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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att analysera interaktionsmönster i parsamtal under prov på Sfi kurs C. Mer 

specifikt har användandet av kommunikativa strategier studerats under hela samtalen samt även i 

stunder då interaktionen riskerar att fallera. Studien har genomförts med hjälp av ljudinspelningar av 

testsamtal och Conversation Analysis som analysmetod. Resultatet visar på att testdeltagarna 

överväldigande använder sig av strategier som ger talaren mer betänketid under pågående yttrande. 

Dessa strategier inkluderar tvekljud och repetitioner, samt responser, det senare bestående till största 

delen av stöttningssignaler till talaren, även kallat uppbackningar. I situationer där interaktionen 

riskerade att fallera valde deltagarna att, på liknande sätt, använda sig av respons och uppbackningar. 

Vidare visar resultaten att testdeltagarna föredrog att inte byta eller förkorta samtalsämnet eller påpeka 

missar i kommunikationen om hen exempelvis inte förstod vad samtalspartnern sade.  

Resultatet öppnar upp för diskussion om hur kommunikativa strategier används, såväl inom som utom 

skolkontexten och även hur pedagoger och andraspråksinlärare kan samtala om hur man kan använda 

sig av nämnda strategier i interaktionen. 
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1. Inledning 

Under mitt arbete på Sfi har jag noterat en diskrepans mellan kunskapskraven för muntlig interaktion 

för Sfi kurs C och de språkliga förutsättningarna de studerande har efter avslutad kurs. Även om de 

flesta av oss deltar i samtal varje dag, är det skillnad på att kunna prestera i en provsituation på ett 

andraspråk eftersom det kan betraktas som en mer pressande situation. Ur detta föddes intresset för att 

studera samtal från provet och försöka utröna hur testdeltagarna skapar interaktionen och vilka 

strategier de använder sig av i processen. Min förhoppning är att min studie kommer att kunna bidra 

till en djupare insikt i de förutsättningar andraspråksinlärare har och de förväntningar som ställs på 

dem under provsamtal.   

1.1. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att analysera interaktionsmönster hos testdeltagare på det  

muntliga nationella provet för Sfi kurs C, kallat muntlig interaktion, med hjälp av Conversation 

Analysis (CA). Frågeställningarna är som följer: 

• I vilken mån och på vilket sätt används kommunikativa strategier av deltagarna i samtalet? 

• Vilka strategier och på vilket sätt används dessa av deltagarna i stunder då 

kommunikationen riskerar att fallera?  

2. Bakgrund 

I detta avsnitt ges en introduktion till Sfi som skolform och de styrdokument som rör det för studien 

aktuella provmomentet muntlig interaktion. Vidare behandlas studiens bakomliggande teori där en 

modell för kommunikativa kompetenser är central för studiens övergripande syfte, såväl som 

definitioner av samtal och CA.  

2.1. Sfi 

Sfi- Svenska för invandrare – är en gratis skolform för vuxna i grundläggande svenska (Skollag 2015: 

482). De som är över 16 år, folkbokförda i Sverige och saknar kunskaper i språket har rätt att studera 

på Sfi. Kommunerna har det yttersta ansvaret för undervisningen men kan välja att lägga över det 

dagliga arbetet på studieförbund eller privata aktörer (Rydell, 2018). Undervisningen omfattar minst 

15 timmar per vecka under en period på fyra veckor (SFS 2010: 24).  

Sfi är sedan ett flertal år uppdelat i studievägar där de studerande blir placerade efter studiebakgrund, 

vilka tar hänsyn till varje elevs förutsättningar för lärande. Studieväg 1 är avsedd för de med mycket 

korta eller inga tidigare studier, medan studieväg 2 är avsedd för de med viss studiebakgrund och 
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studieväg 3 för de med lång studiebakgrund. I praktiken innebär indelningen att de studerande börjar 

på olika Sfi-kurser (1: A, 2: B, 3:C) och att de har rätt till olika antal undervisningstimmar per kurs, 

där studieväg 1 har störst och studieväg 3 minst antal timmar per kurs. Dessutom sker anpassningar i 

undervisningen efter studievägen. Varje kurs har dock samma kursmål för alla elever oavsett 

studieväg. Lämplig studieväg för varje enskild elev bedöms efter en kartläggning av hens 

förutsättningar och kunskaper (Skolverket, SKOLFS 2017:91, 2018).  

De fyra erbjudna kurserna på Sfi motsvarar olika graderingar enligt GERS- skalan, det vill säga 

Gemensam europeisk referensram för språk: Sfi kurs A = nivå A1-/A1, Sfi kurs B= nivå A1/A2, Sfi 

kurs C=A2/A2+ och Sfi kurs D= nivå B1/B1+ (Ahlgren, 2016). 

På Sfi-kurserna B, C och D genomförs nationella prov i följande fem förmågor: hörförståelse, 

läsförståelse, muntlig produktion, muntlig interaktion samt skriftlig färdighet. Förmågorna baseras på 

GERS (2010) som är till för både planering av utbildning och examinering. Det nationella provet för 

Sfi implementerades år 1996 och, hävdar Rydell (2018) var en stor bidragande faktor till 

institutionaliseringen av skolformen. Till en början hölls provet enbart för Sfi kurs D men utökades till 

kurs B och C år 2009 (Rydell, 2018). Proven avser vara slutprov för de tre kurserna men ska inte 

likställas med ett examensprov (Ahlgren, Lindberg, Olofsson, & Rydell, 2016). I praktiken har dock 

proven ofta en sådan roll (Rydell, 2018), vilket betyder att elevernas prestation och resultat på proven 

kan ha stor tyngd för de slutgiltiga kursbetygen.   

2.2. Skolans styrdokument 

Analogt med det nationella provet är kunskapskraven även för de fyra Sfi-kurserna indelade efter 

samma förmågor. På samtliga kurser finns specifika kunskapskrav för varje enskild färdighet, där 

således muntlig produktion och muntlig interaktion har skilda kunskapskrav för att nå de olika betygen 

från A-E. För muntlig interaktion krävs följande för att nå betyg E:  

Eleven deltar i enkla samtal och diskussioner om bekanta ämnen genom att framföra och efterfråga 

åsikter, tankar och information på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. 

Eleven väljer och använder på ett i huvudsak fungerande sätt strategier som underlättar interaktionen. 

(Skolverket, 2012b) 

I kraven går det att observera ett flertal förväntningar på testdeltagaren. För det första handlar 

förväntningarna om att testdeltagaren ska vara bekant med samtalsämnet. Här anser jag att några 

ytterligare aspekter kan lyftas, nämligen att testdeltagaren behöver ha tillräckligt mycket att säga om 

ämnet för att föra ett samtal kring det. Utöver det är en annan aspekt att testdeltagaren behöver vara 

van vid att använda tankekartor eftersom det givna samtalsämnet för provet presenteras i en sådan.  

2.3. Teoretiska utgångspunkter 

Denna studie utgår från en modell över kommunikativ kompetens, där en del av modellen, 

kommunikationsstrategier (Celce-Murcia, Dörnyei, & Thurrell, 1995) ligger till grund för studiens 

analys. Studiet om kommunikativ kompetens har sina rötter inom olika grenar av lingvistiken. Inom 

den utbildningsinriktade språkvetenskapen studeras den kommunikativa kompetensen utifrån ett 

pedagogiskt perspektiv och hur man kan lära ut den kompetensen. Kommunikativ kompetens 

förekommer även inom tillämpad lingvistik där den bland annat används vid provkonstruktion och 

bedömning (Celce-Murcia, Dörnyei, & Thurrell, 1995). Då föreliggande studie fokuserar på 
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kommunikativ kompetens hos andraspråksinlärare placerar den sig inom fältet utbildningsinriktad 

språkvetenskap. 

Valet av modell för studien beror dels på att Ahlgren, Lindberg, Olofsson och Rydell (2016), vilka alla 

i olika omfattning har deltagit i framtagandet av proven, själva hävdar att provet är baserat på denna 

modell. Modellen ämnar beskriva komplexiteten i en individs språkförmåga och genom att basera 

provet på denna modell möjliggörs, enligt provskaparna, en helhetsbedömning av språkförmågan 

(Ahlgren, Lindberg, Olofsson, & Rydell, 2016). 

Utöver modellens koppling till det nationella provet på Sfi är den dessutom sedan tidigare väl 

förankrad inom språkdidaktisk forskning, då den är baserad på andra modeller för kommunikativ 

kompetens som har utvecklats och vidareutvecklats av bland annat Bachman och Palmer (1996), 

Celce-Murcia, Dörnyei och Thurell (1995) och Celce-Murcia (2008) (jfr. Ahlgren, Lindberg, 

Olofsson, & Rydell, 2016). 

Modellens fem delar kommer här presenteras enligt dess beskrivning av Ahlgren, Lindberg, Olofsson 

och Rydell (2016). Då enbart delar av modellen har använts för denna studies analys, kommer övriga 

delar bara beskrivas kortfattat för att ge en övergripande bild av modellen. De relevanta delarna 

kommer däremot beskrivas mer utförligt med hjälp av både beskrivningar från Ahlgren et al. (2016) 

samt Celce-Murcia, Dörnyei och Thurell (1995). 

Modellen består av delarna sociokulturell, text-, lingvistisk samt strategisk kompetens, varav den 

strategiska kompetensen är av största vikt för denna studie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Modell över kommunikativ språkförmåga. (Efter Ahlgren, Lindberg, Olofsson & Rydell, 

2016) 

 

De delar som inte har använts för studien presenteras mycket kortfattat och går att studera närmare i 

Ahlgren et al. (2016) samt Celce-Murcia, Dörnyei och Thurell (1995).  

Med sociokulturell kompetens menas att man har en övergripande förståelse för den sociala och 

kulturella kontexten i vilken språket används. (Ahlgren, Lindberg, Olofsson, & Rydell, 2016, s. 10). 
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Textkompetens inbegriper kunskap om muntlig och skriftlig textproduktion samt kunskap om olika 

texttyper och textgenrer. Begreppet innefattar även den interaktionella kompetensen. Med detta menas 

att man, inom en specifik kommunikativ situation, förhandlar fram mening med samtalspartnern 

(Ahlgren, Lindberg, Olofsson, & Rydell, 2016, s. 10).  

Den tredje kompetensen i modellen är lingvistiska kompetensen, vilket bland annat berör ords 

betydelse, ljudning och stavning (Ahlgren, Lindberg, Olofsson, & Rydell, 2016). 

