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Abstract 

Syftet med min studie är att undersöka samtalsstrukturer mellan fyra elever med 

svenska som andraspråk. Studien utgår ifrån Conversation Analysis, CA, och fokuserar 

på vilka former eleverna använder sig inom uppbackningar och hur de använder dessa 

för att upprätthålla samtalet.  

     Deltagarna består av två elever i årskurs 8 och två elever i årskurs 9. Samtalet de fick 

genomföra var att diskutera 10 frågor utifrån ett filmklipp. Samtalen var 7 minuter 

respektive 11 minuter långa som transkriberades och analyserades. 

     Resultatet för denna studie är att eleverna använder sig av uppbackningar för att 

signalera att ämnet anses avslutat och ett nytt ämne bör introduceras. Slutsatsen för 

denna studie är att valet av uppbackningar och deras placeringar beror på faktorn om 

talaren förväntas fortsätta tala, avsluta sin samtalstur eller om det förväntas ett 

ämnesbyte.  
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Transkriptionsnyckel 

Hämtat från Norrbys ”Samtalsanalys” (Norrby 2014). 

Mellan varje yttrande är en kort paus och då kommer nästa yttrande på ny rad. 

Vid längre pauser anges (p). 

 

(p)     En längre paus utan tidsmått 

fa-     Avbrutet ord 

[ ]     Överlappande tal 

[[ ]]      Samtidigt inledda yttranden 

((skrattar))    Talaren skrattar 

(x) (xx) (xxx) Omöjligt att höra, (x) motsvarar ett ord, (xx) motsvarar två 

ord och (xxx) motsvarar tre ord eller fler. 

a     Långt ljud 

a:     Kort ljud 

((text)) När något händer eller låter som har betydelse för 

samtalets gång, t.ex. ((knäpper med fingrarna)) 

+ ord + Emfas, något sägs med eftertryck och med högre röst än 

normalt 
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1 Inledning 
 

Att samtala är för de flesta människor lika självklart som att äta och sova. Skulle 

möjligheten att samtala försvinna, skulle ett tomrum uppstå. Forskare menar att det är i 

samtal människor blir till som sociala varelser (Norrby, 2014). Samtal är dialogiskt 

uppbyggt vilket innebär att det behövs interaktion med andra för att ett samtal ska ske 

(Norrby, 2014).  

     Denna studie är genomförd på 4 elever som har svenska som sitt andraspråk och den 

handlar om uppbackningar hos dessa elever, vilka former av uppbackning de använder 

sig av och hur uppbackningarna leder till att upprätthålla samtalet. Uppbackningar är 

små ord som lyssnaren använder under samtalet för att signalera ett aktivt lyssnarskap. 

Uppbackningar kan yttras genom små ord som signalerar ”var snäll och fortsätt tala”, 

vilket kallas för ”fortsättningssignal” och kan bestå av ord som till exempel hm, mm, ja, 

nä (Norrby 2014:167). Uppbackningar kan ha fler funktioner som till exempel signaler 

om ”medhåll” och ”simultanstöd”. ”Medhåll” innebär att lyssnaren håller med om 

talarens yttrande och ”simultanstöd” är en stödjande uppbackning som består av flera 

ord och kallas även för ”flerordsyttrande” (Norrby 2014:167). 

     Tankegången att andraspråksinlärare bygger upp sin språkliga förmåga i samtal med 

modersmålstalare, lanserades av Evelyn Hatch som intresserade sig för språket i dess 

sociala och kontextuella sammanhang och betonade samtalets betydelse för 

utvecklingen av ett andraspråk (Norrby & Håkansson 2007). Inlärningen av 

andraspråket befrämjas av interaktionen och de förhandlingar som pågår i ett samtal 

mellan inläraren och den mer kompetente språkbrukaren där inläraren får både 

återkoppling och målspråkliga modeller att ta in (Norrby & Håkansson 2007). 

Detaljerade analyser av interaktionellt tal genom ”Conversation Analysis” (förkortas 

hädanefter CA) kan visa hur till exempel sekventiering, turtagning, reparationer och 

uppbackningar kan bidra till språkutveckling (Lindberg 2004). 

     Andraspråkselever ska utveckla sin förmåga att formulera sig i tal och skrift och i 

kursplanen för svenska som andraspråk återfinns följande: ”Genom undervisningen ska 

eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, 

uppbyggnad, uttal, ord och begrepp samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala 

sammanhang och medier” (Skolverket 2011:239). Att elever ska lära sig svenska 

språket i olika sociala sammanhang och olika normer inom språket benämner Barraja-

Rohan (2011) som interaktionell kompetens och förklarar innebörden bl.a. med att 



 

 5 

kunna delta i varierade samtalstyper och att tillsammans med en annan samtalsdeltagare 

gemensamt kunna hantera turtagningen i ett samtal.  

      Turerna i ett samtal skulle enligt skriftspråksnormen anses som ofullständiga då ett 

samtal kan ses som ett konstant avbrytande och inte innehåller någon struktur. 

Forskning inom samtalsanalys visar att samtal innehåller meningsfulla strukturer som är 

både funktionella och tillräckliga (Wirdenäs, 2007). Alla samtal följer en viss struktur 

till exempel att vänta på sin tur och inte avbryta någon. Dessa strukturer utgår ofta ifrån 

den infödda talaren som normledande (Norrby & Håkansson 2007). Dock ska det 

framhållas att strukturer som till exempel att inte avbryta någon, vänta på sin tur eller 

upprepa sig många gånger är kulturberoende 

     I samhället återfinns en rad olika samtalskulturer, kopplade till specifika 

verksamheter och därför har människor olika sociala förutsättningar när de kommer till 

nya sociala möten. Normer och språkbruk skiftar beroende på vilken samtalskultur en 

människa har bakom sig. Olika samtalskulturer kan underlätta och fördjupa den egna 

förståelsen inom den enskilda kulturen men den kan försvåra över gränserna (Linell 

2011). Samtal baseras på mänsklig social interaktion och genom att studera strukturerna 

i dessa interaktioner synliggörs sociala roller i relationer och i samhället med normer, 

regler och moraliska förpliktelser (Norrby 2014). Även om undersökningar av 

samtalsanalys inom andraspråksforskningen har i övervägande majoritet undersökt 

samtal mellan deltagare med samma kulturer och språkgemenskap, växer intresset för 

att undersöka samtal mellan första och andraspråkstalare och mellan andraspråkstalare 

(Norrby & Håkansson 2007).  

 

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med min undersökning är att studera interaktionella samtalsstrukturer hos elever 

som har svenska som andraspråk och hur just dessa elever interagerar i och upprätthåller 

ett samtal. Denna kvalitativa studie är gjord på fallstudier med en induktiv ansats vilket 

innebär att få deltagare är fokus för studien och materialet undersöks genom att finna 

återkommande mönster.   

Studien utgår ifrån följande forskningsfrågor: 

 Vilka former av uppbackning använder sig eleverna av? 

  Hur bidrar uppbackningarna till att upprätthålla samtalet?  
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2 Forskningsbakgrund och begreppsförklaringar 
 

I bakgrundskapitlet 2.1 kommer först en redogörelse för vad forskning om 

samtalsanalys handlar om. I 2.2 beskrivs forskning om samtalsanalys ur ett andraspråks- 

och interkulturellt perspektiv då eleverna i studien kommer från olika kulturer. Till sist i 

2.3 förklaras begrepp som används i analysresultatet. 

 

2.1  Forskning om samtalsanalys 

Ett samtal kan definieras på olika sätt och denna studie lutar sig främst mot Linell 

(2011) som definierar 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” (Linell, 2011:17). Att personer är närvarande för varandra på samma plats 

innebär att en person kan få direkt respons av någon annan på det som yttras. Här  

inkluderas även samtal som sker til exempel genom ett telefonsamtal då personerna som 

interagerar med varandra kan få direkt respons på det som sägs (Linell 2011). En annan 

definition av samtal är ”ett samspel med handlingar, klädda i ord” (Einarsson 2009:268) 

där Einarsson menar att samtala är att samarbeta som sociala varelser i ett samhälle. I 

denna definition av Einarsson är det språket som är i fokus för den mänskliga 

kommunikationen men Einarsson tar även upp att röst och kroppsspråk är viktigt för 

kommunikation (Einarsson 2009). 

