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SAMMANFATTNING
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Elevers kommunikation vid datorn

-i en förskoleklass 

Pupils communication at the computer

-in a pre-school class 

Antal sidor: 29 samt bilaga

Syftet med denna undersökning är att undersöka elevers kommunikation vid datorerna, hur detta 
påverkar samlärandet. Förhoppningen är att min undersökning kan synliggöra barnens samtal
och hur det påverkar lärandet. Mina frågeställningar är: Vad kommunicerar eleverna om i sina 
samtal vid datorerna? Hur påverkas lärandet av elevernas kommunikation? Inom kvalitativa 
studier är det deltagarnas perspektiv som är det betydelsefulla (Bryman 2002). I det här fallet
innebär det att en mindre grupp elever i en förskoleklass observerats och utifrån det analyserats 
på djupet utifrån frågeställningarna. Datainsamlingen har skett med hjälp av videoinspelning för 
att lättare kunna fånga situationer i sin kontext. Bearbetningen av det insamlade materialet har 
skett med hjälp av transkribering. För att kunna ta del av materialet har jag använt samtalsanalys. 
I samtalsanalys är det språket som är det primära och intresset är riktat mot detaljer i språket 
under ett socialt samspel. Resultatet utifrån mina frågeställningar är att eleverna kommunicerar 
om hur olika bokstäver ser ut, låter och var de finns på tangentbordet. Även olika strategier 
förekom t.ex. när en elev visar hur bokstaven g ser ut genom att rita ett g i luften. Det mest 
påtagliga i undersökningen är att samarbetet i hög grad påverkas efter hur grupperna är 
sammansatta. En annan intressant aspekt i elevernas kommunikation är, hur de utrycker sina 
strategier. 

Nyckelord: dator, elevsamtal, förskoleklass, grupparbete, kommunikation, samlärande, Trageton 
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1. Bakgrund
Under min verksamhetsförlagda utbildning, VFU, i en förskoleklass (elever 6 år) fick jag insyn i 
elevernas skrivande vid datorerna. Jag blev fascinerad av den entusiasm och iver barnen uppvisade 
när de skrev. Förskoleklassen arbetade med datorerna som ett naturligt arbetsredskap utifrån 
Tragetons (2005) tema. Temat går ut på att skriva i par vid datorn för att använda samtalet som en 
drivkraft i sitt lärande. När eleverna skriver lär de sig också att läsa. Elevernas lärande utgår då från 
deras egna texter samtidigt som de skapar sin egen kunskap. Texterna utgår dessutom från deras 
egen kunskapsnivå, där de befinner sig ”just nu”.

Att höra en elev fråga ”Hur skriver jag skjorta”? var som ljuv musik för mig. Eleven hade gjort 
upptäckten att det inte går att ljuda sig till att skriva ordet. Det blev drivkraften i mitt arbete, jag ville 
veta och se mera av detta fascinerande arbete mellan eleverna. 

Att läsa, tala, skriva och räkna hör till de grundläggande kompetenserna elever behöver i dag med 
tillägget att ha kunskap i informations- och kommunikationsteknologi, IKT (Trageton 2005). Tre 
olika skäl för användningen av IKT i skolan brukar motiveras utifrån inlärningsaspekten, 
arbetslivsaspekten och demokratiaspekten. Inlärningsaspekten, har t.ex. medfört ett varierande 
arbetssätt att se till elevers olikheter. Utifrån arbetslivsaspekten, förväntar sig samhället att elever är 
förberedda inför det kommande arbetslivet där datoranvändning t.ex. kan ingå. Demokratiaspekten,  
innebär att det är skolans skyldighet att se till att alla elever ges möjlighet till medborgarkunskap 
inom datorområdet, vilket är en demokratisk rättighet enligt Alexandersson, Linderoth & Lindö 
(2001).  När det gäller IKT anses det vara av stor vikt att elever lär sig att hantera och tolka medier 
på olika sätt då samhället översvämmas av ett mediebrus (a.a.). Det är en viktig aspekt att tillvarata 
elevers medievana hemifrån och knyta an till användningen i skolan för att eleverna skall kunna 
hantera det på ett tillförlitligt sätt i sitt fortsatta liv i, utanför och efter skolans slut (Lpo94). Skolan 
skall enligt Läroplanen ge eleverna redskap för att kunna hantera och tolka medier på olika sätt.

Trageton (2005) har utformat ett ämnesövergripande program i tematisk form där vardagssituationer 
inkluderas med skolämnena svenska och matematik på ett naturligt sätt för eleverna. Med datorn 
som redskap kan det lätt omvandla läs och skriv till skriv och läs, anser Trageton. Genom Tragetons 
projekt visade det sig att elever redan i sexårsåldern kan skriva sig till läsning. Det är lätt att skriva 
på datorn då alla 29 bokstäver redan finns på tangentbordet. 

Parskrivning stimulerar till dialogiska samtal skriver Trageton (2005), där pedagogens roll har 
förskjutits från att handleda till att stimulera eleverna till ett lärande, där den pedagogiska 
utvecklingen har gått från direktstyrning från pedagogen till att eleven konstruerar sin egen kunskap,
från konsument av böcker som styr, till producent av egen kunskap. Författarna Pramling 
Samuelsson, Sheridan & Williams (2000) inför ett nytt begrepp vilket de kallar för samlärande, ett 
lärande som växer och utvecklas i samverkan, detta ger nytt fokus på lärande. Barn söker upp andra 
barn för gemenskap och i denna gemenskap lär de spontant av varandra (a.a.). Genom att eleverna
får formulera tankar i meningsskrivande sammanhang görs eleverna till kunskapskomponenter i 
Tragetons tema.
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2. Syfte och frågeställningar
Syftet är att undersöka några elevers kommunikation vid datorer i en förskoleklass, Vad samtalar 
eleverna om vid datorerna och hur påverkar dessa samtal vad eleverna faktiskt lär sig? 
Förhoppningen är att min undersökning kan synliggöra barns samtal och lärande på ett tydligare sätt. 
Utifrån detta syfte ställer jag mig följande frågor

Vad samtalar eleverna om vid datorerna?
Hur påverkas lärandet av elevernas kommunikation?
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3. Teoretiska utgångspunkter
I detta kapitel kommer jag att beskriva några olika metoder för läs- och skriv inlärning och redogöra 
för hur de är utformade, samt förklara vad Tragetons temaarbete innebär och hur det genomförs.

3.1.Några olika perspektiv på läs och skrivinlärning
Det som främst har berörts inom den tidigare pedagogiska och psykologiska forskningen angående 
läs och skriv är framförallt läsning enligt Lindberg (2006). Forskningen har mest varit riktad mot att 
studera hur elever lär sig att läsa och hur de därefter läser, ett s.k. individualpsykologiskt perspektiv,
vilket är inriktat på studier om enskilda elevers individuella beteende angående läsinlärning. 
Däremot har intresset inte varit lika omfattande angående hur eleven lär sig att skriva. Idag finns ett 
samarbete mellan de som förespråkar helords- och ljudmetoden, därigenom har intresset ökat mot en
helhetssyn på läs- och skriv processen anser Lindberg där forskningen börjar intressera sig  för hur 
elever lär sig skriva innan de kan läsa (Alexandersson, Linderoth & Lindö 2001). 

Ljudmetod 
Ljudmetoden utgår från de små delarna i ordet till helheten, d.v.s. från bokstavsljud till att 
sammankoppla till ett helt ord genom att ljuda samman bokstäver, syntetiskt (I+S=IS). Det är en 
läsmetod som finns i flera olika varianter och innebär direktundervisning i skriftens ljudprincip 
(Elbro 2004). Grundtanken är att gå från delarna till helheten och då börja med ljud och bokstäver
för att gå vidare mot ord och fraser. Då de första bokstäverna har lärts in förs delarna samman till ord 
som sedan sammanljudas. Målet är att befästa kunskapen omkring bokstav och ljud och kopplingen 
mellan dem. På detta sätt kan avkodningen, alltså ljudningen, bli snabb och automatiserad. 
Inlärningen av bokstäver följer ofta en bestämd ordning. Lästekniken går före förståelsen vilket 
begränsar innehållet i de första texterna. Elbro menar att ljudmetoden snabbt gör barnen till 
självständiga läsare, med en nyttig strategi och möjliggör snabba resultat som kan skapa läsglädje. 
Invändningar mot denna metod är att den inte är tillräckligt intresseväckande för eleven i början av 
läsinlärningen (Längsjö & Nilsson 2005). 

Helordsmetod
Helordsmetoden innebär Läsning på talets grund, d.v.s. LTG (Längsjö & Nilsson 2005).
Helordsmetoden går från det hela ordet till enskilda delar, analytisk (IS=I+S). Metoden utgår från 
texter komponerade utifrån elevens egen vardag och talade språk. Denna metod kom fram, skriver 
Längsjö & Nilsson, när Leimar grundare till LTG ansåg att det inte fanns en tillräcklig 
verklighetsanknytning i den traditionella läsinlärningen. Det saknades motivation, stimulans och det 
fanns inte heller utrymme för individualisering. 

De texter som används är de eleverna utformar i klassrummet tillsammans utifrån något ur deras 
vardag eller något annat klassen och pedagogen kommer överens om (Längsjö & Nilsson 2005).
Pedagogen skriver ner det överenskomna på ett blädderblock. Blädderblockets syfte är att det kan 
plockas bort och tas fram igen. De meningar klassen kommer fram till används till att öva på i kör. 
Alla läser tillsammans samtidigt när pedagogen pekar på det aktuella ordet. Därefter diskuterar 
pedagog och elever hur t.ex. ett s ser ut, varför det finns mellanrum i en mening. Pedagogen skriver 
ut texten. Därefter tar individualiseringen vid. När eleven får texten kan hon få ringa in en viss 
bokstav (t.ex. första bokstaven i sitt namn), en annan elev som kommit längre kan få fortsätta 
berättelsen. Fördelen med denna metod skriver Längsjö & Nilsson är att den går att anpassa efter 
varje individ. Denna metod går från helhet till del och upp till helhet igen, vilket innebär att 
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utgången är hela ord som sönderdelas i enskilda bokstäver och ljud för att sedan sammanfogas till 
hela ord igen. Målet är att befästa ordbilder (t.ex. och, logga, namn) i en gruppinlärningssituation där 
förståelse och sammanhang går före självständig inlärning. En fördel är att barnen känner att de kan 
läsa redan från början menar författaren och att de får lära sig bindeord och ändelser och deras 
förståelse för det skrivna språket ökar. Elbro (2004) anser att pedagogen tillvaratar elevernas 
kunskaper i större utsträckning i helords- än i ljudmetoden och även avkodningen kommer igång 
snabbare. 

