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Abstract 
	  
The aim with this study is to explore if and how linguistic learning takes places when four pairs of 
students in grade one writes on the computer. Observations of eight students took place during 
twelve lessons to investigate what happened during their writing processes. This study is 
important because students’ computer writing is a relatively new phenomenon in the Swedish 
primary school.   
 
It is clear that the peer collaboration creates a complex interaction that becomes the platform, and 
also the prerequisite, for successful language training. The method can clearly give students profits 
in their linguistic development. When working in pairs, children support each other in writing and 
reading. They also get to train letter knowledge, phonemic awareness and the correspondence 
between phonemes and graphemes. Although the method creates good possibilities for reading 
and writing development, it cannot be the only way to learn reading. There are also risks that 
students get stuck in different positions that can affect their progresses, which is important that 
the teachers consider while creating writing pairs. Teachers need to identify student’s reading and 
writing development processes and also be able to create reading and writing instruction that 
provides different learning strategies.   
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Förord 
	  
Ett stort tack till er som funnits vid min sida i skapandet av detta examensarbete. Framförallt vill 
jag tacka min handledare Tarja Alatalo som är universitetslektor på Högskolan Dalarna. Utan dina 
ständiga utmaningar och din expertis hade jag haft svårt att utföra en studie i denna omfattning. 
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Introduktion 
 
Stimulering och uppföljning av elevers språkutveckling är, enligt Skolverket, en av skolans mest 
prioriterade uppgifter. Språkutveckling definieras som en successiv process där förmågan att tala, 
lyssna, skriva och läsa utvecklas och där förmågan i olika avseenden blir mer kvalificerad 
(Skolverket, 2011, s. 9). Den initiala läs- och skrivinlärningen är grundläggande för elevers 
framtida läsförmåga. Skolverket framhåller att den huvudsakliga undervisningen efter årskurs tre 
till stor del bygger på att eleven kan ta till sig innehållet i olika texter både genom talspråket och 
genom skriftspråket. Språkliga förmågor som god läsförmåga, och att kunna använda olika slags 
lässtrategier, är avgörande för att eleven ska nå målen i de olika ämnena i grundskolan. Skolverket 
betonar att elevers läsförmåga ska vara prioriterad bland andra språkliga förmågor inom den 
svenska skolan (Skolverket, 2011, s. 9). Vidare utgör läsförmågan en grund för lärandet, eftersom 
skriftspråkets relevans för kunskapsinhämtning får en alltmer betydande roll i samhället 
(Lundberg, 2006; Lundberg & Herrlin 2005, s. 4). Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 
och fritidsklassen, Lgr11, betonar att språkutveckling ska ske i samtliga ämnen då språket är 
människans viktigaste redskap för att hon ska kunna kommunicera, tänka och lära 
(Utbildningsdepartementet, 2011, s. 222).  
 
Datorer är ett nytt verktyg i läs- och skrivundervisningen, och det förs en allmän debatt om dess 
positiva verkan på barns lärande. Man ställer sig frågan om datorn kan slå ut pennan som 
skrivverktyg. Myrberg (Dagens Nyheter 2012-02-01) hävdar att det saknas vetenskapliga grunder 
för att utforma undervisning där penna som skrivverktyg väljs bort. Man vet helt enkelt för lite 
om vad som sker i skriftspråksutvecklingen när elever arbetar med datorn. Särskilt lyfter Myrberg 
fram en oro för de elever som ligger i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Även 
Lundberg (2008, s. 96-97) varnar för en övertro på en metodik där handskriften selekteras bort 
vid den initiala läs- och skrivinlärningen. Lundberg framhåller att datorskrivande och handskrift 
inte ska ses som dikotomier som utesluter varandra. Datorn som verktyg i läs- och 
skrivundervisning sprids runt om i landet, och behovet av kunskap om vad-, hur- och 
varförfrågor är stort. Lärare på fältet behöver få ökad kunskap om vad som faktiskt sker i läs-och 
skrivundervisningen för att minimera risken att elevernas språkutveckling blir svår att överblicka. 
Datorns inträde i klassrummet kan i sig vara nog så omvälvande och tidskrävande för lärarna i en 
annars redan belastad arbetsmiljö.  
 
I denna studie fokuseras elevers läs- och skrivinlärning i samband med att fyra elevpar producerar 
texter tillsammans på datorer. Intentionen är att bidra med kunskap om vilka möjligheter elever 
ges att utveckla sitt skriftspråk i den läs- och skrivinlärning med dator som skrivverktyg, som just 
nu projekteras i en kommun i östra Sverige. Den aktuella undervisningen sker i ASL1-anda, där 
datorn ersätter den traditionella pennan vid samtliga läs- och skrivinlärningstillfällen under årskurs 
ett. Projektet inleddes hösten 2012 i årskurs 1 och ska följa eleverna upp till årskurs 3. Det 
utbildningsvetenskapliga forskningsområdets utveckling är beroende av att forskningsfrågorna 
ställs utifrån verksamheten (Askling, 2006). Forskningen är av betydelse för att öka lärares 
möjligheter att organisera god läs- och skrivundervisning. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 ASL: Att Skriva sig till Läsning, en läsinlärningsmetod som utgår från skrivande på dator redan i förskoleklass. 
Metoden utvecklades av den norske pedagogen Arne Tragteon och beskrivs i Att skriva sig till läsning (Trageton, 2012). 
Metoden har modifierats och används i läs- och skrivundervisning både med och utan penna runtom i Sverige. 
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Den empiriska undersökningen görs genom observation av elevers samarbete framför datorn. 
Avsikten är att belysa vad som sker i interaktionen och på det viset öka kunskapen om elevernas 
skriftspråksutveckling i arbetet med datorskrivandet. Vad samtalar eleverna om gällande språket 
och hur tar det sig uttryck i skrivandet? Det handlar om vad och hur eleverna diskuterar för att 
komma fram till hur meningar skrivs eller hur ord stavas. Det handlar vidare om att analysera 
språkljud i ord och att koppla dessa till alfabetets bokstäver. Stavning och ordförståelse är också 
områden som berörs. För att öka tillförlitligheten i observationerna kompletteras fältanteckningar 
med ljudinspelningar av elevparens dialoger.  
 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna undersökning är att undersöka om och hur det skrivarbete i årskurs ett som 
elever gör två och två framför datorn möjliggör läs- och skrivutveckling.  
 
 Följande frågeställningar har definierats för att uppnå syftet med studien:  
 

• Hur tar sig elevers parskrivande vid datorn uttryck? 
• Vilka möjligheter ger parskrivande vid datorn i årskurs ett för elevers läs- och 

skrivutveckling?  
 

Centrala begrepp och avgränsning av arbetet 
Läs- och skrivinlärning är ett centralt begrepp i detta examensarbete. Att lära sig läsa handlar om 
att erövra skriftspråket. Läsning kan studeras från olika perspektiv. Läs- och skrivinlärning avser 
den första fasen i en individs skriftspråkserövrande. Myrberg formulerar följande: 
 

Läs- och skrivinlärning betecknar den fas i individens utveckling av läs- och skrivförmågan där 
förmågan att tillämpa skriftspråkets grundläggande konventioner etableras och automatiseras (d v s 
individen blir ”läs- och skrivkunnig”) (Myrberg, 2002, s. 6). 
 

Myrberg skriver att läsning och skrivning inte kan skiljas åt utan går hand i hand. I denna studie 
används därför begreppen läs- och skrivinlärning och läs- och skrivundervisning synonymt om det 
lärande och den undervisning som handlar om läsinlärning. Även begreppet skriftspråksinlärning 
och –undervisning används synonymt med dessa begrepp. 
 
På samma sätt avgränsas arbetet i denna undersökning till att behandla läs- och skrivinlärning som 
erövrandet av skriftspråket.  
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Tidigare forskning 
 
I detta kapitel redogörs inledningsvis kort för det sociokulturella perspektivet på lärande. Därefter 
ges en sammanfattning av en historisk och aktuell diskussion om datorn som verktyg i 
undervisningen. Dessutom ges exempel på studier som gjorts om arbete med datorn i läs- och 
skrivundervisningen. Sedan går texten över till att redogöra för kunskapsläget vad gäller 
skriftspråklig utveckling hos barn. 

Sociokulturellt perspektiv på lärande 
Roger Säljö, professor vid Göteborgs universitet, hävdar att det är först i samspelet mellan 
människor som kunskap uppstår (Säljö, 2005). Kunskapen blir därefter en del av individen och 
finns därmed i den enskilda individens tänkande och handlande. ”Mänskligt lärande bör förstås i 
ett kommunikativt och sociohistoriskt perspektiv”( Säljö, 2005, s. 9). Säljö menar att 
kommunikation och språkanvändningen är centralt i ett sociokulturellt perspektiv, eftersom det 
utgör länken mellan omgivningen och barnet. Vidare hävdar Säljö att kunskapen finns i våra 
analyser och beskrivningar, det vill säga i våra tankar och funderingar om objekten och inte i 
objekten i sig. Kunskapen kommer fram i mänskliga samspel om objektet. 
 
Ett centralt begrepp i det sociokulturella perspektivet är Vygotskijs syn på lärande: den närmaste, 
eller den proximala, utvecklingszonen. Det innebär att pedagogiskt arrangera en miljö där eleven 
kan nå högre och mer abstrakta nivåer, där hon kan reflektera och vara mer medvetande. Läraren 
eller en annan elev som hjälper till fungerar som ett ställföreträdande medvetande, tills dess att 
eleven själv kan behärska sina handlingar genom sitt eget medvetande. Denna stöttning har getts 
begreppet scaffolding2 (Lökensgard Hoel 2001, s. 86 ff; Säljö, 2005; Bruner 1983).  
 
Säljö lyfter fram att förutsättningarna för lärande förändras i och med den nya informations- och 
kommunikationstekniken som både löser och skapar problem (Säljö, 2005, s. 248). Han 
poängterar att människans historia är fylld av att utveckla nya verktyg och att det just är i 
interaktionen som kunskaper och färdigheter levandegörs oavsett vilka redskap människan 
utvecklar. Informationstekniken ställer samtidigt ökade krav på avancerad läs- och skrivkunnighet 
där kraven historiskt sett ökat dramatiskt på att individen ska producera text i olika former och i 
olika kontexter (Säljö, 2005, s.240 f). Om individen ska utveckla en sociokulturell kompetens, där 
hon eller han behärskar dagens intellektuella och fysiska redskap är kommunikativa och fysiska 
erfarenheter en nödvändighet (Säljö, 2005, s. 235).  

Historisk sammanfattning om datorn som verktyg 
Professor Ulla Riis (1999, s. 10 f) framhåller datorn som ett nytt verktyg i människans historia. 
Datorn som artefakt föder många nya komplexa frågeställningar som skolan behöver förhålla sig 
till. Riis hävdar att inlärningens och kunskapens villkor hamnar i fokus när datorns möjligheter 
kan innebära att dagens unga kan lära andra saker än deras föräldrar gjort och framförallt på ett 
annat sätt. Vidare poängterar Riis att det också betyder att frågeställningen väcks huruvida datorn 
som verktyg kan innebära att fler människor lär sig på kortare tid.  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Scaffolding som begrepp har myntats av Jerome Bruner (se Bruner 1983) 
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Riis lyfter fram de dikotomier som finns inom den nya informations- och 
kommunikationstekniken (IKT). Entusiasterna hävdar att tekniken ska göra att gamla pedagogiska 
problem ska elimineras av sig självt. Samtidigt hävdar de mindre entusiastiska att datorn är ett 
användbart verktyg, bland andra, som följs av skolans tradition. Riis beskriver dessa två 
föreställningar som kan ses stå emot varandra på följande sätt: ”IKT som revolution av skolan 
och IKT som en revolutionär faktor i skolan” (1999, s.10). Riis skriver att de pedagogiska 
tankarna bakom datoranvändningen i den svenska skolan har förändrats från att på 80-talet 
handla om programmering till att på 90-talet fokusera på information och kommunikation.  
 

Detta kan också ses i teoretiska motiveringar som görs: 1980-talets programmering som 
kunde motiveras till Piagets teorier om kognitiv utveckling; det tidiga 90-talet med ”situerat 
lärande” som en viktig markör. Det är självfallet så att forskningen om informationsteknikens 
betydelse och konsekvenser släpar efter i förhållande till den snabba utvecklingen (Riis, 1999, 
s. 15).  

 
Hon framhåller vidare att i forskningen år 1996 var det otydligt om datorn som artefakt gav 
positiva resultat på lärandet i sig då fler variabler, som exempelvis undervisningsmetod, oftast 
förändrades samtidigt (Riis, 1999, s. 15). 

