
	 1	

 
 

   
 

Magisteruppsats i pedagogik     

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samtal vid skrivande  

 
En studie kring vad som sker i samtalet mellan 

elever när de skriver tillsammans 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
FÖRFATTARE: Jenny Wetterö 
 
ANSVARIG INSTITUTION: Institutionen för pedagogik      
HANDLEDARE: Kristina Hellberg 
EXAMINATOR: Ann-Christin Torpsten 

 Magisteruppsats i pedagogik , 15 hp, KURSNAMN/KURSKOD:   4PE60E
ÅR OCH TERMIN:  HT18



	 2	

	
	
	
	
	
 
 

SAMMANFATTNING 

Författarens namn: Jenny Wetterö 
 
Titel: Samtal vid skrivande – En studie kring vad som sker i samtalet mellan elever när de 
skriver tillsammans 
 
Engelsk titel: Conversation when writing- A study of what happens in the conversation 
between students when writing together   
 

Antal sidor: 43 
 
 
 
Den här kvalitativa empiriska studien syftar till att få kunskap om vad som sker i samtalet 
mellan elever när de skriver tillsammans på dator, då detta kan vara svårt att upptäcka i 
klassrumssituationen. Ett sociokulturellt perspektiv antogs och syftet preciserades i 
frågeställningen: På vilket sätt interagerar elever när de tillsammans och i samband med ASL-
arbetet skriver en text på datorn? Tre skrivarpar deltog i studien, som genomfördes vid två 
tillfällen. Metoden som användes var videofilmning av elevers samtal vid skrivande samt 
tematisk analys av insamlat material, inspirerad av Braun & Clark (2006).  Resultatet visar att 
interaktionen mellan eleverna var omfattande och avgörande för skrivresultatet. Det 
framträdde tre kategorier: samspel, innehåll och stavning. Eleverna visar att de finner det 
lustfyllt att skriva tillsammans och det gick också att se hur de tillsammans förbättrade sina 
texter på olika vis och hur datorn påverkade deras arbete. Slutsatsen är att pararbete i 
skrivning på datorn har positiv effekt på elevers skrivutveckling och genom att se vad de 
samverkar kring kan man som pedagog få inblick i hur man kan arbeta vidare pedagogiskt 
kring skrivande. 
Nyckelord: Att skriva sig till läsning (ASL), scaffolding, kollaborativ, skriv- och 
läsinlärning  
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Abstract 
 
 

This qualitative empirical study aims at gaining knowledge of what happens in the 
conversation between students when writing together on a computer, as this can be difficult to 
detect in classroom situations. A socio-cultural perspective was adopted and the purpose was 
clarified in the question: In what way do students interact when they together and in 
connection with the ASL work write a text on the computer? Three students participated in 
the study, which was conducted on two occasions. The method used was video capture of 
students' conversations in writing as well as thematic analysis of collected material, inspired 
by Braun & Clark (2006). The results show that the interaction between the students was 
comprehensive and crucial to the writing result. There were three categories: interaction, 
content and spelling. The students show that they find it fun to write together and it was also 
possible to see how they together improved their texts in different ways and how the 
computer affected their work. The conclusion is that pairing in writing on the computer has a 
positive effect on the students' writing development and by seeing what they interact, one can 
as an educator gain insight into how to further work pedagogically around writing. 

Keywords: Writing to read (WTR), scaffolding, collaborative, literacy 
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1.	Inledning			
 

1.1 Introduktion 
 
Som lärare får jag dagligen se glädjen hos barn som lär sig läsa och skriva. Att lära sig skriva 
och läsa är en betydelsefull del i en människas utveckling,12 då en ny värld öppnar sig när 
man lärt sig läsa och skriva. Det är en process som startar redan när man är mycket liten, men 
som aktualiseras i samband med de första åren i skolan, då läroplanen tydligt visar att målen 
att lära sig läsa och skriva skall nås redan under första skolåret (Lgr 11, 2017). Processen kan 
vara arbetsam och svår och det finns många vägar att gå för att nå dessa mål. Som verksam 
lärare kan man välja mellan flera metoder och arbetssätt.  
 
Många barn har redan vid skolstart kommit i kontakt med och har stora kunskaper i att 
hantera IKT i form av datorer, telefoner eller lärplattor i den grad att de redan känner sig 
trygga med att använda dessa tekniska verktyg. En metod bland flera är att arbeta med digitala 
hjälpmedel i den tidiga läs- och skrivinlärningen eller att arbeta med ASL- att skriva sig till 
läsning (Trageton, 2004). ASL kan bidra till att behålla intresset för IKT och är samtidigt en 
givande metod för både elev och lärare. 
 
När eleverna arbetar med skrivuppgifter i skolan, kan pedagogen välja mellan att låta eleverna 
skriva enskilt eller i par. Dysthes studie (1996), vittnar om att texter som är skrivna i par, blir 
av högre kvalitet, då eleverna samarbetar med och lär av varandra. Samspelet har stor 
betydelse för skrivandet (Dysthe, 1996).  Då samspelet har stor betydelse i skrivandet, enligt 
Dysthe, blir det därför intressant att undersöka vad som sker i kommunikationen mellan två 
elever som skriver tillsammans på datorn. Detta är svårt att upptäcka i klassrumssituationen, 
då läraren oftast har ansvar för hela gruppen och samspelet sker i det tysta mellan eleverna i 
skrivarparen.  
  
Vinsten med parskrivning är enligt Forsberg och Löfgren (2013) att eleven i samspel med en 
annan elev har möjlighet att utvecklas och lära mer. Det effektiva lärandet sker i samspel med 
andra och i samspel med den miljö vi befinner oss i. Pararbetet ger eleverna möjlighet att 
utveckla sin kommunikativa och begreppsliga förmåga, sin metaspråkliga förmåga och sin 
samarbetsförmåga. För att undvika onödiga svårigheter är det som pedagog viktigt att välja 
skrivarpar som fungerar bra tillsammans och att ge uppgifter som inspirerar båda eleverna 
(Forsberg & Löfgren, 2013). 
 
Föreliggande studie syftar till att få kunskap om interagerandet mellan elever när de 
tillsammans skriver en text på datorn. Den ökade medvetenheten om vad som händer i 
kommunikationen mellan eleverna kan i planering och uppföljning av undervisningen vara till 
nytta för verksamma pedagoger.   
 
För att få en bakgrund till studien återges först uppdraget i skolans styrdokument beträffande 
skrivande och socialt samspel. Sedan kommer en historisk tillbakablick på skrivinlärning och 
en kort beskrivning av ASL presenteras. Till slut ges i inledningen en beskrivning av tidigare 
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forskning inom kollaborativt skrivande. För att ytterligare förtydliga finns det några begrepp 
som beskrivs i korthet. 
 

1.2 Syfte och frågeställning  
 
Det är en komplicerad process att lära sig att skriva och läsa. Ett sätt att närma sig kunskapen 
är att arbeta med digitala hjälpmedel och att låta eleverna skriva tillsammans. Föreliggande 
studie syftar till att få kunskap om interagerandet mellan elever när de tillsammans skriver en 
text på datorn.     
 
Syftet preciseras i följande frågeställning: 
 
På vilket sätt interagerar elever när de tillsammans och i samband med ASL-arbetet skriver en 
text på datorn?   
 

1.3 Begreppsförklaringar 
 
Här följer en kort beskrivning av ofta förekommande begrepp och hur de kommer att 
användas i studien. 
 

• ASL: Att skriva sig till läsning (engelska Integrated Write To Learn (iWTR)) är en 
läs- och skrivutvecklingsmetod som är utarbetad av den norske forskaren och 
pedagogen Arne Trageton (Trageton, 2014). I studien kommer förkortningen ASL att 
användas 

 
• IKT: Under 1990- talet kom begreppet IT, som betyder informationsteknik (Riis, 

2000). Senare myntades begreppet IKT som betyder informations- och 
kommunikationsteknik. Med detta tillägg vill man poängtera den kommunikativa 
aspekten av datoranvändandet. Begreppet IT är välkänt och de flesta vet vad det 
betyder, men IKT har inte fått samma utbredning (Granath & Vannestål, 2008). Denna 
studie kommer att använda begreppet IKT, då den kommunikationsteknologiska 
aspekten är viktig i skolsammanhang. 

 
• Kollaborativt lärande: Det finns ett par element som förefaller vara en förutsättning 

för att man skall kunna tala om ett kollaborativt lärande. Det skall ske en interaktion 
mellan individerna i gruppen, handlingarna utförs tillsammans under en bestämd 
tidsperiod, det skall finnas en samtidighet och närvaro, det sociala kontraktet skall 
vara förhandlingsbart - ingen skall vara i en maktposition - individerna skall stå på 
ungefär samma nivå och ha ett gemensamt mål (Dillenbourg, 1999). 

 
• Literacy: Literacy är ett komplext begrepp som kan användas på många olika sätt. 

Det innebär ett vidgat sätt att se på skrivande som olika aktiviteter i en mängd 
praktiker. Man läser och skriver på olika sätt i olika sammanhang (Skolverket, 2007). 
Denna studie väljer följande innebörd: Literacy är grundat i det sociokulturella 
perspektivet och innebär att läsande, skrivande och kommunikativa uttryck lärs in i en 
kulturell kontext. Meningen bakom literacy är att det går över gränserna genom att 
skrivande, talande och läsande bygger på varandra i ett gemensamt spektrum (Säljö, 
2000). 
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• Lärplatta: (Ipad, padda, surfplatta, pekplatta): lärplattan är en form av handdator med 
många funktioner, både enkla och mer avancerade. Lärplattan kan kopplas upp mot 
internet och kan därmed användas till bland annat lyssna på musik, se på filmer eller 
söka information. Lärplattan har en skärm som känner av när användaren trycker på 
den, med andra ord styr användaren lärplattan genom att peka på de funktioner som 
användaren vill använda sig av. Lärplattan kallas även för surfplatta, som kommer från 
förmågan att ”surfa” runt på internet. Pekplatta eller datorplatta är det ordet som 
Svenska datatermgruppen rekommenderar att man använder. När pekplattan används i 
pedagogiska sammanhang kallas den lärplatta. Ett populärt slanguttryck för lärplattan 
är paddan (Nationalencyklopedin, Svenska datatermgruppen och Lärplatta i 
förskolan). 

 

§ Scaffolding: Stöttning (eng. scaffolding) är ett sociokulturellt begrepp. Med stöttning 
menas att den lärande får stöd i sin inlärningsprocess genom att någon annan guidar 
hen genom inlärningar, det vill säga stöttar hen. Uttrycket scaffolding användes för 
första gången 1976 i en studie av Wood, Bruner och Ross (Gibbons, 2014) och kan 
kopplas till den sociokulturella teorin om lärande och utveckling (Vygotskij, 1996).  
Begreppet är starkt knutet till teorin om utvecklingszoner. Genom stöttning får den 
lärande stöd och guidning i den närmaste utvecklingszonen. Stöttning är ett 
hjälpmedel som hjälper den lärande att gå framåt i utvecklingen. Stöttning kan ske i ett 
asymmetriskt förhållande: förhållandet mellan lärare och elev. Det kan också ske i ett 
jämlikt förhållande: förhållandet mellan två studenter (Vygotskij, 1962). 

 

1.4  Disposition 
 

o Bakgrund: Till att börja med presenteras en bakgrund. Den innefattar en kortfattad 
beskrivning av skolans styrdokument, läs- och skrivinlärning, Att skriva sig till 
läsning samt kollaborativt lärande. Därefter presenteras den tidigare forskningen inom 
området. Studien grundas på det sociokulturella perspektivet som beskrivs därefter. 

 
o Metod: Under metodavsnittet kan man läsa om studiens avgränsningar och metodval. 

Här finns också en beskrivning av etiska aspekter, tillförlitlighet, urval och 
genomförande. 

 
o Resultat: Resultatet presenteras i tre olika kategorier och analyseras sedan. 

 
o Diskussion: Studien avslutas med ett diskussionskapitel. 
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2 Bakgrund 
 
Bakgrunden ger först en beskrivning av vad skolans styrdokument behandlar när det gäller 
skrivande. Sedan följer en kortfattad, samlad bild av läs- och skrivinlärning. Vidare 
presenteras Att skriva sig till läsning samt kollaborativt lärande vid skriv- och läsinlärning. 
Efter denna bakgrund presenteras tidigare forskning kopplat till forskningsfrågan. 
  

2.1 Skolans styrdokument gällande skrivinlärning och socialt samspel 
 
I läroplanerna för grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola skrivs under 
rubriken Skolans uppdrag: "Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. 
Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter 
att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga" (Skolverket, 2017 s 5). 

I samtliga läroplaner för svensk ungdomsskola (grundskola, grundsärskola, specialskola, 
sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola) skrivs i Övergripande mål och riktlinjer 
under underrubriken Kunskaper: "läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven  

• utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla 
hela sin förmåga,  

• upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går 
framåt,  

• får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling" (Skolverket, 2017, s 10). 

Samtalet som form för lärande och utveckling finns också beskrivet i många kurs- och 
ämnesplaner. Vad som ska utvecklas beskrivs i kurs- och ämnesplanerna i alla språkämnen 
under rubriker som Lyssna, Tala, Samtala och Diskutera och i många andra ämnen med ord 
som värdera, diskutera och reflektera (Skolverket, 2017). 

Kursplanen i svenska inleds med orden: ”Språk är människans främsta redskap för att tänka, 
kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor 
och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är 
betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, 
generationer och språk möts. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla 
kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom 
skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och 
bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra” (Skolverket, 2017, s 247). 