Att skriva med hjälp av datorn
Tragetons (2005) tema Att skriva sig till läsning innebär att elever skriver i par om två vid datorn för 
att använda samtalet som en drivkraft i sitt lärande. Tragetons tema vilar på både helords- och 
ljudmetod där en del av förarbetet utgår från stavelse klappning (må+ne=måne), rim, ramsor, analys 
av bokstäver (vilken bokstav börjar katt på), hur låter ljudet (k i katt) men även ordbilder såsom 
”och” diskuteras om eleverna är intresserade och själva lyfter frågan. 

I datorn finns ett enklare skrivprogram som t.ex. Word. Eleverna står upp vid datorerna för att 
motverka för mycket stillasittande då barn lär sig bäst då de får vara i rörelse enligt Tregeton (2005). 
Datorerna står placerade så att inte eleverna skall bli störda av andra elever men inom räckhåll för 
pedagogen. 

När eleverna börjar i förskoleklassen börjar de direkt med att skriva på datorn. Många elever är 
sedan tidigare bekanta med att skriva på datorn från förskolan. De skriver bokstavsräckor, en långt 
rad med en massa bokstäver, vilket kan ses som en form av lekskrivning och det är valfritt hur lång
den ska bli. En bokstavsräcka kan vara från några tecken till hur lång som helst 
(BIGLROBIFTGJKOIGKO). Eleven kan sedan skriva ut det på skrivaren. Hon/han får därefter titta 
på sina utskrifter och experimentera, diskutera, och analysera vilka bokstäver de känner igen. De kan 
få klippa ut vissa bokstäver och göra om dessa till befintliga ord eller spara sina utskrifter i ett häfte. 
Eleven avancerar i sitt skrivande genom att lägga till sitt namn och senare även sin kamrats namn. 

Senare i Tragetons (2005) tema representerar bokstavsräckorna sagor eller berättelser. Eleven får 
skriva sin bokstavsräcka, rita en bild därtill och därefter berätta vad hon/han har skrivit. Pedagogen 
skriver på sidan om elevens bokstavsräcka vad eleven berättar att hon har skrivit, då det inte alltid 
går att lista ut vad som är skrivet. Så småningom börjar ord utkristalliseras i räckorna. Eleven kan 
fråga pedagogen eller sin kamrat hur stavar man till ”bil”, vad börjar det på? 

Temat (Trageton 2005) går ut på att eleven först skall bli intresserad och därefter görs en insats av 
pedagogen. Arbetet kan med lätthet anpassas till elevens kunskapsnivå och då blir det roligare att 
arbeta anser Trageton. Elevernas lärande utgår från deras egna texter och kunskapsnivå, samtidigt 
som de skapar sin egen kunskap, utifrån där de befinner sig ”just nu”. De lär sig att läsa genom sitt 
eget skrivande. Barn i de tidigare åldrarna har lättare att lära sig läsa genom att skriva. När de börjar 
skriva utgår de från helords strategin, därefter fortsätter de med ordbilder och ljudmetoden när de 
skriver och berättar. De använder en sammanblandning av de olika metoderna enligt Trageton. 

3.2.Olika teoretiska perspektiv på barns samlärande
Jag kommer här att närmare gå in på inre och yttre kommunikation, kamratsmverkan och samlärande 
och vad som kännetecknar kommunikation i dialog genom att sätta in dem i ett sammanhang,
resonera kring de olika delarna utifrån tidigare forskning och även sätta in dem i relation till 
läroplanerna.
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Inre och yttre kommunikation
Pramling Samuelsson m.fl. (2000) beskriver Piagets kognitiva perspektiv som ett perspektiv som 
utgår från idealismens filosofiska synsätt på världen det vill säga att den är andlig och beroende av 
människans medvetande. Nya begrepp är beroende av tidigare erfarenheter av metakognitiva 
förmågor så som att reflektera över sitt eget tänkande och förmågan att styra sitt eget lärande. Fokus 
är enligt författarna allmänna kognitiva förmågor så som att argumentera, diskutera, organisera, lösa 
problem och ha språkliga insikter med syftet inställt mot individens kognitiva utveckling (a.a). När 
barn talar med varandra talar de utifrån samma begreppsvärld. De förstår varandra på ett lätt och 
naturligt sätt och det är därför de lär av varandra ansåg Piaget enligt författarna. Barnen talar 
okonstlat, spontant och utan omskrivningar då de diskuterar med varandra. När de argumenterar och 
återkopplar är de starkt motiverad att förändra sig själv och andra (a.a.). 

Kognitiva konflikter var något som observerades av Piaget, skriver Pramling Samuelsson m.fl. 
(2000). Dessa kan uppstå under barns samtal. Det är en varsebliven känsla mellan vad barnet känner 
till och vad kamraten uttrycker. Det blir en konflikt i kommunikationen mellan dem. Under barnens 
samtal byter de perspektiv då samtalsformen tvingar till detta. Den kognitiva konflikten uppstår, när 
barnen diskuterar och tvingas byta perspektiv. Detta kallar Piaget för decentrering (a.a.), barnet 
prövar antaganden, undersöker möjligheter, gör om till sitt eget innehåll, prövar samt förklarar sina 
ståndpunkter för någon annan. Kamratsamverkans fördelar är att barnet får sociala vinster så som 
ökad kommunikationsförmåga och lär sig att byta perspektiv. Detta leder till kognitiva fördelar så att 
barnet kan fördjupa sig i sin egen tolkning och pröva sina egna antaganden. Kamratsamverkan 
fungerar också som ett utmanande element till en utveckling anser författarna, där påverkan från 
kamraterna ger impulser till en förändring av intellektuellt återskapanden hos barnet. Det som 
händer, händer inom barnet som till större del skapar ny kunskap genom handling eller i tanke. 

Vygotskij däremot menade att det inte bara är en kamratsamverkan som leder till en förändring utan 
också att allt som sker i samspelet bidrar till en förändring (Pramling Samuelsson m.fl. 2000), 
Evenshaug & Hallen (2005) skriver att Vygotskij anser att det sociala samspelet bidrar till 
förändringen då människans medvetande är socialt betingat. Han gör ingen skillnad mellan social 
och kognitiv process vilket innebär att det inte är någon skillnad i kommunikationen mellan 
människor och tänkande processer. Människan är social till sin natur men är även en tänkande 
varelse enligt Vygotskijs resonemang kring de kognitiva processerna (Pramling Samuelsson m.fl. 
2000). 

Linjen i Vygotskij teori är enligt Pramling Samuelsson m.fl. (2000) att barn lär bättre tillsammans 
med andra som kan mer än de själva kan på egen hand. Dialogen innehåller olika strategier så som 
logiskt tänkande, kontroll av idéers sanningshalt, planering av olika strategier och symboliska 
uttryckssätt. Att lära tillsammans med andra i en social gemenskap där barnet tränas i att imitera är 
vägen till socialt lärande mellan jämlika parter. Vygotskij förespråkade ett social konstruktivistiskt 
perspektiv där tyngdpunkten ligger för det första på den sociala aspekten av undervisningen d.v.s. 
den skall vara av social karaktär i undervisningssammanhang och dessutom personligt viktig för 
barnet. Det andra handlar om att lägga vikt vid organisering av aktiviteten så att den känns 
meningsfull för barnet (a.a..). 

Vygotskij menade enligt Evenshaug & Hallen (2005) att de upptäckter barn gör, görs tillsammans i 
ett dialogiskt samarbete. Detta sker mellan barnet och en annan person, med någon som kan visa 
vägen i handling och/eller verbalt. Detta sker inom det som Vygotskij kallar den proximala 
utvecklingszonen, ett område närmast barnet, ett område som eleven har svårt för att klara av på 
egen hand, där det finns stöttande andra personer. Detta är något Alexandersson m.fl. (2001) även 
framhåller men kallar det för ”zonen för den närmaste utvecklingen”. Inom detta område kan det ske 
en intellektuell utveckling. Inom det dialogiska samarbetet (Evenshaug & Hallen 2005) finns en 
stödkultur som kan ses som en byggnadsställning, avsedd för kortare användning ett stöd under en 
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del av den proximala utvecklingszonen. Detta stöd är av dialogisk karaktär med andra elever eller 
pedagog, ett stöd som gradvis försvinner när eleven kan och förstår själv. Stödet har till uppgift att 
stötta och vägleda genom olika strategier t.ex. vid problemlösning och visa på olika tillvägagångssätt 
(Evenshaug & Hallen 2005). Det är viktigt att klassrumsklimatet är tillåtande anser författarna för att 
en stödkultur ska utvecklas och att det ska kännas vant och naturligt att hjälpa varandra. När en elev 
ber om hjälp kan pedagogen visa på olika tänkbara lösningar först när eleven är mogen för det. När 
eleven förstått och upplever att ”jag kan själv” drar sig pedagogen bitvis undan för att eleven skall 
kunna stå på egna ben, stöttningen har upphört. Det är viktigt att fokusera på den kognitiva 
processen som inte är färdigutvecklad för att den skall kunna utvecklas och inte bara se till de 
individuella prestationerna. 

Kamratsamverkan och samlärande
I den tidigare skolplanen Läroplan för grundskolan (Lgr69) diskuterades barns behov utifrån sociala 
och demokratiska aspekter. Där tolkas texten utifrån att samverka i roliga men inte i betydelsefulla 
ämnen. I Läroplan för grundskolan (Lgr80) redogör skolplanen för samverkan utifrån lärarens 
aspekt där läraren ser till att eleven får en individanpassad undervisning där demokratin innefattas. 
Först i Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) 
och den reviderade delen av Läroplanen för förskolan (Lpfö98) beskrivs, att elever lär av varandra, 
att eleverna kan göras delaktiga på ett nytt sätt. Fokus har här flyttats från elevers behov till elevers 
rättigheter.

Pramling Samuelsson m.fl. (2000) vill framhålla att ett nytt fokus på lärandet där kamratsamverkan 
råder i samspel mellan olika aktörer. Detta kallar de samlärande. Barn dras till varandra de söker 
varandras sällskap och utan hjälp eller anmodan lär de av varandra impulsivt. I Europa utövas ett 
antal olika projekt enligt författarna, där fokus riktas mot framtidens skola, där vardagskunskap är 
det primära och egenskaper som ett livslångt lärande står i fokus ”every-day-life-skills”, det vill säga 
samarbete, ansvarstagande, flexibilitet, reflekterande, kritiskt tänkande, förmåga att vilja lära sig 
lära, initiativ-, kommunikations- och problemlösningsförmågor. Detta är egenskaper samhället frågar 
efter menar författarna. 