Vad vet man idag om datorn som verktyg för läs- och skrivutveckling? 
Datorn är på ingång i snabb takt i den svenska skolan. Enligt en internationell undersökning 
strävar de mest utvecklade länderna efter att varje elev ska få tillgång till teknisk utrustning 
(Owston & Wideman, 2001, s. 433-444) vilket också innefattar Sverige. Den svenska regeringen 
har verkat för en implementering av IKT3 i utbildningssystemet för att motverka de skiljelinjer 
som kan skapas mellan de individer som har kunskap om datorteknik och de som inte har (Ljung-
Djärf, 2004a, s. 16). IKT som pedagogiskt verktyg hade initialt, och har fortfarande, 
förhoppningar om sig att på ett revolutionerande sätt lösa lärandets problem där elever lär 
snabbare, bättre och mer. Forskningen som finns är motsägelsefull vad gäller IKT: s förmodade 
positiva effekter på elevernas lärande och forskningsbehovet är idag stort (Ljung-Djärf, 2004a, s. 
17).  
 
Forskningen visar, att den historiskt sett initiala positivismen ersatts av en mer realistisk syn där 
tekniken kommit att integreras i skolans undervisning och blivit ett av många hjälpmedel (Ljung-
Djärf, 2004a, s. 18-19). Lärarna har, både idag och historiskt sett, beskyllts för att vara 
gammalmodiga, ovilliga och tröga. Man kan också välja att se problematiken ur lärarnas 
perspektiv. Många lärare känner inte att tekniken kan lösa de problem och utvecklingsbehov som 
de möter och upplever i sitt vardagliga arbete. Ljung-Djärf (2004a, s. 19) påpekar att betydande 
summor både har och satsas fortfarande inom en skola där omfattande besparingskrav och 
effektiviseringar drivits igenom, och att detta påverkar både lärares och elevers dagliga arbetsmiljö 
och möjligheter till lärande. 
 
Som ovan beskrivits, hävdar Myrberg (Dagens Nyheter 2012-02-01), att det saknas vetenskaplig 
grund för att hävda att det är legitimt att ersätta pennan med dator som verktyg vid läs- och 
skrivinlärning. Myrberg menar att språkutvecklingen gynnas av olika kontexter, och ser en tydlig 
risk med att datorn hamnar i centrum och att andra uttrycksformer minimeras. Han hävdar 
bestämt att inga elever får lämna årskurs ett utan att ha avkodningsförmåga, eftersom 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 IKT är en förkortning av informations och kommunikationsteknik 
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forskningsresultat visar att de elever som ändå gör det, tenderar att permanentera sina problem 
(Myrberg, 2001, s. 60). Myrberg framhåller därför risken med att använda metoder som inte 
beforskats.  
 
Myrberg (2001, s. 20) konstaterar att om datorn används i den tidiga läsinlärningen, eller för elever 
med läs- och skrivsvårigheter, behövs ett aktivt lärarstöd. Resultatet kan annars bli sämre än med 
konventionell pedagogik, menar han. Gemensamt för effektiva program är att de kombinerar 
fonologisk träning med direkt lästräning, framhåller Myrberg. Det innebär att eleverna tränar på 
sina svårigheter, att deras lexikon (ord som de kan läsa direkt utan att ljuda) vidgas, att de ökar sin 
medvetenhet om språkets ljudsegmentering och ljud-bokstavskombinationer. Detta kräver en 
bred pedagogisk grund av läraren, och att denna kan anpassa undervisningen till det eleven 
behöver (Myrberg, 2001, s. 65). Även i Skolverkets rapport Läs och skrivsvårigheter/dyslexi i 
grundskolan (2011, s. 11) poängteras att det saknas forskning som visar att metoden är att 
rekommendera för elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter. Skolverket framhäver 
istället en rik pedagogisk miljö som betydelsefull för dessa elever, där undervisningen utformas 
från elevernas behov med olika pedagogiska metoder och tillhörande alternativa verktyg. 

Att skriva sig till läsning 
Arne Trageton är en norsk pedagog som utvecklat Att skriva sig till läsning som metod för att lära 
elever konsten att tillägna sig skriftspråket (Trageton, 2012, s. 16). Trageton menar att skolan 
traditionellt fokuserat på elevers läsning i flera sekel och vill nu med sin metod att elevernas 
skrivande istället ska hamna i fokus. Han anser att datorn ska ersätta pennan som skrivverktyg, 
och argumenterar för att det helt enkelt är enklare för eleverna att skriva på datorn. Metoden 
fokuserar både barns skriv- och läslärande fastän den utgår från skrivandet. Eleverna i Tragetons 
metod producerar texter tillsammans i par där diskussionerna om vad och hur de ska skriva är 
primära faktorer och utvecklar elevernas läsglädje och skrivlust. Han hävdar att bokstavsinlärning 
och de traditionella ABC-böckerna blir överflödiga med arbetssättet. EU har 2006 format 
nyckelkompetenser där första platsen innefattar kommunikation och där den digitala 
kompetensen kommer som fjärde nyckelkompetens, varför ASL-metoden är i tiden, menar 
Trageton (2012, s. 16).  

Datorns betydelse för läs-och skrivinlärningen 
I detta avsitt belyses först två studier som visar datorns positiva inverkan på elevers 
språkutveckling. Därefter beskrivs hur samspelet vid datorn visats ha stor betydelse för elevers 
möjligheter till aktivt deltagande, och därmed viktigt för språkutvecklingen. 

Positiva effekter  
Forskningen på internationell nivå har erkänt att brister i den fonologiska medvetenheten, det vill 
säga medvetenheten om språkets form skilt från innehållet, är avgörande hinder för att utveckla 
läsflyt (Adams, 1990; Lundberg, 2006). En longitudinell studie i Finland (Laine, Lerkkanen, 
Ahonen, Tolvanen & Lyytinen, 2011, s. 1013) kom fram till resultat som visade att datorn som 
hjälpmedel ökar svaga läsares fonologiska medvetenhet på ett mycket fördelaktigt sätt. Resultaten 
i undersökningen visar att elever som befinner sig i riskzonen för att utveckla läs- och 
skrivsvårigheter gagnas av datorbaserad träning av bokstavsljud och bokstavsnamn för att 
utveckla avkodnings- och stavningsfärdigheter och därmed stärka sina förutsättningar att utveckla 
god läsförmåga.  
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Owston och Wideman (2001, s. 433-444) har utfört en studie där de undersökt om och hur 
datortillgången per elev har betydelse för inlärningen med fokus på elevers skrivutveckling i de 
yngre åldrarna i skolan.  Owston och Wideman jämförde klasser med en datortillgång på 1:1, 2:1, 
4:1 och en klass utan tillgång till datorer. Studien visade att elever som arbetade parvis med en 
dator utvecklade sitt skrivande betydligt mer än övriga klasser. Lägst utveckling hade klassen som 
helt saknade tillgång till datorer (2001, s. 433). De berörda lärarna hade noterat att eleverna gärna 
samarbetade i problemlösningar när tekniska problem uppstod samtidigt som de också arbetade 
effektivt med själva uppgiften. Forskarna belyser att tidigare forskning visat att de elever som 
arbetat parvis, eller bredvid varandra på dator, kommenterat och gett förslag till varandras arbeten 
i större utsträckning än när penna och papper som skrivverktyg använts vilket också framkom i 
denna studie (2001, s. 442).  

Samspelet vid datorn 
Forskningssammanställningen som Ljung-Djärf (2004b, s. 115-128) lyfter fram, visar att 
samarbete, interaktion och kommunikation är ständigt närvarande i olika utbildningsverksamheter 
när datorn används. Samarbetet beskrivs vara målinriktat, konstruktivt och effektivt, där eleverna 
visar engagemang i turtagande och att hjälpa varandra vid datorn. Interaktionen beskrivs som 
positiv och samarbetsorienterad. Samtidigt finns det enligt Ljung-Djärf anledning att kritiskt 
granska samarbetet, vilket hon också gjort i en studie i förskolan där eleverna spelar på dator. 
Ljung-Djärf har definierat de olika positioneringar som hittades i samspelet och benämner dem 
som ”ägare-, deltagare- och åskådarpositionen” (Ljung-Djärf, 2004b, s. 115). Positionerna innebär 
att eleverna har olika möjligheter att utnyttja handlingsutrymmet. Enligt Ljung-Djärf (2004b, s. 
115-128) utgör positionerna en hierarki till datorns mus och tangentbord, där ägaren har ett 
övertag gentemot övriga deltagare. Samarbetet är ett ständigt pågående socialt spel där 
positionerna hela tiden förskjuts och förstärks. Studier har visat att faktorer som uppgiftens 
utformning, kombinationen av barn och gruppens storlek har visat sig betydelsefulla för att 
samarbetet mellan elever ska utvecklas.  
 
Van Leeuwen och Gabriel (2007, s. 427) drog slutsatsen från sin studie i Kanada, att inget 
skrivverktyg i sig kan servera alla behov som en nybörjarskrivare behöver. Enligt studien har 
läraren en avgörande roll för att utforma en effektiv undervisning, både genom att bygga ut 
elevernas språk men också för att tillämpa effektiva arbetssätt. Studien visar att peer teaching eller 
collaborative learning, där eleverna samarbetar med en kurskamrat, också måste ses om ett verktyg 
bland andra för lärandet. I detta lärande är lärarens roll av största vikt, exempelvis med tydliga 
regler för arbetsgången, för att detta samarbete ska fungera på ett effektivt sätt.  
 
En studie som Lindö (Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001, s. 62-98) utförde, koncentrerade 
sig på om samspelet mellan skrivarparen skiljde sig beroende av om eleverna skrev med dator eller 
med penna och papper. Studien visade att ”erfarenhet ger övertag” (Alexandersson, Linderoth & 
Lindö, 2001 s. 93). Erfarenheten som ger övertaget innefattar dels datorvana, dels var eleven 
befinner sig i sin skriftspråksutveckling. De barn som kommit längst i sin skrivutveckling tog 
större initiativ till att skriva på datorn än andra barn. Datorn som skrivverktyg noterades i studien 
verka göra det lite lättare för den mindre erfarna eleven att bryta den andras övertag än vad penna 
som verktyg gav. Studien visade också att de elevpar som hade de mest utvecklade dialogerna 
producerade berättelser med högst kvalité vilket innebär, enligt Lindö, att om lärare är medvetna 
om vad som sker i samspelet vid datorn kan detta arbetssätt medföra stora vinster 
(Alexandersson, Linderoth & Lindö, 2001, s. 93 ff). 
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Professor Lökensgard Hoel (2001, s. 101 ff) betonar vikten av att vara medveten om hur grupper 
sammansätts och vilka effekter det kan ha på lärandet. Forskningen visar att det inte finns något 
enkelt svar, däremot finns det studier som visat hur olika slags sammansättningar kan ge olika 
pedagogiska vinster och risker. Det krävs att man tittar på interaktionen emellan människor för att 
se hur lärovärdet egentligen ser ut när elever samarbetar. Hon framhäver att, enligt sociokognitiv 
konfliktteori, kan konflikter bidra till lärande genom att eleverna måste omstrukturera sin 
kunskap. I ”lärande genom interaktion blir språket själva kärnan i kunskapsprocessen” 
(Lökensgard Hoel, 2001, s. 102 ff). Samtidigt som eleverna måste kunna möta varandra i den 
proximala utvecklingszonen, måste det också vara en tillräcklig kognitiv obalans mellan eleverna. 
Är avståndet för stort kan det å ena sidan innebära att den mindre kunniga eleven får svårigheter 
med att förstå problemet som eleverna diskuterar. Det innebär risk att den eleven känner sig 
underlägsen och att lärandet därför blockeras. Å andra sidan kan den elev, som kommit längre, 
tappa motivationen av att inte få möta några nya synpunkter eller perspektiv som gör att han eller 
hon måste omvärdera synpunkterna. Lökensgard Hoel (2001, s. 80) betonar också att det är de 
elever som förklarar för andra som verkar lära sig mest, då det är i förklaringsprocessen som 
lärandet främjas. Lärandet sker genom att eleven som inträder i en lärarliknande roll gentemot den 
andre eleven, måste omstrukturera sina kunskaper och formulera sig så att partnern förstår. Det 
kan framtvinga nya samband och beröringspunkter hos den som förklarar som inte tidigare 
upptäckts (Lökensgard Hoel, 2001, s. 81). 
 
Vidare vill Lökensgard Hoel skilja mellan lågt och högt stöd i den proximala utvecklingszonen. 
Det låga stödet får eleven när han eller hon samarbetar med en kamrat på samma utvecklingsnivå, 
då de tillsammans kan aktivera sin passiva bakgrundskunskap. För att eleven ska kunna ta till sig 
kunskaper på en mer abstrakt nivå, vilket innefattar teoretiska kunskaper, behöver eleven få ett 
högt stöd. Det höga stödet innebär att kunskaperna förklaras för eleven och struktureras på ett 
systematiskt sätt. För att detta skall ske kan en lärare eller en duktigare elev behöva möta eleven i 
sitt lärande för att denna ska komma vidare till nästa begreppsnivå (2001, s. 91).  
 