Slutligen, den strategiska kompetensen, som är denna studies huvudfokus, inbegriper ” ett optimalt 

utnyttjande av resurserna i relation till de olika språkliga kompetenserna på ett interaktivt sätt” 

(Ahlgren, Lindberg, Olofsson, & Rydell, 2016, s. 12). På så sätt går det att observera en koppling till 

de övriga fyra kompetenserna.  Celce-Murcia, Dörnyei och Thurell (1995) beskriver även att den 

strategiska kompetensen möjliggör för inläraren att kunna lösa kommunikativa problem, det vill säga, 

situationer då interaktionen fallerar.  

För att få en djupare förståelse av vad som menas med strategisk kompetens, följer här en redogörelse 

från den mer detaljerade beskrivningen av Celce-Murcia, Dörnyei och Thurell (1995). Författarna 

beskriver den strategiska kompetensen som kunskapen om kommunikationsstrategier och hur man kan 

använda sig av dem. Kommunikationsstrategierna delas upp i fem underkategorier som presenteras var 

för sig: 

1) Undvikande- eller reduktionsstrategier (eng. ”avoidance or reduction strategies”) – beskriver 

hur man överger, reducerar eller undviker ett samtalsämne på grund av språkliga svårigheter. 

Exempelvis då talaren i samtalet inser att hen inte har orden som behövs för att uttrycka det hen 

vill säga, och därför nöjer sig med att reducera ämnet, eller överge det. Dörnyei och  Scott (1997, 

s. 188) ger ett konkret exempel på där en talare överger ett ämne: ”It is a person er… who is 

responsible for a a house…for the block of house… I don’t know… [laughter]”. I utdraget väljer 

talaren att överge samtalsämnet, då ordförrådet inte räcker till. Samtalsämnet avslutas med att 

talaren explicit uttrycker att hen inte hittar orden, och ett skratt.  

2) Kompensatoriska strategier – används då ordförrådet inte räcker till, eller inte är tillgängligt, 

genom att använda sig av förklaring, approximation, icke-verbala signaler, omformuleringar, 

hitta på ord, bokstavlig översättning från ett förstaspråk, främmandegöring, kodväxling och 

staka sig fram. Förklaring, är då talaren förklarar ett ord som hen inte lyckas hitta: ”the thing 

you open bottles with for corkscrew” (Celce-Murcia, Dörnyei, & Thurrell, 1995, s. 28). 

Approximation beskriver användandet av närliggande termer för att få fram det man vill säga: 

”fish for carp” (Celce-Murcia, Dörnyei, & Thurrell, 1995, s. 28). Relaterat till detta finns 

användandet av generella termer, såsom ”thingy” istället för mer exakta ord (Celce-Murcia, 

Dörnyei, & Thurrell, 1995, s. 28).  

Icke-verbala signaler betyder att talaren, exempelvis, pekar eller gestikulerar för att kunna 

kommunicera det hen vill säga. Omformuleringar handlar om att omformulera sig för att kringgå 

språkliga brister, såsom i exemplet: ”The bus was very… there were a lot of people on it” (Celce-

Murcia, Dörnyei, & Thurrell, 1995, s. 28). Att hitta på ord handlar om att använda sig av icke-

existerande ord. Bokstavlig översättning från L1 betyder att talaren översätter ett uttryck ord-

för-ord från förstaspråket (L1, från engelska: first language). Främmandegöring beskriver 

användandet av ett ord på L1, men uttalat enligt L2:s (andraspråkets) uttalsnormer. Kodväxling 

är då talaren växlar från L2 till L1 eller ett ytterligare språk (L3). Slutligen kan talaren, genom 

att staka sig fram, uttrycka de hen vill säga: ”bro… bron… bronze” (Celce-Murcia, Dörnyei, & 

Thurrell, 1995, s. 28). 
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3) Fördröjning (eng. ”stalling or time-gaining strategies”) – innebär att man försöker tjäna tid för 

att tillåta sig själv att hinna formulera det man vill säga, vilket kan ge sig i uttryck genom 

tvekljud och andra utfyllnadsord: ”well, actually,…, where was I…?” (Celce-Murcia, Dörnyei, 

& Thurrell, 1995, s. 28). Fördröjning kan också innebära att man använder sig av repetitioner 

och repeterar det man själv eller någon annan talare har sagt. 

4) Monitorerande strategier – beskriver hur man initierar självreparation, det vill säga, man 

reparerar sitt eget yttrande genom att förtydliga sig med uttryck såsom ”I mean”. Strategin kan 

även vara att omformulera sig på ett omständligt sätt: ”This is for students… pupils… when 

you’re at school” (Celce-Murcia, Dörnyei, & Thurrell, 1995, s. 28). 

5) Interaktionella strategier –innefattar hjälpsökande strategier och meningsförhandlande 

strategier. Hjälpsökande strategier kan vara direkta (”What do you call…?”) och indirekta (”I 

don’t know the word in English”) (Celce-Murcia, Dörnyei, & Thurrell, 1995, s. 28) och är sätt 

att be samtalspartnern om hjälp för att få fram det man vill säga.  

De meningsförhandlande strategierna delas in i tre olika strategier bestående av indikationer 

på missförstånd, respons och försäkran om förståelse. 

Indikationer på missförstånd innebär att lyssnaren signalerar till talaren att hen inte förstår, 

genom att be om upprepning, be om förtydligande eller bekräftelse (”Did you say…?”) (Celce-

Murcia, Dörnyei, & Thurrell, 1995, s. 28). Lyssnaren kan även uttryckligen säga att hen inte 

förstår, eller använda sig av icke-verbala signaler, såsom exempelvis att höja på ögonbrynen 

(Celce-Murcia, Dörnyei, & Thurrell, 1995, s. 28). 

Den andra strategin, respons, innebär att lyssnaren repeterar, refraserar, bekräftar, dementerar 

eller bygger vidare på den förre talarens yttrande. Respons kan också vara när lyssnaren initierar 

själv-reparation åt talaren, genom att be talaren förtydliga sig. 

Den sista meningsförhandlande strategin är försäkran om förståelse, som beskriver situationer 

då talaren söker bekräftelse från samtalspartnern att det talaren säger är förståeligt och 

grammatiskt korrekt eller att lyssnaren har uppfattat det som har sagts (Celce-Murcia, Dörnyei, 

& Thurrell, 1995, s. 28).  

Europarådets rapport Gemensam europeisk referensram för språk (GERS) (2010) ger också en utförlig 

beskrivning av kommunikationsstrategier. Den slår fast att strategierna inte bör ses som ett sätt att 

kompensera för, exempelvis, brister i ordförrådet, utan att det snarare handlar om att, på ett effektivt 

sätt, maximera utnyttjandet av de egna resurserna. Dock hävdar Ahlgren et al. (2016, s. 12) att den 

strategiska kompetensen möjliggör för en inlärare att ta sig runt ” […] olika typer av språkliga 

tillkortakommanden relaterade till tidiga stadier i språkinlärningsprocessen”. Således tycks det finnas 

oenigheter om vad strategin innebär. Eftersom denna studie framförallt fokuserar på modellen 

definierad av Ahlgren et al. (2016), samt då denna studie utgår från en noterad diskrepans mellan 

språkliga kunskaper och Sfi-kursens förväntningar, kommer den strategiska kompetensen att betraktas 

efter kompensatoriska egenskaper. 

För den aktuella samtalskontexten, det vill säga provkontexten, gäller även att den strategiska 

kompetensen gör de aktuella kunskaperna lättillgängliga och lättanvända för testdeltagaren, under en 

sådan stressfylld situation. Det innebär också att kunskaperna kan synliggöras eller presenteras på ett 

optimalt sätt (Ahlgren, Lindberg, Olofsson, & Rydell, 2016, s. 12).  
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2.3.1. Samtal 

Linell (2011, p. 17) definierar ett 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.  

Samtalen som diskuteras i studien är en typ av institutionella samtal, då det har ett förutbestämt ämne 

(Norrby, 2014) Samtalen kan inte kallas autentiska, då de till stor del är styrda av det, för uppgiften, 

valda samtalsämnet/-ämnena. Linell (2011, p. 73) beskriver Goffmans resonemang kring sociala 

situationer, där vi människor som del av samhället sällan ställs inför en helt ny situation. För det mesta 

kan vi avläsa hur situationen kommer att utvecklas. Av detta kan konstateras att testsamtalen på det 

nationella provet, troligtvis utgör en utmaning för testdeltagarna, då det inte är en social situation de 

medverkar i dagligen. Då prov och bedömning faller utanför det för denna studie aktuella 

forskningsfältet är det dock inte något som kommer beskrivas vidare i detalj. 

2.3.2. Conversation Analysis 

Conversation Analysis har vuxit fram ur sociologin och studerar interaktionen mellan människor och 

hur dessa för samtal med varandra. Genom att anta ett deltagarperspektiv, studerar forskaren hur de 

olika samtalsparterna tolkar varandras yttranden (Wirdenäs, 2013, s. 200). 

Vidare finns kopplingar till etnometodologin, då CA är en induktiv metod. Med det menas att man, 

utifrån det studerade materialet (i det här fallet inspelningar/transkriptioner), letar efter mönster i 

interaktionen och gör antaganden utifrån dessa. Således tar man inte hänsyn till andra, mer generella 

bakomliggande faktorer såsom talarens ålder, vilket i sig kan vara en påverkande faktor bakom en 

individs språkbruk. För att upptäcka mönster i interaktionen, krävs det vanligtvis att materialet 

analyseras mycket noggrant (Norrby, 2014). Man kan även tala om att man studerar samtalet ur ett 

mikroperspektiv (Nordberg, 2013). 

Som utgångspunkt för CA antas att: 1) all interaktion följer en viss struktur 2) allt som bidrar till 

interaktionen både är beroende av och förnyar samtalskontexten, 3) allt i interaktionen är värdefullt 4) 

att analysmetoden är bäst lämpad för naturlig interaktion (Norrby, 2014).  

För denna studie finns ett antal begrepp hämtade från CA som har möjliggjort analysen. Dessa 

förklaras därför här i tur och ordning och återkommer sedan i 3.4 Bearbetning av material och 

analysmetoder. 

Det första begreppet är turkonstruktionsenhet (TKE) vilket beskriver en samtalstur under ett samtal. 

Detta kan även beskrivas som en talares yttrande eller en talartur. Yttrandet betraktas inte utifrån ”[en] 

språklig eller grammatisk struktur utan snarare en slags organisatorisk struktur” (Norrby, 2014, s. 40). 