I kommentarmaterialet för kursplanen i svenska (2017) kan man läsa: 
 
Eleverna i den svenska skolan ska inte bara få utveckla sin förmåga att skapa texter utan även 
att bearbeta dem. Att kunna bearbeta texter är en viktig förmåga för att klara de krav som 
ställs på skrivandet i vidare studier och i arbetslivet. Digitaliseringen påverkar våra former 
för kommunikation och våra möjligheter till samverkan kring texter. Eleverna behöver därför 
ges möjligheter att kommunicera i digitala miljöer med interaktiva och föränderliga texter, så 
att de kan ta del av digitala texter och själva delta i digital kommunikation och textskapande 
(Skolverket, 2017, s 6). 
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2.2 Läs- och skrivinlärning 
 
Läsforskningen har under lång tid diskuterat vilken metod som är lämpligast för att lära elever 
läsa. Två olika undervisningsmetoder har dominerat läs- och skrivundervisningen, ljudmetod 
och helordsmetod (Alatalo, 2016). I korthet innebär ljudmetoden att eleverna möter ett ljud i 
taget, som läggs samman i ord och meningar. Ofta används ett läsinlärningsmaterial som 
följer en viss ordning och här går man från delar till helhet. Helordsmetoden hävdar motsatsen 
och går från helheten till delarna, texterna man läser, delas efter hand upp i meningar och ord. 
I detta perspektiv är det elevernas erfarenheter och intressen som är utgångspunkten (Hultin & 
Westman 2013). Denna beskrivning kan man även se hos Liberg (2006) som skriver att 
tidigare forskning när det gäller läs- och skrivinlärning till stor del har handlat om läsning och 
att skrivning mer eller mindre har ignorerats. Forskarna har, enligt Liberg, tidigare varit oense 
om hur man lär sig läsa, men idag har dessa förenats i en kompromiss, i de flesta fall och man 
anser att det är bra att blanda metoder vid läs- och skrivinlärning. Det diskuteras också alltmer 
om elevernas sociokulturella sammanhang när de lär sig läsa och skriva. Att läsa och skriva är 
två sidor av samma mynt. De båda förmågorna interagerar och stödjer varandras utveckling. 
När ett barns skriftliga meddelande når en mottagare finner barnet meningsfullhet (Liberg 
2006).  
Under 1980-talet ökade intresset för skrivandet som process, som en följd av intresset för 
läsandet som process. Begreppet processkrivning infördes i svenska skolor och skrevs in i 
kursplanen 1988 (Skolverket, 2007). 
 
Skriftspråksanvändning är en social aktivitet som innehåller både en funktionsaspekt och en 
formaspekt. I funktionsaspekten ska skrivaren kommunicera ett innehåll och i formaspekten 
finner man den tekniska uppbyggnaden. Det skrivna språket kan delas upp i delarna läsa och 
skriva, aktiviteter som förutsätter varandra. Därför måste en diskussion om skriftspråket även 
innefatta läsning. Läsningen kan ses som en abstrakt verksamhet och skrivningen en 
utåtriktad process där något skapas. Skriftspråksanvändningen kan inte ses isolerad från sitt 
sociala sammanhang, som påverkar skrivandet (Dahlgren et al, 2013). Skrivandet ger en 
möjlighet till reflektion och intellektuell utveckling, och eleven får hjälp att sortera sina tankar 
(Swärd & Karlsson, 2017). 
 
Läs- och skrivforskaren Lundberg (2009), anser att skrivandet är en väg mot ökad 
medvetenhet om vårt språk och om oss själva. Han skriver vidare att skrivinlärningen bör vara 
lustfylld, naturlig och att IKT öppnar nya möjligheter för detta. Han tror att det skulle vara 
intressant att spela in någon som skriver, för att kunna lära sig mer om hur skrivprocessen 
fungerar, men att detta är ett omfattande och svårt arbete. Skrivandet är en resurskrävande 
verksamhet, vilket ställer höga krav på undervisningen, som måste vara motiverande och ge 
lust och glädje. Lundberg beskriver hinder i skrivandet, såsom motorik, fantasitorka eller 
planeringssvårigheter. Andra svårigheter kan vara begränsat ordförråd, språklig osäkerhet och 
begränsat arbetsminne. Ett vanligt hinder är också koncentrationsförmågan (Lundberg 2009). 
 
Andra problem som elever kan möta är enligt Bereiter och Scardamalia (1993) frånvaron av 
en samtalspartner, vilket är ett stort hinder som barn stöter på när de ska lära sig att skriva.  
Bereiter och Scardamalia gjorde ett experiment när de lät barn svara på en uppgift på tre olika 
sätt:1. prata om det, 2. diktera och låta någon annan skriva, 3. skriva själv. Resultatet visar att 
gruppen som pratade, producerade längst text, följd av dikteringsgruppen och sist gruppen 
som skrev själv.  Skrivutvecklingen sker i samspel med läsningen och ofta kommer skrivandet 
först.  
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Vygotskij (1962) framhöll det sociala samspelets avgörande roll. Han ansåg att om man 
hjälper eleven i dennes proximala utvecklingszon, sker utveckling. Genom att använda hans 
tankar i processorienterad skrivning, får eleverna utveckla sin förmåga att bearbeta det de 
skriver utifrån andras råd och utifrån sina egna bedömningar (Lundberg, 2009). Även Taube 
nämner proximala zonen och att begreppet scaffolding har fått stor uppmärksamhet i detta 
sammanhang. Genom att på olika sätt hjälpa eleverna från en nivå till nästa, ger man eleverna 
stödmetoder som blir en framtida hjälp till dem (Taube, 2013). Även Andersson (2014) har i 
sin avhandling om pojkars skrivande på nationella proven i åk 3 i Sverige, beskrivit det 
sociokulturella tänkandet. I ett sociokulturellt tänkande är skrivandet inte en syssla som utförs 
för att fylla ett ark papper med tecken utan för att kommunicera ett innehåll till en läsare. 
Detta görs inte bäst ensam utan görs bättre tillsammans med andra, vuxna eller kamrater som 
också har intresse av att texten skrivs. Det som barnen klarar på egen hand är vanligtvis 
mindre än det de klarar tillsammans med andra, den proximala utvecklingszonen. Den 
kunskap eller färdighet som ena dagen befinner sig i den närmaste zonen för utveckling, det 
vill säga det barnet kan utföra med hjälp av någon annan, det kan barnet utföra helt på egen 
hand en annan dag (Andersson, 2014) I samband med att den digitala tekniken har växt fram, 
har nya pedagogiska grepp tagits, med bakgrund i denna läs- och skrivtradition. En av de 
pedagogiska metoder som vuxit mycket i Sverige under senare år, är ASL (Trageton, 2014). 
 

2.3 Att skriva sig till läsning 
 
Redan på 1980-talet utvecklade Dr John Henry Martin metoden WTR, Writing to read, som 
baserades på antagandet att det är lättare för barn att lära sig skriva än att läsa. Han fick 
mycket kritik, då han också marknadsförde och sponsrades av It-företaget IBM (Slavin, 
1991). Forsberg och Lövgren (2013), beskriver hur man kan använda datorn som 
skrivverktyg. Med hjälp av datorer eller lärplattor används ljudande tangentbord, talsyntes 
och hörlurar, som en hjälp för eleverna att höra varje bokstav som skrivs och för att de ska 
kunna spela upp texten som skrivs. De får feedback från datorn vid varje tangenttryckning 
och via talsyntes. Unga elever har inte alltid välutvecklad finmotorik, varför denna metod kan 
fungera bra för dem, som då inte måste forma bokstäver med penna, utan kan koncentrera sig 
på textens innehåll istället.  
 
Enligt Hultin och Westman (2014) innefattar oftast metoden ASL flera olika metoder och 
arbetssätt. Forskning, som enligt Hultin och Westman, endast rör sig om ett fåtal studier, 
återspeglar denna olikhet i metoder och arbetssätt. Den gemensamma nämnaren för dessa 
olika metoder och arbetssätt som kallas ASL, är att eleverna lär sig läsa och skriva genom att 
skriva på datorer eller lärplattor (Hultin & Westman, 2014). Trageton, som utvecklade 
metoden på 1980-talet, gjorde tidigt ett treårigt forskningsprojekt, som visade att elever som 
lär sig skriva och läsa med datorn, har klarat sig bättre längre upp i skolsystemet än sina 
jämnåriga kamrater som lärt sig på mer konventionellt sätt (Trageton, 2014).  
 
När eleverna skriver sina texter kan det göras individuellt eller i par, det finns fördelar och 
nackdelar med båda sätten. Fördelarna med att skriva tillsammans kan vara att de tränas att 
samarbeta, att ta hänsyn till andra samt framför allt att stötta och lära av varandra (Hultin & 
Westman, 2014). Myrberg (2009) anser att det inte finns några vetenskapliga undersökningar 
som kan påvisa att Tragetons metod Att skriva sig till läsning är bättre än den traditionella läs- 
och skrivundervisningen. Han är därför mycket kritisk till metoden. De rapporter och 
undersökningar Trageton hänvisar till, hävdar Myrberg, har Trageton själv gjort och kan 
därför inte anses som relevant forskning. Myrberg vill se mer forskning som påvisar att 
metoden är bra, innan han anser att det är en bra metod (Hedström, 2009).   
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Om Tragetons resultat beror på att eleverna skrivit på dator eller andra faktorer är ännu inte 
klarlagt, här behövs ytterligare forskning, enligt Myrberg (2009).  
 
Taube (2012) konstaterar att läsning och skrivning hör ihop och lämpligen lärs tillsammans 
och att barn stimuleras av att skriva på dator. Hon menar att det därför finns goda skäl att 
fundera på hur datorskrivande kan ingå i läsundervisningen (Taube, 2012). Enligt Fredriksson 
och Taube (2012) är datorns användning i läs- och skrivundervisningen ett område som det 
behövs mer forskning om, men att många lärare rapporterar att elever stimuleras av att skriva 
på datorn (Fredriksson & Taube, 2012). 
 
Takala (2013) har gjort en studie om ASL i Finland, där hon har intervjuat 21 lärare och 68 
elever, samt observerat dem. Undersökningen visar att ASL är en undervisningsmetod, som 
inspirerar elever att skriva, utveckla sociala och kommunikativa förmågor samt kreativitet. 
Metoden är en kombination av den analytiska metoden och den syntaktiska metoden, menar 
Takala. Det är en bra metod vid läs- och skrivsvårigheter, men metoden kräver mer forskning 
för att kunna påvisa effektiviteten. Det hade varit bra med en longitudinell studie. Hon anser 
vidare att det är viktigt att byta skrivarpar, så eleverna får olika erfarenheter. Resultaten visar 
också att metoden inspirerar barnen i skrivandet och att de utvecklar sociala och 
kommunikativa förmågor och att ASL-metoden uppfattas utgöra en kreativ potential i barnens 
läs- och skrivlärande (Takala 2013). Att skriva för hand har varit viktigt i skolan under alla år. 
Att lära sig skriva är mycket svårt. Taube (2013) skriver att om uppmärksamheten vid 
författandet av en text måste flyttas till formandet av enskilda bokstäver kan textens 
sammanhang och komplexitet komma att påverkas i negativ riktning. Enligt erfarenheter från 
fältet har arbete med att gemensamt skapa texter på datorn ofta upplevts som positivt av 
eleverna och kan vara till hjälp för elever med motoriska svårigheter (Taube 2013). 
 
Enligt Liberg (2008) finns det formaliserad och funktionaliserad undervisning. I en 
formaliserad undervisning tränar man varje del för sig, utan att sätta in dem i ett sammanhang. 
En funktionaliserad undervisning sätter in sakerna i ett sammanhang där de fyller en funktion, 
men var och en får upptäcka dem utan stöd. Den tredje varianten är att integrera dem i en 
helhet och sammanhang, där de både studeras separat och i sitt sammanhang, här är 
formalisering och funktionalisering i balans. I skolans nya uppdrag finns en utmaning för 
pedagoger att skapa undervisningssammanhang där denna balans sker och där alla dessa typer 
av kompetenser kan rymmas, mötas och utvecklas i samspel med varandra. I en stor 
amerikansk undersökning av skolor som lyckas bättre än förväntat, karaktäriseras 
undervisningen bland annat av det här tredje sättet. I skolor som inte lyckas bättre än förväntat 
eller till och med lyckas sämre, används endera det första eller det andra sättet. Undervisning 
som bland annat ser ut på detta sätt kallar Langer för high literacy undervisning. (Langer, 
1999, 2004 och Liberg).  
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 (Liberg, 2008) 
 
 
ASL är en metod av många i dagens läs- och skrivundervisning, som kan vara den kontext 
som Liberg beskriver i sin modell ovan. Figuren visar att en ASL-kontext kan länka samman 
skrivaren och läsaren med texten. Hyltestam (2007) menar att använda datorer upplevs som 
mycket givande för barnen. Han betonar känslan av att se sin egen skrift rättstavad och snyggt 
utskriven, kan vara stimulerande, särskilt om den är skriven på riktigt, för andra barn, 
föräldrar eller för klasstidningen (Hyltestam, 2007). Enligt Forsberg och Lövgren (2013) är en 
av fördelarna med ASL att eleverna arbetar just i par. Pararbetet bidrar till fördjupade 
kunskaper då eleverna får förklara för varandra. Individuellt arbete har i studier visat sig 
innebära negativa konsekvenser för elevernas prestationer, menar Fredriksson och Taube 
(2012). Då Trageton (2014) förespråkar pararbete i ASL är detta förenat med det 
sociokulturella perspektivet, som står för att lärande sker i samspelet mellan individer 
(Trageton, 2014). 
 
Det finns dock inga belägg för att ASL är den bästa metoden, även om de som arbetar med 
den, vittnar om bra resultat och stor arbetsglädje och att studier gjorts som pekar på detta, t ex 
Takalas (2013) studie (Takala, 2013). I skolans styrdokument kan man hitta textavsnitt som 
behandlar både skrivinlärning och socialt samspel (Skolverket, 2017). 
 

2.4 Kollaborativt lärande vid skriv- och läsinlärning 
 
I Pellegrinis (1995) studie konstateras att eleverna genom att läsa och skriva tillsammans med 
olika personer och i olika sammanhang, får många olika erfarenheter av att använda texter 
och att samtala om dem. De lär sig då att distansera sig från sig själva och ta andras 
perspektiv. Den förmågan är starkt förbunden med förmågan att använda ett mer 
dekontextualiserat språk, vilket i sin tur gynnar läs- och skrivutvecklingen (Pellegrini m fl, 
1995). Hyltestam (2007) drar samma slutsatser, att barn som får ingå i en mängd läs- och 
skrivsammanhang med olika personer, där man använder ett mer generellt och 
dekontextualiserat språk, har en bättre läs- och skrivprognos än de barn som inte får dessa rika 
erfarenheter. Han konstaterar också att i det gemensamma läsandet och skrivandet är de 
sociala stödstrukturerna viktiga grundpelare för utvecklingen (Hyltestam, 2007). 
 