En amerikansk studie, där svaga elever i årskurs tre skrivit texter i skrivarpar och individuellt på 
dator, belyser samarbetet under skrivprocessens gång, elevernas skrivutveckling och hur 
interaktionen yttrat sig under samarbetet (Daiute & Dalton, 1992) vilken också beskrivs av 
Lökensgard Hoel (2001). Eleverna fick, enligt Dauite och Dalton (1992) tillsammans leka med 
språket genom att formulera, omformulera och reflektera med en skrivarkamrat som befann sig 
på samma språkliga nivå. Lökensgard Hoel (2001, s. 233) framhäver bland annat språklekar och 
sociokognitiva konflikter som kännetecknande för skrivprocessen i Daiute och Daltons studie. De 
sociokognitiva konflikterna som uppstod innebar att eleverna blev oense när de hade olika 
perspektiv vilket innebar att eleverna tvingades reflektera och försöka förstå varandra för att enas 
om vad de skulle skriva. När eleverna provade bokstavssekvenser och ord var upprepning samt 
repetition utmärkande som strategi. Daiute och Dalton (1992) menar att arbetssättet ger en slags 
intellektuell träning, som i kombination med att eleverna också får stöd av ämnesexperter, är 
viktig i processen med att utveckla ämneskunskaper.  

Språklig medvetenhet 
Detta avsnitt bygger i huvudsak på den forskningssammanställning som Tarja Alatalo (2011, s. 39 
ff) har gjort i sin avhandling. Dessutom har muntlig kommunikation förts med Alatalo den 2012-
11-11. 
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Forskarvärlden är överens om att det är nödvändigt med språklig medvetenhet för att utveckla en 
god läs- och skrivförmåga. Språklig medvetenhet kan förklaras som en kognitiv förmåga som 
innebär att barnet förstår att språket både har ett innehåll och en form. Att vara språkligt 
medveten innebär att kunna leka med språket som objekt skiljt från betydelse dels i kontexten 
men också utanför den. När ett barn börjar bli språkligt medvetet analyserar, tänker och talar det 
kring språket. Exempel på sådant är ”tåg är längre än lastbil” och ”pannkaka är hopsatt av panna 
och kaka”.  I den språkliga medvetenheten ingår också att kunna byta ut språkljud och orddelar 
med varandra. Exempel på sådan språklek är ”Vad blir det om jag tar bort /s/ ur ordet stol?”, 
”Vad blir det om /o/ i ordet stol byts ut mot /e/?”. Den språkliga medvetenheten utvecklas 
parallellt med den kognitiva utvecklingen och läsutvecklingen.  
 
Den språkliga medvetenheten handlar om att bli medveten om språkets byggstenar och är 
avgörande när man ska gå från talspråk till skriftspråk. Dessa byggstenar delas in i olika nivåer, 
såsom meningar och fraser, ord, morfem, stavelser och fonem4. Den språkliga medvetenheten är 
särskilt viktig för avkodningsförmågan och läsförståelsen. Läsforskningen delar in den språkliga 
medvetenheten i fonologisk5 medvetenhet, morfologisk6 medvetenhet, syntaktisk7 medvetenhet 
och pragmatisk8 medvetenhet. Vissa forskare använder också den semantiska9 medvetenheten 
(Alatalo, 2011). Nedan ges en kort beskrivning av Alatalos (2011 s. 39 ff) sammanställning av de 
olika delarna i språklig medvetenhet. 
 
Att vara fonologiskt medveten innebär att man kan uppfatta språkets ljudenheter och även manipulera 
dessa. Genom att veta vilket ordet blir om man tar bort /s/ från stol, eller om man uppfattar rim i 
ord, har man uppnått medvetenhet om språkets minsta beståndsdelar, fonemen. Att vara 
medveten om språkets minsta ljudenheter, fonem, är nödvändig för att ”förstå hur en alfabetisk 
ortografi (stavning) transkriberar talet” (Alatalo, 2011, s. 41).  
 
Morfem är den minsta betydelsebärande enheten i ett ord. Exempel på morfem kan vara ändelsen  
–are i gladare, senare och varmare. Den morfologiska medvetenheten kan handla om att eleven har en 
förståelse om att ord kan vara uppbyggda med olika många morfem (t ex flick-or-na-s), vilket 
exempelvis har betydelse vid stavningsprocessen. Eftersom det svenska språket är uppbyggt av 
morfem och fonem, är morfologisk medvetenhet viktigt för både stavningsförmåga och 
läsförståelse. Det är lättare att läsa om man är morfemiskt medveten och medvetenheten 
utvecklas genom läsning, vilket innebär att läsning och morfologisk utveckling stöttar varandra. 
 
Syntaktisk medvetenhet innebär att eleven är medveten om språkets regler. Det kan exempelvis gälla 
satsbyggnad, hur ord böjs, hur olika ord kombineras till meningar och om ordföljdens betydelse. 
Det är alltså språkets struktur som är i fokus. Forskning har kommit fram till att syntaktisk 
medvetenhet har stor betydelse för läsförmågan. Bristande syntaktisk medvetenhet har stort 
samband med låg läsförståelse.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 En fras är en enhet med kärnord + eventuella bestämningar. Ett morfem är den minsta betydelsebärande enheten i ett ord. En stavelse är en del av ett ord och den 

innehåller alltid en vokal. Fonem är det talade språkets minsta betydelseskiljande enhet (språkljud). Ett fonem är ungefär det språkljud som motsvaras av en bokstav. 
 Fonologin studerar hur språkljuden fungerar inom språksystemet 

 Morfologi ett område i lingvistiken som inriktas på studier av former och bildande av ord i ett språk 
 Syntaktisk medvetenhet är medvetenhet om satsbyggnad 
 Pragmatisk medvetenhet är medvetenhet om hur språket används 
 Semantik handlar om vad ord och meningar betyder 
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Pragmatisk medvetenhet innebär att veta hur språket används. Det innefattar vad ord betyder, men 
också att förstå budskapet bakom orden. Den pragmatiska medvetenheten särskiljer sig då den 
utvecklas oberoende av den grammatiska medvetenheten. Pragmatisk förståelse innebär att eleven 
måste förstå innebörden på två nivåer, vilket gör att även den sociala, den kognitiva och den 
emotionella utvecklingen spelar in.  
 
Den semantiska medvetenheten handlar om vad ord betyder. Exempel på detta kan vara att eleven 
förstår att ett ord kan ha olika betydelser (Alatalo, 2011, s. 39 ff).  

Läsutvecklingens fem dimensioner 
Professor Ingvar Lundberg var en av de främsta svenska läsforskarna under senare årtionden. 
Han har skrivit en rad forskningsartiklar och böcker om barns skriftspråkliga utveckling (t ex 
Lundberg, 2006, 2008; Lundberg, Frost & Peterson, 1988). I dessa artiklar redogörs för vilka 
processer barnet går igenom från tidig ålder och igenom skoltiden. I Lundberg och Herrlin (2005, 
s. 9-18) ges en beskrivning av fem dimensioner som empiriskt visats vara viktiga i 
skriftspråksutveckling. Dessa är fonologisk medvetenhet, ordavkodningen, flyt i läsningen, 
läsförståelse och läsintresse. Dimensionerna är vedertagna i internationell forskning om 
läsinlärning (Adams, 1990, se också sammanställning i Myrberg, 2001, 2003).  
 
Den fonologiska medvetenheten har beskrivits ovan. Lundberg och Herrlin lyfter fram betydelsen av 
att läsaren är fonologiskt medveten och förstår den alfabetiska principen. Det alfabetiska 
skrivsystemets princip innebär att talspråket segmenterats upp i ljudenheter, fonem, och tillgetts 
bokstavstecken. När barnet ska lära sig läsa innebär det konsten att återskapa de ändlösa och tysta 
raderna av bokstäver till språkljud som ger betydelse och mening.  
 
Ordavkodningen bygger på att den fonologiska medvetenheten är utvecklad. En läsare som precis 
knäckt koden kämpar sig fram medan den skickliga läsaren automatiskt identifierar orden utan 
större ansträngning.  Det är en gradvis process att bygga ut automatiseringen och det tar lång tid 
att komma fram i mål. För vissa elever tar det hela skoltiden att få en automatiserad 
ordigenkänning, vilket innebär att man har automatiserat avkodningen och ser med ett ögonkast 
vad det står. När eleven automatiserat sin läsning så har resan mot ett läsflyt börjat. Vidare stärks 
ordavkodningen också av förförståelsen, vilket visar sig särskilt hos den ovana läsaren genom att 
vetskapen om sammanhanget ökar möjligheterna till identifiering av besvärliga ord. Det är viktigt 
att läsaren får erfarenhet av att läsa ord som innehåller exempelvis olika konsonantförbindelser 
och ord som inte har en enkel bokstavs-ljud-koppling eftersom det är avgörande för om eleverna 
ska klara av att läsa ut ord som inte är av enkel grad (Lundberg & Herrlin, 2005, s. 42 ff) 
 
Läsflyt innefattar att man både kan läsa sammanhängande och i gott tempo samtidigt som man 
kan förstå texten på ett djupare plan. I läsflyt blir också satsmelodi och minnesbelastning primära 
aspekter. Flytet i läsningen är nära sammankopplat med läsförståelsen då eleven som har läsflyt 
kan koncentrera sig på textens innebörd. Lundberg och Herrlin beskriver läsflyt på följande sätt 
”Elever som läser flytande kan identifiera ord och förstå samtidigt” (2005, s. 13-14). Läsning är en 
aktiv handling där läsaren och texten möts. Läsaren är en medskapare som utifrån sina tidigare 
erfarenheter och förväntningar skapar innebörder från texten. Eleven gör inferenser utifrån 
textens ledtrådar, där egna inre föreställningar med tillhörande inre bilder skapas. De barn som 
läser i långsamt tempo, utan satsmelodi och överlag knaggligt får svårigheter med att förstå 
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innehållet i en text. Fokus läggs på ordavkodningen eftersom den processen är så pass krävande 
för barnet. 
 
För att utveckla elevernas läsförståelse behöver de stödjas i aktiv läsning för att förstå hur de kan 
göra inferenser och aktivera sin bakgrundskunskap. Läsinlärning sker inte genom att barnet lär sig 
att avkoda ord för att med detta så småningom förstå text. Strategin att gissa vad det står i texten 
är ett naturligt och vanligt förekommande fenomen som även en mycket osäker avkodare kan 
tillämpa med framgång. Eleverna behöver bli goda och strategiska läsare som kan bygga sin 
förståelse på den faktiska texten. En strategisk läsare kan tillämpa olika lässätt beroende av texten i 
sig men också beroende av hur och varför texten ska läsas. Trots att små barn inte brukar klara av 
en sådan flexibel och målstyrd läsning måste läraren tidigt stödja sina elever till att bli aktiva läsare. 
Eleverna behöver få stöttning i att upptäcka när de inte förstår texten och samtidigt lära sig 
använda effektiva strategier när förståelsen av texten brister.  
 
Att bli en skicklig läsare kräver mängder av övning. Därför blir elevens läsintresse och motivation en 
viktig förutsättning då läsning är en aktivitet som kräver energi. I den initiala läsningen, när 
ordavkodningen är primär, krävs det mycket koncentration. När eleven får läsflyt går energin 
istället åt till att göra inferenser och utveckla förståelsen. Samtidigt som läsning är en krävande 
aktivitet ger den också möjligheter till exempelvis avkoppling, glädje, kunskapsinhämtning och 
underhållning. Elevers läsutveckling är beroende av positiva spiraler där framgång föder framgång 
vilket i sin tur stärker självförtroendet som läsare. Skolan har en viktig uppgift med att intressera 
eleverna för läsningen eftersom det är en process som tar betydligt mer tid i anspråk än vad 
skolan kan ge. Eleverna behöver lägga ner mycket tid på att läsa utanför skolan för att bli skickliga 
läsare. Genom att skolan skapar atmosfärer som präglas av lust och glädje runt läsningen kan 
skolan öka möjligheterna till att elevernas intresse och motivation infinner sig. Den inre 
motivationen hos eleven kan ses som en liten motor där drivkraften till att läsa kommer inifrån 
individen själv för att det finns en personlig meningsfullhet och lustfylldhet med läsningen.  
 
Lundberg och Herrlin (2005, s. 9) poängterar samspelet och ömsesidigheten som finns mellan 
läsningens olika sidor och hur de påverkar varandra. En övergripande förklaring till hur denna 
påverkan ser ut ges med Lundbergs och Herrlins modell nedan där det ömsesidiga 
beroendeförhållandet markerats med pilar.  
 
 

Fonologisk)medvetenhet Ordavkodning Flyt)i)läsningen Läsförståelse Läsintresse!! ! !

 
 
Figur 1. Läsutvecklingens fem dimensioner (Lundberg & Herrlin 2005, s. 9) 
 
Modellen ovan visar samspelet mellan de fem dimensionerna. Den fonologiska medvetenheten 
främjar ordavkodningen, som i sin tur har en positiv inverkan dels på den fonologiska 
medvetenheten och dels på läsflytet. Medvetenheten om hur de talade orden är uppbyggda ökar 
när eleven lärt sig avkoda skrivna ord samtidigt som en snabb avkodning också ger ett bättre 
läsflyt i hela meningar. Att läsa med en fin rytm underlättar ordavkodningen, det vill säga 
identifieringen av ord. Flytet i läsningen inverkar positivt på läsförståelsen samtidigt som 
läsförståelsen i sin tur ger bättre läsflyt. ”Den som läser med gott flyt kan lättare minnas början av 
en mening eller ett avsnitt och kan därmed få lättare att interagera olika delar av en text och kan 
på så sätt förstå den bättre. Den energi som man hade behövt för att avkoda ord och få orden på 
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meningsuppbyggnaden, kan istället användas på det mentala arbete som behövs för att förstå en 
text” (Lundberg & Herrlin 2005, s. 9). En god läsförståelse är en förutsättning för ett positivt 
läsintresse, vilket i sin tur ökar förståelsen (Lundberg & Herrlin 2005, s. 9). 
 