Genom IKT:s inträde i skola och förskola har samlärandet fokuserats anser Alexandersson m.fl.
(2001). Något som forskarna har uppmärksammat och intresserar sig allt mer för på senare tid. 
Forskningen framhåller vinsterna med att barn arbetar tillsammans vid datorn, det har konstaterats 
att samarbete ledder till bättre inlärningsförmåga. Det har visat sig att skrivandet blir roligare och 
lättare att redigera i texten. Något som också har visat sig är att barn i svårigheter kan vinna på detta 
sätt då det är lättare att skilja på gemener d och b, och att intresset för bokstäverna i sig ökar. Barnen 
kan lägga fokus på att skriva i stället för att forma bokstäver. Därigenom ökar skrivglädjen, den 
språkliga medvetenheten stärks och självförtroendet blir större. 

För att eleverna skall kunna utvecklas till fungerande samhällsmedborgare enligt Pramling 
Samuelsson m.fl. (2000) krävs att eleverna har lärt sig vad samarbete och samlärande innebär i 
praktiken. Dessa två aspekter ligger mest centralt, och det är något Trageton (2005) har tagit fasta på 
med Att skriva sig till läsning. Eleverna får i Tragetons temat producera egna texter tillsammans vid 
datorn och därigenom synliggörs åsikterna genom en kommunikation mellan eleverna i det 
offentliga rummet. I de nya läroplanerna synliggörs de demokratiska värdena som eleverna behöver 
ha ”Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, 
ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar” 
(Lpo94 1998 s 5). Pedagogen skall basera sin undervisning på att elevers lärande sker mellan elever 
samt mellan elever och pedagoger (Pramling Samuelsson m.fl. 2000). Samarbetet bör synliggöras så 
ofta det ges tillfälle till detta och på ett varierande sätt. Med detta synsätt kan pedagogen motverka 
segregationer av elever i för starkt individualiserad undervisning, vilket i sin tur kan leda till att 
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eleverna lär sig att byta perspektiv och det lär de sig genom ett samlärande framhåller Pramling 
Samuelsson m.fl. (2000).

Pedagogen ska se till att eleven få rika möjligheter till temafördjupning, perspektiv, kontext och 
ämnesövergripande tillfällen till arbete, genom att arbeta tematiskt (Lpo94 1998). Det tematiska 
arbetssättet förespråkades även av Trageton (2005). Avgränsningar är inte naturliga för barn så som 
ämnesgränser, utan de behöver arbeta utifrån teman där de arbetar ämnesövergripande så att de ser 
helheten. Med datorn i klassrummet förändras pedagogens roll gentemot barnet, makten blir större 
för barnet än vid traditionell form av lärande. Dörrar öppnas för dynamiska former för social 
interaktion. Genom att använda datorn som ett socialt centrum kan eleverna förändra sitt arbetssätt 
från turtagning till samlärande. Deras interaktionsstil förändras och de hjälper varandra i en växling 
av resonerande tankar och idéer. Vid datorn hittar barnen varandra lättare t.ex. ett blygt barn får 
lättare tillträde till datorn än vid annan aktivitet. Diskussionsnivån är även högre jämfört med annan 
aktivitet, då barnen resonerar angående olika slags problem (Pramling Samuelsson m.fl. 2000). Med 
den ökade utbredningen av informationsteknik i dag, finns det oro för att elever sitter isolerade vid 
datorn och att det kan leda till att den demokratiska utvecklingen avstannar anser författarna. De 
menar att det finns en uttalad oro för att de demokratiska världarna inte fortsätter att utvecklas. 
Förmågan att kunna byta perspektiv är förenat med demokratiska världen. Det är bra med 
självständiga individer men de måste samtidigt kunna byta perspektiv, ta andras perspektiv och 
samarbeta med andra annars undergräver de det demokratiska samhället skriver Pramling 
Samuelsson m.fl. 

Alexandersson m.fl. (2001) har tagit upp några samspelsformer i sin studie, ”samspel genom 
handledning” och ”samspel genom samverkan”. Samspel genom handledning innebär två barn som 
samarbetar. Det mer kunniga barnet hjälpte det mindre kunniga genom att visa hur ett verktyg skulle 
användas och vilken bokstav som skulle användas.  Samspel genom samverkan används när barnen 
befann sig på samma ungefärliga kunskapsmässiga nivå. När parterna är jämbördiga sätts de i en 
socialt kognitiv konflikt detta kunde leda till kunskap om barnets egen ståndpunkt. De vågar ta risker 
som de annars inte skulle ha gjort om de varit själva vid datorn i stället kunde de ha kört fast särskilt 
om de varit nybörjare vid datorn. Upptäckter Alexandersson m.fl. gjorde i sin studie var att en del 
barn inte samtalade om annat än det de just då gjorde, genom korta instruktioner så som ”Gå dit” (s 
76). Detta skedde till större delen inom ett invandrartättområde. Författarna ställer sig frågande till 
vad detta kan få för konsekvenser med denna typ av kommunikation om den används regelbundet. 
Det finns även en annan sida anser Alexandersson m.fl. och det i överensstämmelse med vad andra 
forskare har kommit fram till, att samspelet gynnas genom att barnen ställer hypotetiska frågor och 
föreslå lösningar på problem för varandra inom gruppen.

Forslund Frykedal (2008) talar om tillitsskapande, vilket innebär att i förhållandet framkalla 
ömsesidiga och tillitsfulla samlärandssituationer  med kamrater i gruppen. Genom att skapa tilltro till 
sina egen och andras prestation samt även till gruppens samlade prestationer så utvecklas tilltron i 
den samhälleliga och ämneskunskapsmässiga interaktionen med andra och med uppgiften. Tilltron är 
även situationsbunden och förändras från tillfälle till tillfälle men också över tid samtidigt är den 
verksam inom individen i den egna personlighetsbilden vilket gör den ganska oföränderlig.

Vad som kännetecknar kommunikation i dialog
Vad händer i en dialog är något forskarna funderar över enligt Pramling Samuelsson m.fl. (2000). I 
studier som gjorts har det kunnat observera hur barnet har kunnat urskilja och uppfattat variationer i 
det de har imiterat. Redan det lilla barnet imiterar förebilder i sin omgivning innan det har lärt sig att 
tala (a.a.). Memorera och generalisera är viktiga egenskaper för att lära sig nya saker och att kunna 
använda det nyinlärda i olika och varierande sammanhang är viktigt för den kognitiva utvecklingen 
anser Pramling Samuelsson m.fl. 
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Barnet imiterar allt som intresserar det samtidigt som det gör det på ett varierande sätt, det är 
parallella processer som pågår (Pramling Samuelsson m.fl. 2000). Författarna vill göra en åtskillnad 
mellan imitation och härmning med hänvisning till att, imitation innehåller omedvetna 
förvrängningar och härmning innehåller medvetna förvrängningar. När barnet imiterar är det en 
omedveten önskan att efterlikna till skillnad från härmning då barnet medvetet förvränger eller 
överdriver t.ex. ett beteende. Modellen barnet försöker att efterlikna kan också vara något 
kontrastartat, en motsats. Om en handling däremot saknar betydelse är det svårare att imitera den 
även om den är av enkel karaktär (a.a.). 

Barn skall i sin gemenskap kunna ta efter varandra, imitera och efterlikna men då måste det finnas 
tillräckligt med material att experimentera med menar Pramling Samuelsson m.fl. (2000). När barnet 
imiterar varierar det sättet att genomföra dem på beroende av vilket intresse olika variationer väcker,
för variationsmöjligheterna i sig är intresseväckande. I studien vill de göra åtskillnad på hur barn gör 
när de socialiseras själva mot när vuxna gör det med barn. Det innebär att när ett barn imiterar så 
härmar de inte bara utan de överdriver på ett kritiskt tillvägagångssätt eller tar ett visst avstånd från 
förlagan (a.a.). 

Inom den socialkulturella världen människan lever i förmedlar vi oss genom språklig aktivitet och 
det skapar premisser för människans existens skriver Alexandersson m.fl. (2001). Språket uppfattas 
som ett redskap för våra tankar samtidigt som det är en del av människans kulturarv, där vi ser på 
språket som en av flera nycklar till ett lärande ur ett socialkulturellt synsätt. Vygotskij ansåg att 
samtliga individer använder sig av inre tal och att det härleds till det sociala samspelet (a.a.). När vi 
har en dialog med oss själva i det inre talet använder vi språket för att göra om det till egna tankar. 
Inom det sociala samspelet av dialogisk karaktär sker lärandet, detta repriseras av det inre talet inom 
människan. Detta kan först möjliggöras när miljön ger utrymme för aktiviteter där olika 
samspelsformer förekommer så som sociala gemenskaper och där det även finns plats för eftertanke 
(a.a.). 

I alla situationer där människor samverkar finns det ett visst mått av kunskapsreproduktion. Dessa 
utgör lärande tillfällen (Pramling Samuelsson m.fl. 2000). I det flerstämmiga klassrummet utgör det 
både skriftligt och muntligt underlag för diskussion, där diskussionens grundpelare är att 
argumentera på varandras inlägg. Den ena kommentaren leder till en ny kommentar. Dialogen enligt 
Bakhtin anser Dysthe (1996) är ett begrepp där det muntliga samtalet breddas från en dialog mellan 
två personer ansikte gentemot ansikte till att även omfatta den skrivna dialogen. Vad som 
kännetecknar en dialog är lärarens samspel med en hel klass, olika grupper eller enskilda elever, 
muntligt eller skriftligt. Dialogen kan även ske i ett muntligt samspel mellan elever. Samspel mellan 
elevers texter och en grupp elever kan ske på ett tredje sätt, skriftligt eller muntligt. Genom samspel 
mellan olika texter i en klass t.ex. utifrån läroboken eller texter som kommer utifrån kan också detta 
ske. Baktins teori är enligt Dysthe att människan till sin natur är dialogisk och är ett med dess 
existens, att människan inte klarar att existera utan samspel med andra. Människan definierar sig 
genom sitt förhållande till andra genom att använda språket för att kommunicera. Författaren menar 
att förståelsen och responsen hänger starkt samman vid varandra i ett beroende, den ena klarar sig 
inte utan den andra. Det som skapar grunden för förståelse är i botten ”vi” inte de enskilda eleverna,
vilket menas att en passiv förståelse är i realiteten ingen förståelse alls (a.a.).
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4. Metod
I detta kapitel redogörs för val av metod, vilka etiska principer som har beaktats, validitet och 
reliabilitet och hur datainsamlingen har gått till. Även vilka avgränsningar och hur bearbetning av 
data har gjorts, samt förskoleklassens verksamhet presenteras närmare. Metodkapitlet avslutas med 
metodkritik.