Om huruvida grupper presterar bättre än individer beror på många olika faktorer och har inget 
egentligt svar. Alla grupper fungerar olika i olika situationer. Det intressanta blir när grupper 
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fungerar som bäst och hur man ska göra för att få dem att fungera bättre. En grupps prestation 
beror dels på de enskilda individernas kunskaper och dels på gruppens process (B Nilsson, 
2016).  
 
Längsjö (2005) beskriver Holdaway från Nya Zeeland, som på 1970-talet studerade barns 
läsande och skrivande. Han konstaterade att gemensamt skrivande kan ses som en illustration 
av Vygotskijs teorier om lärande som en social aktivitet. Barnen får tillsammans göra något 
som de inte kunde gjort på egen hand och så småningom kan de klara det utan stöd (Längsjö, 
2005). Vinsten med parskrivning är att eleven i samspel med en annan elev har möjlighet att 
utvecklas och lära mer. Det effektiva lärandet sker i samspel med andra och i samspel med 
den miljö vi befinner oss i. Pararbetet ger eleverna möjlighet att utveckla sin kommunikativa 
och begreppsliga förmåga, sin metaspråkliga förmåga och sin samarbetsförmåga (Forsberg & 
Löfgren, 2013). Samma konstaterande gör Swärd och Karlsson (2017) och hänvisar till en 
studie gjord av Luckasson och Schalocks (2013), där de kom fram till att det var värdefullt att 
låta eleverna arbeta i par för att revidera och utveckla texten. Eleverna behöver stöd för att 
komma på vad de vill skriva om och att kunna sortera sina idéer (Swärd & Karlsson, 2017). 
Också Wiliam (2015) lyfter fram fördelarna med att låta eleverna bli läranderesurser för 
varandra i klassrummet. Enligt Wiliam finns det fyra avgörande faktorer; motivation, social 
sammanhållning, personalisering och kognitiv utveckling (Wiliam, 2015).   

2.5 Tidigare forskning   
 
Samspel mellan elever och flerstämmighet i klassrummet, är något som Dysthe (1996) har 
undersökt. Ett flerstämmigt klassrum är ett klassrum där elevernas röster hörs i princip lika 
mycket som lärarens, där eleverna lär av varandra och där både det muntliga och skriftliga 
språket är betydelsefullt. För att flerstämmighet ska nås måste eleverna interagera, ställas 
emot varandra, komplettera eller motsäga varandra (Dysthe, 1996). Dysthe påtalar betydelsen 
av att alla röster låter sig höras i ett klassrum, för att gynna lärandet. För att flerstämmighet 
och lärande ska ske behövs ett samspel där alla röster blir hörda (Swärd & Karlsson, 2017). 
Det kollaborativa lärandet har också undersökts av Shehadeh (2011). Shehadeh (2011) 
undersökte effektiviteten i kollaborativt skrivande för andraspråkselever. Två grupper 
jämfördes med varandra. Åldern på eleverna var förstaårsstudenter på ett universitet i 
Förenade Arabemiraten. En grupp fick skriva enskilt och den andra gruppen fick skriva i par. 
Det var 38 studenter som deltog under 16 veckor. Texterna jämfördes sedan med fokus på 
innehåll, struktur, grammatik, ordförråd och teknik. Resultatet visar att det kollaborativa 
skrivandet hade en tydlig effekt på dessa elevers skrivresultat. Störst var effekten när det 
gällde innehåll, struktur och ordförråd. Dock visades inga större resultat när det gällde 
grammatik och teknik. Alla elever som arbetade i par fann arbetet glädjefullt och att de lärde 
sig mycket. Shehadeh grundar sin undersökning på Vygotskijs teoretiska perspektiv att 
mänsklig utveckling är en social aktivitet. Om elever får stöd (scaffolding) kan de utvecklas 
kognitivt och språkligt genom interaktion med någon som kan mer än de själva kan. Detta 
sker, enligt Shehadeh, när eleverna arbetar i par. Eleverna själva upplevde att de ökade sin 
självkänsla, sin skrivförmåga och även sin muntliga förmåga i arbetet (Shehadeh, 2011, 
Vygotskij, 1962). Det kollaborativa skrivandet har även undersökts med hjälp av 
videoinspelning. Denna undersökning gjordes av Storch (2005). Storch studie gav elever 
möjlighet att själva välja om de ville skriva i par eller individuellt. Studien utfördes bland 23 
vuxna studenter på ett universitet i Australien. De flesta studenter valde att arbeta i par. Alla 
pararbeten videoinspelades, alla texter samlades in och intervjuer gjordes efter arbetet. 
Dialogerna transkriberades och elevernas texter analyserades. Dialogerna organiserades i 
olika fokusområden som t ex språk, struktur och omläsning. Resultatet visade att de som 
arbetade i par, producerade kortare, men bättre texter, beträffande noggrannhet, grammatik 
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och komplexitet i meningsbyggnaden. Deras texter hade ett klarare fokus än de som var 
skrivna individuellt. De individuella texterna tenderade att bli alltför detaljerade, istället för 
att kunna generalisera. En elev, som var positiv till pararbetet, tyckte att det var lättare att 
rätta andras fel än sina egna och säger: 
 

…and you can´t hear your mistakes. But you can hear other people´s mistakes so I 
think it´s very helpful. 

 
De flesta var positiva till pararbetet, men det fanns också några som hade invändningar mot 
detta. Det kollaborativa skrivandet gav studenterna möjlighet att få omedelbar feedback på sitt 
arbete, vilket man inte får när man skriver individuellt. Detta kan vara en förklaring till varför 
dessa texter hade högre kvalitet, menar Storch. Även Storch hänvisar till Vygotskijs tankar 
om socialt samspel och den proximala utvecklingszonen. Om man parar ihop någon med en 
person som är lite bättre, utvecklas den maximalt mot den andras nivå. Ofta benämns detta 
stöd numera för scaffolding (Storch, 2005, Vygotskij, 1962).  
 
Sutherland och Topping (1999) gjorde en studie om kollaborativt lärande, där de jämförde 
kreativt skrivande i par med individuellt skrivande. De undersökte också attityderna till 
skrivandet hos eleverna. Undersökningen gjordes i två klasser med åttaåringar i Storbritannien 
under åtta veckor och visade att skrivande par lyckades avsevärt mycket bättre i skrivning än 
eleverna gjorde i individuell skrivning. Dessutom visade eleverna att det var enklare att skriva 
i par och de visade en positiv attityd till pararbetet. Skrivprocessen beskrivs som en form av 
kommunikation. De beskriver i sin studie att det finns mycket studier gjorda på kollaborativt 
lärande, men att få studier gäller yngre barn. De beskriver en studie gjord 1993 av Daiute and 
Dalton, där parskrivning och individuell skrivning på dator jämförs bland 7-9-åringar. De 
konstaterar att det beror till viss del på hur paren är sammansatta (Sutherland & Topping, 
1999). 
 
I Sverige har Genlott och Grönlund (2013) presenterat en studie gjord på 500 elever som 
använder ASL, som visar att elevernas läsförmåga, men framförallt skrivförmågan ökade 
markant. Även deras resultat på nationella proven i åk 3 förbättrades. Det konstateras i studien 
att datorerna i sig inte är framgångsfaktorn, utan nyckeln är troligtvis den återkoppling som 
sker i realtid mellan eleverna (Genlott & Grönlund, 2013). I deras uppföljande studie visar det 
sig att modellen leder till ökad likvärdighet mellan könen och spridningen mellan eleverna 
blir lägre (Genlott & Grönlund, 2016).  Även Hultin och Westman (2014) har gjort en 
etnografisk studie som behandlar ASL-arbetet. Studien har skett i Sandviken kommun, som 
främst fokuserat på lärares och elevers upplevelser av ASL-arbetet. De konstaterar att 
elevernas texter blir bättre och längre och att lärarnas arbetssätt har förändrats, då man nu 
fokuserar mer på skrivandet som en process, inte ett mål i sig (Hultin & Westman, 2014). 
Tidigare forskning om yngre elevers interaktion vid parskrivning är inte lika omfattande som 
forskning gjord med äldre elever i skrivsammanhang, samt forskning om både skrivinlärning 
och kollaborativt lärande. 
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3. Teoretiskt	ramverk	
	
Kapitlet kommer att behandla det sociokulturella perspektivet som tar sin utgångspunkt hos 
Vygotskij. Här kommer också att belysas varför detta ramverk ligger till grund för studien. 

3.1 Det sociokulturella perspektivet 
	
Lev Vygotskij (1962), det sociokulturella perspektivets anfader, ser språket som 
grundläggande för all utveckling. Lärande sker i samspel med omgivningen och dialogen har 
en central plats (Tjernberg, 2013). I samband med en vetenskaplig undersökning är det 
meningsfullt att fundera över vilken typ av kunskap man tänker sig att undersökningen ska 
generera. Dessa funderingar blir avgörande för hur man formulerar sina forskningsfrågor, de 
metodologiska ställningstagande man gör, samt vilka metoder man tänker använda sig av 
(Åsberg, 2000). Den levda erfarenhetens betydelse för människans utveckling intresserade 
Vygotskij, som har placerats in i den konstruktionistiska traditionen. Han inspirerades av bl a 
Bachtins dialogbegrepp som grundas i existens. Vygotskij ansåg att ”inlärning sker som en 
social process, vilken medför att barnet blir delaktig i den gemensamma kulturen och kulturen 
kan därför sägas vara social” (Kroksmark, red 2003, s 447). Han ansåg också att människan 
förändras, utvecklas, internaliseras genom kulturella verktyg, såsom språket. Han tar sin 
utgångspunkt i att människan befinner sig i ständig förändring, vilket sker i 
samspelssituationer. Vi är på väg att erövra nya former av redskap med hjälp av vad vi redan 
behärskar. Han benämnde skillnaden mellan det vi kan göra själv och tillsammans med andra 
som proximal zon, den närmaste utvecklingszonen. I socialt samspel med andra i en 
gemensam uppgiftssituation överförs strategier för lärande som sedan kan användas i nya 
sammanhang. Detta kallade Vygotskij för medierat lärande. Han hävdade att dialogen, 
interaktionen är det viktigaste drivmedlet i barnets utveckling eftersom de bildar en medveten 
och kontrollerad grund i transformationerna mellan det spontana och det vetenskapliga och att 
den goda pedagogiken därför ska vara aktivitetsgrundad. Det är samspelet mellan människa 
och verktyg som är det centrala i det sociokulturella perspektivet (Kroksmark, 2003). 
	
Språk och kommunikation är centralt i det sociokulturella perspektivet. Det är genom att delta 
i samtal som individer möter nya perspektiv och lär sig att resonera och tänka. Språket är 
redskapet mellan interaktionen och individens tänkande (Säljö, 2000). Säljö (2011) beskriver 
sin syn på det sociokulturella lärandet om kontext och mänskliga samspel. Han hävdar att 
man i en sociokulturell ansats har grundtanken att kunskap inte endast finns inom individer-
utan tvärtom mellan människor. Kunskap utvecklas och bemästras framför allt genom 
samspel mellan människor som försöker samordna sina perspektiv och gemensamt hantera 
situationer. Om vi använder en empiristisk tolkning av verkligheten ser vi att människan är en 
produkt av de sinnesintryck hon utsatts för, vi lär genom våra erfarenheter. I en rationalistisk 
syn har vi ett medvetande som gör oss till människor och är mer än summan av alla 
erfarenheter vi gör. Pendlandet mellan dessa traditioner leder till nya uppfattningar om hur 
inlärning går till. I det sociokulturella perspektivet är inte mentala processer något som finns i 
sig, utan de är relativa till det som erbjuds av omgivningen. Säljö (2011) ger exempel på hur 
skriftspråket kan ses på olika vis. Han hävdar att detta är ett exempel på teknologi som kan 
ses både som mental och praktisk. Man måste lära sig att hantera redskap som penna och 
dator, men man måste också leva i en miljö där skriftspråket är ett meningsfullt verktyg för 
kommunikation. Om inte kommunikationen blir meningsfull, blir man inte en del av de 
sociala praktiker där skriftspråket blir betydelsefullt. Skriftspråket blir således ett förmedlande 
redskap som är med och skapar vår verklighet. Säljö (2011) menar att det sociokulturella 
perspektivet på lärande och kunskap har utgångspunkt i att vi inte lever i en objektiv och 
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entydig verklighet, utan vårt sätt att se och uppfatta omvärlden är en produkt av mänsklig 
interaktion och mänsklig verksamhet. Vårt lärande består i att vi tillgodogör oss sätt att 
förhålla oss till och bearbeta omvärlden som är funktionella i olika sociala miljöer. Kunskap 
kommer utifrån och individen blir delaktig i den genom argumentation och meningsutbyte. 
Kunskap får liv och innebörd i samspel med människor. Kunskap är ingen neutral bild av 
verkligheten, utan argument, och argument förutsätter kommunikation (Säljö, 2011). 
 
Det sociokulturella sammanhanget där skrivandet ses som en process och som en 
kommunikation ramar in avhandlingsarbetets teoriperspektiv. Andersson (2014) återkommer i 
sin avhandling till begreppet literacy, som i hennes studie, betyder mer än att bara läsa och 
skriva. Literacy innefattar också den sociala händelsen, interaktion och kommunikation 
mellan användare och brukare av texten. Begreppet kan ha olika innebörder beroende på hur 
och hos vem det dyker upp. Andersson (2014) sammanfattar med att säga att den 
sociokulturella tanken om att skriva är att skrivprocessen tar tid, eftersom omskrivningar, 
genomläsningar, någon annan som läser texten och förhoppningsvis ger respons, alltsamman 
tar tid. Processen ökar förmågan att skriva. Produkten kan vara ett mål men texten är inte 
färdig förrän den genomgått flera moment av in- och ut-skrivande (Andersson, 2014). 
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4 Metod	
	
I följande kapitel beskrivs studiens metod. Först en kort beskrivning av metodval. Sedan 
följer urval, begränsningar och genomförande. Till sist presenteras analysredskap, etiska 
ställningstaganden samt tillförlitlighet och trovärdighet. 

