 9. Praktikperioden på XXX var en lärorik, intressant och rolig 

period i min utbildning och jag har nu förhoppningen om att få återvända till XXX för att 

genomföra mitt sista examensarbete efter 5 års studier. 

 

I mitt examensarbete är jag intresserad av att undersöka kommunikationen bland elever 

och lärare i klassrummet under lektionstid. 

 

Deltagandet i studien innebär att jag kommer att följa dig och dina elever under 4-5 

lektioner i skolan, under 1-2 dagar. Tanken är att jag ska vara ”osynlig” i klassrummet, 

och jag kommer inte att ställa några frågor till dig. Jag kommer att samla in data med 

hjälp av ljudinspelning samt föra anteckningar parallellt med ljudupptagningen men utan 

att medverka på annat sätt, och utan att påverka dina vanliga aktiviteter. Observera att det 

endast är ljudupptagning som ska göras, inte filminspelning. 

 

Datainsamlingen kommer att ske under april månad. Insamlade data kommer att 

analyseras under innevarande termin. Data kommer att hanteras och förvaras på sådant 

sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt förvaras avskilt från personuppgifter. I 

redovisningen av studien (uppsatsen) kommer alla personuppgifter, vilken skola och 

kommun det rör sig om vara borttagna och ersättas med fiktiva namn. Materialet kommer 

inte att användas för annat än forskning och presentationer av studiens resultat.  

 

Är du positiv till att delta i denna studie? Om du är positiv till att delta undertecknas den 

medföljande blanketten om medgivande och läggs i bifogat kuvert och lämnas till Helena 

Skog. Om du har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta mig eller 

min handledare (se nedan för kontaktuppgifter). Jag kommer även att ta in medgivanden 

från de tillfrågade eleverna. Efter att jag har mottagit alla medgivanden kommer vi att 

bestämma dagar för datainsamling. 

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

 

Studiens handledare: Niklas Norén, Fil Dr, Forskare och universitetslektor 
tel. 018 471 2490, e-post: niklas.noren@edu.uu.se 
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