Således definieras inte en TKE nödvändigtvis som fullständig, för att talaren har yttrat en eller flera 

fullständiga meningar. Istället analyseras turkonstruktionsenheten i samtalskontexten, där enheten 

anses avslutad, exempelvis, då en annan talare tar vid.  

Därefter följer det andra begreppet, nämligen talarbyte eller turbyte. Detta avser när en talare avslutar 

sin TKE och en annan talare tar vid. Relaterat till detta finns även turbytesplats vilket beskriver 

tidpunkten i samtalet då det öppnar för en ny talare att realisera en ny TKE (Norrby, 2014). 

Det tredje begreppet är topikövergång, vilket beskriver när någon samtalsdeltagare byter samtalsämne 

(Norrby, 2014).  
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Ett annat begrepp som används är tvekanden. Tvekanden kan exempelvis yttra sig genom uttryck som 

”eh” eller ”ehm”. Norrby (2014) associerar tvekljud med mikropauser under en pågående talartur, då 

talaren behöver lite extra tid att formulera sig. Tvekljuden är därför en teknik talaren kan använda sig 

av för att få mer betänketid.   

Ytterligare ett begrepp är reparationer. En reparation kan tolkas som ett samlingsbegrepp för ”de 

olika åtgärder som samtalsdeltagarna tar till för att återupprätta den ömsesidiga förståelsen” (Norrby, 

2014, s. 41). Användandet av reparationer förutsätter att det på något sätt har uppstått ett missförstånd 

eller miss i kommunikationen mellan deltagarna i samtalet som behöver redas ut. Norrby (2014, s. 

152) delar upp reparationer i självreparation och annan-reparation vilket beskriver vem i samtalet 

som initierar reparationen. Det första uttrycket avser när turinnehavaren initierar reparationen och det 

senare när en person som inte innehar talarturen ber om ett förtydligande. Här bör understrykas att en 

reparation främst har till uppgift att återställa den ”intersubjektiva förståelsen” snarare än att korrigera 

språket. Av självreparation och annan-reparation är det självreparation som kategoriserats som en 

monitorerande strategi i min analys, då monitorerandet görs av egen produktion.  

Det sista begreppet är slutligen respons, vilket såsom namnet antyder, beskriver när en samtalspartner 

ger respons till föregående talare (eller under talarens talartur). Norrby (2014) beskriver tre, av 

varandra, närliggande begrepp vilka är respons, minimal respons och uppbackningar, där respons 

räknas som en längre talartur där talaren ger respons till föregående talar. Det kan exempelvis handla 

om att vidareutveckla topiken. Minimal respons kan till exempel vara ett kort svar, såsom ”ja” på en 

direkt fråga. Denna räknas som en egen talartur. Korta ord som ”ja” kan dock även räknas som 

uppbackningar, där andra vanliga stöttningssignaler som” mm” eller ”ah” också ingår. Skillnaden 

mellan minimal respons och uppbackningar är att det senare endast används av lyssnaren för att stötta 

talaren – därav termen stöttningssignaler – och är inte i sig en egen talartur (Norrby, 2014). 

2.4. Tidigare forskning 

Detta kapitel ger en överblick över annan forskning som har gjorts på muntliga samtal och parsamtal 

på prov. Redogörelsen går från ett mikro- till ett makroperspektiv, där tidigare forskning inom Sfi följs 

av forskning i Sverige och slutligen på internationell nivå.  

Maria Rydell (2015, 2018) har studerat samtal från nationella provsamtal mellan elever på kurs D. 

Hennes första studie (2015) fokuserar på testsamtal som performance, det vill säga ett uppträdande, 

och hur detta uttrycker sig. För ett uppträdande finns det en publik som man, framförallt i en 

provsituation, inte vill tappa ansiktet inför. Hennes studier visar på att både språket och rådande 

ideologier blir framträdande under samtalen. Ideologierna rör både hur man är en ”bra elev” och hur 

man är en ”bra invandrare” vilket bland annat visar sig i hur testdeltagarna understryker vikten av att 

lära sig svenska, få förstaspråkstalande vänner och att undvika kontakt med landsmän som talar 

samma språk (Rydell, 2018, s. 64).  

Rydells andra studie fokuserar på gemensamt meningsskapande under interaktionen i situationer då 

talaren letar efter ett ord. Studien visade att testdeltagarna föredrog att föra samtalet framåt framför 

språklig korrekthet och nöjde sig med ett grundläggande lexikalt samförstånd. Rydell hävdar att denna 

strategi kan ha sin förklaring i att ett gemensamt meningsskapande kräver att lyssnaren förstår precis 

vart talaren vill komma med sitt yttrande vilket inte alltid är fallet. En annan förklaring är även att 

testsituationen gör deltagarna mindre benägna att utreda specifika ord, då en annars vanligt 
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förekommande strategi som att använda sig av ett annat språk för att beskriva och förklara inte anses 

lämpligt i situationen (Rydell, 2018). 

Den tredje studien ger ett inlärarperspektiv på kommunikativ kompetens utifrån intervjuer där elever 

själva får definiera vad kompetensen betyder för dem. Under intervjuerna framhöll eleverna vikten av 

att vara självständig och till exempel inte vara i behov av tolk. De tolkade även kompetensen som 

språklig korrekthet. De två definitionerna av kompetensen visade på en emotionell aspekt av 

kommunikativ kompetens som handlar om självförtroende och självsäkerhet i språket (Rydell, 2018). 

Annan svensk forskning rörande muntliga testsamtal är Eklund Heinonens (2016) studie om testsamtal 

från Tisus, ett högskoleberättigande språktest i svenska, där hon har försökt planlägga vilka typer av 

egenskaper/beteenden som gör att testdeltagaren ”uppfattas som en kompetent språkbrukare” av den 

examinatorn. Samtalen definierades som ”starka” respektive ”svaga” beroende på deltagarnas 

prestation. I de studerade samtalen identifierar Eklund Heinonen (2016, p. 163) fyra återkommande 

strategier som testdeltagarna använder sig av: undvikande, återanvändning, fraser, metakommentarer. 

Undvikande avser när testdeltagaren undviker att besvara en fråga genom att exempelvis skylla på 

bristfälliga kunskaper. Återanvändning handlar om att testdeltagaren återanvänder begrepp eller 

formuleringar från frågor eller repliker av examinatorn. Fraser avser exempelvis när testdeltagaren 

kommenterar frågan (”det är en svår fråga egentligen”) vilket ger hen betänketid. Metakommentarer 

liknar fraser, då det exempelvis kan handla om kommentarer om frågan. De kan dock även handla om 

att blicka framåt i samtalet, men är också en typ av strategi för att få mer betänketid. I resultatet 

framkom det att deltagarna i de ”starka” samtalen i större utsträckning använde sig av fraser och 

metakommentarer, medan deltagarna i de ”svaga” samtalen i större utsträckning använde undvikande 

som strategi (Eklund Heinonen, 2016, p. 168). 

På internationell nivå finns en hel del studier med fokus på interaktion och interaktionell kompetens 

under parsamtal på prov. Bland annat har Galaczi (2013) studerat interaktionell kompetens i parsamtal 

från det så kallade Cambridge-testet (CAE) som bland annat ger behörighet till högre studier på 

engelska. Samtalen fördes mellan deltagare på nivåerna B1, B2, C1 och C2, enligt GERS-skalan. 

Syftet var att titta på skillnader mellan interaktionsstil beroende på vilken språklig nivå deltagarna 

befann sig på. Variablerna som stod i fokus var: utvecklandet av ens eget kontra någon annans 

initierade samtalsämne (topik), pausers längd mellan yttranden samt frekvens av tecken på ett aktiv 

lyssnarskap. Det aktiva lyssnarskapet kunde bestå av uppbackningar eller längre så kallade 

”bekräftanden”, med vilket menas yttranden såsom ”ja, absolut”. Resultatet visade att de tidigare 

nivåerna (B1 och B2) utmärktes av fler pauser mellan talarturerna, färre topikutvecklingar av 

samtalspartnerns initierade topiker och färre tecken på aktivt lyssnarskap. Det aktiva lyssnarskapet 

som förekom bestod i överväldigande majoritet av uppbackningar. De senare nivåerna (C1 och C2) 

karaktäriserades däremot av mer utvecklade topiker av båda talarna, vilket innebär att deltagarna 

visade större prov på att utveckla samtalspartnerns inledda samtalsämne. Pauser förekom även mer 

sällan medan det aktiva lyssnarskapet var mer frekvent. Dock bestod lyssnarskapet i större 

utsträckning av bekräftanden framför uppbackningar.  

Gan (2010) har, liknande Galaczi (2013), studerat skillnader mellan testdeltagare med höga betyg och 

de med lägre betyg, och vad som karaktäriserar deras interaktiva stilar. Även här studerades L2-talares 

förmåga i muntlig interaktion på engelska, där högpresterande grupper i större utsträckning hade 

välutvecklade topiker (Gan, 2010). Andra noterbara tendenser var att de lågpresterande eleverna 

använder sig av inkompletta yttranden samt uppbackningar. Överlag präglades interaktionen av 

minimala reaktioner på varandras yttranden (Gan, 2010), men med stöttning av ordförrådet, så kallat 

monitorerande av varandra (Gan, 2010).  
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Utöver dessa har många andra studier undersökt interaktionell kompetens utifrån ett 

bedömarperspektiv (May, 2009, Ducasse 2009). Detta ligger dock utanför studiens ramar och beskrivs 

därför inte vidare.  

Den föreliggande studien etablerar sig i ett existerande forskningsfält om testsamtal hos språkinlärare, 

men där testsamtal från Sfi inte tidigare har studerats utifrån användandet av kommunikativa 

strategier. Således kan studien erbjuda förnyad kunskap om de språkliga förväntningar och 

förutsättningar på Sfi-elever under prov i synnerhet samt andraspråksinlärare i allmänhet.  

3. Metod 

I detta kapitel redogör jag för studiens insamlings- och analysmetoder där urval (3.1), material (3.2), 

genomförande (3.3) samt bearbetning av material och analysmetoder (3.4) presenteras var för sig. 

3.1. Urval 

De två analyserade samtalen kommer från en Sfi-skola som, vid insamlingstillfället, hade haft en 

pågående verksamhet i ett flertal år. Skolan drivs i privat regi och erbjuder undervisning för 

studievägarna 2 och 3. Genom kontakt med skolans rektor fick jag kontakt med de examinerande 

lärarna vars provsamtal jag samlade in. 