4.1 Val av metod 
	
Som tidigare nämnts syftar denna studie till att få kunskap om interagerandet mellan elever 
när de tillsammans skriver en text på datorn, vilket med fördel kan genomföras med hjälp av 
filminspelning. Valet att göra en kvalitativ studie innefattar beslutet att intresset förskjuts mot 
att studera hur människan uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten, inte som i den 
naturvetenskapliga traditionen då man observerar och registrerar en mer eller mindre given 
verklighet. I denna typ av studie avser man studera människan i en naturlig situation, det 
handlar mer om att studera en process än ett resultat. Människan är instrumentet och forskaren 
finns nära det studerade objektet. Istället för att utgå från teorier och hypoteser, utgår man 
från empirin för att därefter formulera begrepp i form av hypoteser eller teorier, en induktiv 
studie (Backman, 1998). För att undersöka hur samspelet sker i elevernas skrivsituation, fanns 
det anledning att göra situationen så lik den naturliga lektionen som möjligt. Om eleverna 
känner sig trygga, är det större sannolikhet att de agerar som vanligt. Om eleverna agerar som 
vanligt, kan det synliggöras som efterfrågas, dvs elevernas samspel.  
En videokamera spelar in både verbala och icke verbala signaler och samspelet mellan dem. 
Det gör att man kan förstå och analysera komplex kommunikation (Björndal, 2005). Då det 
var det sociala samspelet som skulle undersökas, föll valet av att samla empiri således på 
videoinspelning. 
 
När observation sker, särskilt av egen verksamhet, finns begränsade möjligheter till 
systematiska och detaljerade observationer, då fokus istället kan hamna på 
undervisningssituationen. Dessutom kan det vara svårt att stötta det begränsade minnet med 
detaljerade anteckningar. Som observatör kan man fånga pedagogiska ögonblick, men dessa 
är alltid begränsade och mycket kan passera obemärkt förbi. Genom videoinspelning kan man 
konservera observationerna och de pedagogiska ögonblicken som annars kanske skulle gå 
förlorade. ”Vårt begränsade minne påverkar inte inspelningen och situationen finns kvar för 
våra ögon och öron att ta del av” (Björndal, 2005, s 72). Enligt Björndal (2005) kan 
videoinspelningar registrera det komplexa samspelet mellan verbal och icke verbal 
kommunikation. Inspelningarna har två begränsningar, operatörens och teknikens. Operatören 
påverkar situationen genom t ex kamerans placering och inzoomning. Det gör att viss data går 
förlorad och annan data lyfts fram. Bakgrundsljud kan störa och göra att man ibland inte hör 
vad alla säger. Problemen ökar med antalet personer som är inblandade i inspelningen 
(Björndal, 2005).  För att undvika dessa missljud och störningar, valdes en inspelningsplats 
bredvid klassrummet, där de observerade eleverna placerades. Björndal (2005) skriver vidare 
att ”även om vi måste vara kritiska till att den infångade filmen inte utgör verkligheten, måste 
vi veta att videoinspelning är den ”mest komplexa och noggranna formen av registrering av 
”verkligheten” som vi har tillgång till” (Björndal, 2005, s 76). 
 

4.2 Urval och avgränsningar 
	
Studien har genomförts i en åk 1 som arbetar med Att skriva sig till läsning och således 
skriver mycket tillsammans på datorn. Syftet har inte varit att välja deltagare på ett 
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slumpmässigt sätt utan på ett strategiskt sätt, så personerna är relevanta för den 
forskningsfråga som formulerats. För att kunna göra ett sannolikhetsurval, måste man ha 
kartlagt populationen utifrån vilken man kan göra ett slumpmässigt urval, vilket inte har gjorts 
(Bryman, 2011). I ett målinriktat urval gör forskaren sitt urval utifrån en önskan om att 
deltagarna ska vara relevanta för forskningsfrågorna, vilket gjordes i denna studie, då 
deltagarna skulle kommunicera med varandra (Bryman, 2011). Ett bekvämlighetsurval har 
gjorts, då studien gjorts i egen praktik. Efter noggrant övervägande valdes elevernas trygghet 
och igenkännande, då det som efterfrågas är det som sker i deras vardag. Därför blev det 
viktigt att göra testsituationen så lik elevernas vardag som möjligt (Bryman, 2011). För att få 
ett intressant material valdes tre skrivarpar som arbetat tillsammans tidigare under året. 
Skrivarparen valdes utifrån tillgänglighet och med kriteriet att de har samverkat tidigare, samt 
var villiga att ställa upp. Dessa par vågade prata med varandra, då de kände varandra sedan 
tidigare. Inga hänsyn har tagits till kön, etnicitet eller kunskapsnivå. Vid sammansättningen 
av paren var eleverna på samma nivå när det gällde läsförmåga, men vid testtillfället hade det 
gått två månader sedan sammansättningen, vilket innebar att likvärdigheten troligtvis inte var 
lika stor. För att begränsa studien valdes tre par som fick samarbeta under två tillfällen, vilket 
blev sammanlagt sex tillfällen. Studien gjordes genom videofilmning och ljudupptagning och 
eleverna går i en klass som arbetar med ASL- Att skriva sig till läsning. 
	

4.3 Genomförande 
	
Studien genomfördes vid två tillfällen, tre lektioner vid varje tillfälle, som var ungefär 30 
minuter långa. Eleverna var förberedda på situationen. I ett rum bredvid klassrummet fanns en 
miljö som direkt efterliknade den vanliga klassrumsmiljön. På väggen satt de stödstrukturer 
eleverna är vana vid och datorn var redan förberedd. Som skrivuppgift fick eleverna dra tre 
kort i olika färger. På det första kortet stod det vilken person berättelsen skulle handla om, på 
det andra vilken plats det skulle utspela sig på och på det tredje vilket problem som skulle 
uppstå. Att arbeta med liknande uppgifter var de studerade eleverna vana vid. 
 
En inhyrd filmfotograf fanns i bakgrunden under inspelningstillfällena och så även läraren. 
Eleverna uppmanades att fråga om det uppstod problem, men att de annars skulle arbeta som 
vanligt. Filmfotografen och läraren satt tysta i bakgrunden under hela inspelningen. Kameror 
hade satts upp, liksom ljudinspelare, på ett så diskret sätt som var möjligt. Kameror med fokus 
på både elever och dataskärm fanns. Innan genomförandet betonades att texten inte skulle 
bedömas efteråt, utan att det bara vad intressant hur de samarbetade kring texten. Samtliga par 
genomförde sina uppgifter utan teknik- eller innehållsliga problem och upplevde att det var 
roligt att delta i studien. 
 
Björndal (2005) finner fem faktorer som kan vara av betydelse för i vilken utsträckning 
observationen påverkas av videoinspelningen: 
 

1. Hur synlig är utrustningen? 
2. Hur känslig är situationen som observeras? 
3. Vilken grad av tillit har de som observeras till observatören? 
4. Hur starkt uppmärksammas samspelet? 
5. Hur pass vana är de observerade vid en observatör? 

 
För att möta denna problematik planerades studien efter dessa punkter.  
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1. Kamerorna placerades så diskret som möjligt, för att kunna filma det som avsågs. 
Mikrofonen hängdes diskret i lampan ovanför eleverna. För att lyckas med 
inspelningen, både ljud- och bildmässigt, användes en professionell fotograf, som 
tillhandahöll all utrustning och filmkompetens. Detta gjorde att inspelningen kunde 
anpassas till syftet. En kamera fångade skärmen och tangentbordet och stod på stativ 
snett bakom eleverna. En annan kamera fångade elevernas samspel bakifrån för att 
visa t ex gester och blickar. Vid analystillfället sammankopplades dessa vinklar, så en 
helhet kunde fås. 

2. För att inte situationen skulle bli alltför känslig, valdes en bekant genre för eleverna, 
narrativ text, och ämnesinnehållet valdes slumpvis utifrån kort. Dessa ämnen var 
snarare av humoristisk karaktär än allvarlig. 

3. Då det är viktigt med tillit i denna känsliga situation, valdes att studien gjordes i egen 
praktik av elevernas lärare. De är således vana vid dennes närhet och vana vid att bli 
iakttagna av denne. Tilliten är alltså hög. 

4. Eftersom denna studie enbart skulle belysa samspelet, informerades eleverna om att 
innehållet inte skulle bedömas i efterhand, utan att enbart samspelet skulle bevittnas. 
Eftersom det var viktigt att fokus hamnade på samspel, blev uppgiften extra viktig. 
Därför valdes innehållskort, som gjorde att eleverna fick viss hjälp med innehållet och 
inte behövde hamna i låsning. 

5. Eleverna är vana vid att minst två pedagoger alltid cirkulerar runt dem när de skriver. 
Ofta står någon bakom dem för att se hur arbetet fortskrider. De är alltså vana vid 
observatörer. Det som var nytt vid detta tillfälle var utrustningen. Pedagogen höll sig i 
bakgrunden hela tiden och pratade inte med eleverna under arbetet. Barn idag är vana 
vid att bli inspelade och fotograferade, så de agerade inte konstigt framför kameran. 
Däremot är de generellt medvetna om, och vill veta, vad informationen ska användas 
till och om den ska publiceras någonstans. Därför blev det viktigt med underskrifter 
och information om vad man som forskare får göra med informationen. 
Björndal (2005) skriver att de som observeras överraskande fort vänjer sig vid 
situationen, särskilt när kameran är monterad på ett stativ. Detta påverkar samspelet i 
ringa utsträckning. 
 

Videoinspelningarna transkriberades noggrant i tre kolumner. I den första skrevs den första 
elevens uttalanden, i den tredje kolumnen skrevs den andra elevens uttalanden. I den andra 
kolumnen skrevs vad man kunde se i situationen och vad som hände på skärmen, t ex att 
någon pekade eller att de skrev lampa. I den fjärde kolumnen gjordes sedan en första 
kategorisering vid analysen. Fördelen med detta var att kommunikationen framträdde på ett 
tydligt sätt och man kunde lättare få överblick över mönster som visades. Transkriptioner är 
på intet vis någon oproblematisk återgivning av en situation. Det kommer alltid att smyga sig 
in ett element av tolkning och transkriptioner som görs av olika personen, men av samma 
inspelning kommer i större eller mindre utsträckning att skilja sig åt. (Kvale, 1997). 
 
Samtliga deltagare är avidentifierade i texten och både filmmaterialet och de transkriberade 
texterna förvaras inlåst. 
 

4.4 Analys av insamlad empiri 
 
Materialet är bearbetat med tematisk analys (Thematic Analysis) inspirerad av Braun & Clark 
(2006). Braun & Clarke (2006) menar att tematisk analys ska baseras på de mönster som går 
att urskilja i datamaterialet och inte bilda kategorier utifrån frågeställningarna. Med det menas 
att frågeställningen har legat till grund för datainsamlingen. Det är betydelsefullt att innehållet 
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i materialet tillåts bilda mönster på egen hand som kan motsäga eller konkretisera 
frågeställningen. Det är innehållet i materialet som bestämmer resultatet, det är 
informanternas röster som uttrycks och sätts samman till teman. Teman har bildats genom att 
de transkriberade lektionerna har lästs två gånger och anteckningar gjorts för att skapa en 
horisont över materialet. Utifrån denna helhetsförståelse har sedan olika kategorier 
identifierats och placerats i en översikt. Utifrån översikten har data gåtts igenom en gång till 
för att särskilja olika teman. I detta steg har några kategorier framträtt som inte varit så 
vanliga. Dessa har lagts åt sidan (Braun & Clarke, 2006). Exempel på kategorier som valts 
bort är fingersättning, talsyntesens uppläsning och felskrivningar. 
 
Data bearbetades och transkriberades i tre olika kolumner, mittkolumnen visade vad som 
hände på skärmen och de andra kolumnerna vad de två personerna sa. I mittkolumnen skrevs 
också vad som hände i interaktionen beträffande rörelse och blickar. Det blev ett omfångsrikt 
material som sedan kommenterades i ytterligare en spalt. Här gjordes noteringar över vilket 
område kommentarerna eller händelserna kunde tillhöra. Utifrån transkriberingsformuläret 
indelades samtliga kommentarer under varje kategori för att kunna uttyda ett resultat. 
 
 

 
Figur 2: Transkriberingsprocessen 

 
 

Det utkristalliserade sig sex olika kategorier i den fjärde kolumnen: Turtagning, hjälp, 
stavning, datorhjälp, meningsbyggnad samt innehåll.  
 
När detta gjorts, genomlästes materialet igen och då valdes de kategorier som var mest 
framträdande i materialet. De tre kategorier som inte var lika vanliga sattes in i de andra 
kategorierna. Turtagning och hjälp bildade temat samspel. Stavning och datorhjälp bildade 
temat stavning. Meningsbyggnad och innehåll bildade temat innehåll. Det bildades nu tre 
teman: Samspel, innehåll och stavning. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
Figur 3: Kategorier bildar teman 
	

 Pers 1 Händelse Person 2 kategori 
Exempel Vad tror du? Pers 2 ändrar till 

ett stort H 
Jag vet, det ska 
va ett stort 

Meningsbyggnad 
Hjälp 

Kategorier Teman 
 

Turtagning Samspel 
Hjälp 
Stavning Stavning 
Datorhjälp 
Meningsbyggnad Innehåll 
Innehåll 
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4.5 Etiska ställningstaganden 
	
Till att börja med tillfrågades eleverna om de ville medverka, sedan tillfrågades också deras 
vårdnadshavare. Bara i de fall där både elev och vårdnadshavare godkände medverkan, valdes 
eleven ut. Då det sammanlagt valdes ut tre par, som deltog vid två skrivtillfällen, grundar sig 
studien på sex skrivtillfällen. Det finns, enligt vetenskapsrådets rapport om forskningsetiska 
principer, fyra krav som ställs på forskningen, i syfte att skydda den enskilde individen som 
medverkar i en undersökning (Vetenskapsrådet, 2011:1). I följande avsnitt redogörs för vilka 
dessa krav är, samt hur detta har påverkat denna studie.  

 
Forskaren ska ta informationskravet (Vetenskapsrådet, 2011:1) i beaktande, som gör gällande 
att den som tillfrågas om att delta i en undersökning ska få information om vad som är syftet 
med den, vem som är ansvarig för genomförandet av den och att deras deltagande är frivilligt, 
vilket möjliggör för dem att när som helst välja att avsluta sin medverkan. Eleverna 
informerades därför noga om detta innan observationerna och videoinspelningarna 
genomfördes. Elevens vårdnadshavare informerades om att detta även gällde deras barn. De 
informerades också om att de gärna fick ångra sig. 
 
Samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2011:1) innebär att de som deltar i en undersökning ska 
ge sitt medgivande att delta. Detta kan ske först efter att de har erhållit fullständig information 
om vad undersökningen innebär. I denna studie har detta samtycke dokumenterats. Samtliga 
deltagare fick skriva under ett formulär där de godkände sitt deltagande i denna undersökning. 
Vårdnadshavarna till eleven fick skriva under att de tillät sitt barn att delta, då eleverna är 
under 15 år (bilaga 1).  
   
Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2011:1) innebär att forskaren ska vidta åtgärder för 
att den enskilde deltagaren inte ska kunna identifieras av utomstående och eventuell känslig 
information om denne spridas. I denna studie har samtliga personer avidentifierats. Det 
redovisas inte från vilken skola urvalet har skett. Då blir en identifiering av deltagarna svår att 
göra för en utomstående. De som deltog i studien informerades om att deras namn inte skulle 
förekomma någonstans i den skriftliga rapporten, samt att de genomförda inspelningarna 
endast skulle höras av personer som är kopplade till magisterprogrammet.  
 
Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011:1) innebär att den insamlade informationen om 
enskilda personer endast får användas för forskningsändamål. Dessa intervjuer kommer 
således enbart att användas som en grund för denna undersökning. Deltagarna ges också 
möjlighet att efter transkribering av intervjun, kontrollera och korrigera texten. Denna 
möjlighet har inte använts av någon. 
	
 

4.6 Tillförlitlighet och trovärdighet 
 
Då studien som gjorts är kvalitativ, kommer inte generaliseringar att kunna göras.  
Extern reliabilitet innebär att det är omöjligt att efterlikna miljön i en kvalitativ forskning, om 
inte forskaren går in i en liknande social roll som den första forskaren. Intern validitet innebär 
att det ska finnas en god överensstämmelse mellan forskarens observationer och de teoretiska 
idéer som denne utvecklar (Bryman, 2011). 
Enligt Bryman (2011) menar Lincoln och Guba (1994) att det är nödvändigt att specificera 
termer och metoder för att etablera och bedöma kvaliteten i kvalitativ forskning. De föreslår 
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att man använder kriterierna tillförlitlighet eller äkthet, istället. De menar att det inte finns en 
sanning utan det kan finnas mer än en och möjligen många fler beskrivningar av denna 
verklighet (Bryman, 2011). 
 
Tillförlitligheten kan enligt Bryman (2011) delas in i fyra delar: 
 

• Trovärdighet. Det kan finnas många beskrivningar av en social verklighet, det är 
trovärdigheten i den beskrivning som en forskare kommer fram till som avgör hur pass 
acceptabel den är i andra människors ögon. Man måste säkerställa att forskningen 
gjorts i enlighet med de regler som finns och att resultaten ska rapporteras till de 
personer som studerats. Detta kallas för respondentvalidering. Man kan också använda 
triangulering, då man använder mer än en metod.  
 

• Överförbarhet. Kvalitativ forskning handlar om djup, inte om bredd och man studerar 
ofta en mindre grupp människor. Därför har man fokus på det kontextuellt unika och 
på meningen hos eller betydelsen av den aspekt av den sociala verkligheten som 
studeras. Enligt Bryman (2011) menar Geertz (1973a) att man ska producera täta 
beskrivningar av de detaljer som ingår i en kultur. Då får andra personer en databas 
med vars hjälp de kan bedöma hur pass överförbara resultaten är till en annan miljö. 

 
• Pålitlighet. Detta motsvarar den kvantitativa forskningens reliabilitet. För att kunna 

bedöma en undersökning ska man anta ett granskande synsätt. Man måste säkerställa 
att det skapas en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser av 
forskningsprocessen-problemformulering, val av undersökningspersoner, 
fältanteckningar, intervjuutskrifter, beslut rörande analysen av data. Då kan andra 
lättare bedöma kvaliteten på de procedurer som valts och tillämpats. I detta ingår en 
bedömning av i vilken utsträckning teoretiska slutsatser är berättigade (Bryman, 
2011).  
 

• En möjlighet att styrka och konfirmera, innebär att forskaren utifrån insikten att det 
inte går att få någon fullständig objektivitet i samhällelig forskning, försöker 
säkerställa att han eller hon har agerat i god tro. Forskaren får inte medvetet låta 
personliga värderingar eller teoretisk inriktning påverka utförandet av och slutsatserna 
från en undersökning. Guba och Lincoln (1994) menar att granskarens uppgifter är att 
slå fast i vilken utsträckning det går att styrka resultaten (Bryman, 2011). 

 
Många kvalitativa forskare beskriver att de vill uppfatta den sociala verkligheten och det som 
händer i den, på samma sätt som de som lever i denna verklighet och som är föremål för en 
undersökning, upplever den. Enligt Bryman (2011) har Lofland &Lofland (1995) två teser:  
1. Direkt samspel är den mest omfattande betingelsen för att kunna ta del av det som sker i en 
annan människas medvetande 
2. Man måste få tillgång till den andres medvetande (ta den andres roll) för att få social 
kunskap. 
Genom att anta det synsätt som aktörerna har, är det möjligt att man uppfattar situationen och 
miljön på ett annat sätt än vad en utomstående gör (Bryman, 2011). 
 
I en kvalitativ forskning ryms beskrivning av den miljö som studerats. Detaljer har stor vikt 
för de studerade personerna och de beskriver den kontext där människor agerar. De betonar 
vikten av en kontextuell förståelse av det sociala beteendet. Alla beteenden måste tolkas i en 
kontext, ett sammanhang (Bryman, 2011). 
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5 Resultat och analys 
 
Resultatet visar att det sker ett omfattande och rikt samspel mellan eleverna när de skriver 
tillsammans. Mycket av det som sägs är svårt att upptäcka i den dagliga verksamheten, men 
kunde fås syn på i denna studie. Materialet är uppdelat under rubrikerna samspel, innehåll och 
stavning vilka var de teman som upptäcktes i empirin. Under varje rubrik har också en 
uppdelning skett mellan de tre skrivparen, som således benämns som det första, andra och 
tredje skrivparet.  
	

5.1 Samspel 
	

5.1.1	Det	första	skrivparet	
 

- Vill du börja och skriva en mening? 
- Men det är ju din tur. 

 
Det första paret hade en till synes inarbetad strategi, då de alltid skrev varannan mening och 
det var alltid den som skrev som styrde innehållet. Den upplevdes inarbetad, då de inte 
diskuterade hur de skulle göra utan började med denna strategi direkt. De var hela tiden noga 
med att fråga vems tur det var och var mycket artiga mot varandra.  
 
Den som inte skrev följde noga med i arbetet på skärmen. Om det behövdes hjälp, frågade 
skrivaren om kompisen visste hur man skrev eller om hen hade någon idé. Vid ett tillfälle 
lyckades inte en av dem att skriva ett stort H, men kompisen lät hen försöka flera gånger 
innan hen ryckte in och hjälpte till. Ibland frågade de varandra om det kändes okej att skriva 
något. Ibland hjälptes de tom med åt att trycka på tangenterna. Man kunde följa deras 
turtagning tydligt, då de med jämna mellanrum flikade in meningar som ”det är din tur”. De 
var noga med att inte en av dem fick skriva för mycket. Om det hände kunde de säga ” du ska 
också skriva eller?”. 
 
Detta par hjälpte varandra genom att peka på vilken tangent kompisen skulle trycka på, utan 
att säga något. Vid något tillfälle viskade den ena stavningen till den andre eller pekade på ett 
tidigare ställe i texten där ordet redan skrivits. Ibland pekade kompisen med huvudet mot 
tangenten som skulle användas.  
 
De var ganska fåordiga mot varandra men hade ett samspel med kroppsrörelser och få men 
betydelsefulla ord som t ex ”stort” när det skulle vara en stor bokstav. Ibland ljudade de till 
varandra högt. När en av dem glömde mellanrum mellan orden påminde kompisen direkt:  
” Mellanrum, du glömde mellanrum!”. En av dem var bekant med rättstavningsfunktionen 
och högerklickade vid flera tillfällen för att få stavningsalternativ. De valde tillsammans i 
listan.  
 
En av dem ville gå tillbaka och lyssna på texten och göra förbättringar, t ex sätta dit punkt. 
Det accepterade den andre. Deras samspel pågick under hela arbetet med kommentarer som:  
”är det så?” ”ja”. Och de pekade både på skärmen och på tangentbordet. När texten började 
bli klar ville en av dem sluta, men den andre ville att de skulle fortsätta lite till, vilket 
kompisen gick med på. 
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Elev 1 händelse Elev 2 kommentar 
  - Det är din tur att 

skriva eller? 
Visar att de skriver 
varannan mening 

 Elev 1 nickar och 
skriver ett litet h 

 Ett liten nick räcker 
för samspelet 

- Stort!   Elev 1 vet att det ska 
vara ett stort H 

  - Just det! Elev 2 accepterar 
elev 1:s inblandning 

 Elev 1 suddar och 
skriver ett stort H 

 Elev 1 ändrar i 
texten för att det ska 
bli rätt 

 
Figur 4: Exempel på första parets samspel 
	
	

5.1.2	Det	andra	skrivparet	
	

- Ska	jag	skriva	det?	
- Du	får	skriva	

	
Det andra paret hade ingen inarbetad uppdelning vem som skulle skriva, utan de valde 
spontant hela tiden och den som hade lust skrev. De gav varandra klartecken då det blev den 
andres tur, med kommentarer som ”nu får du skriva”. När en av dem inte hade lust, manade 
hen på sin kompis att skriva. Detta gjorde de lika mycket båda två. Båda två var hela tiden 
delaktiga i arbetet och när en skrev, följde den andra noga med i texten.  
 
Detta par kom ibland på långa meningar och fantiserade så mycket så de glömde vad de skulle 
skriva. Om inte den ena kom ihåg, gjorde i regel den andra det. Då kunde de säga till varandra 
” Nu får du skriva, för nu minns jag inte vad jag sa”. För att försäkra sig om att det blev bra 
frågade de varandra ibland ” Vill du skriva till något här?”. Detta gjorde att interaktionen 
hölls levande.  
 
Detta skrivarpar hjälpte varandra hela tiden. De pekade när den andre inte hittade bokstaven 
och hjälpte till med stor bokstav och stavning. De suddade också åt varandra när de såg att det 
behövdes. Detta gjorde att de blev delaktiga i arbetet och upprätthöll fokus. När någon av dem 
kom ifrån ämnet, hjälpte den andra till, så arbetet kunde fortsätta och kunde också hjälpa 
igång arbetet igen med t ex: ”Nu måste vi bli färdiga här! Nu får du skriva”.  
 
Likadant hände när de kom ifrån ämnet, då den andra hämtade kortet för att visa vad det 
skulle handla om, kanske som bevis för att hen hade rätt. En av dem fantiserade iväg ibland 
och då försökte den andra komma till beslut för att kunna komma vidare: ”Nej, men nu får det 
stå så här”. Hen ville också följa strukturen och påminde om att de måste ha ett problem i 
sagan. Detta par samarbetade också lite med att ibland trycka på var sina tangenter i ett ord, 
vilket ledde till att de båda blev delaktiga utan att tappa fokus.  
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Dessa två gjorde tummen upp till varandra och gav alltså varandra beröm när de lyckades. 
Ibland skrattade de tillsammans när de inte lyckades alls med stavningen eller när de glömde 
vad de skulle skriva. När de kom på ett ord tillsammans log de mot varandra och sträckte ut 
armarna. 
 
 
Elev 3 Händelse Elev 4 Kommentar 
  - Nu måste vi bli 

färdiga här! Nu får 
du skriva. 

Elev 4 vill komma 
tillbaka till arbetet 
och skyndar på dem 

  - Fiffi kom tillbaka 
genom… 

Elev 4 tipsar om vad 
kompisen ska skriva 

- Dörren!  Dörren! Tillsammans ropar 
de ut förslaget vilket 
visar ett tydligt 
samspel dem emellan 

 De ler mot varandra 
och sträcker ut 
armarna 

 De visar med hela 
kroppen att de är 
nöjda och överens 

 
Figur 5: Exempel på andra parets samspel 
	
 

5.1.3	Det	tredje	skrivparet		
 

- Du får börja 
- Vänta, jag skriver det! 

 
Det tredje paret hade inte heller de en inarbetat strategi över uppdelningen av skrivandet. De 
växlade skrivare ofta och oregelbundet, men var båda hela tiden fokuserade på berättelsen. De 
hjälptes åt med meningarna för att få dem så bra som möjligt. En av dem kom på basen i 
meningen, och den andre fyllde på och ändrade. ”Som var i en rymdraket” började den ena 
och den andra fyllde på med ”som kanske bodde i en rymdraket”.  
 
När en av dem skrev, var det inte ovanligt att den andra gick in och förbättrade eller ändrade 
meningen. Detta par hade ett fantasiflöde tillsammans, där den ena kom på början på 
meningen och den andra kom på slutet. Ibland skrev de ord tillsammans t e x varannan 
bokstav och efter ett tag delade de upp tangentbordet mellan sig och ansvarade för en halva 
var. Detta ledde till lite stress ibland då en av dem hittade rätt bokstav snabbare än kompisen, 
som ansvarade för den halvan av tangentbordet.  
 
Vid något tillfälle tog den ena kompisens finger och tryckte mot den rätta tangenten. När de 
kom ifrån ämnet var en av dem noga med att ta dem tillbaka och fokusera igen. I det tredje 
skrivparet stod en av dem mycket för stavningen och den andre för idéerna.  Även när det var 
den andres tur flikade den första in stavningstips trots att inte den andre hade frågat eller 
undrat. De tittade mycket på varandra för att få samförstånd innan de skrev och delade upp 
orden sinsemellan. Det skrattades också mycket i paret. När de ville visa hur det stavades 
pekade de ibland på skärmen. 
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Vid ett tillfälle tog den ena över den andres mening. Hen var på väg att skriva brödet, men 
den andra gjorde det i hens ställe. Båda ljudade brödet samtidigt. Sedan skrev de varannan 
bokstav i ordet vem. De såg att det blivit ett mellanrum för mycket. Den ena suddade och den 
andra skrev det rätta. De ljudade mycket högt och ofta tillsammans när de skrev. Ibland 
ljudade en åt den andre. Även detta par resonerade mycket om stavning och hjälpte varandra 
hela tiden. De hjälptes åt med när de skulle sätta punkt ”Punkt kanske?” Detsamma gällde vid 
stor bokstav. ”Hallå, stor bokstav!” När någon skrev rätt gav den andra beröm. ”Bra idé, 
agent!” 
 