Samspelet mellan de olika dimensionerna visar att lärarens design och organisation av 
läsundervisningen är en viktig faktor där eleven behöver bearbeta ord samtidigt som läsningen 
som helhet måste lyftas fram (Lundberg & Herrlin 2005, s. 10).  

Ordförrådet 
På senare år har forskningen också visat att elevers generella språkliga förmågor har en tydlig 
samverkan med den initiala, men också den fortsatta, läs- och skrivutvecklingen. Exempelvis har 
ett stort ordförråd, förmågan att aktiv delta i samtal och återberättandet av satser och berättelser 
lyfts fram som viktiga (Skolverket, 2011, s. 13). Eftersom läsaren förstår textens innehåll med 
hjälp av sin talspråkliga förmåga, är det av betydelse att talspråket byggs upp från tidig ålder. 
Amerikanska studier har visat att ordförrådet korrelerar starkt med läsförståelse (Cunningham & 
Stanovich, 1998). Ordförrådet som barnet behärskar vid skolstart brukar innefatta cirka 8 000-10 
000 ord (Skolverket 2011, s. 11; Myrberg, 2007, s. 11). Det är av avgörande betydelse för både 
läsflytet och läsförståelsen att elever bygger ut sitt ordförråd (Cunningham & Stanovich, 1998; 
Skolverket 2011, s. 11; Myrberg, 2007, s. 11). Samtidigt som ordförrådet är avgörande för 
läsförståelsen, ökar det genom läsning (Cunningham & Stanovich, 1998). Eleverna kan i läsningen 
av olika slags texter, särskilt med stöd av läraren, bygga ut sitt ordförråd genom att de möter nya 
och för dem okända ord som de kan skapa en förståelse för (Lundberg & Herrlin, 2005, s. 53). 
Undervisningen i ordkunskap har enligt forskningen legat i skymundan av andra fokus, som 
exempelvis avkodningsförmågan, vilket kan resultera i att gapet mellan de elever som har ett 
rikligt och ett begränsat ordförråd växer (Alatalo, 2011, s. 49 ff). 

Processkrivande 
Lgr11 (Utbildningsdepartementet, 2011, s. 223) formulerar följande centrala innehåll för 
undervisning i svenska i årskurs 1-3: ”Enkla former för textbearbetning, till exempel att i 
efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden”. Att få träna på textbearbetning syftar till 
att ge elever god läs- och skrivförmåga. Den sortens processkrivande började diskuteras på 80-
talet (Skolverket, 2007, s. 37). Att processkriva kan vara att skriva ett utkast, pröva sina idéer på 
andra innan man skriver och att låta någon korrekturläsa innan texten bearbetas en sista gång. 
Lökensgard Hoel (2001, s. 62) beskriver en dansk studie som studerat hur högstadieelever arbetar 
fram texter tre och tre på dator, och hur eleverna arbetar fram texter genom att under själva 
arbetet processkriva. Processkrivandet tog sig uttryck genom att eleverna diskuterade fram 
innehållet, skrev det tänkta, gick tillbaka i texten och korrigerade för att sedan hoppa tillbaka och 
arbeta vidare. Forskaren framhäver att eleverna utvecklar en bestämd samtalsstrategi och 
beskriver att skriften på skärmen fungerar som en spegel för tanken (Lökensgard Hoel, 2001, s. 
235). Processkrivande skrevs in i de svenska kursplanerna redan i slutet av 80-talet (Skolverket, 
2007, s. 37).	  

Läs-och skrivundervisning 
I detta avsnitt beskrivs övergripande vad god läs-och skrivundervisning ska innehålla 
sammanställd utifrån forskningsstudier, rapporter och Alatalos avhandling (2011).  
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God läs- och skrivundervisning 
Alatalo (2011, s. 18 ff) beskriver att skicklig läs-och skrivundervisning bedrivs av lärare på ett 
systematiskt och strukturerat sätt, där läraren med precision kan avgöra var elever befinner sig i 
sina läsprocesser. En kunnig lärare kan därefter hjälpa eleverna framåt i läsutvecklingen. Alatalo 
påvisar med sin avhandlingsstudie att lärares ämneskunskaper många gånger är bristfälliga. Lärares 
kunskapsluckor missgynnar de elever som faktiskt inte klarar av att knäcka skriftspråket utan en 
systematisk och strukturerad undervisning som är direkt beroende av lärares ämneskunskaper. 
Enligt forskningssammanställningen i Alatalo (2011, s. 30 ff), är lärarens viktigaste och mest 
betydelsefulla insats att identifiera elevers styrkor och svagheter, med andra ord använda ett 
diagnostiskt arbetssätt, vilket också läraren behöver skräddarsy undervisningen utifrån.  
	  
Enligt den forskning som sammanställs i Alatalo (2011, s. 30), är följande områden primära i 
lärares läs-och skrivundervisning: 
 

• Fonemisk medvetenhet 
• Fonem-grafem-korrespondens  
• Ordförråd 
• Stavning och ordkunskap 
• Läsflyt 
• Läsförståelse 

 
Läsflyt, läsförståelse och fonemisk medvetenhet har beskrivits ovan. Barnets talspråkliga 
ordförråd ligger som grund vid mötet av skriftspråket, vilket innebär att elever konstant behöver 
utvidga sitt ordförråd. I Alatalo (2011, s. 30 ff) framgår att aktuell forskning visar att undervisning 
om språkets strukturer och stavning gynnar elevers läs- och skrivförmåga. 
 
En studie utförd i Sydafrika av Dreyer och Nel (2003, s. 349-350) visar att strukturerad 
läsundervisning ökar läsförståelsen hos alla elever oavsett förkunskap. De elever som ingick i 
gruppen som fått strukturerad läsundervisning, ökade sin läsförståelse markant gentemot 
kontrollgruppen, som inte fått strukturerad läsundervisning. Den ökade läsförståelsen infann sig 
både hos de elever som befann sig i riskzonen likaväl som hos de högpresterande eleverna. 
Studien visar tydligt vikten av att elever får strukturerad undervisning om lässtrategier för att öka 
sin läsförståelse. Sådan kunskap har avgörande betydelse för en lyckad skolgång med tillhörande 
kunskapsinhämtning. Trots detta är de flesta elever inte alls förberedda för att läsa de texter som 
förväntas av dem, vilket både elever och lärare många gånger är omedvetna om. Elever tenderar 
att välja ineffektiva strategier när de tvingas läsa texter. Detta kan ses vara ett resultat av att lärare 
överlag dedikerar endast två procent av tiden i klassrummet till att träna elevernas läsförståelse 
(Alatalo, 2011, s. 46 ff; Dreyer & Nel, 2003). Även Skolverkets kvalitetsrapport (2011, s. 22) lyfter 
fram betydelsen av undervisning i läsförståelsestrategier för att eleverna inte ska lämnas ensamma 
med texter som de förväntas förstå, men som de inte är rustade för att förstå. Detta sker i hög 
grad i den svenska skolan, skriver Skolverket. 
 
Motsatsen till effektiv och skicklig läs-och skrivundervisning hävdar Myrberg (2003, s. 10 ff) vara 
de arbetssätt som ofta utmärks av en fixering vid speciella metoder eller material. Denna fixering 
benämner Myrberg som handgreppspedagogik, där insikter om elevernas individuella 
utvecklingsnivå och behov saknas. Utan vetskap och insikt om de bakomliggande 
språkutvecklingsmekanismerna blir även de läs- och skrivpedagogiska program, som 
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dokumenterats vara framgångsrika i vetenskapliga studier, verkningslösa (Myrberg 2003, s. 10, jfr 
Alatalo, 2011). 
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Metod 
 
I detta avsnitt redogörs först för val av metod och därefter min förförståelse om 
forskningsområdet. Sedan ges en beskrivning av hur jag fick tillträde till forskningsfältet. 
Avslutningsvis beskrivs tolkning och analys av materialet. Etiska ställningstaganden beskrivs 
explicit under rubriken tillträde till forskningsfältet. Studien har lämnats in till Forskningsetiska 
nämnden (FEN) vid Högskolan Dalarna då samtyckesproblematik uppstod genom att 
forskningspersonerna endast är sex och sju år gamla. Studien godkändes av FEN den 22 
november 2012 (se bilaga 3).  

Metodval 
Som ovan beskrivs, är syftet med denna undersökning att undersöka om och hur det skrivarbete i 
årskurs ett som elever gör två och två framför datorn möjliggör läs-och skrivutveckling, som 
pågår i den aktuella kommunen. Eleverna arbetar två och två vid datorn, varför undersökningen 
koncentreras på det som sker i elevernas samarbete framför datorn. Datainsamling sker med hjälp 
av observation. För att få syn på vad som händer i samarbetet, och för att få tillgång till elevernas 
dialoger, har fältanteckningar kompletterats med ljudinspelningar.	   Dessutom samlas elevernas 
skrivna alster in för att stärka analysen av materialet.	  Metodvalet har sin utgångspunkt i Lindh-
Munters rapport ”Barnintervju som forskningsmetod” (1999). Enligt Leena Huss (Lindh-
Munther, 1999, s. 33 ff) används ljudinspelningar inom den lingvistiska forskningen i hög grad då 
metoden fångar barns språkande på ett effektivt sätt. Samtidigt hävdar Huss att materialet kan bli 
svårtolkat eftersom helhetssynen på kontexten saknas och föreslår därför fältanteckningar som 
kompletterande metod. Min strävan att använda fältanteckningar, ljudinspelningar och elevernas 
alster som data, stöds av Huss, som förespråkar en kombination av metoder i datainsamlingen 
(Lindh-Munther, 1999, s. 33 ff). Därigenom ökar möjligheten att göra en rik tolkning av 
materialet, menar Huss. 
 
Den initiala tanken var att videoinspela elevernas arbete, vilket Lindh-Munther (1999, s. 34) 
framhåller som modern inspelningsmetod för att fånga kroppsspråk och få en verkligare bild av 
vad som pågår i klassrummet. För att skydda forskningspersonerna valdes dock ljudinspelningar 
och fältanteckningar istället. Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska all forskning ske under etiskt 
godtagbara former, vilket innebär att en forskningsetisk prövning gjordes för att undersöka om de 
etiska aspekterna var uppfyllda.  
 
Bryman (2011, s. 264) lyfter fram problematiken med den klyfta som ofta infinner sig mellan vad 
respondenterna säger att de gör och vad de faktiskt gör. Med observation som metodval var 
förhoppningen att fånga vad som faktiskt skedde i samarbetet framför datorn och därmed 
undvika problemet med att enbart fånga människors attityder om vad som sker. 	  

Urval 
Urvalet av försökspersoner ska ske på ett etiskt godtagbart sätt enligt de forskningsetiska 
principerna (Vetenskapsrådet, 2002). Intentionen i denna studie har varit att undersöka 
förutsättningar för elevers språkutveckling. Strategin i urvalet av elever har varit att fånga en 
variation av läs- och skrivförmåga som kan finnas i årskurs 1. Totalt observerades fyra elevpars 
dialoger och spelades in. Två skrivarpar valdes ut ur olika klasser i samråd med ansvariga lärare. 
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För att få större variation, är min uppfattning att det är lämpligt att elever som har kommit olika 
långt i sin läs- och skrivutveckling, medverkar i studien. Dessutom är det viktigt att ha med båda 
könen samt elever med annat modersmål. Variationen hade kunnat göras ännu större genom att 
elever med till exempel olika slags svårigheter hade tagits med i studien, men ramarna för studien 
tillåter inte detta. Dessutom är det bättre att inte utsätta elever som har svårigheter för 
observation eftersom det skulle kunna peka ut dem på ett otillbörligt sätt.  
 
Urvalet förändrades i sista stund då insamlandet av föräldrarnas medgivande drog ut på tiden. Ett 
av de initiala skrivarparen valdes då bort och ett annat skrivarpar medtogs i studien. Information 
och samtycke från det nya paret och deras vårdnadshavare inhämtades omgående. 
 

Beskrivning av skolan och forskningspersoner 
Den aktuella skolan är belägen utanför Stockholm. Skolan har kommunen som huvudman med 
elever från förskoleklass upp till årskurs sex. Eleverna som går i skolan kommer från 
bostadsområden med villor, radhus och lägenheter. 
 
Studien är utförd i årskurs 1 men i två olika klasser på samma skola. Totalt studeras åtta elever, 
fördelat på fyra skrivarpar, där sju av eleverna är sju år gamla och en elev är sex år. Eleverna 
observeras när de i halvklass arbetar med parskrivande på dator under den ordinarie 
undervisningen. 
 