4.1.Val av metod
Inom kvalitativa studier är det deltagarnas perspektiv som är det betydelsefulla och även vilken 
utgångspunkt jag som undersökare har anser Bryman (2002). Det går ut på att det är deltagarens 
vardag och syn på den som synliggörs, att försöka beskriva och tolka deltagarens sociala verklighet.
I det här fallet innebär det att en mindre grupp elever i en förskoleklass som har observerats och 
utifrån det analyserats på djupet utifrån frågeställningarna. Enligt Bryman kan jag använda kvalitativ 
metod när jag är inriktad på en process, dess innebörd och hur det skapar den mening och då gå på 
djupet i ämnet. Metoden är deskriptiv vilket innebär att den är beskrivande eller förklarande av ett 
fenomen eller företeelse. För att kunna ta del av materialet har jag använt samtalsanalys. I 
samtalsanalys är det språket som är det primära. Intresset är riktat mot detaljer i språket, pauser, 
betoning, skratt och så vidare vad gäller undersökningar av samtal kring ett socialt samspel. I det
sociala samspelet studerar observanten samtalet för att lokalisera förståelsen av specifika 
samtalssekvenser. För att synliggöra icke verbal kommunikation kan videoinspelning användas (a.a.)
vilket har gjorts. Ett deltagande perspektiv har använts vilket innebär ett försök att sätta sig in i 
elevsituationen, d.v.s. hur eleven uppfattar sitt deltagande och sitt samtal. Jag som undersökare söker 
mönster, strukturer och nya antaganden och har inte samma utgångspunkt och uppgift som eleven 
och deltar i ett annat sammanhang än i samtalets egen kontext. Jag kan bara anta att jag förstått 
elevens handlande. 

Jag har använt mig av naturalistisk observation som innebär att det som skall observeras, observeras 
i sin naturliga miljö utan inverkan på situationen (Robson 2002). Naturalistisk forskning innebär 
enligt Bryman (2002) att den sociala verkligheten skall störas så lite som möjligt vid en 
undersökning. Naturalism, är en strävan efter att beskriva och förstå något som det är utifrån en 
social verklighet (a.a.). Genom att eleverna vant sig vid att jag fanns i klassrummet under några 
veckor innan jag påbörjade inspelningen så elimineras min närvaro och det kan bara antas att det inte 
har skett någon påverkan på eleverna och i förlängningen ej heller på det inspelade materialet. 

4.2.Etik
Jag har både tagit del av och använt mig av de fyra forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet 
2008) samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i undersökningen skall ge sitt godkännande till att delta. Om 
de är under 15 år skall vårdnadshavare ge sitt medgivande. Innan observationerna genomfördes
skickad jag ut en förfrågan till föräldrar/vårdnadshavare (bilaga 1) om deras barn fick ingå i en 
undersökning där filmning ingick. Föräldrar/vårdnadshavare informerades om elevernas deltagande, 
att deras barn har själva rätt att säga nej även om föräldrar/vårdnadshavare har godkänt deras 
deltagande och att det är frivilligt att delta. 

Informationskravet innebär att informera deltagarna om att det är frivilligt att medverka och 
deltagarna skall få information om ändamål och tillvägagångssätt med studien. Föräldrarna 
informerades om de etiska regler som förekommer och att barnen behandlas anonymt (Bryman 
2002).
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Konfidentialitetskravet innebär att det som framkommer i undersökningen och deltagarnas identitet 
behandlas med respekt och att den informationen ej är åtkomlig för utomstående. Detta meddelades 
på det utskickade brevet (bilaga 1) där jag redogjorde för hur mina observationer skulle gå till. 

Nyttjandekravet och dess betydelse, betyder att det framkomna materialet skall endast användas till 
undersökningen den är avsedd för och inget annat. Jag informerade även föräldrar/vårdnadshavare
om uppsatsens syfte att den ingår i ett examensarbete, tillvägagångssätt och hur och vad det skall 
användas till, att det insamlade materialet endast får användas i forskningssyfte (bilaga 1).   

4.3.Validitet och reliabilitet
Validitet är ett prov på tillförlitligheten (Bryman 2002), det vill säga genom att undersöka det som 
skall undersökas och inget annat tillförsäkrar jag mig om undersökningens äkthet. Jag har tagit 
hänsyn till detta då jag utformat undersökningen genom att hålla distans till eleverna i 
undersökningen genom att jag lät det gå en till två månader innan jag började analysera materialet. 
Undersökningen skall även vara stabil, vilket menas konstant. Om undersökningen upprepas efter en 
tid skall jag få samma svar. Detta är något som det riktas kritik emot då en situation inte går att 
upprepa utan att deltagarna utvecklas (a.a.). Jag anser att jag tagit hänsyn till detta i min 
undersökning då jag har haft detta i åtanke. 

Reliabilitet är någots giltighet, d.v.s när undersökningen sker på ett korrekt och trovärdigt sätt 
(Bryman 2002). Det som skulle filmas var en återkommande situation för eleverna, en vanlig 
situation för eleverna frånsett själva filmandet. Att filma utan att eleverna blir påverkade är en 
omöjlighet i sig och det gäller därmed att minimera påverkan så långt det är möjligt. Det är även 
omöjligt att filma utan att eleverna blir påverkade då etiken föreskriver att eleverna informeras om 
filmningen. Detta brukar benämnas ”Observer´s paradox” (Norrby 2004). Inför varje 
inspelningstillfälle informerades eleverna om kameran, vad som skulle hända och vad den skulle 
användas till. Om någon elev inte ville delta i filmen så behövde den inte medverka.

4.4.Förskoleklassens verksamhet
För att förstå arbetssättet i den verksamhet eleverna ingår vill jag visa på hur förskolan lägger upp 
sina arbetspass utifrån Tragetons tema. I förskoleklassen finns två pedagoger. Pedagogerna planerar 
verksamheten varsin vecka då de samlar eleverna. På samlingarna på morgonen samlas alla elever, 
måndag, onsdag och fredag i helgrupp och på tisdagar och torsdagar i halvgrupp. Då de arbetar i 
halvgrupp möjliggör det för eleverna att bedriva skrivning på datorn, då det är lättare att genomföra i 
mindre grupp. Samlingen går till så att alla sitter i en ring på stolar. I helgruppen på måndagar och 
onsdagar, diskuterar pedagogen och barnen om vad det är för dag, vecka, räknar vilka elever som 
fattas, hur deras namn ser ut. Olika ord och bokstavslekar förekommer också. I halvgruppen 
diskuteras ett tema för dagen. Pedagogen anger ramen och eleverna fyller på med innehåll. Gången i 
arbetet är ofta att berätta i grupp om sin upplevelse t.ex. min väg till skolan, därefter åskådliggörs 
detta på något sätt genom att t.ex. rita, måla, arbeta i lera eller fotografera. Därefter sätter eleverna 
text till sin bild vid datorn. Eleverna får välja fritt vem de vill skriva med eller blir de indelade i 
grupper av informatorn efter hur mycket hjälp de behöver. Eleverna skriver på datorn samtidigt som 
de ljudar eller så skriver de tyst. I de fall eleverna inte kan skriva själv hjälper kamraten 
henne/honom med detta arbete. Då visar kamraten vilka tangenterna som skall tryckas ner och/eller 
hjälper till med ljudandet. 
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Här följer ett utdrag ur ett elevsamtal. Men för att kunna förstå symbolerna följer en del av 
transkripteringsnyckeln. Eleverna har den här dagen fått i uppgift att skriva om vad de gjorde på sitt 
lov.

Transkripteringsnyckel 
Symbol Betydelse
F:
Eva: 

Den som säger något. Skrivs med bokstav, namn, titel, kodnamn, 
el. likn. och med ett kolon efter. 

Understrykning Indikerar betoning. Kan vara stavelse inne i ett ord eller ett helt 
ord. 

STORA BOKSTÄVER Talet är högre än omgivande tal.
°mjukt° Det som står inom grader-tecknen är tystare än omgivande tal.
(.) En mikropaus (kortare än 0.2 sek)
(3.5) Siffran visar på att det är tyst i 3.5 sek eller att inget händer under 

den tiden.

P5: Pojke 5 i undersökningen
P4: Pojke 4 i undersökningen

P5: Vad ska du skriva?
P4: Är är med två prickar?
P5: Är där uppe (5) Nej det är två s i oss. Jag är hos
P4: Oss (4) å
P5: Å det ska vara o, (5) nej du glömde ett r morfar
P4: r:
P5: F
P4: °Morfar° (.) så

Den meningen eleverna fick fram i de här raderna är ”Jag är hos oss morfar”

Så fortsätter arbetet med texten. När eleven tycker att det är klart läser de tillsammans, pedagogen 
och båda eleverna. Pedagogen pekar och följer med i texten samtidigt som de läser så att eleverna
kan följa med. Efter det frågar pedagogen om eleven kan läsa själv, detta kallas för pseudoläsning. 
Sedan skrivs texten ut på skrivaren, därefter klipper eleven ut texten och klistrar fast den bredvid den 
ritade bilden som hon/han har gjort vid samma tillfälle. Nu byter eleverna plats med varandra och 
den andra eleven börja skriva sin text.

4.5.Urval
Undersökningen genomförs i en förskoleklass på en mindre ort där barnen är mellan sex och sju år 
gamla. 16 elever deltar sammanlagt vid tre tillfällen. Jag valde att använda mig av två elever åt 
gången då det är så de arbetar vid datorn, det kändes naturligt och vant för dem. Vid första och andra 
tillfället filmar jag tre grupper, vilka ser ut enligt nedanstående schema.
Vid det första tillfället:
flicka – pojke
flicka – flicka 
pojke – pojke
Vid det andra tillfället:
pojke – pojke
flicka – pojke
flicka – pojke



15

Vid det tredje tillfället filmar jag endast två grupper bestående av pojke – flicka. Detta tillfälle valdes 
om det skulle krävas mera material till min undersökning. Det behöver inta användas då materialet 
från de två första tillfällena innehåller tillräckligt med information för min undersökning.

De elever som fick delta skrivs upp på en lista och därefter satte jag ihop grupperna slumpmässigt, 
men för att undvika problem diskuterar jag och min informator om det är lämpligt vilket hon 
samtycker till. Hon tittar på listan och konstaterar att jag satt ihop intressanta kombinationer av 
elever. En elev vill inte samarbeta med en viss elev och får då byta partner, detta sker vid endas ett 
tillfälle. I övrigt tycktes alla finna sig väl tillrätta med den valda partnern.

4.6.Datainsamling 
Valet föll på filmning för att jag inte visste vad jag skulle ta fasta på i det första skedet. Filmningen 
gick till så att kameran ställdes på ett stativ bakom datorn med mikrofonen fasttejpad under 
datorskärmen. Kameran var riktad mot eleverna för att kunna se dem i aktion vid datorn så att 
ansiktsutryck och gester skulle kunna fångas. Vad som skrevs på datorn kunde däremot inte filmas.
Jag ansåg inte detta var relevant för min undersökning. Genom att filma har jag möjliggjort arbetet 
att kunna granska vad som pågick genom att gå tillbaka och granska och titta om och om igen. Det 
var även lättare att distansera sig till materialet då det är filmat än om jag suttit med block och penna 
på grund av att jag inte skulle lägga in mina egna tankar. Genom att filma blev det lättare att fånga 
sammanhang i kommunikationen, i både tal och kroppsspråk vid ett och samma tillfälle och 
därigenom få en helhetsbild i så stor utsträckning som det är möjligt. Efter datainsamlingen 
överfördes materialet till en DVD skiva, vilket underlättade arbetet då det är lättare att hoppa fram 
och tillbaka i filmen än om den hade varit kvar i kameran. Det bearbetade materialet blev 1 timme 
och 23 minuter långt. 