Även i denna grupp såg man att en av dem bromsade när fantasierna skenade iväg och 
försökte hålla sig till handlingen. Vid något tillfälle fick de problem med samarbetet, vilket 
ledde till lätt irritation hos den ene när den andre skrev fel. Det gick också att höra suckar när 
den ena inte mindes vad som skulle skrivas. Den ena tyckte att den andra hade skrivit för lite 
och påpekade flera gånger. ”Nu får du skriva, jag skrev saker, nu är det din tur att skriva”. 
 
 
Elev 5 Händelse Elev 6 Kommentar 
   Skriver u Ligger till höger på 

tangentbordet 
Skriver t   Ligger också till 

höger på 
tangentbordet, vilket 
gör att hen får svårt 
att nå 

  - Halva var! Kommer med 
förslaget att de delar 
upp tangentbordet 

 Elev 6 pekar och 
visar halva 
tangentbordet 

 Visar tydligt hur hen 
menar med handen 

- Jag har här då   Genom denna 
kommentar visar elev 
5 att hen har förstått 
vad elev 6 menar 

 Elev 5 visar på 
vänstra sidan av 
tangentbordet 

 Elev 5 förtydligar 
med handen att hen 
förstår vad elev 6 
menar 

  - Eller vill du ha 
tvärtom? 

Föreslår att de kan 
byta sida om elev 5 
önskar 

 
Figur 6: Exempel på tredje parets samspel 
 
 
De tre paren hade olika strategier i sitt samarbete. De har utvecklat olika strategier för att 
samverka och ge varandra möjlighet att skriva. Samtliga par hjälpte varandra genom hela 
arbetspasset på olika vis. Ibland hjälpte de varandra med innehåll, ibland med 
meningsbyggnad och ibland med stavning eller med att fokusera. Ibland ville de bara ha 
bekräftelse för att de gjorde rätt. 



	 27	

5.2 Innehåll 
 
Här beskrivs vad som hände i samspelet mellan eleverna när de skulle resonera och komma 
fram till ett innehåll i sin berättelse. De är vana vid att använda en berättelsestruktur med 
början, mitten och slut, där något problem ska få en lösning. Vid instruktionen nämndes inte 
att strukturen måste följas, men den fanns uppsatt i rummet som stöd, vilket eleverna är vana 
vid. 
 

5.2.1	Det	första	skrivparet		
 
Det första skrivparet var artiga mot varandra och delade lika på skrivandet genom att 
konsekvent skriva varannan mening. Det gällde även ämnesinnehållet i texten. Ibland kom 
den som inte skulle skriva meningen med förslag som inte skrivaren lyssnade på, utan 
skrivaren ägde rätten till sin egen mening, tyckte hen. 
När de inte kom på att skriva något mer sa den ena: 
 

- Du kan ju skriva ” men då hitta han typ en annan ödla som drog ut honom eller så?” 
- Men det är ju din tur. 

 
Här kunde man tydligt se att de var hämmade av sin strategi att skriva varannan mening. 
Den som inte skulle skriva var ivrig på att få bestämma, men den som skrev var då måttligt 
intresserad av idéerna. Detta mönster gick bara att se hos det första skrivparet, som verkade 
nöjda med sin uppdelning av skrivandet. 
 

- Alla som bodde nära berg och dalbanan. Och sen då? Åkte den eller? 
- Mm 
- Alla som bodde nära berg och dalbanan åkte den. 

 
Den andre försökte få skrivaren att köpa idén om berg och dalbanan, men den som skrev var 
inte intresserad av hjälp. Utifrån ovanstående exempel kan man se att de inte alltid lyssnade 
på varandras idéer, då de verkade låsta vid att skriva varannan mening. 
 
Man kunde se att de i detta par ibland hjälpte varandra med småsaker som förbättrade språket 
i berättelsen, när det gällde att välja pronomen eller rätt verb. I detta par kommunicerade man 
om innehållet hela tiden, men inte lika djupgående som i de andra skrivparen. Vid något 
tillfälle tog dock en av dem kommandot och bestämde själv över innehållet.  
 
När någon i paret kom med ett förslag till mening, skrev den andra det utan att reflektera 
särskilt mycket. En av dem ville skriva att hen hittade en diamant, men då skrev den andra att 
hen hittade en knapp. Hen hade som plan att knappen skulle bli lösningen på problemet i 
berättelsen. De kompromissade när de hittade på innehållet i berättelsen så båda skulle känna 
sig nöjda. En ville skriva att de simmade och den andra ville skriva att de var i sanden, vilket 
ledde till att de skrev att de simmade i sanden.  
 
När den som skulle skriva inte kom på något hjälpte den andra direkt till så de kom vidare. 
 
- Skriv att han gick vilse 
- Ja det kan vi skriva 
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Deras kommunikation var dynamisk och ofta fyllde de i varandras meningar och blev således 
båda delaktiga i meningsbyggandet. De sökte varandras bekräftelse för att vara säkra på att 
båda blev nöjda med innehållet. Man hörde ofta meningar som ”och sen då? åkte den eller?” 
”är det okej att jag skriver det?”.  
 
För att få helheten på sagan, lyssnade de på hela när de skulle hitta på ett slut. Då märkte de 
att de måste ändra lite. En av dem ville avsluta arbetet snabbare än den andra, som drev på 
arbetet lite till. Även om berättelserna fick bra slut, kände de att de måste avsluta med att ”de 
levde lyckliga i alla sina dagar”. 
 

	5.2.2	Det	andra	skrivparet		
 
Det andra skrivparet hade livliga diskussioner om innehållet hela tiden och hade mycket lätt 
att komma igång med skrivandet. Deras samspel var mycket aktivt och resonemangen gjorde 
att båda blev nöjda med innehållet. Detta par upplevdes också ha mycket roligt när de skrev, 
de skrattade och fnissade ofta.  
 
De resonerade om innehållet och samsades verkligen om varje ord, så det skulle bli så bra 
som möjligt. De var inte låsta vid skrivordning, utan spånade fritt om innehållet, oavsett vem 
som skulle skriva.  
 
En av dem ville ha med mer detaljer i början av sagan och tyckte det var viktigt med vad 
personen hette och vilket kön den hade. Detta återkom i båda deras berättelser. Den andra 
drev inte denna diskussion men kom ändå med idéer som de kunde enas kring. Det kan vara 
så att hen visste att det enligt strukturen ska finnas med dessa detaljer i en bra början på 
narrativ text. Detta kunde man märka när de efter en stund diskuterade var huvudpersonen ska 
bo. Då säger en av dem ”vem? var? när? ”, som är de ord som finns med i deras stödstruktur.  
 
Här resonerade de både om vilken preposition de skulle använda och återkom till vilka delar 
man ska ha med i inledningen av en saga, dvs vem, var och när. Strukturen diskuterades även 
senare, när en frågade om de hade börjat med början och skulle gå vidare till händelsen. ”Nu 
har vi börjat med början va? ”Händelsen, vad var händelsen?”. 
 
De gestikulerade mycket till varandra och skrattade tillsammans. Tydligt blev det när den ena 
skulle förklara för den andra var i garderoben de stod, om man skulle komma in eller ut.  
Hen visade med händerna. 
 

- Fast hon kommer ju…om jag…Fiffi är här nu och jag är garderoben och där 
BOOOM, så är de ju inne i garderoben. 

 
Hen visade med händerna igen och klappade i händerna för att visa BOOM. Kompisen hade 
svårt för att förstå hur det såg ut i garderoben, så det var viktigt att vara riktigt tydlig för att 
övertyga.  
 
I sin andra berättelse skulle de skriva om ett tivoli. Här resonerade de om huruvida man kan 
skriva att tivolit är i Liseberg och enades till slut om Huskvarna. En av dem ville berätta om 
varför det heter Huskvarna, men den andra lyssnade inte riktigt. Hen berättade om fakta som 
hen kände till, även om inte kompisen verkade så intresserad.  
 



	 29	

Även om de diskuterade innehållet hela tiden hade de inte svårt att komma överens, utan när 
någon till slut ville skriva något, gick den andra med på det. Även om en av dem ville skriva 
om Liseberg behövde inte den andra övertala så länge för att få igenom Huskvarna istället. De 
diskuterade länge om de skulle välja ordet vinden eller luften, men det enda argumentet en av 
dem hade är att det lät bättre. Trots det vann det andra förslaget och de skrev till slut luften, av 
den enkla anledning att de tittade tillbaka på sina innehållskort och såg att det var luften som 
skulle ta slut. De ville avsluta båda sina sagor med ordet slut, även om de redan kommit på ett 
fungerande slut. 
 

5.2.3	Det	tredje	skrivparet	
 
Det tredje skrivparet hade också en något ostrukturerad arbetsgång, men de hade mycket lätt 
för att komma överens. Efter den första meningen i sin text, där de berättade att det en gång 
var en dansande älva som bodde i en rymdraket, diskuterade de vidare:  
 

- Var bor de? I vilket land? 
- På planeten… 
- Mars 
- Ja, det var det jag tänkte 
- Det var en gång en dansande älva som bodde i en rymdraket på planeten mars. 
- Mars är ju en månad 

 
De tittade på varandra 
 

- Där det alltid är mars månad. 
 

De skrattade åt att det alltid skulle vara mars månad där och att planeten hette mars. 
Antagligen hade de aldrig tänkt på det sambandet tidigare. Detta par fyllde ofta i varandras 
meningar, en av dem började en mening och den andra avslutade. På så vis blev de delaktiga 
hela tiden och det blev verkligen en gemensam berättelse.  
 
De var accepterande över det som den andra hittade på. I detta par var en av dem lite mer 
drivande när det gällde fantasin i innehållet. Hen hade långa idéer om vad de skulle skriva och 
den andra tyckte det var okej. Ibland svävade de iväg, så de glömde hur de skulle komma 
vidare.  
 
Detta par hade också roligt när de skrev och de skrattade mycket tillsammans, särskilt över 
tokigheter de fantiserade om.  De förbättrade meningar tillsammans. En i paret hade mer 
galna idéer än den andre, som trots detta gick med på kompisens idé om att en drake skulle 
anfalla myrstacken. Innehållet hade troligtvis inte varit detsamma om de hade skrivit var för 
sig. 
 
De visste att de måste ha ett slut på sagan, för det står i deras stödstruktur, men en av dem 
visste inte hur man vet att det verkligen är slut. Tillsammans enades de om att deras saga var 
slut och de fick bekräftelse av varandra. 
 

- Kan det inte va slut nu, annars? 
- Nej, vi måste göra ett slut 
- Kan det inte va slutet, att de frågade om grönsakerna? 



	 30	

- Det är klart då eller? 
- Mm, jag tror det. Jag vet aldrig när det är slut. Jag tror nu 
- Okej 

 
De var måna om att slutet blev lyckligt, som de hade lärt sig och sa så här i slutet av sin andra 
berättelse: 
 

- För att myrorna anfaller. Då sa Tora förlåt 
- Okej, det är bra. Lyckligt slut. 

 

5.3 Stavning  
 
Stavningen upplevdes som en stor del av elevernas fokus under arbetets gång. De var väl 
medvetna om att det fanns rätt och fel stavning och ville verkligen lyckas. De hade möjlighet 
att ta hjälp av datorns teknik när det gällde att lyssna på orden, titta efter rött streck eller 
högerklicka för rättstavningsfunktionen.   
 

5.3.1	Det	första	skrivparet	
 
Det första skrivparet som skrev varannan mening nästan genomgående, hjälptes ändå åt med 
stavningen. Till att börja med diskuterade de stavningen på ordet gång. En av dem skrev 
gong. 
 

- Det ska va ett å, sa en av dem, varpå den andra ändrade till ett å 
 

Likadant hände när de skulle skriva köttätande, som blev köttätandä 
 

- Nej, e, sa den andre och ändrade till ett e 
 
Datorn spelade dem ett spratt när de skulle skriva ordet bodde. Det blev istället borde och 
datorn visade inte ett rött streck, eftersom ordet borde också fanns. Talsyntesen läste ordet 
ganska rätt, vilket gjorde att de nöjde sig med borde som stavning två gånger i sin text. Även 
när de skulle få rätt stavning på vänner, nöjde de sig med ordet vener, som ju också visade 
rätt, enligt datorn.  
 
Detta par har lärt sig funktionen att högerklicka, då man med datorns hjälp får fram olika 
stavningsförslag genom att högerklicka på musen. De använde sig av det flera gånger. Då 
hjälptes de åt att välja bland orden i listan. Eleverna i studien använde den teknik som fanns 
till hands och litade på att datorn hade rätt. Flera gånger hjälptes de åt med dubbelteckning, 
där en av dem verkade mer säker än sin kompis.   
 
Den förste skrev ”då skul” 
 

- Två l, sa den andre och pekade på l. 
 

Den förste skrev klart ordet skulle och datorn läste skulle. 
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Den som var mer säker på stavning var ibland mycket bestämd över sin åsikt och tog tom bort 
fingrarna från kompisen för att trycka det rätta. Kompisen accepterade att bli styrd när det 
gällde stavningen. 
 
Några gånger använde de sig av strategin att prova sig fram. De hjälptes åt med stavningen 
hela tiden och hade nytta av varandras kunskaper. Det inte den ena kunde, verkade den andra 
kunna.  
 
Nu skulle de skriva vagn. Den andre skrev ”va”. 
 

- Ng, ljudade den andre sedan och skrev ng. Jag tror det ska va? 
- Vagn, sa den förste 

 
Den andre lade till ett n, nu stod det vangn med rött streck under, men datorn läste vagn. 
 

- Nej, det stavas inte så, sa den första 
- Hur stavas det? 

 
Den första suddade ngn och skriver vagn, datorn läste vagn och det röda strecket försvann. 
Här visade hen tydligt att hen verkligen visste hur vagn stavas och tog kommandot över sin 
kompis för att det skulle bli rätt. Den vanligaste strategin för detta par var att testa sig fram 
och lita på det röda strecket, eller att använda sig av högerklickning. 
 