Samtalen som valdes ut, som hämtades från nationellt prov för Sfi kurs C, var båda samtal med 

testdeltagare som studerade på studieväg 3. Avgränsningen skedde delvis på grund av att testsamtalen 

för muntlig interaktion för det mesta organiserades efter studievägarna på skolan. Således var det 

nödvändigt att välja mellan samtal med testdeltagare på studieväg 2 respektive 3. Utöver detta fanns 

det vid de aktuella insamlingstillfällena flest studieväg-3 samtal att observera, vilket blev ett naturligt 

urval. 

3.2. Material 

Det insamlade materialet bestod av två inspelningar som båda var cirka tio minuter långa. 

Inspelningarna gjordes i samband med det nationella provet för Sfi kurs C, för delmomentet muntlig 

interaktion och var alltså testsamtal.  Inspelningarna innehöll båda instruktioner från den 

examinerande läraren samt ett samtal mellan testdeltagarna. Samtalen ägde rum under ordinarie 

lektionstid i ett klassrum som för tillfället var avsatt för testsamtal. De närvarande under vartdera 

samtalet var: två testdeltagare, den examinerande läraren och jag själv.  

Eftersom CA, som tidigare nämnt, antar en induktiv metod, valde jag att inte samla in någon 

information om testdeltagarnas bakgrund, såsom ålder, förstaspråk eller längd på vistelse i Sverige. 

Dessutom är studiens syfte inte är att studera, exempelvis, kulturella skillnader kopplade till 

kommunikativa strategier. Därav tycktes sådan information vara oväsentlig eller rentav kunna färga 

resultatet.  

Samtalsämnena som tilldelades testdeltagarna under proven, formar en del av provuppgifterna för det 

nationella provet och är därför sekretessbelagda. Detta gjorde att uppgifterna inte har presenterats i sin 
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helhet i denna uppsats. Istället har samtalsämnena beskrivits i övergripande drag i resultatavsnittet för 

att ge kontext till transkriptionsutdragen. 

3.3. Genomförande 

Genom tidigare kontakt med den aktuella skolan fick jag godkännande av ledning samt examinerande 

lärare att samla in materialet. Det beslutades även att jag själv skulle närvara under testtillfällena, för 

att, både genom muntlig och skriftlig (medgivandebrev) information samt min närvaro, göra studiens 

syfte så tydligt som möjligt för testdeltagarna.  

Två insamlingstillfällen ägde rum, vart och ett dedikerat till respektive samtal. Samtalen genomfördes 

i tomma klassrum under dagtid, då undervisning skedde i skolans övriga lokaler. De två samtalen hölls 

av olika examinerande lärare. Under det första samtalet var testdeltagarna placerade mitt emot 

varandra vid ett fyrkantigt bord och den examinerande läraren och jag själv var placerade avsides vid 

ett annat bord till höger om testdeltagarna. Detta medförde att testdeltagarna satt närmare varandra än 

den examinerande läraren. Under det andra samtalet var testdeltagarna placerade på samma sätt medan 

den examinerande läraren och jag själv var placerade vid samma bord på kortsidan till höger. På detta 

vis befann sig testdeltagarna lika nära varandra som den examinerande läraren. Vid båda tillfällena 

spelades samtalen in på min mobiltelefon vilken placerades mellan testdeltagarna på bordet.  

3.4. Bearbetning av material och analysmetoder 

I detta avsnitt har jag valt att presentera bearbetning av material och analysmetoder tillsammans då jag 

har betraktat transkriptionen som tillhörande båda delar. 

3.4.1. Transkription 

Ljudinspelningarna transkriberades. Till att börja med transkriberades samtalen grovt, där repliker 

nedtecknades och de olika talarna identifierades. Därefter gjordes en fin transkription enligt 

transkriptionsnyckeln nedan.  

Transkriptionen utgick ifrån nyckeln som går att läsa nedan. Linell (2011, p. 18) uttrycker att man, ”av 

läsbarhetsskäl”, bör utelämna sådana detaljer som inte ingår i analysen. Med studiens syfte i åtanke, 

har därför detta urval av markörer valts ut för att på bästa sätt kunna besvara studiens frågeställningar. 

Dessa är följande och är hämtade från Linell (2011): 

[ ]   överlappande tal 

?  stigande slutintonation eller frågeprosodi 

.  fallande ton eller avslutningston 

,  konstant eller något fallande ton, talaren ska fortsätta talarturen 

( .)  paus kortare än en sekund 

(2) paus längre än en sekund, där siffran indikerar pauslängd i hela, 

avrundade sekunder 

»  fortsatt TKE efter att annan talare har yttrat sig  

SKRATT   alla skrattar  



11 

 

SKRATTAR   talaren skrattar 

(exempel)  parentes indikerar osäkerhet vid transkription 

(x)  ohörbart ord  

inte  emfatiskt uttryck 

*också*  sägs med skrattande röst  

vege-  avbrutet ord 

BULLER   bakgrundsljud i ljudupptagningen 

 

Dessa markörer är alla väsentliga för att studera interaktionen, där exempelvis överlappande tal ger en 

inblick i talarturernas rytm och även kan påverka hur en talartur utvecklas av talaren, medan pauser 

kan beskriva tvekanden.  

Vad gäller ortografin har de flesta ord nedtecknats enligt skriftspråksnorm, undantaget sådana ord som 

ofta har både en formell och informell stavning, som till exempel: dom, ja för jag etcetera. Ifall orden 

uttalas likt skriftspråket har dock formell stavning använts.  

3.4.2. Analysbegrepp 

Analysen av materialet utgick ifrån modellen av Ahlgren et al. (2016) med den mer detaljerade 

beskrivningen av kommunikativ kompetens från Celce-Murcia, Dörnyei och Thurell (1995) vilken har 

operationaliserats med hjälp av CA för att på så sätt kunna konkretisera modellen och göra den möjlig 

att analysera. Således har samtalet analyserats både utifrån vad som sägs och hur det sägs. Jag valde 

dock att endast använda CA-begrepp som jag ansåg hade en tydlig koppling till modellen eftersom 

analysen i annat fall skulle bli alltför bred. Begreppen beskrivs utförligare i 1.1. 

Modellen har inte använts i sin helhet, vilket till viss del har sin förklaring i studiens tidsspann. Att 

undersöka alla de olika kompetenserna skulle kräva en metodkombination av exempelvis 

ljudinspelning, intervjuer och observationer, vilket skulle gå utanför ramen för en C-uppsats. Den del 

av modellen jag framförallt syftar på är den sociokulturella kompetensen, eftersom det skulle vara 

svårt att dra några slutsatser om denna hos deltagarna och hur de väljer att använda den endast utifrån 

de studerade samtalen. Som Maria Rydell (2018) framhåller utgör testsamtal ett framträdande, där 

testdeltagarna är väl medvetna om att de förväntas prestera utifrån vissa givna förväntningar. Således 

kräver en analys av den sociokulturella kompetensen datainsamling från andra kontexter än 

provkontexten. 

 

En annan förklaring till varför modellen har använts selektivt har att göra med att samtalsparterna 

består av vuxna människor som, till skillnad från exempelvis barn, är vana vid ett samtals struktur och 

hur de ska förhålla sig till de andra talarna. Därav har inte den interaktiva kompetensen analyserats hos 

testdeltagarna.  

Istället har mitt fokusområde legat vid att analysera de kommunikationsstrategier som deltagarna 

använder sig av. Strategierna inkluderar, som tidigare nämnt, de underordnade kategorierna: 

undvikande eller reduktionsstrategier, kompensatoriska strategier, fördröjning, monitorerande samt 

interaktionella strategier. 
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Undvikande- eller reduktionsstrategier  

När samtalspartnerna överger eller reducerar en topik (samtalsämne) (Celce-Murcia, Dörnyei, & 

Thurrell, 1995) har det betraktats som topikövergång, eller topikreducering. Denna strategi är dock i 

praktiken svår att upptäcka endast med hjälp av CA eftersom det är svårt att observera sådant som 

saknas i samtalet.  

Kompensatoriska strategier 

Strategin innebär att talaren kompenserar för kunskapsluckor (antingen permanenta eller tillfälliga) 

genom att använda sig av förklaring, approximation, generella termer, icke-verbala signaler, 

omformuleringar, hitta på ord, bokstavlig översättning från L1, främmandegöring, kodväxling och 

staka sig fram (Celce-Murcia, Dörnyei, & Thurrell, 1995). Dessa företeelser har analyserats som 

närvarande eller frånvarande i materialet, där CA endast har använts genom transkriptionen. Dock har 

icke-verbala strategier utelämnats, då det insamlade materialet bestod av ljudinspelningar. Detta har 

inneburit att exempelvis gester inte har uppmärksammats. 

Fördröjning 
Då fördröjning beskriver olika tekniker för talaren att få mer betänketid i samtalet går det att applicera 

tvekanden från CA.  Därutöver har repetitioner noterats i talarnas yttranden som ett annat exempel på 

denna strategi.  

Monitorerande strategier  

Denna strategi innefattar själv-reparation, samt omständliga omformuleringar (Celce-Murcia, 

Dörnyei, & Thurrell, 1995).  

Interaktionella strategier  

I den sista kategorin återfinns hjälpsökande strategier, indikationer på missförstånd, respons samt 

försäkran om förståelse och korrekthet (Celce-Murcia, Dörnyei, & Thurrell, 1995). Av dessa har 

enbart indikationer på missförstånd och respons givits ytterligare CA-begrepp. Indikationer på 

missförstånd har betraktats som annan-reparation alternativt själv-reparation initierad av en annan 

person. Respons, i sin tur, har kategoriserats enligt definitioner från CA, det vill säga: respons, 

minimal respons och uppbackningar. Detta beror på att jag ur ett språkbedömningsperspektiv tyckte 

det var intressant att se hur lång testdeltagarnas respons är. De tre subkategorierna ger även en 

indikation på vilken typ av funktion responsen har och huruvida personen som ger responsen försöker 

hävda talarrätten. 

Eftersom försäkran om förståelse även kan innebära checkkontroll av grammatik, har den 

underkategorin döpts till försäkran om förståelse och korrekthet i resultatet.  

Samtliga av ovan nämnda strategier har studerats på premissen att de används medvetet av talarna, 

vilket möjligtvis tycks vara uppenbart med tanke på att definitionen av kommunikationsstrategier 

beskriver dem som aktiva handlingar. Dock är det omöjligt att svara på om till exempel de påträffade 

tvekandena var medvetna handlingar eller snarare en omedveten del av testdeltagarnas tankeprocess.  

