
  
 

 

Projekt för examensarbete, självständigt arbete HT 2020 

 
Projekttema: Samtal och lärande 

Fördjupningskurs: Samtalsanalys, 7,5 hp (se separat kursinformation) 

Lärare: Karolina Wirdenäs och Azar Raoufi Masouleh 

E-post: karolina.wirdenas@su.se 

 

Tal och samtal är något som pågår oss människor emellan mest hela tiden. De språkliga resurser 

som vi använder i samspel med varandra är mycket intressanta ur språkvetenskapligt perspektiv 

och forskningen på området är livaktig. En bred benämning på den sortens forskning som ägnar 

sig åt mellanmänskligt samspel är samtalsanalys. I det samtalsanalytiska fältet ryms flera olika 

sorters metoder och teoretiska utgångspunkter, men vanligt är att man intresserar sig för hur 

deltagare reagerar på varandras yttranden och vad reaktionerna får för konsekvenser.  

 

Något annat som också sker konstant är att människor lär sig sakar, inte sällan samspel med 

varandra. Lärande kan ske i verksamheter som är organiserade specifikt för just det, som i skolor, 

på kurser och så vidare. Det kan också ske i vardagen eller på arbetsplatser, när personer provar 

eller tar till sig nya färdigheter eller kunskaper. Detta projekt sammanför perspektiv på samspel 

och lärande och kommer att fokusera på samtal som pågår i situationer där lärande verkar pågå, 

som i klassrum, i yrkeslivet eller i andra sociala sammanhang. 

 

 

Förslag på uppsatsämnen 

Nedan följer förslag på uppsatsämnen med samtalsanalytisk profil. Även om projektkursen 

i stor utsträckning syftar till att fördjupa kunskaperna och färdigheterna i samtalsanalys 

generellt, så inbjuder uppsatsprojektet till frågeställningar som rör lärsituationer specifikt. 

 

• Grupparbeten och arbeten i samspel: Hur samtalar elever som gör uppgifter i grupp? 

 

• Instruktioner och uppmaningar i skolan: Hur samspelar lärare och elever i skolan? 

 

• Vilket lärande pågår på arbetsplatser? Hur samtalar och samspelar kolleger när de lär sig? 

 

• Digitala och sociala medier: Hur går det till när barn, unga, vuxna eller äldre lär sig nya 

skärmbaserade resurser? 

 

• Fritidslärande – hur sker lärande i samspel i fritidsverksamheter? 
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