5.3.2	Det	andra	skrivparet	
 
Skrivpar två resonerade också mycket med varandra om stavningen. De började med en 
diskussion om hur de skulle skriva Maracko. 
 

- Marocko, stor bokstav! 
- Men det är väl inget namn, inget riktigt namn eller? 
- Maracko finns ju inte på riktigt. Det finns ju inget riktigt som heter det, men sen så är 

det ju ett namn så då måste det vara ett stort M. 
 

Det var tydligt att en av dem visste att alla namn har stor bokstav även om namnet var påhittat 
och lite tokigt. Den andra skrev Marako och sa: 
 

- Sådär, tror jag 
- Maracko 
- Nej, det kanske stavas med c 
- Okej, det stavas med  

 
Den andra lade till ett c 
 

- Har vi bestämt det eller? 
- Ja 

 
Detta par bokstaverade ofta högt tillsammans och ljudade också högt när de skrev. De visade 
genom meningen ”har vi bestämt det eller” att det var viktigt för dem att vara överens. 
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Det blev gott samarbete när en av dem bokstaverade till den andre för att det skulle kännas 
bra och bli rätt. Hen missuppfattade och gjorde ett s för mycket på slutet. Hen hävdade då att 
den andra hade sagt så, vilket hen inte gjorde, men hen gick med på det och allt blev frid och 
fröjd. 
 
Efter en stund skulle de skriva ville. 
 

- Ella ville. Ville stavas med två l, sa den första och letade efter v 
- Hittar du inte v? undrade den andre och tryckte på v 

 
De hjälptes åt med att hitta rätt tangent ganska ofta och en i paret återkom till att namn 
stavades med stor bokstav flera gånger. När de skrev ut med två t visade datorn rött streck. 
Den som hade skrivit verkade förvånad. Den andre var helt säker på sin sak, och suddade ut 
ett t. De resonerade ofta om dubbelteckning och prövade sig fram när det blev fel. De gav 
beröm till varandra och vid ett tillfälle gjorde de tummen upp till varandra när det blev rätt.  
 
När en av dem trodde sig vara säker på stavningen, märkte man det på deras formuleringar, då 
hen försökte övertyga den andre. 
 
- Jag vet, det ska va ett stort 
- Ja det är nog sant 
 
Vagn var ett svårstavat ord som en av dem visste hur man stavar. Hen valde då att bokstavera 
ordet till sin kompis så det blev rätt. När de skulle skriva droppade visste en av dem att det 
skulle vara två p, och varför det är två p. 
 

- Det ska va två p. För det är kort o. 
 

Detta par testade sig fram mycket och ljudade högt tillsammans. De har börjat använda 
strategier som stavningsregler, men använde inte högerklickning alls. De lyssnade mycket på 
hur talsyntesen läste upp deras ord och tittade tillbaka på ämneskorten. 
 

5.3.3	Det	tredje	skrivparet	
 
Skrivpar tre bokstaverade och ljudade ofta högt tillsammans och till varandra. De hjälptes åt 
med dubbelteckning vid flera tillfällen. De kämpade länge med stavningen av namnet Louise 
och när de hade hållit på länge, tröttnade de och bytte till namnet Lova, som de kunde stava 
till. Detta hände igen när de skulle skriva Tarzan, vilket var svårt och förvandlades då till 
Tara, som sedan omvandlades till Sara.  
 
Flera gånger fokuserade de på om det blev rött streck eller inte och var måna om att alla röda 
streck skulle försvinna. Därför provade de sig fram till dess att strecket försvann. Detta ställde 
till problem när de kämpade med ordet tacos. Den enda lösning som de kunde hitta då det 
röda strecket försvann, var om de skrev takås, vilket de sedan valde att göra i resten av 
berättelsen.  
 
Detta problem återkom när de skulle skriva vänner och inte visste om det skulle vara e eller ä. 
De enades om stavningen väner. Datorn läste väner men det blev rött streck 
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- Jag tror det är e, sa den förste och pekade på ä. 
- Vener, sa den andre och ändrade till e 
- Ä, sa den förste då 

 
Nu stod det vener och det röda strecket försvann, eftersom datorn godkände det som ett ord. 
Den som föreslog ä stod inte på sig, utan litade på att det röda strecket försvann. 
 
Äckligt var ännu ett ord som vållade dem bekymmer, men de kämpade med varje bokstav 
tillsammans, suddade, ändrade och resonerade för att få till rätt stavning och till slut lyckades 
de.  
 
Ibland var en av dem säker på stavningen och tog den andres finger mot rätt bokstav samtidigt 
som hen ljudade bokstaven. När de skulle stava ordet recept fick de hålla på mycket länge 
vilket gjorde att en av dem nästan tröttnade. Då höll den andra humöret uppe och fortsatte: 
 

- Kanske två t? Är det två p? 
 

Den som nästan hade tröttnat, sa nu: 
 

- Finns det nån annan förklarelse än receptet? och suddade ut ordet. Hen ville hitta ett 
nytt ord istället för receptet. 

- Vänta, sa den andra och började om igen. 
 
Efter en lång stund valde de iallafall att byta ordet recept mot ett annat ord. Detta par tog hjälp 
av ämneskorten när de skulle stava, för de visste att den rätta stavningen av vissa ord gick att 
hämta där. 
 
Detta par testade sig fram ofta och ljudade högt tillsammans. De var mycket fokuserade på att 
få bort de röda strecken. De använde ämneskorten till stavningshjälp, valde bort svåra ord och 
högerklickade inte alls. 
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6.	Diskussion	

6.1 Metoddiskussion 
	
Syftet med studien var att få kunskap om på vilket sätt eleverna interagerar när de skriver 
tillsammans på datorn i ASL-arbetet.  
 
För att få svar på detta skapades en miljö där eleverna kände sig trygga, så situationen blev så 
vardagslik som möjligt. Då kunde det ges möjlighet att få veta vad som sker i samtalet mellan 
eleverna i denna situation.  
 
För att dels se hur eleverna samverkar, vad som sker på skärmen och samtidigt höra vad de 
säger till varandra, var det lämpligt att välja en metod där videofilmning med ljudinspelning 
ingick. Detta är en mätmetod som mäter det den avser att mäta, så validiteten var god. Det 
fanns en medvetenhet om att det finns flera faktorer som skulle kunna påverka resultatet. 
Metoden har fungerat bra som helhet, då den har givit svar i förhållande till undersökningens 
syfte. Anpassning efter de faktorer som hade kunnat påverka studien negativt har tagits 
hänsyn till. 
 
Studien ägde rum i ett rum bredvid klassrummet, vilket är en speciell situation för eleverna. 
Dessutom fanns filmutrustning och en filmfotograf i rummet under inspelningen. Det fanns en 
medvetenhet om att personer som blir filmade eller ljudinspelade kan bli nervösa och 
onaturliga. För att väga upp dessa nackdelar fanns även deras vanliga lärare i rummet och de 
hade sin vanliga skrivkompis. Detta och valet av skrivuppgift vägde upp den nya situation 
som uppstod. Det kan i liknande situationer finnas anledning att tro att eleverna agerar 
annorlunda än i vanliga fall, då deras lärare som de är i beroendeställning till, finns i rummet.  
 
Den personliga relationen mellan lärare och elev kan alltid påverka resultatet, både negativt 
och positivt. I detta fall vägde trygghetsfaktorn tyngst, eftersom den kändes viktigare för att få 
ett bra resultat. I denna studie mättes inte heller kvalitén på elevernas texter, vilket de fick 
veta från början. Detta gjorde att de kunde fokusera på samarbetet utan krav på prestation. 
Strukturen och arbetsgången var samma som eleverna var vana vid, vilket gick att genomföra 
tack vare att studien gjordes i egen praktik.  Att arbeta med sin vanliga skrivkompis gjorde att 
eleverna inte behövde arbeta ihop sig från början, utan kunde fortsätta med den strategi de 
redan hade arbetat fram. Detta gjorde att de blev mer avslappnade och arbetade som vanligt. 

 
Om metodens reliabilitet kan sägas att det inte är sannolikt att få samma resultat varje gång en 
mätning av denna karaktär sker, då det är många parametrar som spelar in. Det beror dels på 
vilken undervisning eleverna haft, vilka förutsättningar och kunskaper eleverna har och i 
vilken utsträckning de känner sig trygga i mätsituationen. Det beror också på hur mycket de 
har tränat på att arbeta i par och hur bra samarbetet fungerar i just det paret. Det kan också 
bero på vilken kunskapsnivå de olika eleverna har i paret och vilken roll de tar som 
samtalspartner. Då studiens resultat bygger på tolkning är troligtvis inte utfallsrummet 
heltäckande utan andra kategorier kan tillkomma vid andra studier. 

  
Att använda filmning som metod är tidskrävande och ger ett omfångsrikt material som tar tid 
att analysera. Samtidigt finns det fördelar som t ex att man kan gå tillbaka och titta på 
filmerna flera gånger så man inte missar något väsentligt, till skillnad från om man istället 
hade valt observation som metod. Genom att planera filmtillfällena noggrant med hjälp av 
Björndals (2005) faktorer som kan påverka inspelningen, blev påverkan så liten som möjligt. 
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Analysmetoden som valdes var tematisk analys inspirerad av Braun & Clarke (2006), vilket 
gav rika möjligheter att kategorisera materialet, som sedan kunde indelas i teman. Genom att 
använda denna metod kunde teman skapas, som inte var låsta vid frågan utan framkom ur 
empirin. Analysarbetet utgick från det sociokulturella perspektivet och har gett 
undersökningen en begreppslig apparat för att hjälpa till att besvara forskningsfrågan. Med 
hjälp av glasögon med filter som säger att eleverna lär av varandra, har detta fokus i studien 
blivit tydligt. Då studien är kvalitativ bygger resultatet på tolkningar. 

 
Resultatet visar att svaret på frågan har besvarats, vilket tyder på att rätt metodval gjorts. 
Eleverna visar att de känner sig trygga på filmerna, vilket gör att man får anta att de agerar 
som de gör vanligtvis i skrivsituationen. Fördelarna uppväger nackdelarna, vilket gör att 
samma metodval rekommenderas till liknande studie.  
	

6.2 Resultatdiskussion 
	
Föreliggande studie syftar till att få syn på på vilket sätt eleverna interagerar när de 
tillsammans och i samband med ASL-arbetet skriver en text på datorn. Resultatet har varit 
slående. Eleverna diskuterar och interagerar under hela skrivtillfället och samtalar kring både 
innehåll och form. Att skriva tillsammans i par under ASL-arbetet ger eleverna rika 
möjligheter till kollaborativt lärande. Pellegrini (1995) anser att eleverna genom att läsa och 
skriva med olika personer får olika erfarenheter och lär sig att distansera sig från sig själv och 
ta andras perspektiv, vilket på sikt gynnar läs- och skrivutvecklingen (Pellegrini m fl, 1995). 
Att låta eleverna arbeta tillsammans ger dem många möjligheter till utveckling. Studien visar 
tydligt att eleverna hjälper varandra framåt i arbetet och att de arbetar kollaborativt. Studiens 
elevpar har arbetat tillsammans under en tid, vilket troligtvis har gjort att de utvecklat 
strategier för sitt samarbete. Om samma elever skulle samarbeta med andra elever, kanske 
resultatet i de olika paren sett annorlunda ut. Att de samverkar aktivt under hela studien, kan 
dock konstateras. Skrivparen har utvecklat olika strategier för att samverka och ge varandra 
möjlighet att skriva. Enligt Takalas studie (2013) är det viktigt att byta skrivpar ibland, så 
eleverna får olika erfarenheter av samarbete (Takala, 2013). De tre skrivparen har olika 
strategier i sitt samarbete, vilket kan belysa Takalas (2013) resultat. Om eleverna alltid 
samarbetar på likadant vis, lär de sig inte olika strategier och får inte prova olika roller i 
samarbetet. Samtliga par hjälper varandra genom hela arbetspasset på olika vis. Ibland hjälper 
de varandra med innehåll, ibland med meningsbyggnad och ibland med stavning eller att 
fokusera. Ibland vill de bara ha bekräftelse på att de gör rätt. De frågar då om den andre tror 
att det är rätt eller om det blir bra så. Detta sker hos alla skrivpar i stort sett vid varje mening 
som skrivs. Filmsekvenserna visar att det ibland är en i paret som är mer säker än den andre 
och styr arbetet efter det. Det kan då vara bra att den andre också får chansen att vara den som 
kan mest vid ett annat tillfälle. Å andra sidan skulle det kunna vara så att det när man är trygg 
som man utvecklas som bäst och om man är trygg i sitt skrivpar vågar man stå upp för sin 
åsikt och vågar driva arbetet framåt på ett sätt som man kanske inte vågar i en ny 
konstellation. Här gäller det att pedagogen använder sin fingertoppskänsla och profession. 
Detta skulle kunna tala emot Takalas (2013) tankar att byta skrivpar. 
 
I de olika paren hjälper de varandra med olika saker. Återkommande för alla par att de ger 
varandra stavningshjälp genom hela skrivprocessen. I skolans styrdokument står det att 
eleverna ska ges rika möjligheter att samtala, läsa och skriva och därigenom få utveckla sina 
möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin egen förmåga (Skolverket, 2017). 
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Att arbeta i par med skrivandet är ett sätt att följa skolans styrdokument. Det går att se stolthet 
hos eleverna när de lyckas stava ett ord rätt eller när de kommer på en bra fortsättning på 
sagan. Att känna denna stolthet, kan vara en förmåga som ger andra framgångar och 
möjligheter hos eleverna. Som elev kan det vara svårt att våga stå upp för sin åsikt i stor 
grupp, varför det är ett bra sätt att börja i mindre grupp, såsom ett skrivpar.  Gemensamt 
skrivande kan enligt D Holdaway (Längsjö, 2005), ses som en illustration av Vygotskijs 
teorier om lärande som en social aktivitet. Barnen får tillsammans göra något som de inte 
kunde gjort på egen hand och så småningom kan de klara det utan stöd (Längsjö, 2005). De 
elever som ännu inte har kommit så långt i sin skrivutveckling, kan tillsammans med någon 
annan skapa en berättelse att vara stolt över. En av vinsterna med parskrivning är att eleven i 
samspel med en annan elev har möjlighet att utvecklas och lära mer. Det effektiva lärandet 
sker i samspel med andra och i samspel med den miljö vi befinner oss i. Pararbetet ger 
eleverna möjlighet att utveckla sin kommunikativa och begreppsliga förmåga, sin 
metaspråkliga förmåga och sin samarbetsförmåga (Forsberg och Löfgren 2013). Nackdelen 
skulle kunna vara att den som inte kan så mycket förlitar sig på sin kompis som då dominerar 
och gör arbetet själv. Även här är det viktigt att pedagogen är uppmärksam och valet av 
skrivpar måste vara noga övervägt. Nilsson (2016) beskriver även han att en grupps prestation 
både beror på den enskilda individens kunskaper och på gruppens process. Detta blir synligt i 
denna studie, då det ibland visar sig att en av eleverna kan mer än den andre och gör att 
gruppen presterar bättre än de hade gjort enskilt. Det går också att se att grupper som fungerar 
bra, får ett driv att skriva bättre och att fokusera på uppgiften. Det blir således ännu ett 
exempel på att det dels blir viktigt att sätta samman gruppen bra, och dels blir viktigt att lära 
eleverna samarbete. 
 