3.4.3. När interaktionen riskerar att fallera  

För att kunna besvara frågeställning två vilken gäller situationer i samtalen där interaktionen fallerar, 

har det varit nödvändigt att definiera vad som menas med fenomenet. Här bör först nämnas att jag har 

valt att utelämna situationer där den examinerande läraren har valt att ingripa för att rädda samtalet. I 

min mening påverkar det samtalet så pass mycket att en analys av varje enskild testdeltagares agerande 

i situationen skulle kunna vara missvisande.  



13 

 

Definitionen av en fallerande interaktion har bestått i en analys av antalet noterade pauser och 

tvekanden i en eller flera på varandra följande talarturer, då pauser och tvekljud tenderar att 

förekomma tillsammans under en pågående talartur. Pausers längd och mängd kan vidare ha stor 

betydelse för hur ett samtal utvecklas (Norrby, 2014). De tillfällen jag har betraktat som skadliga för 

samtalet har således varit stunder i samtalet med långa eller många pauser och tvekanden vilket jag 

själv ansåg riskerade samtalets fortlevnad.  

3.5. Etiska aspekter 

För att arbetet ska vara i linje med Vetenskapsrådets (2017) etiska principer har de fyra testdeltagarnas 

riktiga namn utelämnats. Vidare har fiktiva namn använts i transkriptionen samt resten av arbetets 

delar. Ortnamn har även anonymiserats med beteckningar såsom ”x-stad” och ”x-land”. Dessutom 

presenteras inte samtalen i sin helhet utan endast i kortare avsnitt. Den reducerade 

resultatpresentationen beror dels på utrymmesskäl, men även på att testdeltagarnas samtycke till 

medverkan inte bör tolkas som att de samtycker till att hela deras samtal finns tillgängligt för vem som 

helst att läsa (Linell, 2011). 

Eftersom de närvarande parternas röster också är en personuppgift har ingen annan utomstående än jag 

själv tagit del av det insamlade materialet.   

Testdeltagarna samt de examinerande lärarna har informerats om deras medverkan, vilket de har gett 

sitt godkännande till genom att skriva under en medgivandeblankett. Blanketten finns att läsa under 

Bilaga 1. Deltagarna har även informerats om att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan. 

4. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultaten för varje enskild strategi och dess underkategorier, där varje 

samtal presenteras parallellt. Resultaten för strategierna presenteras i tur och ordning med 4.1. 

Undvikande- eller reduktionsstrategier, 4.2 Kompensatoriska strategier, 4.3 Fördröjning, 4.4 

Monitorerande strategier, 4.5 Interaktionella strategier och slutligen ovan nämnda strategier som 

använts i situationer då interaktionen fallerade i avsnitt 4.6 När interaktionen fallerar.  

Resultaten presenteras både kvantitativt i form av tabeller, samt kvalitativt i form av utdrag från 

transkriptionerna.  

4.1. Undvikande- eller reduktionsstrategier 

I samtalen påträffades endast ett exempel i Samtal 1 där testdeltagarna övergav ett ämne.   

Undvikande eller reduktionsstrategier Samtal 1 Samtal 2 
 

1 0 

Tabell 1. Undvikande- eller reduktionsstrategier 

I det aktuella tillfället samtalar testdeltagarna om att äta snabbmat. Alice (A) beskriver att det finns 

snabbmatsställen där man kan äta bra mat. Rebecka (R) instämmer och försöker tillägga något till 
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samtalet men hittar inte ordet hen söker efter. Detta görs tydligt då hen säger ”bonsaker ja ja vet inte”. 

Då ”bonsaker” sägs med mycket svag röst har den skrivits inom parentes i transkriptionen. Min 

tolkning av ordet var att Rebecka ville använda sig av ordet ”grönsaker”, men detta är endast ett 

antagande. Genom att uttryckligen informera samtalspartnern om att hon inte hittar ordet hon söker 

använder sig Rebecka av en interaktionell strategi, nämligen en hjälpsökande strategi (se vidare i 

avsnitt 4.6). Det visar sig att Alice tycks förstå vilket ord Rebecka söker men att hon inte heller minns 

vad det heter. Topiken, samtalsämnet, avslutas med att båda skrattar och därefter följer en fyra 

sekunder lång paus. Därefter tar Alice initiativet att föra samtalet vidare mot favoritmaträtter.  

 

Transkription samtal 1, exempel 1 

A: [ja] ja tror att i x-stad vi kan hitta många [hamburgarrestauranger] 

R: [mhm]  

A: som har (.) eh bra mat 

R: ja eh de är rätt  

A: och billig också 

R: a också ja (.) (bonsaker) ja ja vet [inte] 

A: *ja* [ja glömde] 

R: SKRATTAR (..) och eh (4) eh 

A: mm va är din eh favorit-maträtter 

 

Beträffande det ovan givna exemplet går det att ifrågasätta huruvida det egentligen är ett exempel på 

denna strategi då testdeltagarna både före och efter topikövergången samtalar om mat. På detta vis 

håller de sig fortfarande till det givna samtalsämnet, det vill säga provuppgiften. 

4.2. Kompensatoriska strategier 

 

De kompensatoriska strategierna användes i högre grad än de undvikande- eller reducerade 

strategierna. Dessa tabellfördes efter dess subkategorier som går att läsa nedan.  

 

Kompensatoriska strategier Samtal 1 Samtal 2 

förklaring 0 0 

approximation 0 1  

generella termer 1 1 

icke-verbala signaler 0 0 

omformuleringar 2 0 

hitta på ord 1 0 

bokstavlig översättning från L1 0 1 

främmandegöring 1 0 

kodväxling 3 1 

stakning 4 1 

Tabell 2. Kompensatoriska strategier 

 

Förklaring 
Inga tillfällen då testdeltagarna förklarade ett ord de inte kunde uttrycka hittades i något av samtalen.  

 

Approximation 
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Vid ett tillfälle i Samtal 2 använde sig en testdeltagare av en närliggande term för att uttrycka det hon 

ville säga:  

Transkription samtal 2, exempel 1 

 

U: [mm] ja tycker inte om ehm (.) ehm (1) eh stor stad till exempel z-stad men x-stad är eh inte 

så stor tror ja  

H: [mm mm] 

U: [och em] de finns em (.) alla ehm (.) service ehm (.) arbete ehm och mm (.) kollektiv och 

olika [saker] 

H: [mm] 

 

I detta exempel beskriver Unni (U) fördelar med att bo i en större stad. Hon beskriver att det finns 

tillgång till service och arbete samt ”kollektiv” i en större stad vilket jag har tolkat som en 

approximation för ordet ”kollektivtrafik”.  

 

Generella termer 
För generella termer återfanns ”saker” i båda samtalen vid ett tillfälle i respektive samtal. I det första 

samtalet användes ordet för att beskriva ”maträtter”, och i det andra för att beskriva ”sevärdheter”. 

 

Transkription samtal 1, exempel 3 

 
A: ja (.) eh ibland (.) gör ja [eh] 

R: [ja] 

A: [jag brukar att] 

R: [de är bra att laga] en många många saker [också] 

A: [mm] 

R: eh så ja kan spara (.) eh 

A: okej 
 

I Samtal 1 samtalar testdeltagarna om att laga mat. Rebecka framför att hon tycker att det är bra att 

laga mycket mat eller många maträtter vilket uttrycks med orden ”många många saker”.  

 

Transkription samtal 2, exempel 4 

H: ehm men de är bra också eftersom vi har kultur 

U: [mm] 

H: [och eh] (.) saker de inte så lugnt eh (.) eller kanske ibland på vintern SKRATTAR 

     

 

I utdraget ovan beskriver Helena (H) vad man kan göra i en storstad på fritiden. Hon beskriver att det 

finns kultur och ”saker” vilket jag har tolkat som en generell term för att beskriva något mer specifikt, 

exempelvis ”sevärdheter”.  

 

Omformuleringar  
Endast två exempel på omformulering påträffades och detta i Samtal 1. Alice påbörjar sin talartur med 

att beskriva att hon ”har inte så många” av någonting som hon sedan inte preciserar. Därefter följer två 

korta pauser och ett tvekande varpå hon omformulerar sig och fortsätter med ”ja kan inte laga […] 

många olika maträtter”. En förklaring till omformuleringen skulle kunna vara att hon söker efter ordet 

”maträtter” och, genom att omformulera sig, får tid till att hitta ordet. 
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Transkription samtal 1, exempel 5 

R: [men] (.) ja (.) ja tycker att laga själv (.) och du? 

A: eh (.) ja försöker (.) ja försöker att eh (.) laga mat till mig själv men eh (.) jag tror att de är 

svårt och eh (.) ja är vegetarian så  

R: [oj] 

A: [ja har] inte så många (.) eh (.) ja kan inte laga (.) eh många olika [maträtter]  

R: [mm] 

   

Hitta på ord 
Under de två samtalen hittade enbart en testdeltagare på ett ord vid ett tillfälle. Detta var ordet 

”bonsaker” som vi såg i ett tidigare utdrag från Samtal 1. Detta resultat bör dock analyseras med 

försiktighet, då den låga ljudvolymen vid yttrandet försvårade transkriptionen.  

 

Bokstavlig översättning från L1 
En direktöversättning från förstaspråket förekom endast vid ett tillfälle, i Samtal 2. Även här går det 

dock att problematisera resultatet, eftersom testdeltagarnas förstaspråk är okända. Exemplet som här 

lyfts är då testdeltagaren Helena berättar att hon behöver ha tillgång till ”många service och många 

kultur” där hon bor.  

 

Transkription samtal 2, exempel 6 

H: SKRATTAR om jag måste eh välja eh jag ja tror ja kan välj en stor stad än en liten by 

eftersom ehm jag ehm behöver ehm många service och många kultur ehm (.) många känd för (.) 

kultur  

U: aha 

H: många kultur 

   

Det jag har noterat är användandet av uttrycket ”många kultur” vilket för mig låter främmande på 

svenska. Således skulle detta kunna vara någon form av översättning från ett förstaspråk eller något 

annat språk talaren behärskar. Dock går detta inte att konstatera med säkerhet. 

 

Främmandegöring  
Främmandegöring, det vill säga ord uttalade med ett annat språks uttal, observerades vid två tillfällen 

och bestod av samma ord. Vid båda tillfällena var det också samma talare, nämligen Rebecka, som 

talade. Ordet i fråga var ”vegetarian” vilket uttalades som ordet låter på engelska och har kursiverats 

för tydlighetens skull i utdraget nedan. 

 

Transkription samtal 1, exempel 7 

R: [mhm okej] ehm (.) hur länge (.) eh är du vegetarian? veg- vege[tarian] 

A: [ehm] ja är vegetarian i (.) ett år 

R: ett år [okej] 

A: [ja] 

R: är det eh (.) eh (.) svårt? 