Avgränsning
 Jag valde att inte ta med pedagogernas tal i undersökningen dels för att undersökningen 

endast skulle handla om elevkommunikation och materialet hade även blivit för omfattande 
för att kunna hantera även detta. Fördelen är att syftet synliggörs och avsmalnar mot 
frågeställningarna. Nackdelen är, genom mitt val, att det omöjliggjort att ta del av 
kommunikationen mellan elev och pedagog, något som hade varit intressant att se på. 

 Allt som sagts har inte transkriberats utan de delar som jag funnit ha ett intresse har tagits 
med. De delar jag har tagit bort är t.ex. i början av samtalen, när eleverna var fokuserade på 
kameran, eller i slutet när eleverna väntar på att få ut sina texter. Fördelen är att syftet blir 
mer fokuserat mot min undersöknings frågeställningar.

 Efter noga övervägande har jag valt att inte ta med allt som syns i bild utan valt endast de 
delar som känns relevant för att understryka eller förtydliga något som har sagts. Nackdelen 
med detta kan vara att jag har valt att ta bort något som kunde ha varit relevant för 
undersökningen. 

Bearbetning av data
För att kunna bearbeta det insamlade materialet har jag använt en transkribetingsnyckel. Vilket 
innebär att filmens dialog och även en liten del av det som händer i bild har skrivits ner. Jag har 
använt transkriberingsregler som har utvecklats inom Conversation Analysis (CA) av bland andra 
Jefferson (1989). Det finns ett antal olika varianter. 
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Symbol Betydelse
A:
Kalle: 
Lärare 1:

Den som säger något. Skrivs med bokstav, namn, titel, 
kodnamn, el. likn. och med ett kolon efter. 

STORA BOKSTÄVER Talet är högre än omgivande tal.

Understrykning Indikerar betoning. Kan vara stavelse inne i ett ord eller ett 
helt ord. 

°mjukt° Det som står inom grader-tecknen är tystare än omgivande tal.
<fort> Uttalas snabbare än omgivande tal
>sakta< Uttalas långsammare än omgivande tal
@röst@ Sägs med livfull röst. 
Eh:::
Åh:

Kolon visar på förlängt ljud. Antalet kolon talar om hur långt
 ljudet är. 

(.) En mikropaus (kortare än 0.2 sek)
(3.5) Siffran visar på att det är tyst i 3.5 sek eller att inget händer

under den tiden.
Xxx[xxxx]
       [yyyy] yyy

Klamrarna visar på överlappande tal, dvs att de talar i munnen 
på varandra.  

= Hopkopplat tal, dvs det är ingen paus emellan.
(   )    
(   ):

(seminarietalare) 

(Eva):

Den första parentesen visar på att talet är ohörbart och går inte 
att transkribera. Den andra parentesen står för en talare som 
inte går att identifiera, dvs det hörs eller syns inte vem det var 
som talade. I den tredje parentesen skrivs det som man tror 
personen säger, men kan inte höra ordentligt utan måste gissa. 
Den sista parentesen anger att det är svårt att identifiera 
talaren men att transkriberaren gissar på att det var Eva

Då jag inte tyckte att de ordinarie räckte har jag lagt till egna nycklar.
{vi gör det} Eleverna säger samma sak samtidigt, unisont

¤skratt¤
¤fnitter¤

Ljudet, skratt, fnitter

#sitter på golvet under bordet# Förklara vad som händer i bild/det som händer i 
kroppsspråket.

Efter att jag har transkriberat samtalen har jag tittat på filmen, lyssnat, tittat på samtal och 
kommunikationer om och om igen för att hitta mönster, tema och sådant som har överraskat. 
Därefter har detta skrivits ner i resultat och analys delen. 

Transkriberade samtal Deltagare
1A + 1B P1, F1
2A +2B F2, F3
3 P2, P3
4A + 4B P4, P5
5 P6, F4
6 F6, P7

I den första kolumnen står siffrorna för vilken grupp som åsyftas. Bokstäverna står för samtal inom 
samma grupp, för att lättare kunna härleda ett visst samtal till transkriberingen. I den andra 
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kolumnen står P1 t.ex. för första pojken i undersökningen och F1 står för första flickan. Materialets 
längd blev 1timme och 23 minuter fördelat på 6 grupper. Sammanlagt har nio samtal använts. 
Samtalen 3 och 5 blev bara ett till antalet på grund av att det inte sades något i det andra samtalet. 6-
an blev en till antalet på grund av en miss i hanteringen vid inspelningen, då jag råkade radera. Jag 
anser dock att materialet var tillräckligt.

4.7.Metodkritik
Valet av kvalitativ metod är relevant för undersökningen, den fyller sitt syfte genom att det är 
deltagarens vardag och kommunikation som synliggörs i en mindre undersökning. Samtalsanalysen 
möjliggör ett djupare perspektiv på samtalet där både den verbala och ickeverbala kommunikationen 
synliggörs genom filmning och transkribering. Jag anser att de var väsentliga för att undersökningen 
skulle kunna genomföras. Jag har även använt mig av naturalistisk observation, genom att försöka att 
minimera min påverkan på observationsdeltagarna genom att uppträda som en pedagog i gruppen. 
Kameran har funnits tidigare i klassrummet när jag provfilmade och dessutom fick kameran stå på 
längre än vad som var nödvändigt vid själva undersökningen för att elevens skulle vänja sig vid den. 
Jag anser därigenom att jag har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att minimera min och kamerans 
påverkan. De etiska aspekterna har delgivits genom information till de berörda både verbalt och 
genom brev (bilaga 1) därigenom är de etiska målen uppfyllda. Anser att jag uppfyllt validitets 
kravet då jag låtit det gå en tid innan jag började bearbeta materialet, därigenom fick jag distans till 
eleverna och innehållet. Angående reliabiliteten, anser jag att undersökningen har skett på ett korrekt 
och trovärdigtsätt genom att jag har tagit mig an uppgiften på ett förtroendefullt sätt. Genom att jag 
provfilmade vid några tillfällen och dessutom vid de verkliga tillfällena, lät kameran stå på längre än 
vad som behövdes så minimeras mitt inflytande på gruppen. Att filma utan att eleverna blir 
påverkade är en omöjlighet i sig och det gäller därmed att minimera påverkan så långt det är möjligt. 
Det är även omöjligt att filma utan att eleverna blir påverkade då etiken föreskriver att undersökaren 
ska informera eleverna om filmningen, Observer´s paradox. Datainsamlingen och transkriberingen 
av materialet tog längre tid än vad jag hade trott då jag var intresserad av hela kommunikationen i 
sin kontext. Men trots detta var det värt mödan då jag var intresserad av kommunikationen som 
helhet och då finns det inte några genvägar. Svagheter i metoden när jag använder mig av 
samtalsanalys är att det inte är något lätt arbete. Det finns så mycket att väga in, vad ska vara 
med/inte vara med och var går gränsen?! I och med att jag valde att inte göra någon intervju så vet 
jag inte om min beskrivning var rätt uppfattad utifrån elevernas sida, å andra sidan kunde mina 
frågor ha färgat barnens svar. 
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5. Resultat och analys
Vid två tillfällen har tolv förskoleelever observerats i grupper bestående av två elever åt gången. 
Utav dessa har nio samtal sammanlagt transkriberats. Jag har ändrat egennamn i alla elevsamtal för 
att dölja vem som talar och skriver. Det som står först i parentesen anger vilket samtal det handlar 
om (se bearbetning av data). Fem olika aspekter synliggörs och behandlas i min undersökning. Jag 
har valt att presentera varje resultat först och i direkt anslutning följer analysdelen för att läsaren 
lättare skall kunna följa med i tankegångarna. De olika aspekter jag använt mig av är kamratstöd, 
tänker högt, respons, tålamod, egna slutsatser, kritik/tillrättavisning och humor.

5.1.Kamratstöd
Här visas två olika exempel på kamratstöd i kommunikation. 

(1A)
Det är F1 som skriver
F1: #F1 skriver, fokuserad på uppgiften, tittar på skärmen och letar bokstäver#
F1: Kan du hjälpa mig? För du kan ju skriva?!
P1: Mmm
F1: För du kan bokstäver
P1: Vad skall du skriva?
F1: Jag ska skriva E::: Jag leker med mina kompisar från Ukraina
P1: E::::::::: E::::::::: 
F1: Håll tyst (.) SLUTA #barnen krockar och buffar på varandra# (3) U K R #P1 trycker på en 
tangent på tangentbordet när F1 skriver F1 höjer handen och smäcker till P1 på armen # 
F1: V:: A:: D:: VAD GJORDE DU NU? 
P1: Jag tog en femma
#P1 prasslar och fingrar på ett papper vid sidan om F1#
F1: () () #P1 buffar med armen på F1# GÖR DET PÅ DIG SJÄLV
P1: ()
#P1 försvinner under datorbordet#
F1: Jag vill också inte skriva med dig () O: L: G: A: (.) @få se nu@
Diskussion med pedagog utelämnad dialog
P1: E
F1: Vänta (.) ska det va e nu?
P1: Nej du ska (.) gå ner #F1 visar på tangenterna# 
F1: Gå ner (.) ok jag jep je (.) va e j någonstans?
P1: Vadå?
F1: @jag leker med mina kompisar från Ukraina@ # samtidigt som F1 dirigerar livligt med 
händerna i luften#
P1: L:::  L (.) De e l #F1 visar med eftertryck genom att bocka med huvudet#
F1: Och det är senare
P1: nej det e l
F1: L vad ska vad senare?
P1: Det blir ett #F1 dansar med ett papper i handen#
F1: och senare (.) jepp (.)  ¤skratt¤ 

Pojkens (P1) beteende är undvikande, han pillar med annat, stör sin kamrat genom att trycka på 
tangenter när flickan skriver, trycker ner t.ex. en femma mitt i hennes skrivande. Kroppsspråket hos 
pojken är ryckigt och fladdrigt. Han rör sig mer än flickan som däremot är fixerad vid sitt skrivande. 
Eleverna har inte någon ögonkontakt i någon större utsträckning. Där emellan hjälper pojken flickan 
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med att skriva när hon uppmanar och frågar efter hjälp t.ex. i fråga om bokstaven l. Arbetet flyter på, 
eleverna skriver tillsammans, men pojken är fortfarande undvikande till sitt beteende. 