En stor del av tiden under lektionerna i studien ägnades åt innehållsdiskussioner mellan 
eleverna. När skolor använder sig av metoden ASL, kommer eleverna att möta mycket 
textskapande och fantiserande, vilket naturligtvis också går att möta i en skola som inte 
arbetar med ASL. Att arbeta med parskrivning går enligt Trageton (2014) att göra på många 
vis. Med hjälp av digitala skrivverktyg är det dock enklare för eleverna att skriva, då de ibland 
har svårt med finmotoriken i början av skoltiden. Arne Trageton är en av förgrundsfigurerna 
som förespråkar att skriva på datorn (Trageton, 2014). Eleverna i studien är vana vid att skapa 
narrativa berättelser och har tränat på att använda en stödstruktur som hjälp för att organisera 
sitt innehåll. Att fantisera en berättelse tillsammans verkar vara lustfyllt, för det går att höra 
mycket fniss och glada tillrop på filmerna i studien. Att inspireras av varandra ger goda 
resultat enligt Takala, som också talar om att eleverna utvecklar sociala och kommunikativa 
förmågor (Takala, 2013). Det är uppenbart, när man tittar på inspelningarna av 
konversationerna, att de kommunicerar hela tiden och en stor del av tiden går åt till att 
diskutera vad som ska hända i berättelsen. De hjälps åt och det går inte att se att någon i dessa 
tre par dominerar över den andra hela tiden, på alla plan. Att samspela om innehållet är en av 
fördelarna med att låta dem skriva i par. De tränas att samarbeta, att ta hänsyn till andra, samt 
framför allt att stötta och lära av varandra (Hultin & Westman, 2014). Man kan tydligt se att 
eleverna vet vilka stödstrukturer som ska användas i arbetet och vet därför vilka delar som ska 
ingår i en narrativ text. Begreppet scaffoulding används numera flitigt som ett redskap för att 
hjälpa och stötta elever med bl a stödstrukturer (Taube 2013). Stödstrukturen i detta fall 
hjälper eleverna att komma vidare och att organisera sitt innehåll i texten så den blir begriplig 
för andra. När det tredje paret i studien har enats om innehållet, vill en av dem försäkra sig om 
att de verkligen följer strukturen och frågar då om det är problemet de håller på med. På så vis 
leds de tillbaka till sitt arbete utan att fantisera iväg för mycket. Eftersom de inte behöver 
forma bokstäverna för hand, kan textens komplexitet och sammanhang påverkas positivt och 
att skapa texter gemensamt på datorn upplevs ofta av eleverna som positivt (Taube 2013). Om 
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inte en i paret ledde dem tillbaka till arbetet och till strukturen, kanske den andre hade tappat 
fokus och inte presterat lika bra. Kanske hade den andra glömt att följa strukturen och inte lärt 
sig lika mycket. 
 
Kursplanen i svenska inleds med orden: ”Språk är människans främsta redskap för att tänka, 
kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor 
och tankar och förstår hur andra känner och tänker” (Skolverket, 2017, s 5). Genom 
parskrivning på dator får eleverna rika möjligheter att uttrycka tankar och känslor och lär sig 
hur sin skrivkompis tänker. Tillsammans får de möjlighet att fantisera. Med detta i åtanke är 
det viktigt att ibland byta skrivpar så många olika personligheter kan mötas. Ett par i studien 
har roligt när de skriver och skrattar mycket tillsammans, särskilt över tokigheter de fantiserar 
om.  De förbättrar meningar tillsammans. Enligt Takala inspireras eleverna att skriva, 
utveckla sociala och kommunikativa förmågor samt kreativitet genom ASL som 
undervisningsmetod (Takala, 2013). Att eleverna har roligt när de skriver tillsammans är lätt 
att se på filmerna. Det är mycket leenden, skratt och glada blickar. Att ha roligt och trivas är 
naturligtvis en bra ingrediens för att lyckas. En undervisning i skrivande kan vara både 
formaliserad och funktionaliserad. Det bästa är enligt Liberg att integrera dessa 
undervisningssätt i en balans. Alla olika kompetenser kan rymmas, mötas och utvecklas i 
samspel med varandra (Liberg 2013). Texterna som produceras bör ha en mottagare, så det 
känns meningsfullt att skriva dem. Enligt Shehadehs (2011) studie blev den största effekten 
när det gällde innehåll, struktur och ordförråd, vilket är lite förvånande, då det i denna studie 
också fokuserades mycket på stavningen. Kanske beror skillnaden på att Shehadehs (2011) 
studie gjordes på äldre elever, där stavningen kanske redan är befäst och att de då kunde ha 
andra fokusområden. Stavningen upplevdes som en stor del av elevernas fokus under arbetets 
gång. De var väl medvetna om att det finns rätt och fel stavning och ville verkligen lyckas 
med rätt stavning. De har möjlighet att ta hjälp av datorns teknik när det gäller att lyssna på 
orden, titta efter rött streck eller högerklicka för rättstavningsfunktionen. Historiskt sett har 
ljudmetoden använts flitigt i läs- och skrivinlärning, även om man idag förordar att använda 
en kombination av ljudmetod och helordsmetod (Liberg, 2006). I arbetet med att skriva på 
datorn tillsammans kan man i denna studie höra att eleverna ljudar ihop nästan alla ord, högt 
och tillsammans. Sedan får de orden upplästa av talsyntes, ett hjälpmedel som används inom 
ASL-arbetet. Att arbeta med parskrivande med dator som hjälpmedel kan vara ett sätt att 
kombinera dessa metoder naturligt. 
 
Datorn spelar eleverna i studien ett spratt när de ska skriva ordet bodde. Det blir istället borde 
och datorn visade inte ett rött streck, eftersom ordet borde också finns. Talsyntesen läser ordet 
ganska rätt, vilket gör att de nöjer sig med borde som stavning två gånger i sin text. Även när 
de ska få rätt stavning på vänner, nöjer de sig med ordet vener, som ju också visar rätt enligt 
datorn. Detta par har lärt sig funktionen att högerklicka och använder sig av det flera gånger. 
De hjälps då åt att välja bland orden i listan. Eleverna i studien använder den teknik som finns 
till hands och litar på att datorn har rätt. Man kan anta att detta ändras med stigande ålder och 
erfarenhet. En äldre elev vet antagligen vad en takås är och har lärt sig att vener sitter i 
kroppen. Eleverna hjälps åt med stavningen hela tiden och har nytta av varandras kunskaper. 
Det inte den ena kan, verka den andra kunna. Den som är mer säker på stavning är ibland 
mycket bestämd över sin åsikt och tar tom bort fingrarna från kompisen för att trycka det 
rätta. Som pedagog hoppas och tror man ju att eleven lär sig av kompisen och dras över till 
nästa utvecklingszon med hjälp av kompisen som är lite mer säker. Att samverka för att lära 
sig stava tillsammans upplevs som roligt, då man på filmerna kan höra många fniss och skratt.  
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Lundberg beskriver hinder i skrivandet, såsom motorik, fantasitorka eller 
planeringssvårigheter. Andra svårigheter kan vara begränsat ordförråd, språklig osäkerhet och 
begränsat arbetsminne. Ett vanligt hinder är också koncentrationsförmågan (Lundberg 2009). 
Detta kan underlättas om de får arbeta tillsammans. Om inte en av eleverna kan stava till 
ordet, kanske den andre kan. Det kan också vara skönt att inte byta skrivpar för ofta så de lär 
sig att samverka på bästa sätt. Ett par i studien bokstaverar ofta högt tillsammans och ljudar 
också högt när de skriver. De visar t ex genom meningen ”har vi bestämt det eller” att det är 
viktigt för dem att vara överens. Att kunna skapa och bearbeta texter är en förmåga som 
eleverna förväntas få efter avslutad skolgång i Sverige (Skolverket, 2017). Att göra det med 
hjälp av digital teknik fungerar bra, då det är enkelt att radera och det kräver inte så stor 
ansträngning att göra om meningar eller ord när man redigerar i sin text.  

 
Det är verkligen gott samarbete när en av eleverna bokstaverar till den andre, för att det ska 
kännas bra och bli rätt. Hen missuppfattar vid ett tillfälle och gör ett s för mycket på slutet. 
Hen hävdar att den andra hade sagt så, vilket hen inte gjorde, men hen går med på det och allt 
är frid och fröjd. Skriftspråksanvändning är en social aktivitet som både har en 
funktionsaspekt och en formaspekt. I formaspekten finner man den tekniska uppbyggnaden 
och bl a stavning. Det sociala sammanhanget påverkar givetvis också skrivandet (Dahlgren, 
Gustafsson, Mellgren och Olsson 2013). 
 
Eleverna i studien resonerar ofta om dubbelteckning och prövar sig fram när det blir fel. De 
ger beröm till varandra och vid ett tillfälle gör de tummen upp till varandra när det blir rätt. 
Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter 
att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga, kan man läsa i Lgr 11, och i 
parskrivning ges de möjlighet till detta (Skolverket, 2017). Man kan tydligt se att den eleven 
som redan kan, hjälper den andre att lyfta sig ett steg. Vygotskij kallade detta för den 
proximala utvecklingszonen. På flera ställen kan man se att en av dem kan lite mer än den 
andra och hjälper arbetet framåt (Taube, 2013). Ett av paren bokstaverar och ljudar ofta högt 
tillsammans och till varandra. De hjälps åt med dubbelteckning vid flera tillfällen. De kämpar 
länge med stavningen av namnet Louise och när de hållit på länge, tröttnar de och byter till 
Lova, som de kan stava till. Detta händer igen när de ska skriva Tarzan, vilket är svårt och 
förvandlas till Tara, som sedan omvandlas till Sara. Flera gånger fokuserar de på om det blir 
rött streck eller inte och är måna om att alla röda streck ska försvinna. Därför provar de sig 
fram tills strecket försvinner.  Undervisningen ska enligt styrdokumenten syfta till att eleverna 
utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra 
(Skolverket, 2017), vilket de ges möjlighet till i skrivsituationer som denna. Här kan man se 
att de bearbetar texten för att få ett så gott resultat som möjligt. Tillsammans når de kanske 
längre än vad de hade gjort ensamma. Hultin och Westmans (2014) studie konstaterar också 
att elevernas texter blir bättre och längre när man ser skrivandet som en process, inte som ett 
mål i sig.  
 
Studiens resultat visar att samverkan sker under hela skrivsituationen, vilket har gett svar på 
forskningsfrågan. Elevernas rika kommunikation har varit intressant att följa. Det är också 
uppenbart att Vygotskijs tankar om social interaktion håller än idag. Det sociokulturella 
perspektivet har gjort det möjligt att förstå hur eleverna kan lära sig och utvecklas 
tillsammans med andra. 
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6.3 Vidare forskning 
	
I undersökningen bekräftas mycket av det som uppmärksammats i tidigare forskning. Studien 
behandlar vad som händer i samtalet mellan elever när de skriver tillsammans. Det saknas ett 
rikt utbud på studier som är gjorda på just parskrivning, vilket vore intressant för framtida 
studier. Tidigare studier visar att elever lär av varandra, vilket också denna studie kan påvisa. 
Det hade varit intressant att följa en större grupp elever för att få ett underlag som skulle ge 
större trovärdighet till resultatet. Det hade varit intressant att jämföra olika åldersgrupper, för 
att se om fokus hamnar på annat än stavning när den första läs- och skrivinlärningsprocessen 
är klar. 
Det hade också varit spännande att intervjua eleverna om hur de uppfattar skrivandet i par till 
skillnad från skrivandet enskilt. Det finns ju säkerligen många olika tankar om för- och 
nackdelar hos eleverna. En annan tanke som väckts är att det vore intressant att följa dessa 
elever och se hur de lyckas i de nationella proven i skrivning, i jämförelse med dem som inte 
har arbetat på liknande vis. 
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Hej!      2018-03-12 
 
Mitt namn är Jenny Wetterö och jag läser Magisterprogrammet i Pedagogik på Linnéuniversitetet. Jag 
läser magisterprogrammet i pedagogik på Linnéuniversitetet och skriver just nu min magisteruppsats. 
Därför söker jag elever i åk 1 som vill delta i min undersökning. Mitt syfte med studien är att 
undersöka vad som sker i kommunikationen mellan två elever när de samtalar kring textskapande vid 
datorn. 
 
Eleverna kommer att arbeta i par i ett avskilt rum under ca 30 minuter vid två tillfällen. Dessa tillfällen 
kommer att spelas in med videokamera och eleverna kommer att filmas bakifrån så att skärmen också 
syns. Deras röster kommer att höras på filmen.  Studien följer universitetets praxis vad gäller etiska 
regler vid forskningsstudier. Ert barns medverkan är frivillig och eleverna får när som helst avbryta sin 
medverkan i studien. De kommer att vara anonyma i undersökningen och inga namn kommer att 
nämnas. 
 
Både elever och vårdnadshavare erbjuds att få ta del av resultaten och kan även bli kontaktade om det 
behövs kompletteras något i efterhand. Resultaten kommer att användas till magisteruppsatsen om 
informanten godkänner det. Det kan också bli aktuellt att någon del av filmen visas upp, men då 
endast om ni som informanter godkänner det. Om ni har några frågor får ni gärna kontakta mig. 
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