   

I utdraget ser vi även att ordet vållade svårigheter för Rebecka och att hon troligtvis var medveten om 

att uttalet kan ha låtit engelskt, eftersom hon upprepar ordet direkt efter för att, möjligtvis, rätta till det.  

 

Kodväxling 
Testdeltagarna växlade mellan svenska och ett annat språk vid fyra tillfällen sammanlagt i de två 

samtalen.  
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Transkription samtal 1, exempel 8 

 
A: så eh (1) köper du färdig mat eller lagar du mat (.) hemma? 

R: nej (.) ja (.) ja köper inte färdig mat (.) ja brukar att (.) laga själv hemma (.) också i kvällen 

when(.) när ja (.) gör trött SKRATTAR 
    

I utdraget ovan ser vi hur Rebecka använder sig av ordet ”when” för att uttrycka ”när”. Detta är något 

hon snabbt rättar till genom att säga ordet ”när” efter en kort paus.  

 

Stakning 
Stakning var likaså mycket sporadisk, där ordet ”vege- vegetarisk” utgjorde tre av de fyra noterade 

tillfällena. 

Transkription samtal 1, exempel 9 

 
R: okej precis eh (.) i i x-land det är jätte- eh (.) svårt [att] 

A: [mm] 

R: att hitta många vege  vege vegetarisk [mat] 

A: [mm] 

4.3. Fördröjning  

Fördröjning användes näst mest frekvent av alla strategier och förekom totalt vid 236 tillfällen i båda 

samtalen. Av dessa var tvekljud den mest använda subkategorin. Inga andra utfyllnader än tvekljud och 

repetitioner kunde identifieras och utelämnades därför från tabellen. 

Fördröjning Samtal 1 Samtal 2 

Tvekljud  94 97 

repetitioner 20 25 

Tabell 3. Fördröjning.  

 

Tvekljud 
Tvekljud såsom ”eh” och ”ehm” användes av alla fyra deltagarna och förekom ibland ett flertal gånger 

inom samma talartur såsom i utdraget nedan. Tvekljuden hade ofta pauser i anslutning.  

 

Transkription samtal 2, exempel 10 

U: eh ja har bott i z-stad eh i mitt hemland de e stor stad (.) de finns ehm (.) ehm kanske ehm sju 

(.) nej (.) tio miljoner personer i en stad. de är stor  

H: [mhm] 

U: [mm] ja tycker inte om ehm (.) ehm (1) eh stor stad till exempel z-stad men x-stad är eh inte 

så stor tror ja  

     

Repetitioner 
I följande utdrag ser vi exempel på då en av deltagarna, Helena, repeterar orden ”men” och ”bio”. 

Eftersom talarturen fortsätter på flera rader räknas dessa ord som repetitioner. Det är intressant att 

observera att båda repetitionerna inträffar efter det att de två testdeltagarna närvarande i samtalet har 

pratat samtidigt. Unni, Helenas samtalspartner, yttrar uppbackningar, det vill säga stöttningssignaler, 

samtidigt som Helena pratar.  
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Transkription samtal 2, exempel 11 

 
H: jo jag känner att (.) eh för en storstad är alltid mycket mer att göra med fritiden  

U: [ah] 

H: [men] (.) men ja tycker om att gå på museer» 

U: ah 

H: gå på [bio]» 

U: [ah] 

H: bio och konserter och sånt där» 

U: ah 
 

En tolkning av Helenas upprepningar skulle kunna vara att hon, på grund av de samtidiga yttrandena, 

vill försäkra sig om att Unni (och möjligtvis även den examinerande läraren) har hört det hon sagt. En 

annan möjlig tolkning är att Unnis uppbackningar gör att hon kommer av sig och att hon därför 

upprepar sig för att hitta den röda tråden igen. Av de två tolkningarna kan enbart den senare räknas till 

strategin fördröjning eftersom upprepningarna i det fallet handlar om att tjäna tid, medan den första 

tolkningen snarare skulle beskriva en typ av monitorerande strategi.  

4.4. Monitorerande strategier  

Monitorerande strategier användes endast vid ett tillfälle i respektive samtal, där båda var av typen 

självreparation. Med självreparation menas att talaren reparerar sitt eget yttrande i en situation där det 

sagda skulle kunna misstolkas av samtalspartnern, genom att förtydliga sig.  

Monitorerande strategier Samtal 1 Samtal 2 

självreparation 1  1 

annan-reparation 0 0 

Tabell 4. Monitorerande strategier 

För att exemplifiera följer här ett utdrag ur Samtal 1, där testdeltagarna pratar om att slänga mat. 

Rebecka vill fråga Alice om restaurangen hen jobbar på slänger mycket mat. Hon börjar med att 

formulera frågan som ”du slänga” men gör sedan en självreparation och säger ”ja säger restaurangen 

slänga”. Därmed förtydligar Rebecka vem det är hon menar som slänger mat.  

 

Transkription samtal 1, exempel 12 

R: [SKRATTAR] ja det är (.) ehm (1.5) inte bra att slänga (.) slänga mat men (.) du du jobbar i 

en restaurang 

A: [ja] 

R [du] slänga (.) eh (.) ja säger restaurangen slänga många (.) många [saker] 

A: [ja] eh(.) men eh (.) i den (.) på den här restaurang eh gästerna (.) eh brukar (1) de brukar äta  

R: alla 

A: alla 

4.5. Interaktionella strategier  

Utav samtliga strategier användes de interaktionella strategierna flest gånger, med 248 förekomster, 

varav den överväldigande delen bestod av uppbackningar. I tabellen återfinns samtliga 

underkategorier, där respons delas in i egna undergrupper (därav fetstilt i tabellen). Resultatet 

presenteras enligt de olika underkategorierna i tabell 5. 
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Interaktionella strategier Samtal 1 Samtal 2 

hjälpsökande strategier 3 1 

Meningsförhandlande strategier:   

Indikationer på missförstånd 1 0 

Respons: 

  

respons  23 9 

Minimal respons 1 1 

uppbackningar 33 175 

Försäkran om förståelse och korrekthet  0 1 

Tabell 5. Interaktionella strategier.  

 

Hjälpsökande strategier 

De hjälpsökande strategierna kan vara både direkta eller indirekta. Den direkta varianten karaktäriseras 

av mer direkta frågor till samtalspartnern, vilket förekom i ett fall i Samtal 2. Unni frågar Helena om 

verbkonstellationen ”kan vara”, antingen för att hon är osäker på vilket verb som passar eller för att 

hon är osäker på verbformen. Helena bekräftar Unnis svar med en uppbackning (”mm”).  

Transkription samtal 2, exempel 13 

U: eh (.) på fritid eh ja tror de finns eh många saker med natur om jag kan (.) bo (.)bor i liten by 

nära eh (.) natur (.) ja säger de kan? kan vara?  

H:mm 

U: Men i stor stad eh finns de eh många konsert museer museum och e alla () ehm bibliotek (.) 

och eh många saker ehm (.) som (.) mångkultur å de va bra också ehm eh så (.) *de e svårt (att 

välj)* 

H: *aha* 

Detta utdrag skulle dock även kunna tolkas som ett exempel på försäkran om korrekthet, eftersom 

frågan berör grammatisk korrekthet.  

En indirekt hjälpsökande strategi presenteras i exemplet nedan. Rebecka hittar inte ordet hon söker för 

att beskriva ett typ av gatukök. Istället för att be samtalspartnern Alice rakt ut att hjälpa henne säger 

hon istället ”jag vet inte vad heter de”. På så sätt signalerar hon att hon behöver hjälp vilket Alice läser 

av och alltså bistår med termen ”en hamburgareplats”. Samtalet kan därefter fortsätta utan avbrott. 

Transkription samtal 1, exempel 14 

A: och eh äter du (.) eh går du till eh McDonald eller Max eller Burger King 

R: *eh nej*  

A: aldrig? 

R: aldrig aldrig (.) kanske ibland går jag till eh (.) eh ja vet inte vad heter de (.) i x-plats de finns 

en hamburgare (.) eh  

A: [mhm] 

R: [men] ja vet inte som- 

A: en hamburgareplats 

R: [ja]   
 

Indikationer på missförstånd 
Av indikationer på missförstånd hittades enbart ett exempel vilket bestod av be om bekräftelse. Efter 

en längre paus tar den examinerande läraren initiativ för att samtalet ska fortsätta. Hen leder så temat 

på mat vidare genom att fråga testdeltagarna vem i hushållet som lagar mat. Rebecka svarar att hon 
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och också maken brukar laga mat, varpå Alice ber om bekräftelse genom att fråga ”du brukar laga 

mat”. Frågan ställs inte med stigande slutintonation eller frågeprosodi (därav inget frågetecken i 

transkriptionen), men yttrandet tolkas ändå som en fråga av Rebecka, som ger ett jakande svar.  

 

Transkription samtal 1, exempel 15 

(2) 

E: Vem lagar maten hemma?  

A: SKRATT 

R: SKRATT (x) 

E: Vem lagar mat hemma?  

R: oj eh (.) mm (.) min man också men ja (.) *ja lagar mat* 

E: SKRATT 

A: du brukar (.) laga mat  

R: ja ja [brukar] 

 

Respons 
Här har det räknats in exempelvis när någon hjälpt någon annan hitta orden. Även om det kan bestå av 

mycket korta turer anser jag inte att de uppfyller kriteriet för minimal respons eftersom det exempelvis 

inte är svaret på en fråga. Som exempel finns utdraget nedan där testdeltagarna pratar om att gå på 

restaurang och vilken mat de föredrar.  

 

Transkription samtal 1, exempel 16 

R: [så] (.) ja ja gillar att prova [eh] 

A: [ja] 

R: många (.) different eh (.) restauranger [till exempel] 

A: [ja] från olika länder 

R: ja 

A: mm 

 

Ytterligare ett exempel finns i Samtal 1 där Alice kommenterar Rebeckas svar på frågan ”så du slänger 

[…] ingen mat” och utvecklar turen med att tala om sig själv. Detta leder till att Rebecka ger respons 

till Alice (”ja det är […] inte bra att slänga mat”) och därefter för samtalet vidare på Alice arbetsplats. 

Transkription samtal 1, exempel 18 

A: så du slänger (.) du slänger ingen [mat] 

R: [nej] nej ja  

A: ja de e bra mig också [SKRATTAR] 

R: [SKRATTAR] ja det är (.) ehm (1.5) inte bra att slänga (.) slänga mat men (.) du du jobbar i 

en restaurang 

A: [ja] 

 

Minimal respons 

Minimal respons, bestående av korta yttranden såsom svar på en fråga (”ja”) vilka räknas som egna 

talarturer, var mycket få till antalet (en minimal respons per samtal) i förhållande till de andra respons-

kategorierna. 