Namnen på forskningspersonerna är påhittade för att svara mot anonymitetskravet. Det finns 
flera fördelar med att ha namn på informanterna. Informanterna känns mera som personer och 
inte som siffror på ett papper. Dessutom är det lättare för läsaren att skilja mellan de olika 
personerna. De olika skrivarparen kategoriseras in som A, B, C och D med de tillhörande 
benämningarna Ljudarflickorna, Ljudarpojkarna, Läsparet och Läsförståelseparet. Benämningarna 
är gjorda utifrån hur långt eleverna kommit i sin läs- och skrivutveckling, vilket baseras på 
ansvariga lärares information. Forskningspersonernas namn börjar på parets tilldelade 
bokstavsnamn för att ytterligare förtydliga för läsaren.  
 
Nedan följer en kort beskrivning av elevernas läsutveckling baserad på lärarnas information om 
eleverna. För att minimera risken med att min förförståelse skulle påverka resultatet samlades 
medvetet inte någon detaljerad information om elevernas läsutveckling in. 
 
A-paret kallas för Ljudarflickorna Amanda och Alice. Flickorna befinner sig i den initiala 
läsutvecklingsfasen där de får kämpa med att avkoda och förstå enkla ord. Alice kände bara till sex 
bokstäver vid skolstart och har visat stora framsteg sedan dess.  
 
B-paret kallas för Ljudarpojkarna Bosse och Benjamin. Pojkarna befinner sig, i likhet med 
Ljudarflickorna, också i den initiala läsinlärningsfasen. Benjamin har svårt att behålla 
koncentrationen och drivkraften uppe när han inte blir motiverad nog.  
 
C-paret kallas för Läsarparet Caroline och Calle. Dessa två elever har kommit längre i sin 
läsutveckling då de kan avkoda enkla ord och meningar. Calle har ett annat modersmål men pratar 
flytande svenska. 
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D-paret kallas för Läsförståelseparet Daniella och Desiree. Flickorna har kommit längst i sin 
läsutveckling av de inblandade elevparen. De kan läsa sina egenproducerade texter, både ord, 
meningar och längre stycken. Desiree har börjat skolan ett år tidigare än vad elever brukar göra 
och är bara sex år gammal.  
 
Elevparen som ingår i denna studie har parats ihop av läraren, tidigare under terminen, utifrån var 
läraren och specialpedagogen bedömer att eleverna befinner sig i sin språkliga utveckling för att 
kunna möta varandra i den proximala utvecklingszonen. Det innebär att paren är sammansatta 
utifrån principen att ge eleverna möjlighet att utgå från sina tidigare erfarenheter samt att kunna 
utmana varandra på den nivå där de själva befinner sig och bli utmanade på en nivå där de själva 
är mottagliga.  

Ljudinspelningar 
Ljudinspelningarna har varit viktiga för möjligheten att analysera materialet retroaktivt. 
Därigenom minimerades risken för att relevant information av olika anledningar missades. 
Exempelvis kan mina fördomar och min förförståelse om vad som sker göra att jag förbiser 
sådant som faktiskt sker. Inspelningarna var också av betydelse eftersom eleverna diskuterade en 
hel del framför datorn, vilket gjorde att det var svårt att hinna med att uppfatta allt och att få med 
det i fältanteckningarna, vilket också beskrivs av Lindh-Munther (1999, s. 33).  
 
Ljudinspelningarna utfördes med ett ljudinspelningsprogram som ligger på en Iphone 4S. 
Inspelningarna skedde under en vecka i november 2012, när eleverna i årskurs 1 arbetade med 
datorerna i den befintliga undervisningen. Materialet överfördes till min bärbara dator och 
sparades därefter på ett USB-minne som förstördes så snart materialet analyserats.  

Fältanteckningar 
Under observationerna genomfördes fältanteckningar för att fånga en direkt observation av 
elevernas samspel och dialoger i den pågående undervisningen, samtidigt som det också ökade 
tillförlitligheten i studien, vilket beskrivits av Bryman (2011, s. 262). Fältanteckningarna 
kompletterade ljudinspelningarna, som inte får med allt som sker. Dels kan störande ljud fångas 
upp i ljudinspelningen eftersom många människor är närvarande i klassrummet, dels ger 
ljudinspelningarna ingen helhetsinformation om samtalskontexten. 
 
Fältanteckningarna skrevs för hand med penna och papper. Initialt var datorn tänkt att användas 
som skrivverktyg vid dokumentationerna. Detta provades under de förberedande 
observationerna, och visade sig vara för tidskrävande och resulterade i att relevant information 
missades. Genom användningen av anteckningsblock och penna fanns inga begränsningar för 
vilka symboler som snabbt kunde användas för förtydligande av information. Exempelvis så 
kunde bilder och olika streck enkelt ritas för att skapa samband då eleverna växlade 
samtalsämnen, samtidigt som de också hoppade mellan olika delar när de korrigerade i texterna 
som de skapat. Fältanteckningarna daterades noggrant med datum och tid.  
 
Strategin som användes för fältanteckningarna var att notera det som hände, med fokus på det 
som inte ljudinspelningarna kunde fånga. Exempel på vad som antecknades var det som eleverna 
skrev på datorskärmen, kroppsspråk, interaktionen, motivationen och elevernas korrigeringar i 
texten. 
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Min roll som observatör 
Vid insamlandet av material blev mitt medvetna val att vara en passiv observatör för att mitt 
deltagande i minsta möjliga mån skulle påverka resultatet. På detta sätt följde observationen syftet 
med undersökningen, då studien skulle ske i det autentiska klassrumsarbetet. Samtidigt blev valet 
av att inte delta i elevernas diskussioner också nödvändigt för att öka tillförlitligheten i studien. 
Huss lyfter fram en problematik med att både vara aktiv i elevernas konversationer och samtidigt 
samla resultat (Lindh-Munther, 1999, s. 34). Hon menar att fältanteckningarna kan användas på 
ett mer tillförlitligt sätt i analysen, om forskaren inte varit delaktig i elevernas interaktion. 
Exempelvis kan forskarens delaktighet i interaktionen resultera i att viktig information missas i 
fältanteckningarna genom att fokus är på annat än det som ska observeras. 
 
Under observationerna har den rumsliga placeringen visat sig vara viktig i observationer och 
tolkningar av situationer. För att öka möjligheterna att se hela kontexten observerades eleverna 
främst i profil, vilket ökade möjligheterna att fånga upp kroppsspråk, talspråk och vad de visuellt 
såg på datorn.   

Min förförståelse 
Min förförståelse om läs- och skrivundervisning har utvecklats genom utbildningstiden på 
lärarprogrammet. Den teoretiska kunskapen har vävts samman med den verksamhetsförlagda 
utbildningen, där det framgått att läs- och skrivundervisning bedrivs på olika sätt i olika skolor 
och mellan olika lärare. Trots att den huvudsakliga undervisningen i min verksamhetsförlagda 
utbildning bedrivits med penna som skrivverktyg, har jag också mött läs- och skrivinlärning med 
dator som artefakt. Detta har resulterat i att jag utvecklat en, om än ytlig, förförståelse om vilka 
situationer som kan uppstå vid arbetet med datorer (som exempelvis datorproblem) men också 
hur arbetsgången för läs-och skrivinlärningen i ASL-anda kan se ut. Min förförståelse har varit 
både en styrka och en svaghet. Å ena sidan har den underlättat i förberedelsearbetet och i 
tolkningar och analyser. För att inte lägga in för mycket av mina egna antaganden och fördomar 
om läs- och skrivinlärning med hjälp av datorskrivande, har jag strävat efter att vara neutral och 
därmed undvika påverkan av mina egna värderingar och tidigare upplevelser. Detta har jag 
återkommit till under forskningsprocessen. 
 

Summering av den forskningsetiska prövningen 
Nedan summeras den forskningsetiska prövningen som studien genomgått.  
 
Eftersom studien skulle innefatta ljudinspelningar av barn som är sex och sju år gamla, lämnades 
en omfattande projektplanering in till Forskningsetiska nämnden (FEN) vid Högskolan Dalarna 
(se bilaga 3) Avsikten har varit att bedriva forskning som sker enligt de etiskt godtagbara former 
som Vetenskapsrådet (2002) beskriver, vilket den forskningsetiska prövningen syftade till att 
säkerställa. Då forskningspersonerna var under 15 år uppstod samtyckesproblematik, varvid 
nämndens uppgift var att besluta om nyttan med studien kunde överväga de potentiella skador 
som undersökningen kunde innebära för barnen. Utformningen av ansökan inklusive 
projektplaneringen utgick från FEN:s anvisningar på Högskolan Dalarnas hemsida.  
 
Ansökan med tillhörande bilagor lämnades in till FEN vid Högskolan Dalarna den 12 november 
och studien godkändes den 22 november 2012 (se bilaga 4). Nämnden gav två synpunkter på 
projektplaneringen, som beaktats och vägts in i utformningen av studien. För det första behövdes 
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en formulering tas bort i informationsbrevet till föräldrarna. För det andra ställde sig nämnden 
frågande till om undersökningen verkligen är tillräcklig för att besvara syftet med uppsatsen. 
Gällande den första synpunkten, som var av etisk karaktär, har formuleringen som nämnden 
syftade på eliminerats från informationsbrevet. Vad gäller nämndens andra synpunkt om 
undersökningens omfattning kopplat till dess syfte, som var mer av vetenskaplig karaktär, har 
kommentarerna noggrant beaktats och därmed resulterat i ett omformulerat syfte. 
 
Den mest betydande ändringen som gjorts efter att studien granskats och godkänts är att 
fältanteckningar ersatt både observationsschema och loggbok då de var mer lämpade för studiens 
syfte. 

Genomförande 
Genomförandeprocesserna struktureras upp med hjälp av underrubrikerna Tillträde till 
forskningsfältet, Förberedelsefas, Insamlingen av data, Databearbetning och slutligen Analys och 
tolkning. 

Tillträde till forskningsfältet 
Förberedande observationer genomfördes sex gånger i syfte att veta vad som sker under 
datorskrivandet samt för att eleverna skulle lära känna mig. Genomförandet av de förberedande 
observationerna beskrivs närmare nedan. Dessa observationer fyllde flera funktioner. I 
observationsstudier behöver forskaren få tillträde (access) till forskningsfältet (Bryman 2011, s. 
278; Kullberg, 1992, s. 137). I den processen har de förberedande observationerna varit av 
betydelse. Mina besök i de berörda klasserna har resulterat i många vinningar för studiens 
genomförande och tillförlitlighet. När man utför en tids ostrukturerade observationer ökar 
möjligheterna till att identifiera lämpliga kategorier och variabler inför den riktiga datainsamlingen, 
hävdar Bryman (2011, s. 278). Det i sin tur minskar riskerna för att felaktiga perspektiv på miljön 
studeras som en effekt av att den aktuella miljön är främmande för observatören (Bryman, 2011, 
s. 278).  
 
I denna undersökning handlade det också om att göra eleverna vana vid att bli observerade av mig 
och att bli vana att bli inspelade. Det är av särskild betydelse att barnen i min undersökning inte 
besväras av forskningen. För att minska risken för att eleverna skulle uppleva stress eller obehag 
under min närvaro, bekantade jag mig med dem i förväg. De fick också prova på att bli inspelade. 
Genom att de kände till min inspelningsutrustning och blev lite vana med mitt deltagande i 
klassrummet stördes de i mindre grad än de kanske annars skulle ha gjort av min närvaro och av 
inspelningarna. De förberedande observationerna underlättade också i utformandet av 
observationsschema och var även ett stöd i formulerandet av ansökan till Forskningsetiska 
nämnden, vilket beskrivs nedan. 

Förberedelsefas 
Föreliggande studie har genomförts systematiskt och noggrant enligt vad Kullberg (2004, s. 45) 
hävdar är utmärkande för ett vetenskapligt arbetssätt. I det initiala arbetet med studien utformades 
en preliminär forskningsfråga, där intentionerna var att undersöka om och hur elevers skriftspråk 
utvecklades i arbetet med datorer. Utifrån mina tidigare erfarenheter från den 
verksamhetsförlagda lärarutbildningen framgick att lärares tolkningar av vad som skedde i arbetet 
med datorerna inte överensstämde med vad som egentligen skedde. Därigenom blev metodvalet 
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viktigt för mig då studiens syfte blev att belysa vad som skedde, snarare än lärares antaganden om 
läs- och skrivinlärning vid datorer. 
 