     Intresset för samtal inom språkforskningen har ökat de senaste årtiondena och 

forskningen lägger fokus på hur ett samtal byggs upp, vilka kommunikativa mål 

samtalsdeltagarna har och vilka relationer som råder mellan samtalsdeltagarna (Norrby, 

2014). Detta görs exempelvis genom att undersöka hur maktbalansen i samtalet ser ut 

och vilka spår det sätter i samtalet. I samtal kan en individ hävda sig i olika sociala 

kontexter, få andra deltagare att känna sig underlägsna och även förvägra någon ordet. 

Vidare kan en individ även visa solidaritet och samarbete genom att använda sig av till 

exempel stödsignaler och smidiga turbyten som kan underlätta för en samtalspartner 

(Nordberg 2007). Stödsignaler och turbyten kallas för ”uppbackningar” och 

”turtagning” inom CA (Norrby 2014:33).  

     CA används som metod för att studera vilka sorters uppbackningar som används och 

hur dessa bidrar till att hålla igång ett samtal (Norrby 2014). Uppbackning kan 

definieras på olika sätt men kontentan är ungefär densamma i de olika definitionerna. 

En definition av uppbackningar ges av Wirdenäs som återkoppling i form av korta 
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yttrande från lyssnaren som t.ex. ja, mm, hm (2007:193). Uppbackning definieras i 

denna uppsats av Linell (2011) som en verbal och/eller icke-verbal signal som lyssnaren 

ger den som talar och signalerar att talaren kan fortsätta. Det finns olika signaler som 

lyssnaren sänder ut beroende på vad lyssnaren vill förmedla. Det kan vara att signalera 

att denne vill fortsätta lyssna, att talaren får fortsätta tala men kan/ska/bör gå vidare i 

ämnet eller att lyssnaren vill komma in i ämnet och få talarturen (Lindgren 1999).  

     Undersökningar har visat att det finns skillnader i olika samtalsgenrer hur 

uppbackningar används (Green-Vänttinen 2001). Bruket av uppbackningar återspeglar 

den samhälleliga kontexten samtalet äger rum i. Green-Vänttinen (2001) visar i sin 

undersökning att i ett radioprogram är det främst radiovärdarna som använder sig av 

uppbackningar. I ett vardaglig samtal på en middagsbjudning förekommer 

uppbackningar under hela samtalet mellan alla deltagarna (Green-Vänttinen 2001). 

     CA har använts både på vardagssamtal och institutionella samtal. Vardagssamtal är 

de informella samtal som människor deltar i dagligen, till exempel vid middagsbordet 

eller ett telefonsamtal mellan vänner. I vardagssamtal går det inte att förutsäga vad som 

kommer att hända under samtalet och det går inte att planera samtalet. Det beror på att 

samtalsdeltagarna gemensamt förhandlar och omförhandlar olika ämnen, vem som ska 

ha pratat, hur man ska prata och vem som ska få säga vad (Wirdenäs 2007).  

     I tidigare studier inom CA fokuserades oftast på vardagliga samtal men det har blivit 

allt vanligare att använda CA även på institutionella samtal (Norrby 2014) som är 

frekvent förekommande i yrkesrelaterade samtalssituationer vid t.ex. läkarbesök, skolan 

och i polisiära samtal (Linell, 2011). Linell definierar dem som: ”ett samtal där minst en 

part deltar som en del av sitt arbete, yrke eller profession…Samtalandet är m.a.o. en del 

av dennes arbete..” (Linell 2011:101‒102).  

     I de institutionella samtalen råder oftast en hierarkisk ojämlikhet beträffande 

bakgrundskunskaper, perspektiv och makt (Nordberg 2007) där den ena parten befinner 

sig i ett överläge och därför utför språkliga handlingar som grundar sig på den sociala 

rollen. Ett exempel är det som sker inom sjukvården när läkaren ställer frågor till 

patienten om ett hälsotillstånd och patienten svarar. I skolan däremot ser inte dessa 

roller riktigt likadana ut, men eftersom samtalen inom ramen för en styrd gruppuppgift 

är begränsade avseende ämne och turtagning som påverkas av att alla elever i uppgiften 

ska komma till tals, måste dessa samtal definieras som institutionella.  

     Ett institutionellt samtal i undervisningssammanhang ingår professionella och 

lekmän, alltså lärare och elever, där läraren besitter kunskap som ska delas med till 
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eleverna (Wirdenäs 2007). En lärarstyrd undervisning kännetecknas ofta av att läraren 

ställer frågor och eleverna svarar medan en elevinfluerad undervisning visar sig mer i 

samtal och diskussioner mellan lärare och elever och mellan eleverna. Oavsett vilken 

undervisningsform som råder anses samtal i skolan som institutionella samtal eftersom 

det är läraren som initierar samtalen (Wirdenäs 2007).  

  

2.2 Samtalsanalys ur ett andraspråks- och interkulturellt 

perspektiv 

Olika kulturer har olika sociala normer och värderingar och detta påverkar hur deltagare 

interagerar i ett samtal. Viktiga sociala och interaktionella signaler förmedlas på olika 

sätt genom till exempel pauser och hummanden. Även mönster för de s.k. 

”uppbackningarna” skiljer sig åt vilket presenteras i bl.a. en undersökning av Henricson 

och Nelson (2016) som är gjord på samtal mellan deltagare som talade sverigesvenska 

och finlandssvenska.  Resultatet visar att i de sverigesvenska samtalen yttrade sig 

uppbackningar som samtidigt tal medan de finlandssvenska samtalen inte innehöll  

mycket uppbackningar alls. Henricson och Nelsons (2016) slutsats är att i de 

sverigesvenska samtalen skapas en informell och tät interaktion genom korta pauser, 

återkommande och uppgraderade uppbackningar samt mycket samtidigt tal. I de 

finlandssvenska samtalen skapas en formell och oforcerad interaktion genom längre 

pauser, neutrala uppbackningar och få tillfällen av samtidigt tal (Henricson & Nelson 

2016). 

     Nelson, Henricson, Norrby, Wide, Lindström & Nilsson (2015) undersökte 

handledarsamtal: samtal mellan student och en handledare och presenterade kulturella 

skillnader i hur återkoppling, uppbackningar, i ett samtal sker. Resultaten visar på olika 

institutionella uppfattningar om hur ett handledningssamtal ska konstrueras. I Sverige 

betonas dialogiska och relationsskapande aktiviteter medan i Finland uppvisas en sak- 

och resultatorientering (Nelson, Henricson, Norrby, Wide, Lindström & Nilsson 2015).   

     Skillnader i hur andraspråkselever använder sig av bl.a. uppbackningar kan förklaras 

med att de pragmatiska kunskaper eleverna har i sitt förstaspråk överförs när de lär sig 

andraspråket vilket visas i en studie av Barron och Black (2014). I studien undersöks 

hur andraspråksinlärare och infödda talare småpratar med varandra via ett ljudbaserat 

Skype-samtal. Resultatet visar att de pragmatiska kunskaperna i förstaspråket kan 

påverka hur och var bl.a. uppbackningar används i ett andraspråks samtal och att det 

därför är viktigt att inlärningen sker i en social kontext (Barron & Black 2014). 
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     Vidare forskning med samtalsanalys inom andraspråk har bl.a. skett i ett projekt där 

andraspråksutvecklingen hos vuxna andraspråkselever från fem olika länder studerades 

(Kalin 1995). Studien visar att utebliven respons i ett samtal inte alltid beror på 

bristande förståelse utan det kan handla om att deltagarna inte delar samma kunskap om 

samtalets innehåll eller form (Kalin 1995).  Ur denna synpunkt spelar bl.a. reparationer 

en viktig roll i samtalet då deltagarna ofta utvecklar strategier för att överbrygga 

problem i samtalet (Kalin 1995). Studien visar också att CA tillämpar en detaljerad 

analys som kan avslöja viktiga kulturella skillnader inom olika preferenser i samtalet, 

till exempel reparationer (Kalin 1995).  