En annan kommunikation mellan 2 elever är i samtal 4A. P5 visar sitt engagemang genom att fråga 
vad som skall göras, vilken bokstav som skall användas och hjälper kamraten genom att trycka på de 
tangenter som behövs. I sitt sätt att vara visar han också ett engagemang genom att utstråla 
positivitet, genom sitt leende, nära kroppskontakt och med deltagande ljud. 

(4A)
Det är P4 som skriver.
P5: Vad ska du skriva?
P4: Är är med en eller två prickar?
P5: Är där uppe #P5 hänger på en stolsrygg som står i anslutning till datorbordet, böjer sig fram för 
att peka på tangentbordet# (5) Nej det är två s i oss. #P5 visar genom att själv trycka ner de tangenter 
som behövs genom att helt kort ta över kommandot# Jag är hos
P4: oj inte igen 
P5: Oss
P4: Oss (4) å
P5: Å det ska vara o, #visar genom att trycka på tangenterna# (5) nej du glömde ett r
P4: @ja just det@ 
P5: morfar 
P4: r:
P5: F #P5 hänger på stolen bakom med en hand på sidan om tangentbordet, tittar intresserat på vad 
kamraten gör, är glad och deltagande#
P4: Så °Morfar° (.) så #trycker på tangenterna med tydlig markering#
P5: Fikar
P4: Vad gör du?
P5: Fikar: ¤kluckande, smackande upprepas några ggr.¤
P4: Oj
P5: ¤Skratt¤ dubbel w
P4: Ah så. #kastar samtidigt till med huvudet#

P5 rättar sin kamrat nej du glömde ett r morfar P4 gör det anmodade och svarar på rättningen @ja 
just det@ med livlig röst. Detta är två helt olika situationer med elever, utifrån engagemang.

Enligt Pramling Samuelsson m.fl. (2000) ska det kännas meningsfullt för eleven att delta i en 
aktivitet och att den organiseras efter elevens intresse. Då eleverna som deltog i undersökningen 
samarbetar vid datorn varierar intresset utifrån hur gruppen är sammansatt men också efter om det är 
en van situation de ingår i. Eleverna visar olika motivation på grund av vem som skriver och vem de 
skriver med. När eleven P1 agerar hjälpare i det första alternativet är han inte så intresserad av sin 
roll till skillnad mot elev P5 i den andra gruppen, elev P5 agerar med den stöttande kulturen som 
Evenshaug & Hallen (2005) redogör för. Dysthe (1996) betonar att det är viktigt att det sker en 
förståelse för det vi gör, i ett ”vi” något som sker i samförstånd i gruppen för att en förståelse skall 
ske, vilket P1 inte uppvisade i sitt samarbete. Uppnås inte detta vi kan det bli problem i samlärandet, 
vilket kan tolkas som att P1 inte är förankrad i sin roll som stöttare vilket Evenshaug & Hallen 
(2005) benämner som viktigt för att den andra eleven skall kunna utveckla en förståelse. Det bör 
läggas stor vikt vid att klassrumsklimatet är tillåtande för att en stödkultur ska utvecklas och att det 
känns vant och naturligt att hjälpa varandra. Det kan tolkas som att pojken P1 inte är van vid att 
agera utifrån sin roll på grund av sitt obekväma undvikande beteende. 
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5.2.Tänker högt
En av eleverna tänker högt när hon skriver.

(1A)
F1: l: lek: k: k: k: nu vet jag! Nu vet jag (.) katt k k k  som katt va e den? Där!

En flicka funderar på hur bokstaven k ser ut. Hon härleder tidigare kunskap till andra sammanhang 
där hon använt och sett bokstaven k tidigare. Entusiasmen är hög när hon själv kommer på lösningen 
på sitt problem. Den tidigare erfarenheten kopplas till ny. Här kan vi följa hennes logiska 
resonemang när hon först inte kommer på hur k ser ut och hur hon löser det. När flickan diskuterar 
kopplas den tidigare erfarenheten av bokstaven k till ett tidigare känt sammanhang till ordbilden katt 
och hon löser sitt problem genom att framkalla bilden och kopplar det till hur bokstaven ser ut på 
tangenten. Nya begrepp är beroende av tidigare erfarenheter av metakognitiva förmågor som att 
reflektera över sitt eget tänkande och förmågan att styra sitt eget lärande vilket Pramling Samuelsson 
m.fl. (2000) framhåller.

5.3.Respons
Eleverna ger varandra respons. 

(2B)
F3 skriver
F2: Mäd
F3: Mäd mäd Ale
F2: med vem?
F3:Alex
F2: x
F3: Alexan
F2: Alexand
F3: och
F2: och
F3: och

(6)
Det är F5 som skriver
F5: Jag
P7: Jag fyller 
F5: Jag fyller år!

Genom att eleven upprepar vad den skrivande kamraten sagt ger hon/han respons på det aktuella 
ordet eller meningen genom att samtycka till att det skrivs. När responsen läggs fram förekommer 
den i flertalet omgångar, Mäd, Mäd mäd Ale, med vem, Alex, x, Alexan, Alexand, och, och, och eller 
enligt följande Jag, Jag fyller, Jag fyller år. De återger vad som kan skrivas genom att bekräfta sin 
kamrat.

Dialogen innehåller olika strategier så som logiskt tänkande, kontroll av idéers sanningshalt, 
planering av olika strategier och symboliska uttryckssätt. När eleverna får lära tillsammans med 
andra i en social gemenskap tränas de i att imitera, det är vägen till socialt lärande mellan jämlika 
parter enligt Pramling, Samuelsson m.fl. (2000).  Eleverna härmar för att bekräfta och synliggöra 
sina synpunkter att de är överens.
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5.4.Tålamod
En pojke visar en annan pojke vilka bokstäver som skall användas och var de finns. 

(3)
Det är P2 som skriver.
P2: jag spelar med Emil
P3: J a g
P2:  a 
P3: a: (.) venta först mellanslag J: a: g:
P2: J
P3: Först a (4) längst till vänster
P2: G?
P3: Den finns här
P2: Nej jag såg inte
P3: Ett c och en son #rita med fingret i luften och visar hur ett g ser ut #
P2: G g g
P3: Den e där (.) jag (2) s s:
P2: Vad är S
P3: Sp p:
P2: Vad är p?
P3: den är dit (.) nej upp
P2: Där?
P3: Nej upp
P2: Där?

Arbetet fortgår med stort tålamod, P3 visar hur och var bokstäverna finns. Genom att visa på vilka 
tangenter som behöver tryckas ner, hur bokstaven ser ut och hur det stavas genom att ljuda visar P3 
på olika möjligheter och strategier genom stort tålamod. P3, ljudar för P2 genom att betona 
stavelserna i ordet J a g, och P2 upprepar. Därefter visar P3 vilka bokstäver ordet innehåller och var 
de finns Först a (4) längst till vänster. Vidare visar elev P3 hur g ser ut genom att visa i luften med 
fingret. 

Det förekom tålamod även i en annan grupp. Det förekom i samband med att P7 undrade över varför 
”Margareta?” står på skärmen. 

(6)
Det är F5 som skriver
P7: Margareta? #Håller ut med handflatan vinklad mot skärmen#
F5: Ja men så här #Ler och kastar med huvudet, pekar därefter på skärmen samtidigt som hon läser 
på skärmen# Man måste skriva sitt namn först så man vet vem det är #pekar på skärmen samtidigt 
som hon förklarar varför# Jag fyllde år.

F5 förklarar med stort tålamod och med fokus på sin uppgift. 

I Tragetons (2005) tema, skrivning vid datorn i undervisningen, hjälper de mer kunniga eleverna sina 
kamrater genom att låta de olika zonerna (Evenshaug & Hallen 2005) överlappa varandra. Samtalen 
vid datorn är drivkraften till att utveckling av eleven kommer till stånd. Eleverna kompletterar och 
utmanar varandra beroende på syfte och sammanhang. I den stöttande kulturen är tålamod en stor 
bidragande faktor till att stöttningen kan upprätthållas. Utan den kan den stöttade eleven känna sig 
förbisedd eller sviken. Eleverna lär tillsammans i ett samlärande (Pramling Samuelsson m.fl. 2000) 
utan någon yttre påverkan. Genom att använda Tragetons (2005) tema (Alexandersson m.fl. 2001) 
blir lärandet roligare i skrivprocessen. Samlärandet och samarbetet fortgår genom att eleverna byter 
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perspektiv i sina samtal vid datorn t.ex. när de förklarar med hela kommunikationens koncept.  
Genom samarbetet förändras elevernas agerande, och de hjälper varandra genom att resonera kring 
problem som uppstår (Trageton 2005).

5.5.Egna slutsatser
En pojke drog egna slutsatser utifrån det som kom upp. 

(4B)
P5 skriver 
P4: B: 
P5: Bio bio
P4: Precis som bil men med ett o i stället för l

P4 funderar när kamraten skriver ordet bio han säger, precis som bil men med ett o i stället för l. Han 
konstaterar att genom att byta en bokstav mot en annan blir det ett nytt ord. Eleven får en aha 
upplevelse när han förstår att genom bokstavsbytet kan han ändra hela ordet.

Nya begrepp är beroende av tidigare erfarenheter, av metakognitiva förmågor så som att reflektera 
över sitt eget tänkande och förmågan att styra sitt eget lärande (Pramling, Samuelsson m.fl. 2000).

5.6.Kritik/tillrättavisning
Eleverna tillrättavisar varandra i sin diskussion. 

(5)
F4 skriver
P6: Vad står det?
F4: I stallet.
P6: Nej stallet står det inte, vänta jag kan skriva stall.
[stallex] 
#P4 tar över tangenterna och skriver#
F4: Inte x
P6: Ja just det de de va fel
F4: S
P6: Stallet: t stallet

När eleverna diskuterar tillrättavisar de varandra utan att de lägger någon synbar vikt vid 
tillrättavisningarna. De är inne i en diskussion om hur ordet stallet skall skrivas. Flickan tror att hon 
skrivit stallet men pojken rättar henne med kommentaren Nej stallet står det inte, vänta jag kan 
skriva stall säger han och skriver stallex. Flickan kontrar med kommentaren inte x när hon ser att det 
är fel. Pojken kontrar med Ja just det de de va fel när han inser att han skrivit fel korrigerar han sitt 
fel genom att byta ut x:et mot ett t.

När eleverna samarbetar utvecklar de sin samarbetsförmåga i ett samlärande (Pramling Samuelsson 
m.fl. 2000) kontext. Det använder sig av tillrättavisning utan att känna något nervärderande i 
sammanhanget. De lär sig att ta kritik och hur de ska bemöta den i en fungerande praktik. 