Kullberg (2004, s. 45) poängterar att förberedelsefasen har kommit att bli viktig inom etnografiska 
studier, vilket denna observationsstudie kan jämföras med. Arbetsgången för denna studie 
bekräftar vikten av god förberedelse. Genom att arbeta på ett systematiskt och noggrant sätt, 
synliggjordes studiens komplexitet och hinder ganska omgående. Eftersom studien innefattade 
observationer, inklusive ljudinspelningar av barn, behövdes en projektplanering lämnas in till 
Forskningsetiska nämnden på Högskolan Dalarna. Samtidigt som arbetet var tidskrävande för en 
studie av denna omfattning, kan projektplaneringen ändå ses öka tillförlitligheten i studien som 
helhet. Den bar upp den empiriska undersökningsdelen genom att undersökningen var 
genomtänkt och beprövad innan insamlingen av material började. Noggrannhet och reflektion 
karakteriserade förberedelsearbetet, i likhet med hur Kullberg beskriver gott förberedelsearbete. 
Detta resulterade i att resterande delar av studien följt samma noggranna linje. Dokumentationer 
av arbetsgången och olika reflektioner som väckts under forskningsprocessen har noterats 
löpande i en forskningsdagbok. Idén med forskningsdagbok är hämtad från Bryman (2011, s. 95) 
och har verkat både som tankestötta och ett viktigt dokument för att skapa en helhetssyn för mig 
som forskare.  
 
Förberedande observationer har varit ett sätt att öka möjligheterna till att genomföra 
observationerna och därmed öka tillförlitligheten i materialet. Särskilt betydande har de 
förberedande observationerna varit för att utveckla insamlingsmetoden. Observationsschemat, 
som var den tänkta metoden visade sig skapa förvirring och handlingsförlamning hos mig som 
observatör. Bryman (2011, sid. 269) framhäver att ifyllandet av ett observationsschema kräver en 
viss tolkning från observatören.  Kombinationen av att eleverna diskuterade i högt tempo och 
min bristande erfarenhet som observatör resulterade i att observationsschemat byttes ut mot 
fältanteckningar. Fältanteckningar är mer lämpade då de ger en större helhetsbild av kontexten, 
och resulterar i att ljudinspelningarna blir lättare att analysera (Lindh-Munther, 1999, s. 33-34). 
 
Genom att arbeta med ett noggrant förberedelsearbete får observatören enligt Kullberg (2004, s. 
46) ökade möjligheter att se det implicita (det på fältet annars osynliga). De förberedande 
observationerna ökade mina kunskaper och min säkerhet som observatör. 
 
De tekniska hjälpmedel som användes för att spela in dialogerna provades under de förberedande 
observationerna för att utveckla en väl fungerande metod och för att minimera risken för 
uppkomsten av tekniska problem som kunde påverka resultatet. Inledningsvis satt 
forskningspersonerna på sin vanliga plats bredvid övriga elever i klassrummet. Ljudinspelningarna 
visade sig bli av hög kvalité, men för att minimera riskerna för att sorlet i klassrummet skulle 
överta ljudet, flyttades forskningspersonerna till ett eget bord i klassrummet under 
inspelningstillfällena.  
 
Eftersom observationerna skett i två olika klasser, med två olika lärare, har samplanering ägt rum i 
den mån som varit möjligt för den pågående verksamheten. Ett schema arbetades fram, där de 
olika observationstillfällena bokades in för att observationerna rent praktiskt skulle fungera med 
klassernas olika scheman. Bryman (2011, s. 271) lyfter fram att tidsaspekten på dagen då 
observationerna utförs är viktig och kan påverka resultatet. För att inte bara spelas in efter lunch 
då orken hos eleverna kan tryta, har inspelningstiderna varierats till både förmiddag och 
eftermiddag. Vilken tid som observationerna utfördes noterades tydligt i fältanteckningarna. 
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För att öka möjligheterna till liknande variabler gällande vad eleverna arbetar med har även dessa 
samplanerats i möjligaste mån. De elever, som kommit längre i sin skriftspråksutveckling i båda 
klasserna, har främst arbetat med sekvensbilder och uppgifter med lite friare ramar. De elever, 
som inte kommit lika långt, har i huvudsak arbetat med uppgiften att konstruera meningar utifrån 
en bild, eftersom de ansvariga lärarna ansåg att de behöver ha det stödet. Trots denna 
samplanering mellan klasserna skiljer sig uppgifterna åt genom att de dels blir presenterade på 
olika sätt av olika lärare, dels blev det lite ändringar i planeringen på grund av andra aktiviteter i 
den pågående verksamheten. Detta behöver beaktas i tolkning och analys. 

Insamlingen av data 
Min roll som passiv observatör kunde inte genomföras i den grad som var tänkt. Eftersom 
eleverna behövde hjälp med de tekniska delarna för att kunna skriva, blev min assistans ibland 
nödvändig. Läraren cirkulerade i klassrummet och i de svagare grupperna fanns många skrivarpar 
som behövde stöttning både med skriftskapandet och med tekniken, vilket resulterade i att 
eleverna kunde bli sittandes en bra stund. Vid den språkliga interaktionen var jag medvetet passiv 
för att inte påverka resultatet. När eleverna ville ha hjälp med hur olika ord stavades, tittade jag 
ned i anteckningsblocket, vilket resulterade i att de ganska omgående verkade glömma bort min 
närvaro. När de däremot fick dataproblem, som exempelvis när felmeddelanden dök upp på 
skärmen, blev min roll vissa gånger aktiv. 
 
Fältanteckningarna skrevs i ett egendesignat dokument som inleddes med en beskrivning av 
elevernas uppgift, datum och tid. Därefter följde den huvudsakliga delen, där de löpande 
fältanteckningarna skrevs. Som avslutande del gjordes en kort summering om till exempel 
elevernas motivation, interaktion och läsflyt. Eftersom de förberedande observationerna visade att 
tekniken många gånger krånglar, noterade jag även detta i fältanteckningarna då det kunde ha 
betydelse för resultatet.  
 
Ljudinspelningarna utfördes på det sätt att Iphonen, som var ljudinspelningsapparat, låg på bordet 
framför skrivarparen. För att minimera risken för att eleverna skulle bli för fokuserade på 
telefonen sattes inspelningen på innan eleverna kommit in i klassrummet. Vid vissa tillfällen satte 
sig inte eleverna riktigt som det var tänkt och i de fallen placerades telefonen om.  
 
En elev visade nervositet vid den första delen av observation ett, genom att tala väldigt tyst. Detta 
har beaktats i analysen.  
 
Elevernas alster samlades in efter varje observation eftersom de har en betydande roll för 
analysarbetet i form av ett synliggörande av helhetsperspektivet retroaktivt. 

Databearbetning 
Fältanteckningarna och de slutliga summeringarna renskrevs noggrant i ett word-dokument 
samma dag som observationerna utfördes. Bryman (2011, s. 95) rekommenderar att kodningen 
och analysen sker parallellt och under insamlingens gång för att minnesbilden ska bli så detaljerad 
som möjligt, vilket jag tagit till mig. Anteckningarna visade sig vara viktiga då tolv observationer 
utfördes på kort tid och belastade därför mitt minne i hög grad.	  
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Totalt observerades och ljudinspelades varje skrivarpar tre gånger var, vilket resulterade i ett 
omfattande material med tanke på studiens tidsramar. Tolv tillfällen spelades in, minst 45 minuter 
per pass, vilket resulterade i cirka tio timmars material. Eleverna diskuterade mycket och med 
högt tempo under inspelningarna, vilket innebar att transkriberingen av alla de tio timmarna blev 
för tidskrävande för studiens tidsramar. Transkriberingarna av de första fyra observationerna 
utfördes inom några dagar efter att de blivit inspelade. I resterande inspelningar har vissa 
sekvenser valts ut och transkriberats för att förtydliga och kontrollera fältanteckningarnas 
information. Där har de utförliga fältanteckningarna varit avgörande för vilka sekvenser som valts 
ut. Citat från elevernas dialoger återges i studien då de dels är intressanta för resultatet men också 
för att styrka forskningspersonernas uttalanden. Forskningspersonernas röster är också viktiga för 
att levandegöra materialet. De citat som används är skrivna i talspråk men har i vissa fall skrivits 
mer skriftspråksliknande för att läsaren ska förstå. Skolans och forskningspersonernas namn har 
bytts ut för att svara mot anonymitetskravet, vilket beskrivits ovan. Samtliga forskningspersoner 
har fått möjlighet att få transkriptionerna upplästa för att kunna lägga till eller ta bort sådant som 
de anser viktigt.  
 
Fältanteckningarna har skrivits direkt under observationen men också summerats efter 
observationstillfällena.  

Analys och tolkning 
Det primära syftet i analysarbetet har varit att förstå vad eleverna diskuterar i arbetet vid 
datorerna. Analysen har stärkts av trianguleringen, det vill säga att flera datakällor har kombinerats 
för att kontrollera resultat (Bryman 2011, s. 354). I början av analysarbetet var lyssnandet på 
ljudinspelningarna viktigt för att återuppleva dialogerna och för att transkribera materialet. 
Samtidigt som transkriberingen skedde användes fältanteckningarna och elevernas slutliga texter 
för att öka helhetssynen på samtalssituationen, vilket också ökar tillförlitligheten i studien. Genom 
att använda de olika materialen som en gemensam helhet minskar risken för dekontextualisering 
av situationerna, vilket enligt Bryman kan ses en av de största kritikerna mot kodningen inom 
kvalitativa dataanalyser (Bryman 2011, s. 534). 
 
Datakodningen har utförts i samband med renskrivningarna av materialet för att möjliggöra en 
ökad förståelse och därmed bidra till det teoretiska urvalet, vilket beskrivits av (Bryman 2011, s. 
523). Den parallella renskrivningen och kodningen efter varje observation blev också nödvändig 
för att inte drunkna i det omfattande materialet. Ovan beskrivs att transkriberingarna av det 
ljudinspelade materialet blev för tidskrävande, trots det parallella arbetet. Fältanteckningarna blev 
därför det material som gav den övergripande informationen, medan ljudinspelningarna mer 
användes för att tydliggöra utvalda sekvenser och för att kontrollera slutsatserna. 
 
Arbetsgången för analysen skedde enligt Brymans rekommendationer (2011, s. 525). Efter de 
första observationerna utfördes transkriberingarna och renskrivningen av fältanteckningarna utan 
någon direkt tolkning. Därefter lästes renskrivningarna av fältanteckningarna och 
transkriberingarna igenom en gång till och en initial kodning utfördes. Genom att försöka 
kategorisera in materialet och koppla dessa till olika begrepp började nyckelord utformas.  
 
Efter den initiala kodningen arbetades materialet igenom en gång till, mer kritiskt. Nu blev 
utvecklingen av nyckelbegreppen primär eftersom bakgrundsdelens olika begrepp kopplades in. 
Samtidigt kopplades nyckelorden till varandra.  
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Sedan följde fler observationer ute på fältet och materialet blev omfattande. Min initiala kodning 
visade sig ha stor betydelse genom att vissa av de framarbetade nyckelbegreppen gjorde att 
fältanteckningarna blev lättare att utföra och strukturera. Ju fler observationer som utfördes och 
desto mer materialet kodades, desto fler hypoteser började utformas och prövas.  
 
Efter att materialet samlats in och bearbetats, kunde hypoteser ställas. Materialet blev återigen 
viktigt för att kontrollera att hypoteserna stämde. Här blev ljudinspelningarna av högsta vikt för 
att retroaktivt undersöka materialet i syfte att minska att egna värderingar styrde tolkning och 
analys.  
 
Resultatet presenteras i form av kategorier som fungerat som nyckelord vid analysen av materialet. 

Studiens tillförlitlighet 
Min avsikt har varit att ge läsaren möjlighet att själv bedöma studiens tillförlitlighet och 
trovärdighet genom att processen noggrant redogjorts. Bryman (2011, s. 368) framhåller att 
forskarens påverkan och forskarens egna värderingar är exempel på hot mot studiens 
tillförlitlighet. Mitt ständiga ifrågasättande och kontrollerande av den information som 
framkommit har varit nödvändig för att motverka brister i studiens tillförlitlighet och 
trovärdighet. Kombinationen av fältanteckningar och ljudinspelningar som metoder för 
datainsamling har höjt tillförlitligheten i studien (Lind-Munther, 1999 s. 34). Det har också visat 
sig i analyser av ljudinspelningar och fältanteckningar, att min tolkning av situationen i stunden 
inte stämt överens alla gånger med hur eleverna faktiskt interagerade. Detta har då kunnat 
korrigeras. 
 
Eftersom jag har utfört min verksamhetsförlagda utbildning i denna skola, har det varit en 
balansgång för mig att hålla mig objektiv. Å ena sidan ville jag inte vara kritisk mot det arbetssätt 
som skolan implementerat. Å andra sidan gynnas lärarna av att få en inblick av vad som faktiskt 
sker i läs- och skrivundervisningen i ASL-metoden. Det ökar möjligheterna att utforma 
undervisning som gynnar elevers läs- och skrivinlärning. För att motverka att min relation till 
lärarna skulle minska tillförlitligheten i studien, har jag under hela studiens gång tänkt på det 
långsiktiga syftet med studien. Det är ju att bidra med kunskap som kan gynna både elever och 
lärare. 

Etiska principer 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet viktiga etiska principer i svensk forskning. Nedan följer en beskrivning av hur de 
etiska principerna anammats och respekterats i studien.  