     Green-Vänttinen (2001) har undersökt kulturella skillnader i samtal mellan 

finlandssvenska och sverigesvenska. Resultatet visar vissa regelbundenheter i var 

lyssnare lägger in sina uppbackningar i sverigesvenska samtal och att grammatik spelar 

en viktig roll då uppbackningarna oftast kommer in när den syntaktiska enheten är 

fullbordad, till exempel i den korta pausen mellan en huvudsats och en bisats (Green-

Vänttinen 2001). Green-Vänttinen (2001) menar att en gruppering av uppbackningar i 

ett språk kan vara till stor nytta i undervisningen av främmande språk. Uppbackningar 

spelar en väsentlig roll i samtal och det är viktigt för en språkinlärare att få lära sig 

uppbackningar i inlärarspråket, vilket tyvärr är en förbisedd företeelse som saknas i 

läroboksdialoger (Green-Vänttinen 2001). Vidare menar Green-Vänttinen (2001) att 

genom att studera uppbackningar i samtal kan iakttagelser göras över hur 

samtalsdeltagarna orienterar sig mot den institutionella kontexten. I ett institutionellt 

samtal i skolan handlar det om att språkinläraren ska kunna orientera sig mot den 

kontext som skolans ämnen och undervisning utgör. 

     Verbala uppbackningar kan läras in vilket visas i en studie av Sardegna och Molle 

(2010). I studien genomfördes en två timmar lång lektion via videolänk mellan lärare i 

Amerika och elever i Japan. Syftet var att avgöra om engelska verbala uppbackningar 

och returyttranden kunde läras ut via en videokonferens. Resultatet visar en indikation 

på att instruktioner i ämnet ger åtminstone en tillfällig effekt i inlärningen av hur 

returyttranden används. Inlärningen visade på högre grad hur ofta returyttranden 

används än var dessa returyttranden ska placeras i ett samtal (Sardegna & Molle 

2011:304). 

     CA metoden bidrar till att synliggöra hur andraspråkselever interagerar i samtal och 

genom att en lärare intar en CA-pedagogisk utgångspunkt har forskning visat att 

undervisningen förbättrar språkutvecklingen hos andraspråkselever (Barraja-Rohan 
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2011). I Barraja-Rohans (2011) artikel beskrivs både hur språket utvecklats hos eleverna 

under en 12-veckors period och visar också hur en pedagog i skolan kan gå tillväga för 

att arbeta med CA metoden i klassrummet. I projektet ingick en lärare som spelade in 

naturligt uppkommet samtal mellan eleverna och analyserade detta med hjälp av CA. 

Läraren kunde då identifiera var problem fanns i kommunikationen och kunde ta fram 

pedagogiskt material utifrån analysresultaten. Läraren undervisade sedan eleverna under 

12 veckor i samtalsstrukturer för att sedan återigen spela in dem och anlysera och 

utvärder resultatet. De viktigaste resultaten i artikeln är att med hjälp av CA och en 

pedagogisk utgångspunkt i undervisningen ökar elevernas medvetenhet om normer i 

inlärarspråket och att elevernas språkliga samtalskompetens främjas. CA som en 

pedagogisk utgångspunkt försåg läraren med diagnosverktyg för att identifiera problem 

i samtal och för att kunna undervisa eleverna i språklig kompetens (Barraja-Rohan 

2011).        

          

2.3 Begreppsförklaringar 

Att alla samtal har en struktur är en väsentlig utgångspunkt inom CA och med struktur 

menas de olika enheter som organiserar yttranden till ett samtal. Följande enheter ingår i 

dessa strukturer: 

 Samtalstur ‒ En samtalstur kan bestå av ett ord, en fras eller en komplett 

mening och ibland längre än så. En samtalstur är en enhet som når en möjlig 

slutpunkt och då kan ett talarbyte bli relevant. 

 Turbytesplats ‒ En turbytesplats är den plats i samtalet där talarturen kan 

överlämnas.  

 Samtidigt tal – överlappande tal. Detta innebär att flera personer talar 

samtidigt. I pauser under talarens pågående tur fyller ofta lyssnaren i med 

korta ord och ljud som fungerar som ett kvitto att lyssnaren är med. 

 Turtagning – Turtagning handlar om hur ordet fördelas mellan 

samtalsdeltagarna. Inom turtagning finns regler för hur samtalet organiseras. 

Turtagningsreglerna kan jämföras med trafikljusen: rött betyder stopp för 

andra talare, gult innebär att talaren är på väg att avsluta och någon annan 

kan ta över turen och grönt betyder varsågod att tala. Dessa regler behövs 

för att inte alla ska prata samtidigt så att samtalet inte bryter samman. 

 Uppbackningar – småord som inte syftar till ett talarbyte utan bara stödja 

talarens yttranden på olika sätt: Medhåll – uppbackning som signalerar att 
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lyssnaren håller med talaren i dess yttranden. Fortsättning – uppbackning 

till talaren via ord eller små gester som t.ex. nickningar signalerar att 

lyssnaren vill fortsätta lyssna och där sker inget talarbyte. Simultanstöd – 

uppbackning i form av yttrande som består av fler ord än bara korta 

enstaviga ord. Simultanstödet utgör ingen konkurrens om talarturen utan 

signalerar att talaren kan fortsätta tala. 

 Syntaktisk enhet – en fras eller mening som innehåller minst ett subjekt och 

ett verb. 

 Topik ‒ samtalsämne. 

 Topikövergång – hur ett ämne avslutas och hur ett nytt ämne introduceras. 

(Norrby 2014:40‒42). 

 

3 Metod och material 
 

I 3.1 redovisas vilket material som har använts och samlats in. Då deltagarna utgör en 

del av materialet beskrivs här också urvalet av deltagarna. I 3.2 redogörs för vilken 

analysmetod som har använts. 

 

3.1  Material och insamlingsmetod 

Det material som har använts är ett filmklipp med tillhörande frågor hämtat från 

Utbildningsradions programserie (Utbildningsradion, 2012) och heter ”Josefines 

himmel”. De tillhörande frågorna (bilaga B) har jag i viss mån ändrat på för att 

underlätta förståelsen för eleverna då vissa av frågorna kunde vara svåra att förstå och 

kunde hindra samtalet från att flyta. Samtalet är styrt utifrån de frågor som hör till 

filmen men på hälften av frågorna (se bilaga B) fanns möjligheter för deltagarna att 

själva uttrycka egna åsikter. Efter att eleverna hade tittat på filmklippet fick de frågor att 

samtala om och när de gjorde det spelades dem in med hjälp av en diktafon: 

inspelningarna består med andra ord enbart av ljud. Diktafonen placerades på bordet 

mellan eleverna där avståndet mellan eleverna och diktafonen uppskattas till cirka 1 

meter. Eleverna fick frågorna på ett papper ifall de ville göra anteckningar under tiden.  

Eleverna fick följande instruktioner före inspelningen: 

 tänk på att tala svenska 

 tala med varandra  

 vid problem be mig om hjälp 
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     Ljudinspelningen med Amala och Bahira är 7 minuter lång och ljudinspelningen 

med Halim och Nasiba är 11 minuter lång. För att transkribera materialet har jag skapat 

en ”förenklad transkriptionsnyckel” (Linell 2011:155‒158) som innebär att enbart  de 

tecken som behövs för denna transkription har tagits upp och nyckeln återfinns efter 

innehållsförteckningen. I transkriptionen har jag valt att skriva ut ord och meningar 

exakt som eleverna har uttryckt sig. Det innebär att det finns både stav-och 

meningsbyggnadsfel i transkriptionen men det är inget som kommer tas upp i resultatet 

då det inte har påverkat resultatet.  Bakgrundsfrågorna som har ställts till eleverna finns 

med som bilaga C. En del av frågorna återfinns i tabellen över elevernas bakgrund och 

kommer att tas upp i diskussionsdelen och vidare forskningsförslag.  

     Mitt val av deltagare grundar sig i nyfikenhet av andraspråkstalares olika kulturella 

skillnader gällande hur ett samtal upprätthålls. Under tre VFU‒perioder i en 

förberedelseklass sågs skillnader i hur eleverna samtalar med varandra och med läraren 

vilket kan vara kulturellt betingade. Dessa observationer gjordes främst hos vissa elever 

och när jag valde ut elever till studien var min prioritet att eleverna skulle känna sig 

trygga med varandra för att lättare kunna prata. Därför valdes elever som känner 

varandra bra och umgås i skolan att paras ihop. Ingen notis har tagits om kön vid urvalet 

av elever och därför kan en ojämn fördelning ses i elevparen. Även att elevparen går i 

olika årskurser baseras på att tryggheten för eleverna var viktigast.  

I tabell 1 nedan följer bakgrundsinformation över deltagarna. 