5.7.Humor
Ibland finns det med humor och skratt i elevernas samtal.
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(6)
Det är F5 som skriver
F5: t: t år min moster kom
P7: >min moster kom< #talar med stängd mun, lutar sin armbåge mot skrivbordet och har lagt hakan 
i handflatan#
F5: ¤fniss¤ du ser så sur ut! #Tittar glatt och uppskattat på P7#
P7: Nej det är (jag inte) #Gör grimaser#
F5: #Faller in i grimaserandet, drar sig i kinden# 
#Båda får ett skrattanfall#
F5: (Mu hu) ¤fniss¤ >min moster kom< ¤fniss¤

Det tar en paus i skrivandet och hamnar i en grimaslek utifrån en del av texten ” >min moster kom< 
” de har roligt och uppskattar varandras humor.  

En annan grupp bestående av två flickor har också roligt när de arbetar vis datorn.
(2A)
F2 Skriver
F2: Jag 
F3: Du får trycka mellanrum
F2: Jag (.) @nej@ ¤FNISS¤ #står tätt tillsammans, ser glada ut, ler och skrattar mycket# 
F2: är 
F3: i

Eleverna är fokuserade på sin uppgift till att börja med men efterhand övergår skrivandet till en 
fnisslek. De tycker det är roligt att vara tillsammans när de skriver. På grund av den nära 
kroppskontakten när de står tätt tillsammans, när de skrattar och det tillåtande klimatet när F3 säger  
Du får trycka mellanrum visar på den positiva kamratrelationen som finns emellan eleverna.  

De inspirerar och bekräftar varandra dels genom verbal kommunikation men även genom sitt nära 
och öppna kroppsspråk. Minspelet består av glada leenden och relationen präglas av glada tillrop och 
skratt. Blickar och nickar som talar om samförstånd, eleverna är även ivriga och entusiastiska i sitt 
sätt att vara. Inom grupperna 2B och 6 är kommunikationen fylld av uppskattande blickar för att 
fånga den andras intresse. Något som skiljer grupp 2B och 6 åt är inom kroppsspråket, det 
förekommer en nära kontakt mellan flickorna F2 och F3, antingen står de väldigt tätt eller så tar de i 
varandra. I den andra gruppen med F5 och P7 förekommer det mera skratt och skämt.

Barn dras till varandra, de söker varandras sällskap och utan hjälp eller anmodan lär de av varandra 
impulsivt enligt Pramling Samuelsson m.fl. (2000). Detta inkluderar även när det är roligt.
Människan är en social varelse och ingår i en gemenskap, inom denna gemenskap skapas sociala 
mönster där kommunikationen mellan eleverna utvecklas. Det är både kamratsamverkan mellan 
jämlika parter och att uppgiften känns viktig för eleven som möjliggör att ett lärande kommer 
tillstånd (a.a.). 

Enligt Baktins teori som Dysthe (1996) redogör för, använder sig människan av språket när de 
samspelar för att det är unisont med att dess existens. Eleverna existerar i ett samspel med varandra 
där de finner glädje i att samarbeta. Enligt Pramling Samuelsson m.fl. (2000) benämning visar 
eleverna på ett samlärande, att ett lärande växer och utvecklas genom kamratsamverkan. Genom 
t.ex. Det blev små bokstäver visar eleverna på ett gemensamt lärande i en kommunikation. Vidare 
anser Dysthe (1996) att förståelsen och responsen hänger starkt samman vid varandra i ett beroende.
Det som skapar grunden för förståelse är i botten ”vi” inte de enskilda eleverna, vilket menas att en 
passiv förståelse är i realiteten ingen förståelse alls. Här finns det engagemang, mycket ögonkontakt, 
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närhet, bejakande och inspiration. Enligt Forslund Frykedal (2008) som tar upp tillitsskapandet 
vilket innebär att tillitsfulla kontakter skapas genom ömsesidiga relationer i gruppen som vidare 
leder till samhälliga och ämneskunskapsmässiga interaktionen med andra. Detta ser vi tydlig, att 
samarbetet fungerar. Det är då viktigt att eleverna känner tillit till varandra i gruppen så att de får 
möjlighet att utvecklas så att jagkänslan stärks. 
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6. Diskussion

I diskussionen förenar jag mina teoretiska utgångspunkter med de mest framträdande i min 
undersökning, och tar även upp sådant jag funnit intressant och reagerat på i undersökningen. 

6.1.Vad diskuterar eleverna i sina samtal vid datorerna?
En pojke (4B s 22) konstaterar att genom att byta en bokstav mot en annan blir det ett nytt ord. Här 
uppstår en kognitiv konflikt hos eleven när det nya begreppet möter det tidigare kända i enlighet med 
Pramling Samuelsson m.fl. (2000). I kommunikationen mellan eleverna tvingas eleven att byta 
perspektiv och får därigenom syn på ordet ur en annan synvinkel. Detta leder till kognitiva vinster så 
att eleven kan fördjupa sig i sin egen tolkning och pröva sina egna teorier vilket i det här fallet är vad 
som händer när eleven byter en bokstav mot en annan. Ett annat exempel är när en flicka (1A s 20) 
funderar på hur bokstaven k ser ut. Hon härleder tidigare kunskap till andra sammanhang där hon 
använt och sett bokstaven k tidigare. Entusiasmen är hög när hon själv kommer på lösningen på sitt 
problem. Vi får följa hennes logiska resonemang när hon först inte kommer på hur k ser ut och hur 
hon löser det. Det som händer, händer inom barnet även om hon talar högt, det skapas ny kunskap 
genom handling och/eller i tanken.

Det uppstår mycket skratt (6, 2A s 23) och eleverna faller in i varandras tal, det finns rikligt med 
förslag på vad som kan skrivas. De inspirerar och bekräftar varandra dels genom verbal 
kommunikation men även genom sitt nära och öppna kroppsspråk. Minspelet består av glada leenden 
och relationen präglas av glada tillrop och skratt. Inom detta tema är kommunikationen fylld av 
uppskattande blickar för att fånga den andras intresse. Eleverna är fokuserade på sin uppgift till att 
börja med men efterhand övergår skrivandet till en fnisslek (2A s 23). En flicka säger Du får trycka 
mellanrum visar på det positiva samspelet som finns emellan eleverna. Genom att visa på vilka 
tangenter som behöver tryckas ner (3 s 21), hur bokstaven ser ut och hur det stavas genom att ljuda 
visar en pojke på olika möjligheter och strategier genom stort tålamod. Vidare visar samma elev hur
g ser ut genom att visa i luften med fingret. 

Eleverna byter perspektiv i sina samtal vid datorn t.ex. när de förklarar med hela kommunikationens 
koncept,  (3 s 21) Ett c och en son #rita med fingret i luften och visar hur ett g ser ut # och Ja men så 
här #Ler och kastar med huvudet, pekar därefter på skärmen samtidigt som hon läser på skärmen# 
Man måste skriva sitt namn först så man vet vem det är #pekar på skärmen samtidigt som hon 
förklarar varför#.  Genom samspelet förändras elevernas agerande, och de hjälper varandra genom 
att resonera kring problem som uppstår. De är inne i en diskussion om hur ordet stallet skall skrivas. 
Flickan (5 s 22) tror att hon skrivit stallet men pojken rättar henne med kommentaren Nej stallet står 
det inte, vänta jag kan skriva stall säger han och skriver stallex. Flickan kontrar med kommentaren 
inte x när hon ser att det är fel. Pojken kontrar med Ja just det de de va fel när han inser att han 
skrivit fel korrigerar han sitt fel genom att byta ut x:et mot ett t. 

Genom att eleven (6 s 20) upprepar vad den skrivande kamraten sagt ger hon/han respons på det 
aktuella ordet eller meningen genom att samtycka till att det skrivs. När responsen läggs fram 
förekommer den i flertalet omgångar. De återger vad som kan skrivas genom att bekräfta sin kamrat.
Enligt Pramling Samuelsson m.fl. (2000) inehåller dialogen olika strategier så som logiskt tänkande, 
kontroll av idéers sanningshalt, planering av olika strategier och symboliska uttryckssätt. Vilket 
tydligt framträder i min undersökning. När eleverna får lära tillsammans med andra i en social 
gemenskap tränas de i att imitera för att kunna generalisera, det är vägen till socialt lärande mellan 
jämlika parter och det möjliggör även den kognitiva utvecklingen till ett samlärande. Eleverna 
imiterar och ger varandra respons för att bekräfta och synliggöra sina synpunkter att de är överens.
Jag anser att det är ett framträdande drag i min undersökning.  
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En pojke hjälper en flicka med att skriva (1A s 18) när hon uppmanar och frågar efter hjälp t.ex. i 
fråga om bokstaven l. I en annan diskussion (3 s 21) visar en elev sitt engagemang genom att fråga 
vad som skall göras, vilken bokstav som skall användas och därmed hjälper kamraten genom att 
trycka på de tangenter som behövs. 

6.2.Hur påverkas lärandet av elevernas kommunikation?
En kognitiv konflikt uppstår hos eleven där nya begrepp möter tidigare kända. Detta leder till 
kognitiva vinster så att eleven kan fördjupa sig i sin egen tolkning och pröva sina egna teorier, vilket 
i det här fallet är vad som händer när en pojke (4B s 22) byter en bokstav mot en annan. Även en 
flicka (1A s 20) har funderingar kring hur en bokstav ser ut. Hon härleder tidigare kunskap till andra 
sammanhang där hon använt och sett bokstaven k tidigare. Den tidigare erfarenheten kopplas till ny.
Utan någon synbar respons från den andra eleven konstaterar eleverna olika antagande i enlighet 
med Piagets teori (Pramling Samuelsson m.fl. 2000). Eleverna diskuterar högt när de vill synliggöra 
olika antaganden som de funnit intressanta. Det nya kopplas till det de redan kan genom en för mig 
intressant tankegång, eleverna lär när de tänker högt. Något som behöver beaktas i lärande 
situationen är att det finns utrymme för ett reflekterat lärande anser jag. 

Inom den proximala utvecklingszonen finns det andra stöttande personer vilket Evenshaug & Hallen 
(2005) belyser. Det kan innebära att när eleverna stöttar varandra sker det på olika sätt beroende på 
hur grupperna är sammansatta och på vem de är. Något som är viktigt att fokusera på är den 
kognitiva processen som inte är färdig utvecklad och inte bara se till de individuella prestationerna. I 
en grupp fungera stöttningen på ett jämspelt plan då de ger varandra bekräftelse genom att härma 
och kopplar på varandras uttalanden och även genom att ge varandra bekräftelse i den nära 
kroppskontakten. Barn dras till varandra, de söker varandras sällskap och utan hjälp eller anmodan 
lär de av varandra impulsivt. Detta inkluderar även när det är roligt. De som kan mer än de själva 
kan då kommunicerar utifrån samma begreppsvärld.  I den stöttande kulturen är tålamod en stor 
bidragande faktor till att stöttningen kan upprätthållas. De inspirerar och bekräftar varandra dels 
genom verbal kommunikation men även genom sitt nära och öppna kroppsspråk. Minspelet består av 
glada leenden och relationen präglas av glada tillrop och skratt. Blickar och nickar som talar om 
samförstånd, eleverna är även ivriga och entusiastiska i sitt sätt att vara.