Informationskrav och samtyckeskrav 
Samtycke till forskning och individskyddskravet är viktiga för att få människor i framtiden att vilja 
medverka som forskningspersoner. För att höja mina kunskaper om etik i forskning, har jag tagit 
del av de forskningsetiska principerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Bryman, 
2008; Vetenskapsrådet, 2002) samt lyssnat på föreläsningen om etik i forskning, som finns på 
Högskolan Dalarnas (FEN:s) hemsida.  
 
Jag utgick från FEN:s hemsida med tillhörande mallar när jag skrev informationsbrevet till 
föräldrarna för att säkerställa att jag tillgodosett informationskravet och samtyckeskravet på ett 
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etiskt godtagbart sätt. För att informationen skulle vara lätt att förstå försökte jag att utforma 
informationsbrevet på ett tydligt och lättförståeligt sätt (se bilaga 5). Jag gav exempel på vad jag 
skulle observera för att öka möjligheterna till förståelse. Informationsbreven med tillhörande 
underskrifter för samtliga vårdnadshavare är insamlade. 
 
För att informationskravet och samtyckeskravet ska uppfyllas på bästa möjliga sätt när det gäller 
deltagarna, det vill säga elever som är under 15 år, har jag utgått från Lindh-Munthers rapport 
Elevintervjun som forskningsmetod (1999) och Vetenskapsrådet (2002). Jag har tillfrågat och fått 
samtycke av eleverna muntligt, då jag anser det verbala medgivandet som mest tillförlitligt, 
eftersom de inte kan läsa i den grad som är nödvändig för ett skriftligt medgivande. Eleverna har 
vidare informerats om syftet med min forskning. De har också fått veta att det är helt frivilligt och 
att de kan avsluta deltagandet när som helst. Dessutom har varje materialinsamling inletts med att 
än en gång förtydliga att deltagandet är helt frivilligt för att öka möjligheterna till frivilligt 
deltagande. Eleverna har också informerats om eventuella nackdelar med deltagandet, som att det 
kan kännas obehagligt att bli inspelad. De har också fått veta att det är viktigt att forska om olika 
arbetssätt i skolan. 
 
Trots denna information är det inte säkert att deltagarna verkligen förstår syftet med forskningen. 
Samtidigt framhäver Agneta Lindh-Munther (1999, s. 5) att ”elever kan – i likhet med 
handikappade människor, som ofta finner sig behandlade som ’tredje person’ - svara för sig själva 
i långt högre grad än vi vuxna ofta tror”. Jag hävdar trots samtyckesproblematiken att 
ljudinspelningarna varit viktiga som komplement till observationerna för att få tillgång till 
elevernas diskussioner och samarbete. Det är betydelsefullt att påpeka att forskningspersonens 
samtycke övervägt, vilket inneburit att om forskningspersonen inte velat medverka, skulle 
forskningsprocessen ha avbrutits trots att vårdnadshavaren har gett sitt samtycke. Detta har 
emellertid inte skett under denna forskning.  

Konfidentialitetskravet 
Krav på konfidentialitet innebär att ”alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, 
lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av 
utomstående. I synnerhet gäller detta uppgifter som kan uppfattas vara etiskt känsliga. Detta 
innebär att det skall vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna” 
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Konfidentialitetskravet är särskilt viktigt att beakta om känslig 
information kommer fram under datainsamlingen. All information under forskningsprocessen 
samt allt datamaterial behandlas konfidentiellt. Detta har skrivits med i informationsbrevet och 
även delgivits forskningspersonerna. 

Nyttjandekravet 
Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast får användas för forskningsändamålet 
(Bryman, 2011, s. 132), vilket är avsikten i denna studie.  

Möjlig skada för deltagarna 
Den möjliga skadan som kan ses med studien är att deltagarna kan känna sig exempelvis olustiga 
och stressade av att bli observerade och inspelade. För att öka möjligheterna till att detta inte skall 
ske, har jag hälsat på klassen och försökt att bekanta mig med eleverna tidigare, vilket beskrivs 
ovan. För att förhindra att forskningspersonerna skadas vid hanteringen av materialet, läggs detta 
på en särskild USB-sticka för att undvika spridning av resultat. För att ingen skada ska ske vid 
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publiceringen är det viktigt att inget resultat som kan vara skadande, osant, sårande eller 
kränkande redovisas. Inga beroendeförhållanden får förekomma mellan mig och eleverna och jag 
kommer inte att ha dem i framtida undervisning.  
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Resultat 
	  
Som ovan beskrivits, är syftet med denna undersökning att undersöka om och hur det skrivarbete 
i årskurs som elever gör två och två framför datorn möjliggör läs- och skrivutveckling. De centrala 
frågeställningarna har formulerats enligt följande: 
 

• Hur tar sig elevers parskrivande vid datorn uttryck? 
• Vilka möjligheter ger parskrivande vid datorn i årskurs ett för elevers läs- och 

skrivutveckling?  
 

Ambitionen i detta kapitel är att ge en lättillgänglig redovisning av resultatet. Redovisningen görs 
med underrubrikerna Datorn som verktyg, Interaktion, Läs- och skrivmotivation, Språklig 
utveckling, Barnens slutliga texter, Läsundervisning och Skrivundervisning. Det är dock svårt att 
renodlat hålla sig till temat i rubrikerna eftersom innehållet går in i varandra. Varje avsnitt avslutas 
med en sammanfattande reflektion. Exemplen som ges i resultatet nedan är numrerade för att 
förtydliga för läsaren. De textavsnitt som beskriver kontexten vid varje exempel, vilket främst 
bygger på fältanteckningar, skrivs i kursiv stil. Elevernas dialoger, som är transkriberade från 
ljudinspelningarna, skrivs med rak stil. Även textutdrag i exempel 12, 13 och 15 skrivs med rak 
stil. 

Datorn som verktyg 
I detta avsnitt fokuseras datorns möjligheter och problematik som skrivverktyg i sex-sjuåriga 
elevers läs- och skrivinlärning. I resultatet sammanvävs analys av fältanteckningar, ljudinspelningar 
och barnens slutliga texter. Resultatet visar att datorn kan ha en betydande roll som verktyg i 
elevernas språkutveckling, men att det också finns anledning att följa upp utvecklingen. Nedan 
följer en summering av de möjligheter och risker som skrivverktyget kan föranleda. 

Processskrivande 
Datorn har under observationstillfällena gett samtliga elever möjlighet att visualisera sina 
hypoteser om språkets form och innehåll om än i olika grad. Eftersom det inte ligger någon direkt 
kraftansträngning i att sudda den skrivna texten på datorn, har eleverna lekt fram sitt textinnehåll 
utan krav på korrekthet. Datorn är sålunda ett väl fungerande verktyg för att processkriva fram 
texter. Eleverna har använt datorns fördelar genom att utifrån sina frågeställningar om språket 
utföra problemlösningar med hjälp av skriften. En slutsats som kan dras är att datorn gett samtliga 
elever möjligheter att träna på att läsa och skriva. Trots att dator som skrivverktyg är gynnsamt för 
språkutvecklingen är den däremot inte ett enkelt skrivverktyg. Datakunskap är viktigt för att 
eleverna och läraren ska klara av att använda skrivverktyget eftersom det är komplext på sitt vis 
vilket medför att eleverna behöver bli problemlösare. Det kan handla om att återställa text som 
har försvunnit till att klara av att hoppa fram och tillbaka i texten.  
 
Samtliga elever har använt en och samma övergripande arbetsgång, om än i kraftigt varierad grad. 
De har skrivit sina hypoteser, korrekturläst för att sedan radera, om det inte stämt överens med 
det planerade, och därefter fortsatt sitt skrivande. Datorn har i samtliga observationer fungerat 
som ett användbart verktyg där eleverna kan ta bort sina tidigare missförstånd utan att det synts i 
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den finala texten. Samtidigt kan elevers olika datakunskaper bidra till i vilken grad korrigeringen 
kan användas.  

Arbetssätt  
Eftersom datorn ger eleverna möjlighet att korrigera texten på ett enkelt sätt, har det inneburit att 
eleverna fått möjlighet att prova sig fram i skrivandet på ett annat sätt än vad en penna kan 
möjliggöra. Skrivarparen har utvecklat egna strategier för samspel med tillhörande regler. Dessa 
regler är förmodligen utvecklade dels efter vilka instruktioner läraren gett och dels utifrån hur 
interaktionen fortlöper mellan eleverna i varje skrivarpar. Trots att samspelen är individuella, har 
ändå vissa mönster visat sig vid analyserna av materialet. Att interaktionen, motivationen och 
samarbetet har stor betydelse för metodens möjlighet att utveckla språket, beskrivs nedan. 
Analyserna visar att det sätt på vilket skrivarparen arbetar fram sina texter, skiljer sig både mellan 
paren i sig men också mellan de olika observationsgångerna. Nedan följer en redogörelse för 
parens tekniker när interaktionen fungerar och när båda parter i skrivarparet är engagerade och 
inkluderade. Analyserna är baserade på samtliga observationstillfällen, av samtliga par. Det 
skrivarpars arbetssätt som anses ha minst utvecklade tekniker, presenteras först, för att därefter 
följas av skrivarpar med mer utvecklad teknik. Det innebär att Ljudarpojkarna presenteras först 
för att sedan följas av Ljudarflickorna, Läsarparet och Läsförståelseparet.  

Ljudarpojkarna 
Det framgår av datamaterialet att Ljudarpojkarna Bosse och Benjamin, använder framförallt 
ljudningsmetoden när de producerar sina texter. För exempel på alster som eleverna skrivit se text 
1 i bilaga 1. Den största tiden går åt till att göra fonem-grafem-kopplingar. De läser i mindre grad, 
har låg bokstavskännedom i jämförelse med de andra paren och får verkligen arbeta med 
avkodningen för att läsa vad de själva skrivit. Tempot är långsamt och Bosse är avsevärt mer aktiv 
än Benjamin. Båda verkar intresserade, men verkar samtidigt vara de som är minst roade av 
arbetssättet av de aktuella skrivarparen. Bosse är projektledaren och den som är mest motiverad 
och fokuserad på textskapandet. Bosse är den som oftast ljudar högt och skriver, medan Benjamin 
är tyst i mycket högre grad. Benjamin är också mindre motiverad, har svårt att sitta still och är 
mera avvaktande. Det är svårt att analysera Benjamins läs- och skrivkunskaper då han inte är lika 
delaktig och sitter mer tyst än de andra barnen i studien. Bosse ljudar mycket men läser inte 
särskilt ofta vad han skrivit. Samtidigt som Benjamin är tyst i högre grad än Bosse, visar Benjamin 
ändå kunskaper om stavning och läsning när han är koncentrerad på uppgiften, och visar 
lösningar på exempelvis stavningar som inte Bosse klarar av. Benjamin verkar läsa texten tyst för 
sig själv eftersom han kommenterar texten. 
 
 
Ett tydligt exempel på att Ljudarpojkarna inte kommit så långt i sin skriftspråksutveckling framgår 
i exemplet nedan. 
 
Exempel 1 
 

Ljudarpojkarna Bosse och Benjamin ska skriva meningar som handlar om vad de ser. Bosse sitter framför datorn och 
Benjamin sitter avvaktande bredvid.  
 
Bosse får syn på en matematisk figur, som läraren hängt vid tavlan, som de tror är en rektangel. Bosse vill skriva 
triangel och skriver av texten som står på figuren som Benjamin håller upp. Bosse ljudar och försöker skriva triangel på 
datorn men skriver istället rätbiock, med antagandet att han skriver rektangel.  
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Bosse sitter vid datorn medan Benjamin hoppar upp och ner på stolen bredvid. 
Benjamin säger: Vad ska vi skriva? 
Bosse säger: Jag vet inte 
Benjamin säger: Vänta! 
Benjamin går iväg 
 
En lång paus följer då Benjamin går iväg en sväng. 
 
Benjamin kommer tillbaka och sätter sig på stolen igen. 
Bosse säger: Jag vet! Det som står på den där!  
Bosse artikulerar: Rektangel 
Bosse skriver och ljuder: Rrr  eee eee   e 
Bosse frågar: Vad blir det? Re eeee kk ttt eee tte 
Bosse säger: Hjälp mig här! 
Benjamin ställer sig vid figuren och håller upp den så att Bosse kan skriva av vad som står på den. 
Bosse säger: Bbbb 
Bosse: Nej det var fel..bbb 
Bosse: ii  
Benjamin säger: Den väger inget 
Bosse ljudar och skriver: O C K  
Bosse: Sådär 
Bosse läser: äääää …ttt… 
Benjamin är tyst och tittar på texten. Bosse slutar läsa och går vidare till nästa mening. Eleverna tror att det står 
rektangel när det i själva verket står rätbiock 

Ljudarflickorna 
Det framgår av datamaterialet att Ljudarflickorna Amanda och Alice, befinner sig i 
avkodningsstadiet, där den huvudsakliga träningen går åt till att göra fonem-grafem-kopplingar 
och att avkoda. För exempel på alster som eleverna skrivit se text 2 i bilaga 1. Skrivarparet har en 
hög interaktion och samarbetet fungerar över lag i samtliga observationstillfällen. Eleverna 
förefaller ha roligt och skrattar ofta när de tillsammans arbetar fram sina texter. Ljudarflickorna 
diskuterar språket med hög intensitet. De arbetar mycket med att analysera och segmentera 
språkljuden i varje ord och ljudar ofta tillsammans.  
 