Tabell 1: Elevbakgrund 

 Amala Bahira Halim Nasiba 

Hemland Syrien Syrien Eritrea Somalia 

Förstaspråk Arabiska Arabiska Tigrinja Somaliska 

Övriga språk - - Arabiska Engelska 

Skoltid i 

hemland 

7 år 

6 h/dag 

6 år 

6 h/dag 

2-3 år i 

Sudan 

6 h/dag 

2 år 

1 h/dag 

Tid i Sverige 2,5 år 3 år 15månader 2 år 

Ålder 16 år 16 år 14 år 14 år 

Årskurs 9 9 8 8 

Kön Flicka Flicka Pojke Flicka 
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     Amala och Bahira är två tjejer som går i samma reguljära klass i årskurs 9 med 

undervisning i Svenska som andraspråk. Halim, en kille, och Nasiba, en tjej, deltar till 

viss del i samma reguljära klass i årskurs 8 men båda har en del undervisning kvar i 

förberedelseklass. Amala och Bahira har liknande bakgrund gällande hemland, 

modersmål, skolbakgrund i hemland och c:a 2,5-3 år i svensk skola. Halim och Nasiba 

har olika bakgrunder gällande hemländer, modersmål, skolbakgrund i hemland men har 

ungefär lika lång skoltid i Sverige, c:a 1-2 år.  

     Samtalet mellan Amala och Bahira skedde på deras håltimme. Lokalen var ett 

grupprum som inte används av andra under den tiden vilket jag ansåg vara viktigt för att 

undvika störningsmoment. Samtalet mellan Halim och Nasiba skedde i samma lokal 

men efter att de hade slutat skolan för dagen. 

     Jag började med att förklara för eleverna hur upplägget ser ut. Därefter fick eleverna 

en genomgång av frågorna för att försöka säkerställa att de förstår frågorna och efter 

detta fick eleverna titta på filmen. När filmen var slut kontrollerades att inga nya frågor 

uppstått under filmen utan att de var redo att prata om frågorna. Det var 10 frågor där 5 

av frågorna innebar att svaret finns direkt i filmen och de andra 5 frågorna var fria att 

uttrycka sin egen åsikt om. När frågorna var avklarade fick eleverna chansen att ta upp 

ytterligare tankar och om det var något mer de ville prata om. Amala och Bahira valde 

att avsluta medan Halim och Nasiba fortsatte en diskussion om filmen. Jag var 

närvarande både under tiden eleverna tittade på filmen och efteråt då eleverna samtalade 

om filmen. 

 

3.2  Analysmetod 

     Den här studien utgår ifrån CA som analysmetod och fokuserar på uppbackningar i 

samtal eftersom lyssnarens roll som uppbackare i ett samtal är viktig för att upprätthålla 

samtalet (Norrby 2014). De uppbackningar som förekommer i materialet har 

kategoriserats som medhåll, fortsättning och simultanstöd och kombinerades med 

Lindgrens uppdelning av uppbackningar: ”Typ 1, typ 2 och typ 3” (Lindgren 1999:144‒

149). Uppbackning av typ 1 innebär att lyssnaren signalerar att denne hör, förstår och 

vill fortsätta att lyssna. Talaren kan då ta god tid på sig eftersom lyssnaren signalerar att 

det inte finns någon konkurrens om talarturen. Typ 2 innebär att lyssnaren hör, förstår 

men anser att talaren inte ska uppehålla sig längre vid ämnet utan gå vidare. Typ 3 

innebär att lyssnaren hör, förstår och vill ta över talarturen (Lindgren 1999). 
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     I analysen har jag först identifierat de olika uppbackningarna för att sedan placera in 

dem i Lindgrens (1999) olika kategorier. Genom att dela in uppbackningarna kunde jag 

synliggöra vad uppbackningarna signalerade genom att se var de förekom i samtalet 

(Lindgren 1999). 

     Analysens genomförande bestod av att lyssna på inspelningarna några gånger i sin 

helhet. Efter detta avlyssnades inspelningarna bitvis och skrevs ner på papper. När 

transkiberingen var likvärdig med inspelningarna, fördes allt in i ett worddokument. Det 

sista som gjordes var att lyssna en gång till på inspelningarna  för att dubbelkolla 

korrektheten mellan inspelningar och transkiberingen. Ingen exakt tid har uppmätts för 

arbetet men det har uppskattningsvis tagit totalt cirka 10 timmar att transkribera 

inspelningarna på papper, har inte uppmätt tiden för införning i worddokument. 

 

3.3 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet i forskning vilket innebär att om en annan forskare 

utför samma undersökning i samma kontext kommer den forskaren att få samma 

resultat (Denscombe 2009). I min studie var jag en deltagande observatör medan 

eleverna utförde sitt samtal, vilket gör att studien kan ha påverkats genom att min 

närvaro skapade en subjektiv syn hos mig. Valet av deltagarna har skett genom 

”subjektivt urval” som betyder att det finns en viss kännedom om deltagarna innan 

(Denscombe 2009). Min kännedom om deltagarna kan ha påverkat min analys och mina 

klassificeringar av uppbackningar i samtalen på ett subjektivt sätt men även att CA 

bygger på forskarens egna tolkningar. Genom att inta ett kritiskt förhållningssätt och 

förankra metoder i forskning har jag försökt att minimera subjektiviteten. 

 

 

4 Etiska överväganden 
 

I enlighet med Vetenskapsrådets och Codex rekommendationer (Vetenskapsrådet, 2017 

& Codex, 2016) har eleverna blivit avidentifierat och omdöpta till Amala, Bahira, 

Halim och Nasiba. Eleverna har blivit informerade om vad deltagandet i studien innebär 

och de har fått godkänna sitt deltagande genom att signera om informerat samtycke på 

en medgivandeblankett (bilaga A). Eleverna har även blivit informerade om att alla 

uppgifter som kan härledas till dem kommer bara att ses utav mig och alla dessa 

uppgifter kommer att förstöras när examensarbetet är klart. 
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     Eftersom eleverna är under 18 år har även föräldrarna/vårdnadshavare fått 

information om barnens deltagande och föräldrarna/vårdnadshavare har fått signera om 

informerat samtycke på samma blankett. Eleverna och deras föräldrar/vårdnadshavare 

har också blivit informerade om att de har rätt att avbryta sitt deltagande när som helst.  

 

5 Resultat 
 

I 5.1 redovisas resultaten från samtalsanalysen gällande medhåll. I 5.2 redovisas 

resultaten från uppbackningar med hjälp av simultanstöd. Till sist i 5.3 redovisas 

resultaten där fortsättningssignaler ingår som uppbackningar. Först redovisas resultaten 

från Amala och Bahiras samtal och sedan resultaten mellan Halim och Nasiba. 

Redovisningarna kommer ske i den ordning mina frågeställningar presenterades: 

 Vilka former av uppbackning använder sig eleverna av? 

 Hur bidrar uppbackningarna till att upprätthålla samtalet?  

 

5.1 Uppbackning i form av medhåll 

Medhåll är korta uppbackningar som oftast infaller i de korta pauser som uppstår där 

turbyten är möjliga (Norrby 2014). Medhåll signalerar att lyssnaren har hört, förstått 

och eventuellt instämt i det talaren har sagt (Norrby 2014). Dessa signaler består av 

korta, enstaviga svarsinterjektioner som till exempel mm, a, ja. I utdragen som följer har 

jag tagit fram exempel på dessa korta enstaviga ord som signalerar medhåll. 

     Ett exempel på medhåll kan ses i samtalet mellan Amala och Bahira. Amala innehar 

talarturen och hon svarar på frågan om vad som är bra med att vara ung. Bahira väntar 

med sin respons tills hon upplever att Amala är klar med sin tur: 

Utdrag 1 

137. Amala asså  jag tror det det bra till mig jag s- för att  jag lev 

med min familjan med min syskon o min mamma bredvid mig att 

jag känner så mycket bra  

138.     jag tror det det bra till mig 

139.     jag s- för att jag lev med min familjan 

140.    med min syskon 

141.   o min mamma bredvid mig 

142.    att jag känner så mycket bra 

143. → Bahira mm    

144. → Amala ja     

145.    eh 

146.    eh vad är svårt med att vara ung? 
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 På rad 143-144  ses utdraget ovan visa två korta uppbackningar från både Bahira och 

Amala. Först signalerar Bahira att hon har hört vad Amala har sagt och att hon håller 

med genom att yttra ett kort mm på rad 143. Amalas respons är att visa detsamma och 

bekräfta Bahiras medhåll innan hon gör en topikövergång efter en kort tvekan på rad 

145. Varken Bahiras eller Amalas uppbackningar tillför något nytt som kan byggas 

vidare på vilket kan ses som att ämnet rinner ut i sanden. Efter uppbackningarna uppstår 

det en tveksamhet från Amala eh på rad 145 vilket jag tolkar som att Amala är osäker på 

om Bahiras mm är en signal till Amala att fortsätta tala eller byta ämne. Amala beslutar 

sig för att göra en topikövergång och samtalet kan då fortsätta i ett nytt ämne. 