Samlärandet fortgår genom att eleverna byter perspektiv i sina samtal vid datorn. Genom 
samlärandet förändras elevernas agerande och de hjälper varandra genom att resonera kring problem 
som uppstår. När eleverna samarbetar utvecklar de sin samarbetsförmåga. Det använder sig av 
tillrättavisning utan att känna något nervärderande i sammanhanget. De lär sig att ta kritik och hur de 
ska bemöta den. Interaktionsstilen förändras och de hjälper varandra genom att diskutera sig fram till 
en godtagbar lösning. När eleverna diskuterar är ljudnivån hög och livlig och de byter även 
perspektiv under kommunikationens fortskridande. Eleverna existerar i ett samspel med varandra där 
de finner glädje i att samarbeta. Ett lärande växer och utvecklas genom kamratsamverkan. Det som 
skapar grunden för förståelse är i botten ”vi” (Dysthe 1996) inte de enskilda eleverna. Här finns det 
engagemang, mycket ögonkontakt, närhet, bejakande och inspiration. Det är också viktigt att 
eleverna känner tillit till varandra i gruppen så att de får möjlighet att utvecklas så att jagkänslan 
stärks. Genom att använda Tragetons tema blir lärandet roligare i skrivprocessen anser jag.

Det uppstod även mycket skratt (6, 2A s 23) där eleverna föll in i varandras tal. Eleverna i dessa 
grupper har roligt när de skriver tillsammans i enlighet med Tragetons tema (Alexandersson m.fl. 
2001). Det skall vara roligt att lära tillsammans så att ”vi” känslan kan få möjlighet att komma till 
uttryck. Varför såg det inte ut så här inom alla grupper är en fråga som jag ställde mig ett flertal 
gånger under undersökningens gång. Beror det på eleverna själva, på gruppsammansättningen, 
pedagogerna eller på den faktiska miljön. Det skulle ha varit intressant att studera dessa elever i 
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andra gruppkonstellationer för att se om vissa elever har förmågan att få med sina kamrater i en 
positiv atmosfär och då kanske få reda på vad som utgör skillnaden. 

Eleverna existerar i ett samspel med varandra där de finner glädje i att samarbeta. Enligt Pramling 
Samuelssons m.fl. (2000) benämning visar eleverna på ett samlärande. Genom samarbetet förändras 
elevernas agerande, och de hjälper varandra genom att resonera kring problem som uppstår 
(Trageton 2005). Detta synliggjordes vid ett antal olika tillfällen t.ex. när eleverna tillrättavisade, 
visade tålamod och gav varandra respons. När eleverna samarbetar har jag sett, eleverna står närmare 
varandra, de skrattar och är ivrigare i sitt att vara. Detta kan bero på anser jag att eleverna är säkrare i 
sin roll. Stärkt i sin roll mot den andra eleven, starka kamratband till den andra eleven eller att 
hon/han är stark i sin person. Vet vad hon/han kan och är bra på. Hur jag än ser på detta så har 
eleverna roligt när de lär sig i denna form av aktivitet som utvecklats av Trageton.

Enligt Pramling Samuelsson m.fl. (2000) bör samarbetet synliggöras så ofta det ges tillfälle och på 
ett varierande sätt. Med detta synsätt kan pedagogen motverka segregationer av elever i för starkt 
individualiserad undervisning vilket i sin tur kan leda till att eleverna lär sig att byta perspektiv och 
det lär de sig genom ett samlärande. En pojke (1A s 18) tycks vara omedveten om att han kan enligt 
min tolkning. Eleverna får välja fritt vem de vill skriva med eller blir de indelade i grupper av 
informatorn efter hur mycket hjälp de behöver. Detta är något att ta fasta på i undervisningen hur 
pedagogen delar in grupperna för att t.ex. stärka de som inte alltid är så starka. Att de får känna jag 
kan. Hur eleven identifierar sig är beroende på vem hon/han jämför sig med vilket oftast är en som 
kan mer än eleven kan själv. Genom att ge eleverna erfarenhet av att vara bra i de situationer där de 
upplever att de inte räcker till kan vi stärka deras jag bild. Detta kan avhjälpas anser jag genom att 
dela in grupperna i andra konstellationer än de vanliga. Det är viktigt att alla får känna att de är bra 
även inom sina svaga områden. I kroppsspråket framträder tydligt konflikter (1A s 18) så som 
knuffar och tangentnertryckning som kan vara tecken på frustration över en ovan situation. Det 
eleverna använder sig av i sin kommunikation i den icke verbala delen är, ska vi samarbeta eller inte 
genom hur de agerar tillsammans i sin kommunikation. Gruppsammansättning tillsammans med 
pedagoger som stöttar är viktig perspektiv att beakta i alla situationer av samlärande. 

Det är viktigt att framhålla samlärandets positiva aspekter anser Pramling Samuelsson m.fl. (2000) 
att det har demokratiska vinster. Genom samlärandet lär sig eleverna att samarbeta, kompromissa 
lyssna prova olika antagande och så vidare inom de demokratiska formerna för ett samhälligt 
agerande. Eleverna behöver t.ex. Trageons tematiska form för att lära sig samarbeta på ett konkret 
sätt. Genom att arbeta med Tragetons metod anser jag, får eleverna många viktiga delar med sig, 
samlärandet med de demokratiska delarna, informationsteknikens fördelar, skriv- och läs inlärningen 
och det inspirerande tematiska arbetssättet. Detta förutsätter att det finns inspirerande och 
reflekterande pedagoger.

Dialogen innehåller olika strategier så som logiskt tänkande, kontroll av idéers sanningshalt, 
planering av olika strategier och symboliska uttryckssätt. När eleverna får lära tillsammans med 
andra i en social gemenskap tränas de i att imitera för att kunna generalisera, det är vägen till socialt 
lärande mellan jämlika parter och det möjliggör den kognitiva utvecklingen. Eleverna imiterar och 
ger varandra respons för att bekräfta och synliggöra sina synpunkter att de är överens detta framkom 
i min undersökning. Det ska kännas meningsfullt för eleven att delta i en aktivitet och att den 
organiseras efter elevens intresse. Då eleverna som deltog i undersökningen samarbetar vid datorn 
varierar intresset utifrån hur gruppen är sammansatt men också efter om det är en van situation de 
ingår i. Eleverna visar olika motivation på grund av vem som skriver och vem de skriver med. Det 
bör läggas stor vikt vid att klassrumsklimatet är tillåtande för att en stödkultur ska utvecklas och 
även att det känns vant och naturligt att hjälpa varandra enligt min åsikt.
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Övergripande förekom det inte så mycket prat utöver det som arbetet handlade om utan eleverna var 
fokuserade på sitt skrivande. De var nöjda med sin insats och visade glatt upp sin text och teckning 
för alla i klassen. 

6.3.Framtida forskning
Då det i dag används datorer i större utsträckning och i allt lägre åldrar än tidigare är det viktigt att ta 
reda på hur datorer kan användas och att den behöver användas i större utsträckning än den faktiskt 
görs anser jag. Eleverna i dag skall i enlighet med Lpo94, kunna använda och behärska 
informationsteknik för kunskapssökande. En tolkning av detta kan t.ex. vara att använda datorn i ett 
temaarbete, där eleverna använder sin drivkraft i lärande situationer och samtidigt knyter sina 
tidigare erfarenheter till arbetet i skolan. Inom skriv och läs inlärningen borde Tragetons tema ingå 
som ytterligare en inlärnings metod, ett komplement till de redan etablerade. Varför ingår den inte, 
var i ligger motståndet om det finns något? Det är ett intressant område att få veta mer om anser jag.

Något som bör undersökas mer är hur gruppens samansättning påverkar lärandet, och i sådana fall 
vilka effekter det kan få för inlärningen. Det uppstod mycket skratt och eleverna föll in i varandras 
tal i en del grupper. Varför såg det inte ut så här inom alla grupper? Beror det på eleverna själva, på 
gruppsammansättningen, pedagogerna eller på den faktiska miljön. Det skulle ha varit intressant att 
studera dessa elever i andra gruppkonstellationer för att se om vissa elever har förmågan att få med 
sina kamrater i en positiv atmosfär och då kanske få reda på vad som utgör skillnaden.

Dysthe (1996) anser att ett flerstämmigt och ett dialogiskt klassrum är en nödvändighet ”inte bara för 
att man skall lära sig ämnen och lära sig tänka självständigt, utan också för att det är en modell för 
hur människor fungerar i ett demokratiskt samhälle” (1996 s 249). Det är viktigt för att eleverna 
skall kunna lära sig hur samhället fungerar, och för att de ska kunna socialiseras. Utifrån denna 
synvinkel kan det vara av intresse att undersöka hur detta fungerar praktiskt i kommunikationen vid 
datorn.
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Bilaga 1

Hej!
Jag heter Inga Eriksson och läser min näst sista termin på lärarprogrammet vid Växjö universitet. 
Mellan veckorna 7-12 gör jag min verksamhetsförlagda utbildning (praktik) i ditt barns klass. 
Kommer även att komma tillbaka under våren föra att fortsätta undersökningarna. Jag skriver i mitt 
examensarbete inom metoden ”att skriva sig till läsning”. Under perioden planerar jag att observera 
elevernas arbete vid datorerna och dokumentera arbetet i ditt barns klass med hjälp av bandspelare 
och eventuellt filma. Filmerna och ljudupptagningarna är endast ämnat som arbetsmaterial och 
kommer inte att visas upp för någon. Observationerna och eventuellt filmningen sker på skolan och 
givetvis kommer inte namnet på ditt barn att nämnas i min uppsats eller i något annat sammanhang. 
Redovisningen kommer äga rum på Växjö universitet under en opponering inför andra studenter, 
handledare och examinatorer på lärarutbildningen. Oavsett om ditt barn får vara med eller inte i mina 
observationer, eller på bild vill jag ha tillbaka den här lappen senast fredag den 7 mars. På så vis vet 
jag att ni har tagit del av detta brev. Om ni har några frågor får ni gärna kontakta mig via telefon.

Vänliga hälsningar

Inga Eriksson

xxxx-xxxxxx

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

Mitt barn heter______________________________________

Mitt barn FÅR bli observerad och vara med på bild. 

Jag vill INTE att han/hon blir intervjuad eller är med på bild.

Mitt barn FÅR intervjuas MEN INTE vara med på bild.

Målsmans underskrift___________________________________