Ett av exemplen på minimal respons är från samma avsnitt, där Unni med en hjälpsökande strategi ber 

Helena om hjälp med formuleringen ”kan vara”. Helenas svar är kortfattat och består endast av ”mm”. 

Därefter fortsätter Unni berätta det hon vill säga. Eftersom Helenas respons är svaret på en direkt fråga 

har jag inte räknat det som en uppbackning då det inte enbart är en stöttningssignal. Helenas svar är 

dessutom mycket kortfattat vilket gör att det inte kan räknas som annan respons, som skulle kräva en 

längre talartur.  
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Transkription samtal 2, exempel 19 

H: Va tycker du om fritid i när du bor i stor stad eller en liten by? 

U: eh (.) på fritid  eh ja tror de finns eh många saker med natur om jag kan (.) bo (.)bor i liten by 

nära eh (.) natur 

Ja säger de kan? Kan vara? mm  

H:mm 

U: Men i stor stad eh finns de eh många konsert museer museum och eh alla () ehm bibliotek (.) 

och eh många saker ehm (.) som (.) mångkultur å de va bra också ehm eh så (.) *de e svårt (att 

välj)* 

 

 

För minimal respons, såsom för indikationer på missförstånd, kan man tänka sig att provkontexten 

avskräcker testdeltagarna från att ge korta, outvecklade svar, då de är medvetna om att deras språkliga 

förmåga samt deras samarbetsförmåga examineras.  

 

Uppbackningar 
Den överlägset mest använda strategin utav alla var uppbackningar. De korta stöttningssignalerna 

användes av alla deltagare men framförallt av Unni, som yttrade dem fler än 150 gånger. I utdraget 

nedan ser vi att Unni gör uppbackningar ett flertal gånger inom Hannas pågående talartur (därav 

markeringen ”»”). 

 

Transkription samtal 2, exempel 20 

H: SKRATTAR eh (.) ja tycker » 

U: mm 

H: att de är bra » 

U: mm 

H: eh att ja » 

U: [mm] 

H: [bodde] för att man vet mest eh man vet mest där man bodde  

U: mm 

H: Ja var född i en liten by » 

U: mm 

H: men eh (.) ja har [också] » 

U: [mm] 

H: bodde i större stora stad 
 

 

Försäkran om förståelse och korrekthet 

Endast ett exempel hittades där talaren förvissade sig om att hen uttryckte sig grammatiskt korrekt 

vilket är samma exempel som tidigare presenterades som exempel på en hjälpsökande strategi.  

Transkription samtal 2, exempel 21 

U: eh (.) på fritid eh ja tror de finns eh många saker med natur om jag kan (.) bo (.)bor i liten by 

nära eh (.) natur (.) ja säger de kan? kan vara?  

H: mm 

U: Men i stor stad eh finns de eh många konsert museer museum och e alla () ehm bibliotek (.) 

och eh många saker ehm (.) som (.) mångkultur å de va bra också ehm eh så (.) *de e svårt (att 

välj)* 

H: *aha*   



22 

 

4.6. När interaktionen riskerar att fallera 

I detta avsnitt presenteras de funna situationer under samtalen då interaktionen riskerade att fallera. 

Flera av dessa situationer återfinns även som exempel på när de analyserade strategierna används. 

Skillnaden är dock att detta avsnitt endast redogör för de kritiska lägena och inte för de resterande 

delarna av samtalen. För var och en av de kritiska lägena beskrivs de identifierbara strategier som 

testdeltagarna har använt sig av vid dessa tillfällen. 

 

Interaktionen riskerar att fallera Samtal 1 Samtal 2 

Antal 2 1 

Använd strategi respons 2, uppbackningar 2 uppbackningar 1 

Tabell 6. När interaktionen fallerar.  

I det första utdraget ser vi hur Rebecka och Alice pratar om att laga och spara mat. I båda 

testdeltagarnas turer återfinns ett flertal pauser och tvekanden. A:s turer innehåller två pauser och två 

tvekanden. R:s turer innehåller sju pauser och fyra tvekanden och därutöver fyra repetitioner. Den 

höga frekvensen av pauser, tvekanden och repetitioner har gjort att situationen har betraktats som 

fallerande interaktion. Här har därefter två strategier identifierats. Den första är respons där R stöttar A 

med ord (spara). Både Alice och Rebecka ger varandra även uppbackningar, vilka, som tidigare 

nämnt, är ett tecken på ett aktivt lyssnarskap men inget anspråk på talarturen. 

  

Transkription samtal 1, exempel 22 

R: mhm de är bra (.) kanske du kan (.) du kan laga mat (.) ikväll och eh (.) eh  

A: [mm] och spara [den] 

R: [spara] den 

A: [ja] 

R: [för] (.) eh nästa [nästa] » 

A: [ja] 

R: dag 

A: ja (.) eh ibland (.) gör ja [eh] 

R: [ja] 

A: [jag brukar att] 

R: [de är bra att laga] en många många saker [också] » 

A: [mm] 

R: eh så ja kan spara (.) eh 

A: okej 

R: va (.) mhm 

A: så du slänger (.) du slänger ingen [mat] 

 

Ett snarlikt scenario inträffar även lite senare i samtalet. Återigen används respons och uppbackningar 

för att rädda samtalet.  

 

I Samtal 2 uppstår en liknande situation, där Unnis talarturer innehåller många pauser och tvekanden. 

Som lyssnare väljer Helena att göra uppbackningar. 
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Transkription samtal 1, exempel 23 
H: [(x xx)] men så (.) olika. Men eh va tycker (.) har har du bott i stor stad? 

U: eh ja har bott i z-stad eh i mitt hemland de e stor stad (.) de finns ehm (.) ehm kanske ehm sju 

(.) nej (.) tio miljoner personer i en stad de är stor  

H: [mhm] 

U: [mm] ja tycker inte om ehm (.) ehm (1) eh stor stad till exempel z-stad men x-stad är eh inte 

så stor tror ja » 

H: [mm mm] 

U: [Och em] de finns em (.) alla ehm (.) service ehm (.) arbete ehm och mm (.) kollektiv och 

olika [saker] 

H: [mm] 

5. Diskussion 

Diskussionen är indelad i tre delar. I den första delen redovisas det sammanställda resultatet vilket 

diskuteras utifrån den egna och andra studiers resultat.  Därefter resonerar jag kring val av 

datainsamlings- och analysmetod, där både begreppsapparaten från CA och modellen över 

kommunikativ språkförmåga ingår. Avslutningsvis sätts studiens slutsatser in i ett didaktiskt 

perspektiv. 

5.1. Resultatdiskussion 

I vilken mån och på vilket sätt används kommunikativa strategier av 
deltagarna i samtalet? 
Resultatet visade att kompensatoriska strategier användes relativt lite i samtalen (totalt 16 gånger), där 

den största mängden bestod av stakningar (fyra respektive en per samtal). Fördröjning var en desto 

mer använd strategi med total 236 användningar sammanlagt, där tvekljud utgjorde den största delen 

användningar (191 stycken). Monitorerande strategier var mycket få till antalet (totalt två stycken), 

vilket enbart utgjordes av självreparationer framför annan-reparationer. Interaktionella strategier var 

den mest använda strategin, där respons (totalt 32 förekomster) och uppbackningar (totalt 208 stycken) 

var de vanligaste. 

Från resultatet går det således att konstatera att testdeltagarna framförallt använde sig av fördröjning i 

form av tvekljud och repetitioner samt interaktionella strategier bestående av responser under 

samtalen. Detta knyter an till Eklund Heinonens studie (2016) som visade på att de framgångsrika 

samtalen använde sig av tekniker för att få mer betänketid, medan de mindre framgångsrika samtalen 

använde sig av undvikanden. Eftersom samtalen i denna studie inte visade på några undvikanden, kan 

man därför se en korrelation mellan de två studierna.  

Den låga frekvensen av undvikande- eller reduktionsstrategier tror jag själv kan ha sin förklaring i den 

aktuella provkontexten. Eftersom topiken i de studerade samtalen redan är given och det rör sig om ett 

provsamtal kan man tänka sig att testdeltagarna betraktar detta som en dålig strategi att använda sig av. 

Ett undvikande skulle möjligtvis kunna tolkas som att testdeltagaren inte förstår ämnet eller en fråga, 

vilket skulle kunna få ödesdigra konsekvenser för hur examinerande lärare tolkar testdeltagarens 

prestation, såsom i de mindre framgångsrika samtalen i Eklund-Heinonens studie (2016). En annan 

förklaring skulle också kunna vara att strategin var svår att observera, då det handlar om reduktion. I 

Eklund-Heinonens studie (2016) beskrevs undvikande som då testdeltagaren explicit klargjorde att hen 
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hade för lite kunskaper i ämnet för att uttala sig om det, vilket gjorde forskaren varse om 

testdeltagarens intentioner. Eftersom detta inte inträffade under denna studies insamlade samtal var det 

svårare att notera huruvida talaren hade reducerat eller undvikit ett ämne. 

En annan strategi som användes mycket lite av testdeltagarna var indikationer på missförstånd. Detta 

anser jag kan ha att göra med provkontexten. Att indikera att man inte förstår samtalspartnern skulle 

nämligen kunna vara skadligt både för samtalspartnern och en själv, då det kan peka på språkliga 

brister inför den examinerande läraren. En annan tolkning är givetvis att testdeltagarna samtalade om 

bekanta ämnen och att de inte hade några svårigheter med att förstå varandra. 

Den höga mängden använda uppbackningar framför annan typ av respons skulle kunna vara en 

indikation på att testdeltagarna i denna studie befinner sig på en tidigare nivå i GERS-skalan, såsom 

den noterade tendensen i Galaczis studie (2013). Detta är heller inte förvånande då Sfi kurs C 

motsvarar A1/A2 nivå enligt GERS-skalan. Däremot finns flertalet exempel på då testdeltagarna i 

denna studie utvecklade samtalspartnerns topiker, vilket i resultatet betraktades som respons. Detta 

skulle kunna vara indikationer på en högre språklig nivå. Relaterat till detta ses även liknelser mellan 

föreliggande studie och Gans studie (2010) då en hög frekvens av uppbackningar och stöttning av 

ordförrådet påträffades. Då dessa interaktiva drag var typiska för de lågpresterande deltagarna i Gans 

studie kan även detta tolkas som att denna studies deltagare befinner sig på en tidig språklig nivå. 