     Medhållsuppbackning som samtalsstöd kan också förekomma under en talares 

pågående tur vilket kallas ”samtidigt tal” (Norrby 2014:163‒165). När det sker är syftet 

oftast att bara backa upp talaren, inte att ta över samtalsturen. Nedan avslutar Bahira och 

Amala en topik där Amalas slutsignal är att berätta vad pappan sa bland det sista i 

filmen. Bahira tar över turen och för in en ny fråga i samtalet. 

 Utdrag 2  

16.  Amala   det är min båt ((Skrattar)) 

17.  Bahira a jag kan svara 

18. → Amala [a]  

19.  Bahira [o]   

20.   filmen handla om en en tjejer som heter Josefin 

 

Här ses en uppbackning i form av en medhållssignal på rad 18 som infaller samtidigt 

som Bahira talar. Bahira tar över turen på rad 17 och Amala visar medhåll, att det är 

okej att Bahira tar turen på nästa rad genom A. Amalas medhållssignal visar att hon inte 

gör anspråk på att få ordet utan bara stödjer Bahiras beslut att ta över turen (Norrby 

2014). Att Bahira tar över turen på rad 17 kan bero på att Amala avslutar sin kommentar 

på rad 16 med ett skratt, vilket Bahira antagligen tolkar som ett avslut. Skratt 

förekommer ofta i början eller slutet av ett samtalsämne (Hämäläinen 2013) och i detta 

fall förekommer skrattet i slutet av ämnet vilket leder till ett turbyte. 

     Samtidigt tal är yttranden som överlappar varandra och de ger ofta uttryck för ett 

aktivt lyssnarskap (Norrby 2014). I utdraget nedan ses ett exempel på medhåll och en 

uppbackning i form av samtidigt tal. Utdraget nedan börjar med att Nasiba berättar vad 

filmen handlar om. Det uppstår några längre pauser mellan Nasibas yttrande vilket leder 

till att hon avbryter ämnet och introducerar nästa fråga. 

Utdrag 3 
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9.  Nasiba och eh ehm en kvinna heter Kersfin  

10.  o sen eh en en Josefines pappa giller eh a ehm kär i (p) 

((smackljud)) 

11.   och eh (p)   

12.   Nasiba  och den andra  

13. → Halim  varsågod 

14.   Nasiba och eh vilken ru- ((skrattar)) 

15. → Halim vilken 

16.   Nasiba vilken [relation] har mannen och öh flickan 

17. → Halim           [relation] 

 

 På rad 12 är Nasiba på väg att introducera en ny fråga och på rad 13 ses Halim svara 

varsågod. På rad 14 fortsätter Nasiba med att presentera den nya frågan. Svaret på rad 

13 kan anses som en egen tur men med tanke på rad 12 och rad 14 är kan den ses som 

en uppbackning i form av medhållssignal. Halim visar sitt godkännande och medhåll 

genom att svara varsågod, vilket innebär att Nasiba får en utsträckt tur (Norrby 2014). 

På rad 16 och 17 ses samtidigt tal. Eftersom Halim yttrar först ordet vilken på rad 15 

och sedan ordet relation på rad 17 uppfattar jag det som en uppbackning från honom till 

Nasiba. Han ha troligtvis uppfattat Nasibas uttalsproblem på rad 14. Eftersom det förra 

ämnet var på väg att dö ut på rad 11 kan Nasiba genom Halims medhåll göra en 

topikövergång och starta ett nytt ämne.  

 

5.2 Uppbackning i form av simultanstöd 

Simultanstöd är också en uppbackning men innehåller fler ord än ordinarie 

uppbackningsord vilket ibland kallas för ett flerordsyttrande och fungerar också 

samtalsstödjande, alltså ett yttrande som stödjer samtalet och får det att fortsätta 

(Norrby 2014).  

     I utdragen som följer undersökes hur elevernas simultanstöd ser ut och vilka ord de 

använder för denna typ av uppbackning. I samtalet nedan mellan Bahira och Amala 

svarar de på frågan om vilken relation mannen och flickan hade i filmen. Amala har 

precis nominerat Bahira till talare genom att ställa frågan till Bahira: 

Utdrag 5 

42.  Bahira o dom hade inte öh x tion dom bara känn eh de bara hans mamma   

o hans pappa kärlek med varandra 

43.      så (p) 

44.      det är allt 

45.      o dom eh börja eh hade kärlek med varandra 

46.   Amala  a 
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47.   Bahira  mm 

48.→  Amala     jag håller med dig 

49.   Bahira   o varför vill eh  

50.     ska du (p) säger nånting 

51.   Amala  stanna inland 

52.   Bahira  x ska du säger 

53.      jag menar (p) 

54.     o 

55. → Amala  jag håller med dig 

56.   Bahira  ja okej 

57.     o 

58.      vad vill pappan stanna i landen 

 

Amala ger på rad 48 och 55 simultanstöd om att Bahira ska fortsätta tala men gå vidare 

till nytt samtalsämne, vilket Lindgren kallar för uppbackningar av typ 2 (Lindgren 

1999). Detta syns genom att Bahira påbörjar avslutningsarbetet på rad 49 men avbryter 

sig och avvaktar ifall Amala vill säga något (Norrby 2014). Amalas respons är stanna 

inland vilket jag tolkar att hon fyller i det sista åt Bahira. Bahira försöker få Amala att ta 

över talarturen i frågan men hon gör inte det vilket leder till att Bahira gör en 

topikövergång på rad 58 och introducerar nästa fråga. Amalas uppbackningar är korta 

och visar att hon inte vill ta över turen och jag tolkar hennes uppbackningar som att hon 

undviker att ta ställning till frågan. 

     Uppbackningar kan fungera som undvikande eller tidsvinnande. Lyssnaren kan 

backa upp för att vinna tid för att hinna fundera över sin respons men också för att inte 

behöva uttrycka en åsikt och behöva ta ställning (Green-Vänttinen 2003). Frågan i 

utdrag 6 handlar om att Amala och Bahira ska uttrycka sina egna åsikter om vad som är 

bra med att vara ung. När utdraget nedan börjar är det Bahira som har talarturen. 

Utdrag 6 

126.  Bahira   göra vad du vill 

127.      inte s- riktigt vad du vill men eh 

128.  du kan bara göra nåt dåligt o spela o springa runt här 

där nånstans 

129.→ Amala  mm jag håller med dig 

130.  Jessica   vad tycker du Amala 

131.→ Amala  jag håller med henne 

132.  Bahira   x ((Säger något på arabiska)) 

133.  Amala    eh 

134.  Bahira   x ((Säger något på arabiska)) 

135.  Amala   aa 

136.  Bahira   x ((Säger något på arabisk)a)) 

137.  Amala   asså 
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138.      jag tror det det bra till mig 

139.      jag s- för att jag lev med min familjan med min syskon 

 

Även på rad 129 och 131 ger Amala simultanstöd till Bahira genom att hålla med. Här 

visar Amala att jag hör, förstår och vill lyssna (Lindgren 1999). Det verkar inte råda 

någon konkurrens om att ta över turen utan Amala visar att Bahira kan fortsätta sin tur. 

Detta ses genom att Bahira säger något på arabiska flera gånger vilket jag tolkar som att 

hon försöker nominera Amala till talare. Amala vidhåller sitt medhåll även när jag går 

in och försöker få Amala till att ta över turen. Efter några korta yttranden på arabiska tar 

Amala turen och svarar på frågan. Bahira ges en utsträckt tur (Norrby 2014) genom 

Amalas uppbackning. Detta leder inte till att Bahira tar över turen utan hon utser Amala 

till nästa talare och försöker lämna över turen på raderna 132‒136. Amala försöker 

backa upp Bahira till att gå vidare och fortsätta med sin tur. Bahira ger sig inte utan 

säger något på arabiska till Amala vilket resulterar i att Amala tar över turen. Jag tolkar 

Amalas uppbackningar i utdraget att hon försöker undvika att svara på frågan och 

istället bara försöker stödja Bahiras yttranden. 

     Halim och Nasiba blir ibland lite osäkra på vem som ska fråga när och i exemplet 

nedan är det Halim som nominerar Nasiba till att ställa nästa fråga. Lite osäkerhet 

uppstår innan frågan är ställd. I denna sekvens har jag tittat på hur simultanstödet ser ut. 

När lyssnaren är intresserad av det talaren säger är det sannolikt att lyssnaren backar 

upp på något sätt (Hämäläinen 2013). I exemplet nedan föregås simultanstödet av ett 

skrattande från Nasiba.  

Utdrag 7 

121.  Halim  det är du som skulle fråga mig 

122.  Nasiba men den åttan 

123.  Halim [har du känt] 

124.  Nasiba [har du känt]  

125.  Nasiba dig a som Josefine a något gång? 

126.  Halim nä nä nä nä nä 

127.→ Nasiba ((skrattar)) 

128.→   jag också nej 

129.  Halim vad är bra med att vara ung  

 

På rad 125 nominerar Nasiba Halim till talare genom att hon ställer frågan till honom. 

Hans samtalstur innehåller enbart nä nä nä nä nä vilket inte är en fullbordad syntaktiskt 

enhet, den innehåller varken subjekt eller verb. Detta, tolkar jag, beror på att frågan 

enbart förväntar sig ett ja/nej svar, att svaret inte behöver utvecklas. På rad 128 finns ett 
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simultanstöd som ges av Nasiba till Halim i form av typ 1 uppbackning (Lindgren 

1999). En sådan uppbackning innebär att Nasiba visar att hon har hört, förstått och vill 

fortsätta att lyssna vilket bekräftas av Halims fortsatta tal. Nasibas simultanstöd består 

av ett flerordsyttrande som backar upp Halims föregående yttrande genom orden på rad 

128: jag också nej. Nasiba backar upp Halim utan att göra anspråk på att få ta ordet och 

det uppfattar Halim och han verkar uppfatta att ämnet är avslutat och istället för att 

fortsätta på ämnet väljer han att göra en topikövergång. Skrattet på rad 127 som föregår 

simultanstödet på rad 128 tolkar jag som en signal från Nasiba hon anser ämnet bör 

avslutas, vilket bekräftas av Halims topikövergång. 

     Simultanstöd gör inte anspråk på att ta över turen utan är till för att stödja talaren och 

visar att lyssnare är aktiv. Denna form av uppbackning anses inte som en egen tur då 

syftet bara är att backa upp talaren, inte att ta över turen (Norrby 2014). I utdraget nedan 

ges ett exempel på simultanstöd som skulle kunna tas för en egen tur men som bara 

backar upp för att talaren ska kunna fortsätta. I följande utdrag börjar Bahira med att 

nominera Amala till talare genom att ställa en fråga till henne. 

Utdrag 8 

1.  Bahira    a 

2.      a Amala vad handla filmen om  

3.  Amala    o det hände det fänns eh 

4.    en flicka hon heter eh Josefine o det finns hans  

5.     pappa han heter eh 

6.      han heter Simon nej  

7.    hennes pappa ((knäpper med fingrarna)) 

8.→ Bahira      man behöver inte veta hans namn 

9.  Amala     ah asså hon ville inte hennes pappa giftiga x på  

10.     på ((knäpper med fingrarna))  

   ((Amala tittar på mig för att få hjälp med namnet)) 

11. Jessica  Kerstin (tj-ljud) 

12. Amala    Kerstin (tj-ljud) 

13.    Kerstin (k-ljud) 

14.    a hon vill hon vill inte 

15.   o sen hon hon gå båt o hennes pappa säg kom kom gå inte   

  det är min båt ((skratttar)) 

17. B ahira   a jag kan svara 

 

I exemplet ovan ses Amala på rad 5-7 försöka komma på vad pappan heter. När hon inte 

kommer på hans namn börjar hon knäppa med fingrarna. Här tolkar jag att Bahira 

känner igen fingerknäppandet och vet sen tidigare att Amala behöver hjälp. Bahira 

backar upp Amala genom att svara på rad 8 man behöver inte veta hans namn. Amala 
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kan genom denna uppbackning gå vidare i ämnet. Bahiras uppbackning visar att hon är 

aktiv i sitt lyssnande och signalerar genom sin uppbackning att hon vill att Amala 

fortsätter tala. Topikövergången sker genom att Amala avslutar sin tur på rad 15 med ett 

skratt. Detta tolkar jag som en signal till Bahira att Amala är klar och att Bahira ska ta 

över turen. 

 

5.3 Uppbackning i form av fortsättningssignaler 

En typ av uppbackningar är fortsättningssignaler som innehåller småord som endast är 

till för att signalera ”var snäll och fortsätt” till talaren (Norrby 2014:167). 

Fortsättningssignaler är uppbackningar som stödjer samtalet och som signalerar att 

lyssnaren inte vill ta över turen utan fortsätta lyssna. Signalerna visar att lyssnaren har 

hört, förstått men vill att talaren går vidare.  

    I utdraget nedan pågår samtal mellan Bahira och Amala där det är Bahira som innehar 

talarturen och svarar på frågan om vad Josefine tycker om att pappan vill stanna iland.  

Utdrag 9 

78. Bahira  han vill bara stanna i där för att kusiner är där men eh 

79.    Josefine hon vill inte stanna i där 

80.    o hon gi- gilla inte kusiner 

81.    hon vill vara tillbaka till hennes hemma 

82.→ Amala  ja 

83.→ Bahira  a: 

84. A mala  vad gör Josefine i slutet av filmen  

 

I utdraget ovan får Bahira återkoppling av Amala i form av fortsättningssignal ja på rad 

82 som kan tolkas att Amala menar: ”jag vill lyssna” (Lindgren 1999), att Amala har 

hört, har förstått och vill fortsätta att lyssna, som en typ 1 uppbackning. Denna signal 

kommer där den syntaktiska enheten är fullbordad (Lindgren 1999) och där det finns 

möjlighet för Amala att ta över turen, en turbytesplats. Bahira väljer att inte behålla 

turen utan låter Amala ta turen. Bahiras uppbackning består av ett kort a som indikerar 

”var snäll och fortsätt” (Lindgren 1999) till Amala som fortsätter genom att göra ett 

topikbyte, hon går över till nästa fråga. Här har Amala uppfattat den korta 

uppbackningen från Bahira som att hon blir nominerad till att introducera nästa ämne. 

Denna kortfattade uppbackning leder till ett ämnesbyte och på så sätt fortsätter samtalet. 

     Fortsättningssignaler kan yttras både under talarens tur och mellan turerna vilket kan 

ses i utdraget mellan Halim och Nasiba. I utdraget nedan svarar Halim och Nasiba på 
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hur de tror att Josefine mår. Uppbackningarna i exemplet nedan kommer både under 

Halims talartur och mellan två turer. 

Utdrag 10 

113. Halim  jag tror hon mår bra för hon hittade en pojkvän o hon ska va 

tillsammans med 

114.   men dom vill inte du vet 

115.   hennes pappa är arg på honom o vill inte va med han 

116.   o den där kvinnan 

117.   [o] därför hon är glad 

118.→ Nasiba [a] 

119.→    a okej 

120.   (((En tystnad uppstår)) 

121. Halim  det är du som skulle fråga mig 

122. Nasiba men den åttan 

 

Här ses Nasiba göra två uppbackningar på rad 118 och 119. Den första uppbackningen 

är återkopplande och stödjande till Halims yttrande utan att ta över turen (Lindgren 

1999). Nasiba signalerar att Halim ska fortsätta turen, en typ 1 uppbackning (Lindgren 

1999). Den andra uppbackningen kan ses som en typ 2 uppbackning där Nasiba 

antagligen vill att Halim går vidare (Lindgren 1999) genom att hon backar upp med a 

okej. Här uppstår en tystnad som beror på att Nasiba tänker sig att Halim ska börja tala 

men hans respons dröjer (Norrby 2014) innan Halim tar ordet. Det beror troligtvis på ett 

missförstånd om vems tur det är att introducera nästa fråga, att göra topikbytet. Det blir 

Halim som genom självnominering tar turen och utser Nasiba till nästa talare och 

därmed får uppdraget att göra topikbytet. Att det finns flera uppbackningar med som 

faller in efter varandra signalerar att ämnet anses uttömt (Norrby 2014). 