 

Vilka strategier och på vilket sätt används dessa av deltagarna i stunder då 
kommunikationen riskerar att fallera?  

Då definitionen av när interaktion riskerar att fallera var svår att komma fram till påverkas resultatets 

reliabilitet, eftersom min egen definition är godtycklig. Exempelvis beträffande mängden pauser och 

tvekanden är det svårt att dra en gräns för när samtalet saknar flyt vis á vis när interaktionen riskerar 

att fallera. Dessutom stöttade en av de examinerande lärarna det ena samtalet vid två tillfällen vilket 

försvårade analysen. För att kunna utröna någon definition hade det troligtvis varit bättre att arbeta 

med en större mängd insamlat material. 

Det oväntat låga antalet observerade situationer kan ha sin förklaring i den aktuella kontexten. Såsom 

Rydells studie (2018) visade är det i en provsituation viktigt för deltagarna att inte tappa ansiktet inför 

den examinerande läraren. Detta skulle kunna innebära att testdeltagarna medvetet håller samtalet 

igång för att något annat skulle kunna vara skadligt. 

Utöver definitionen finns det även anledning att ifrågasätta vad förekomsten av fallerande interaktion 

egentligen innebär för samtalet. Man kan till exempel argumentera för att ett litet antal observerade 

situationer där interaktionen fallerar inte nödvändigtvis behöver betyda att samtalet är bra ur 

bedömningssynpunkt. Om en av samtalspartnerna pratar konstant och övriga inte kommer till tals, kan 

interaktionen anses pågå utan avbrott. Däremot är samtalet föga balanserat, vilket i en provsituation 

kan visa på en låg samarbetsvillighet.  

Att respons och uppbackningar användes i de identifierade situationerna ger inget avvikande resultat i 

förhållande till testdeltagarnas generella strategipreferenser under samtalet. En möjlig orsak till detta 

kan vara att testdeltagarna själva inte tolkade dessa tillfällen som fallerande interaktion.  
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5.2. Metoddiskussion 

Mängden insamlat material bör anses ha passat studiens tidsram väl, då transkribering och analys tog 

lång tid att genomföra. Utifrån den första frågeställningen gav de två samtalen tillräckligt mycket 

bevis på användning av strategier för att några slutsatser skulle kunna dras. Däremot visade sig den 

andra frågeställningen, gällande situationer då interaktionen riskerar att fallera, vara svårdefinierad 

vilket möjligtvis hade kunnat underlättas av en större mängd material.  

Samtalsurvalet, vilket bestod av två inspelade samtal som fördes mellan testdeltagare på studieväg 3, 

berodde på antalet provkandidater vid tidpunkterna för materialinsamlandet. Det hade dock varit 

intressant att studera samtal mellan deltagare på studieväg 2, eftersom dessa elever generellt sett har 

kortare studiebakgrund. Av detta är min hypotes att provsituationen på vissa sätt utgör en större 

utmaning för dessa deltagare. Exempelvis tror jag att tankekartan med det givna samtalsämnet som 

testdeltagarna förväntas använda sig av kan vålla större svårigheter för elever på studieväg 2 än 3. En 

annan utmaning skulle kunna vara provsituationen som sådan och de förväntningar som finns på 

testdeltagaren, som skulle kunna vara svårare att förhålla sig till för den som inte lika van vid skol- 

och examinationskontexten. 

Att använda sig av ljudinspelning som insamlingsmetod fungerande överlag väl. Det hade dock varit 

intressant att även kunna titta på icke-verbala signaler med hjälp av videoinspelningar. Min 

uppfattning är dock att videoinspelningen är en mer inskränkande insamlingsmetod vilket skulle ha 

kunnat påverka testdeltagarna mer negativt.  

Valet av CA som analysmetod fungerade väl för studiens syfte. Dock går det att ifrågasätta det 

insamlade materialets lämplighet då det inte bestod av inspelningar från autentiska samtal, även om 

CA används för institutionella samtal, vilket dessa samtalen kan kategoriseras som (se exempelvis 

Linell 2011 och Rydell 2018). Förutom testsamtalen, hade ett annat alternativ kunnat vara att spela in 

samtal mellan elever utanför provkontexten. Det skulle till exempel kunna bestå av samtal från 

talövningar under lektionstid. Beslutet att använda testsamtalen berodde på flera orsaker. För det första 

innebar studiens materialinsamling ingen avvikelse i verksamhetens dagliga arbete, då de 

examinerande lärarna alltid spelar in testsamtalen för eventuell sambedömning i efterhand. Detta 

upplevde jag medförde att studien hade en relativt liten påverkan på testdeltagarna, i förhållande till 

hur provsituationen påverkade dem. För det andra går det inte att anta att en inspelning under 

lektionstid hade varit mer likt ett autentiskt samtal. För det tredje upplevde jag att testsamtalen på ett 

tydligt sätt kunde knytas till kursmålen, eftersom provuppgifterna är utformade med kursmålen i 

beaktande. Dock går det givetvis inte att förneka provsituationens unika kontext som ett uppträdande 

(Rydell, 2018), vilket inte gör det möjligt att generalisera denna studies resultat till mer naturliga 

kontexter. 

Begreppsapparaten baserad på CA operationaliserade de olika kommunikativa strategierna på ett 

konkret och mätbart sätt. Dock hade det givetvis varit önskvärt att kunna jämföra med liknande 

studier, då appliceringen av CA-begrepp annars kan betraktas som godtycklig. Uppdelningen av 

respons som respons, minimal respons och uppbackningar, var exempelvis inte hämtad från den 

använda modellen, utan var inspirerad av Eklund-Heinonen (2016).  

Även de kommunikativa strategierna i sig var emellanåt svårt att applicera på materialet, då 

exempelvis approximation, kräver att jag som forskare gör något typ av antagande om vad talaren vill 

säga. Till exempel i det utdrag där en deltagare använde sig av ordet ”saker”, vilket jag själv tolkade 
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som en approximation för ”sevärdheter” är det omöjligt att, genom studiens valda metoder, få någon 

klarhet i om detta var en korrekt tolkning eller ej. 

Likaså uppstod problem med avgränsningen mellan de kommunikativa strategiernas olika 

underkategorier. Såsom i utdraget över hjälpsökande strategier eller försäkran om korrekthet, där ”kan 

vara”-exemplet kategoriserades som båda dessa strategier, går det inte alltid att utröna vilken kategori 

varje strategi tillhör, utan att känna till talarens intentioner.  

Strategierna tar i sig inte heller hänsyn till kulturellt betingade fenomen eller personliga drag, såsom 

användandet av uppbackningar. I Samtal 2 använde nämligen en av testdeltagarna uppbackningar 

betydligt fler gånger än övriga testdeltagare, vilket skulle kunna tyda på att detta är mer än en 

kommunikativ strategi. Här bör man även ta i beaktning att när man analyserar samtal efter en modell 

för kommunikativ språkförmåga, kan deltagarna komma att bedömas efter hur väl de följer 

målspråkets och målkulturens normer. Då mitt eget modersmål är svenska är det troligt att jag, 

exempelvis, reagerar på nämnda testdeltagares användning av uppbackningar för att den skiljer sig 

från min egen eller den jag är van vid.  

En annan aspekt värd att lyfta är de kommunikativa strategiernas upphov till bristperspektiv på 

individens språkförmåga, vilket går emot den tidigare nämna rekommendationen av GERS. Själv 

upplever jag att det är oundvikligt att inte se strategierna som en form av problemlösning då de i 

flertalet fall handlar om att lösa kommunikativa problem. Dock är det möjligt att fokusera på den 

uppfinningsrikedom som krävs för att lösa dessa, snarare än att fokusera på varför de kommunikativa 

problemen uppkommer. Exempelvis då Alice använder sig av ordet ”hamburgareplats” för att stötta 

samtalspartnern är ett typiskt exempel på hur strategierna kan användas som en resurs för inläraren. 

5.3. Avslutning 

Ur ett didaktiskt perspektiv visar studiens resultat på att det finns ett antal strategier som inlärarna kan 

använda sig mer av, och som man därför aktivt kan arbeta med i klassrummet. Här bör understrykas 

att det givetvis inte handlar om lära ut strategier som om inlärarna inte redan är väl bekanta med dessa 

på andra språk. Det handlar snarare om att föra en dialog kring vad som är accepterat i skol- och 

provkontexten, och möjligtvis att träna mer på metakommentarer, likt de observerade i Eklund 

Heinonens (2016) studie. Faktumet att inga annan-reparationer förekom i samtalet anser jag potentiellt 

skulle kunna betyda att testdeltagarna finner detta opassande i den aktuella kontexten, trots att det kan 

tjäna ett viktigt syfte genom att underlätta interaktionen. En öppen dialog skulle därav kunna gynna 

inläraren och ge hen ännu bättre förutsättningar att hantera provsituationen på ett andraspråk. 
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Bilaga 1 

 

Information om studie om samtal 
 

Jag läser nu kursen Svenska som andraspråk för gymnasielärare, 30 hp, vid Stockholms universitet.  

För kursen skriver jag en kandidatuppsats om samtal på Sfi från det nationella provet. Jag kommer att 

genomföra en studie där jag lyssnar på samtal och analyserar dem.  

 

Om du godkänner din medverkan, kommer jag att observera ditt samtal på det nationella provet. Jag 

kommer också lyssna på inspelningen från ditt samtal och skriva om det i min studie.  

 

Du kommer att vara helt anonym. Personuppgifter, såsom ditt namn, kommer inte användas i studien. 

Ingen obehörig kommer att få lyssna på samtalet.  

 

Du godkänner din medverkan i studien genom att skriva din signatur på denna medgivandeblankett. 

Du har rätt att ångra dig när du vill och du behöver inte berätta varför.  

     

Studien kommer att presenteras i form av en uppsats vid Institutionen för språkdidaktik inom ämnet 

Svenska som andraspråk.  

 

Du har rätt att läsa den färdiga uppsatsen. I sådana fall kan du kontakta mig per e-post.  

 

 

Stockholm 2019-01-30 

 

Student:  

Anna Stenkula 

anst3344@student.su.se 

 

Handledare: 

Ulrika Magnusson, universitetslektor 

Stockholms universitet 

ulrika.magnusson@isd.su.se 

  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Samtycke 

 

Jag samtycker till att mitt samtal används i uppsatsen. Jag har fått information om att min medverkan 

är helt frivillig, att min identitet skyddas och att jag har rätt att avbryta min medverkan.  
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