Uppbackningarna tillför inget som kan hålla ämnet igång och följs av en tystnad som 

visar att Halim och Nasiba är överens om att avsluta ämnet 

     I utdrag 11 nedan syns flera uppbackningar i form av fortsättningssignaler från 

Halim till Nasiba. Samtalet äger rum utanför de ordinarie frågorna. När frågorna var 

avklarade fick eleverna frågan om de hade något mer de ville prata om innan vi 

avslutade. Halim och Nasiba fortsatte sitt samtal om filmen där de fritt fick uttrycka vad 

de ville. I den här sekvensen är det Halim som backar upp Nasiba flera gånger vilket är 

en av få gånger som Halim backar upp. Uppbackningar i form av småord dyker oftast 

upp vid turbytesplatser där den syntaktiska enheten kan anses fullbordad, när det finns 

med åtminstone ett subjekt och ett verb. 
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Utdrag 11 

236.  Nasiba men om du men om du är ledsen ehm 

237.   om det om om du är ledsen man man 

238.  om du är om du är eh flicka man man (menar här en man) kan 

inte känna med dig 

239.→ Halim  ja 

240.  Nasiba flicka flicka kan känna med varandra 

241.→ Halim  ja 

242.  Nasiba det inte svå- det svårt att man att eh att känna mannen eller 

pappa 

 

Halim ger här uppbackning till Nasiba i korta yttranden avsedda för att signalera att han 

hör, förstår och vill att Nasiba fortsätter. Nasiba talar och Halim flikar in kort ja på rad 

239 och rad 241. Halims signalerar om ett aktivt lyssnarskap och syftar inte till att 

försöka ta över turen (Norrby 2014). Nasiba talar och Halim flikar in kort Ja på rad 239 

och rad 241. Halims uppbackningar som är av typ 1, leder till att Nasiba kan ta god tid 

på sig i sina yttranden eftersom det inte råder någon konkurrens om talarturen (Lindgren 

1999). Detta syns genom Halims yttranden som infaller vid platser där ett turbyte skulle 

vara möjligt, där Lindgren (1999) menar att den syntaktiska enheten är fullbordad. 

Halim passerar flera turbytesplatser genom sina uppbackningar vilket innebär en 

utsträckt tur för Nasiba. Jag tolkar Halim och Nasiba här att de har ett samförstånd hur 

de ska organisera turfördelningen som faller inom turtagningsreglerna, att Nasiba, 

turinnehavaren, får en utsträckt tur för Halim inte självmant tar turen (Norrby 2014). 

     Hos Amala och Bahira återfinns totalt 18 uppbackningar i den 7 minuter långa 

analysen. 14 stycken (77%) av dessa uppbackningar förekommer precis innan ett 

topikskifte sker. Hos Halim och Nasiba finns totalt 33 uppbackningar i den 11 minuter 

långa analysen. 20 stycken (60%) av dessa uppbackningar återfinns precis innan ett 

topikbyte. 

  

6 Diskussion  
I 6.1 sammanfattas resultaten och diskuteras kort och här kommer även personliga 

reflektioner att tas upp. Under metoddiskussion i 6.2 tas aspekter upp som kan ha 

påverkat resultatet i någon form. I 6.3 nämns uppsatsen validitet och reliabilitet lite kort. 
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6.1 Resultatdiskussion 

Antalet uppbackningar i båda elevparens samtal är i genomsnitt cirka 2,5‒3 

uppbackningar/minut och de uppbackningar som förekommer hos eleverna i min analys 

är medhåll, simultanstöd och fortsättningssignaler.  

     Medhåll signalerar genom korta enstaviga ord att lyssnaren håller med i talarens 

yttrande och att talaren kan fortsätta tala, vilket syns i utdragen 1, 2 och 3.  

     Fortsättningssignaler kan delas upp i 3 typer: ”fortsätt tala, fortsätt tala men gå 

vidare eller avsluta för jag vill tala” (Lindgren 1999:143‒149). Typ 3 uppbackningar 

(1999:149)  förekommer inte i min analys och kommer därför inte nämnas här i 

resultatdelen. Inom fortsättningsuppbackningar håller sig eleverna till typ 1 och typ 2: 

fortsätt tala och fortsätt tala men gå vidare.  

     Simultanstöd är också en form av uppbackning som eleverna använder sig en del av. 

Simultanstöd består av fler ord än de korta enstaviga som återfinns hos 

fortsättningsignaler eller medhållssignaler. De tydligaste är i utdrag 5 och i utdrag 7. I 

utdrag 5 används jag håller med dig och i utdrag 7 består simultanstödet av jag också 

nej. I utdrag 8 ses ett simultanstöd, man behöver inte veta hans namn, som ges efter att 

Amala knäpper med fingrarna.  

     Amalas fingerknäppande kan bero på att hon begär uppbackning av Bahira eftersom 

Amala inte kommer på pappans namn. Amala försöker flera gånger att få fram pappans 

namn och fingerknäppande kan vara hennes sätt att begära uppbackning. Om talaren 

inte får de uppbackningar som talaren tycker sig behöva kan den talande begära det med 

olika varianter (Einarsson 2009). Det kan också vara så att Amala känner frustration 

över att inte komma på namnet, vilket tar uttryck i form av att börja knäppa med 

fingrarna. Tack vare den strategin får Amala uppbackning av Bahira vilket leder till att 

samtalet upprätthålls. 

     Eftersom Amala och Bahira går i samma klass, umgås på rasterna och talar samma 

förstaspråk har de redan samtalat mycket med varandra. De har dessutom flerårig 

skolbakgrund från sitt hemland. Även i skolans ämne svenska som andraspråk har 

Amala och Bahira tränat en del på att samtala. Det nationella muntliga provet i svenska 

som andraspråk innebär att eleverna ska kunna både agera samtalsledare men också 

kunna diskutera tillsammans med andra deltagare (Skolverket 2016). Detta har Amala 

och Bahira fått träna på i några veckor innan det nationella provet. Allt detta 

sammantaget visar att Amala och Bahira har lätt för att tala med varandra på sitt 

andraspråk, vilket har visat sig genom deras turtagningar i analysen. Dock kommer 
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Amalas och Bahiras uppbackningar i slutet av ett ämne och leder oftast till 

topikövergångar. Detta skiljer sig åt jämfört med samtal där deltagarna har svenska som 

modersmål där uppbackningarna ofta kommer med tät interaktion och yttrar sig som 

samtidigt tal under talarens pågående tur (Henricson &Nelson 2016). 

     Halim och Nasiba har en del verbala förhandlingar innan topikövergångar om vem 

som ska ta talarturen. De flesta av deras uppbackningar kommer i slutet av ett ämne, 

precis innan de gör en topikövergång. Dock kommer uppbackningarna i utdrag 11 i 

slutet på en samtalstur och under Nasibas pågående tur där Halim backar upp Nasiba 

flera gånger med ja. Att Halim och Nasiba förhandlar flera gånger vid topikövergångar 

kan bero på att de kommer från olika länder, har inte samma modersmål och att det är 

könsskillnader. Dessutom går de i en årskurs under Amala och Bahira vilket innebär att 

de inte har fått lika mycket träning i at samtala som Amala och Bahira.  

     Uppbackningar ses hos Amala och Bahira oftast i egna turer och inte under en 

pågående tur. Detta kan bero på att den pragmatiska kunskapen eleverna har från sitt 

modersmål, appliceras på svenska språket, vilket även kan ses i Barron & Blacks (2014) 

undersökning. Olika kulturer har olika sätt och normer inom språket (Henricson och 

Nelson 2016) där uppbackningar sker olika gällande bl.a. placering. Även studien som 

Henricson och Nelson (2016) gjort visar att i infödda svenska samtal kommer 

uppbackningar ganska tätt och yttrar sig i samtidigt tal, vilket är ett tecken på 

engagemang. Både Amala och Bahira och Halim och Nasibas uppbackningar skiljer sig 

från detta genom att deras uppbackningar kommer oftast innan ett topikbyte. Genom att 

eleverna får kunskap om hur uppbackningar fungerar i svenska skulle elevernas 

uppbackningar se annorlunda ut vad gäller både variation och placering. Denna 

undervisning sker genom att läraren spelar in och analyserar samtal hos eleverna och 

kan på det sättet utforma en del av undervisningen utifrån CA analysen (Barraja-Rohan 

2011). Halim ses dock i utdrag 11 göra uppbackningar till Nasiba under pågående topik 

och under Nasibas samtalstur vilket kan tyda på att han antingen har anammat hur 

infödda svenskar samtalar eller kan det vara något han har med sig från sitt modersmål. 

Om Halim har lärt sig det genom att lyssna på infödda svenskar bekräftar det Sardegna 

och Molles (2010) studie om att verbala uppbackningar kan läras in.  

          Slutsatsen av resultaten i denna studie är att uppbackningarna är de som driver 

samtalet framåt. Uppbackningarna sker till stor del precis innan topikövergångar hos 

båda elevparen och då hinner ett ämne inte riktigt dö ut innan nästa påbörjas. 
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Uppbackningarna fungerar som en respons och signal till talaren att det är dags att byta 

ämne och eleverna kan då med hjälp av uppbackningarna upprätthålla samtalet. 

 

6.2 Metoddiskussion 

Ursprunget i CA är att metoden tillämpas bäst på vardagligt tal och inte på institutionellt 

tal. Min undersökning skedde inom de institutionella ramarna eftersom det skedde i 

skolans lokaler och under former som liknar skolans gruppdiskussioner. Elevsamtalen 

var tydligt uppgiftsorienterad vilket är ett typiskt drag för institutionella samtal 

(Adelswärd 1995:113). 

     Något som kan ha påverkat resultaten är att inspelningarna skedde på olika 

tidpunkter. Amala och Bahiras samtal skedde på en håltimme, en längre rast, vilket kan 

ha fått dem att stressa på för att hinna med alla frågor. Nasiba och Halims samtal skedde 

efter skoltid, deras val, vilket kan ha bidragit till ett längre samtal. Amala och Bahiras 

samtal var 7 minuter medan Halim och Nasibas samtal var 11 minuter. 

     Eftersom jag enbart använt mig av utvalda delar inom CA kan viktiga saker ha 

missats på vägen. Jag har enbart analyserat det auditiva och kan då ha missat 

uppbackningssignaler som sker via kroppsspråket. I de fall jag gjort egna tolkningar 

baseras de på vad forskningen säger om samtalsanalys och uppbackningar. Dessa 

tolkningar hade säkerligen blivit mer rättvisa om det hade funnits tillgång till forskning 

om uppbackningar i elevernas modersmål. 

     Jag vill betona att dessa resultat endast gäller dessa elever som finns i min analys. 

För att kunna generalisera och applicera detta allmänt på andraspråkselever behövs mer 

forskning på många fler andraspråkselever. 

Jag har gjort allt jag kan för att kunna säkra goda analyser vilket beskrivs av Tholander 

& Cekaite (2015:203). Ljudet har spelats in via diktafon i ett grupprum utan andra 

elever som stör utanför, jag har lyssnat på inspelningarna många gånger och 

transkriberingen har jag hållit på en enkel med konsekvent nivå. 

     De kritiska frågor som förhållninssättet bygger på har hämtats från Thornberg & 

Fejes (2015) checklista för validitet. Validitet innebär i vilken utsträckning den 

kvalitativa forskningen kan visa på data som är exakt och träffsäker (Denscombe 2009). 

Precis som Denscombe nämner kan varken jag eller någon forskare absolut visa att man 

”fått det rätt” (Denscombe 2009:380), därför används ofta termen trovärdighet istället. 

Frågor som kan ställas i samband med validering är: 
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 Är forskningsfrågan (syfte och frågeställningar) lämpad för kvalitativ 

forskning? 

 Passar de valda datainsamlings- och analysmetoderna som använts med 

studiens syfte och frågeställningar? 

 Hur väl besvarar resultatet forskningsfrågan, alltså studiens syfte och 

frågeställningar? 

(Thornberg & Fejes 2015:256‒259). 

Kvalitativ analys lämpar sig väl för studiens syfte och frågeställningar eftersom studiens 

syfte är att studera interaktionen mellan elever i ett samtal och observationerna i 

analysen skapar forskningsfrågorna. Konversationsanalys är en metod som passar bra då 

det är i samtalet vissa strukturer studeras. Datainsamlingen har skett genom att eleverna 

har blivit inspelade med hjälp av en diktafon, vilken enbart spelar in ljud. Resultatet 

besvarar forskningsfrågan, anser jag, genom att jag både diskuterar och sammanfattar 

resultatet.  

 

7 Vidare forskning 
 

Denna studie har belyst hur just dessa andraspråkselever interagerar i ett institutionellt 

samtal. Det skulle vara väldigt intressant att analysera samma elever i ett vardagligt 

samtal eftersom jag upplevde att Halim och Nasiba blev mer engagerade när samtalet 

inte var styrt av förutbestämda frågor. Det har varit en utmaning att få fram relevant 

forskningsunderlag på svenska inom samtalsanalys mellan andraspråkselever. Därför 

borde det, enligt, mig vara av stort intresse för forskningen att studera kulturella 

skillnader och likheter i uppbackningar på ett andraspråk jämfört med svenska språket. 
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Bilagor 
 

Bilaga A Samtyckesblankett 

Samtyckesblankett 

Jag heter Jessica och är lärarstudent vid Linnéuniversitetet i Växjö. Mitt examensarbete 

kommer handla om samtalsstrukturer i elevsamtal. Jag är intresserad av att undersöka 

elevers strukturer genom en samtalsanalys. Detta innebär att två elever kommer att sitta 

tillsammans och titta på en kort film. Efter filmen ska eleverna svara på frågor till 

filmen och de kommer mestadels samtala med varandra. Jag kommer att vara 

närvarande men tanken är att eleverna sköter samtalet själva. 

     Jag kommer spela in eleverna när de samtalar om frågorna för att sedan analysera 

hur eleverna stöttar varandra i samtalet, med ord som kallas uppbackningar. Jag 

kommer genom dessa uppbackningar studera hur eleverna håller igång samtalet. 

     All inspelning och alla uppgifter om eleverna kommer enbart att ses av mig och 

dessa uppgifter kommer att raderas när arbetet är färdigt. Eleverna kommer att vara helt 

anonyma då jag kommer ge dem andra namn, så ingen vet vem de är. Allt kommer ske i 

enlighet med Vetenskapsrådet- och Codex rekommendationer om sekretess och 

avidentifiering. 

     Eleverna har rätt att när som helst avbryta sitt deltagande, det är helt frivilligt att vara 

med.  Om ditt barn vill avbryta under arbetet kommer jag att radera alla uppgifter direkt. 

Jag vill gärna att ditt barn deltar i min undersökning och då behöver jag att du/ni och 

barnet godkänner detta.  

     För att ditt barn ska kunna delta behöver jag föräldrarnas/vårdnadshavarnas 

namnteckning och barnets namnteckning. Genom att skriva under denna blankett 

godkänner du/ni att barnet får delta i min undersökning. 

 

Har du/ni några frågor går det bra att kontakta mig på e-mail: 

xxx@hotmail.com  

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Jessica Fast 
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Förälders/Vårdnadshavares namn och underskrift: 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

 

Förälders/Vårdnadshavares namn och underskrift: 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

 

Elevens namn och underskrift: 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 
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Bilaga B Diskussionsfrågor- original och reviderade 

Originalfrågor till Josefines himmel 

 Hur visar pappan att han bestämmer? 

 Vad säger han? 

 Hur reagerar Josefine då? 

 Vilka känslor uttrycker kvinnan som spelar flöjt? Varför, tror du? 

 Varför säger hon inte vad hon känner, tror du? 

 Vad känner Josefine? Varför? 

 Vad tror du att Josefine egentligen vill? 

 Har du känt dig maktlös eller illa behandlad på grund av din ålder någon gång? 

När? 

 Hur kände du då? Vad gjorde du? Berätta! 

 

Reviderade frågor 

 Vad handlade filmen om? 

 Vilken relation har mannen och flickan? 

 Varför vill pappan stanna iland? 

 Vad tycker Josefine om att pappan vill stanna iland? 

 Vad gör Josefine i slutet av filmen? 

 Varför gör hon så, tror du? 

 Hur tror du att Josefine mår? 

 Har du känt dig som Josefine någon gång? 

 Vad är bra med att vara ung? 

 Vad är svårt med att vara ung? 
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Bilaga C Bakgrundsfrågor  

1. Vilket land kommer du ifrån? 

2. Vilket/vilka språk talar du? 

3. Hur gammal är du? 

4. Hur länge har du varit i Sverige? 

5. Hur lång skoltid har du från ditt hemland? 

 

 



  

 

I 
 

 
 