Eleverna får arbeta för att kunna läsa vad de skrivit, vilket tar hårt på krafterna. Detta uttrycker de 
upprepade gånger. Detta skrivarpar har inga direkta konflikter utan har ett bra samspel där de 
turas om i hög grad med skrivandet. De har utvecklat tydliga regler om när det är dags att byta 
skribent. Amanda är parets projektledare, innebörden i detta förklaras under rubriken interaktion 
nedan. 

Läsarparet 
Det framgår att Läsarparet Calle och Caroline skapar sina texter i ett välfungerande samspel. Av 
de fyra skrivarparen har Läsarparet kommit näst längst i sin skriftspråksutveckling. För exempel 
på alster som eleverna skrivit se text 3 i bilaga 1. Deras arbetssätt karaktäriseras av harmoniskt 
arbete och diskussioner med relativt hög intensitet. Caroline är projektledaren, men visar inga 
generella svårigheter att ge ansvar till Calle. Eleverna verkar vara motiverade och intresserade 
oavsett uppgift, men leker mer sällan med språket på det sätt som Ljudarflickorna och 
Läsförståelseparet gör. Caroline förefaller vara en säkrare läsare än Calle, och fungerar som ledare 
när de samläser, medan Calle i högre grad följer med.  
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Läsförståelseparet 
Läsförståelseparet Daniella och Desiree skapar sina texter i ett relativt gott samspel och med den 
mest avancerade interaktionen bland paren. Data visar att de kommit allra längst i sin 
skriftspråksutveckling av deltagarna i studien. Intensiteten i elevernas dialoger är hög, vilket också 
karaktäriserar deras textproducerande. För exempel på alster som eleverna skrivit se text 4 i bilaga 
1. Eleverna verkar ha roligt och skrattar ofta när de leker med språket, exempelvis i samband med 
stavning och meningsuppbyggnad.  
 
Data visar att Läsförståelseparet kommer fram till innehållet i texten tillsammans, och bygger upp 
den i växelverkan. De dikterar meningen ibland enskilt och ibland tillsammans. De ljudar ut orden 
och provar grafem-fonem-kopplingar när det behövs. De skriver därefter sin hypotes om hur 
ordet stavas, kontrolläser ordet som skrivits, redigerar och reder ut missförstånd om de anser att 
grafemen inte överensstämmer med fonemen. Avslutningsvis läser eleverna meningen för att 
sedan återkommande läsa hela texten för att undersöka om meningarna skapar en helhet som är 
förståelig. Eleverna hittar tillsammans misstag som görs i skrivandet både gällande form och 
innehåll, som de också redigerar. Data visar att båda flickorna i Läsförståelseparet börjat 
automatisera sin avkodning, men Desiree når högre läshastighet än Danielle. 
 
Läsförståelseparet verkar känna sig komfortabla med datorn som skrivverktyg, och förefaller 
oftast inte ha svårigheter att lösa de problem som uppstår med skrivverktyget. De fyra 
skrivarparens utskrivna alster visar att Läsförståelseparet skriver de längsta och mest avancerade 
texterna av dem (jämför texterna i bilaga 1). 

Sammanfattande reflektion 
Datorn som skrivverktyg ger rikligt med möjligheter till processkrivande. Eleverna ges möjlighet 
att samarbeta med både såväl fonemanalys, fonem-grafem-kopplingar och stavning av ord. De får 
också möjlighet att bygga ut texten i flera led på annat sätt än vad penna och papper skulle ha 
tillåtit. Datorn som skrivverktyg ger eleverna möjlighet att visualisera sina hypoteser. Verktyget 
underlättar för elever att hitta sina missuppfattningar om språket när tidigare föreställningar 
omprövas med hjälp av interaktion. På det viset kommer de slutligen till vad som ska skrivas.  
 
Det framgår att ju längre eleverna har kommit i sin skriftspråksutveckling, desto fler och mer 
avancerade strategier och tekniker använder de i sitt skriftspråksskapande, vilket också resulterar i 
mer utvecklade texter.  
 
Datorn som skrivverktyg ger inga lösningar till gamla pedagogiska problem i bemärkelsen att det 
skulle vara utan svårigheter eller att eleverna producerar texter utan problem. Skrivverktyget ger 
istället andra sorters svårigheter med att eleverna och lärare behöver ha datakunskap för att kunna 
lösa de problem som uppstår. Det finns risker med att datakrångel kan ta över fokus och 
framförallt tid från läraren till att stötta eleverna språkligt om datorerna inte fungerar på ett 
smidigt sätt. 

Interaktion  
I analys av fältanteckningarna samt ljudinspelningar från samtliga observationer framgår att 
interaktionen haft en avgörande roll för om och hur eleverna arbetar med datorerna och 
därigenom om och hur de utvecklar sitt språk. Eftersom två personer skriver på en dator krävs 
det att interaktionen fungerar mellan eleverna för att båda ska vara delaktiga i läs-och 
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skrivundervisningen och därigenom få möjligheter att utveckla sitt språk. Fältanteckningarna och 
ljudinspelningarna visar tydligt att interaktionen skiljer sig mellan skrivarparen. Det framgår också 
att interaktionen fungerar olika mellan olika observationstillfällen med samma par. 
 
Interaktionen är ett komplext samspel där både interaktionen mellan eleverna och elevernas 
interaktion med datorn har betydelse. Interaktionen påverkas bland annat av parens 
sammansättningar, elevernas förkunskaper, personligheter, dagsform, motivation av uppgiften, 
elevers datakunskap och samarbetsförmåga. De skillnader i interaktionen som fältanteckningarna 
och ljudinspelningarna visar tar sig uttryck i form av frekvens, diskussionsämnen, engagemang, 
kroppsspråk, samskrivning, deltagande och framförallt ett varierat samspel vid datorn. Eftersom 
eleverna är sammansatta utifrån specialpedagogens och lärarens bedömningar om var de befinner 
sig i sin språkliga utveckling ligger skrivarparen på ungefär samma språkliga nivå. 
 
Det framgår tydligt i vilken grad skrivarparen interagerar med intensitet, det vill säga sett till 
frekvens och engagemang. Det skrivarpar som interagerar med högst intensitet, det vill säga mest 
frekvent och med mest engagemang, är Läsförståelseparet tätt följt av Ljudarflickorna. Därefter 
kommer Läsarparet. Ljudarpojkarna interagerar med lägst intensitet, det vill säga minst frekvent 
och med minst engagemang (se figur 2). Figuren nedan ger en inblick i elevernas interaktion, men 
ska enbart ses som exempel på interaktionen under parskrivandet, eftersom den kan variera under 
ett och samma arbetspass.  
 

 
 
Figur 2. Antal gånger varje elev säger något eller inbjuder till interaktion under en fem minuters observation. Det som 
räknats är när eleverna växelverkat med hjälp av talspråket och stöttat varandra eller bett varandra om hjälp. Exempel 
på detta kan vara att de ställt en fråga till sin skrivarkamrat, fyllt i varandras meningar, samljudat eller korrigerat 
varandra. För att förtydliga förståelsen av att elevernas interaktion skiljer sig mellan eleverna i samma skrivarpar i 
figuren har de inte alltid responderat på varandras frågor och lika så har eleverna hoppat in och stöttat upp med 
samljudning eller samläsning i olika grad. Eleverna har också pratat högt med sig själva till stor del vilket inte 
medräknats i figuren då det är interaktionen med varandra som lyfts fram. Figuren ska ses ge en övergripande bild av 
antal gånger eftersom de elever som interagerar med hög frekvens kan ses vara svåra att avgränsa eftersom de ofta 
pratar samtidigt och växelverkar i snabbt tempo. Figuren visar den sammanlagda frekvensen (Totalt) för arbetspass 1, 
2 och 3 där den sammanlagda tiden är 3 gånger 5 minuter. Par A är Ljudarflickorna, Par B är Ljudarpojkarna, Par C är 
Läsarparet och Par C är Läsförståelseparet.  
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Särskilt mycket varierar Ljudarpojkarnas, Benjamin och Bosse, interaktion, då de har långa 
perioder utan någon interaktion alls och perioder när de interagerar mer. Generellt verkar 
interaktionen ha en koppling till hur motiverande och lustfyllt eleverna tycker att arbetet är, både 
vad gäller uppgiften att skriva och hur roligt eleverna har tillsammans medan de skriver. 
Interaktionen kan ha mer att göra med personkemi och hur samarbetet flyter snarare än hur långt 
eleverna kommit i sin skriftspråksutveckling. Detta framgår också i figur 2, där Ljudarflickorna 
Alice och Amanda, som befinner sig i den initiala läsutvecklingsfasen, har mer interaktion än 
Läsarparet Calle och Caroline, som kommit betydligt längre i sin skriftspråksutveckling. Både 
Ljudarflickorna och Läsförståelseparet, som enligt fältanteckningarna har högst intensitet i sin 
interaktion utslaget på samtliga observationer, verkar ha roligt och skrattar mycket medan de 
arbetar vid datorn. Läsarparet Caroline och Calle är intresserade och fnissar ibland medan 
Ljudarparet Benjamin och Bosse är paret som är mest allvarliga när de arbetar vid datorn. 
Samtidigt visar Bosse och Benjamin också att de många gånger blir roade av arbetet. Benjamin 
visar med jämna mellanrum tecken på att vara uttråkad medan Bosse har en jämnare lust att 
skriva. 
 
Diskussionsämnena verkar däremot ha större koppling till elevernas skriftspråksutveckling då 
eleverna behöver förkunskaper om exempelvis dubbelteckning för att de ska diskutera detta. De 
elever som inte upptäckt att katt stavas med två t kan inte heller diskutera detta då de själva 
skriver med ett t och därmed inte heller läser text med dubbelteckning. 
 
För att ge ett exempel på innehållet i elevernas interaktion, ges nedan en sammanställning av vilka 
språkliga aspekter som berörs i interaktionen (se tabellerna 1-4). Tabellerna är sammanställda 
utifrån ljudinspelningarna. Sekvenserna som valts ut är tio minuter långa och har tagits från de 
arbetspass och sekvenser som figur 2 visat att skrivarparen haft högst frekvens i sina interaktioner 
vad gäller den tidsperioden. De fem minuterna förlängts med ytterligare fem minuter. Eftersom 
det tar en stund för eleverna att komma igång att skriva, samtidigt som arbetet i sig kräver mycket 
energi, har sekvenserna tagits cirka tolv minuter in i arbetspasset. Detta för att 
sammanställningarna i möjligaste mån ska ge en bild av hur arbetet löper när samarbetet fungerar 
som bäst. Eftersom Calle verkade vara påverkad av min närvaro under den initiala delen av passet, 
valdes en sekvens ut från den finala delen av det passet. Viktigt att påpeka är att det är endast den 
verbala interaktionen som framgår i tabellerna. Läsförståelseparet, som överlag har den mest 
intensiva interaktionen, använder också fysisk interaktion i form av samskrivning i hög grad, vilket 
inte tabellen visar.  
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Tabell 1. Beskrivning av vilka språkliga aspekter Ljudarflickorna Alice och Amanda berör i sin interaktion.  
Förekommer i högre grad Förekommer i lägre 

grad 
Meningsuppbyggnad 
Innehåll  
Aktiverar sitt ordförråd 
Ljudar tillsammans samtidigt som de skriver ljudenligt (fonem-grafem-
kopplingar) 
Provar språkljud ofta 
Bokstavsidentifiering 
Gemener och versaler 

Prepositioner 
Läser i liten grad 
Artiklarna en och ett 
Mellanrum 
Siffror 
 

 
Ljudarflickorna Alice och Amanda skriver meningar utifrån sekvensbilder. Under tio minuter som analyserats från 
ljudinspelningarna uppmärksammar eleverna ovanstående aspekter i språket, vilket presenteras i ordningen med det 
vanligast förekommande först. Någon förklaring till exempelvis stavning förekommer inte utan eleverna väljer det 
som verkar bäst. Däremot nämner Amanda att det ska vara stor bokstav i början. Tabellen ska endast ses som en 
övergripande bild där de språkliga aspekter som förekommer mest, det vill säga högst upp i tabellen, kan ses 
förekomma i ungefär liknande grad.  

 
 

Tabell 2. Beskrivning av vilka språkliga aspekter Ljudarpojkarna Bosse och Benjamin berör i sin interaktion.  
Förekommer i högre grad Förekommer i lägre grad 
Innehåll 
Meningsuppbyggnad 
Fonem-grafem kopplingar. Bosse ljudar mest själv. 
Aktiverar sitt ordförråd 
Provar språkljud  

Läser ett ord högt en gång 
 

 
Ljudarpojkarna Bosse och Benjamin skriver meningar utifrån egenproducerade bilder. I tabellen anges de språkliga 
aspekter som eleverna uppmärksammar i sin interaktion under de tio minuter som analyserats. Några förklaringar 
förekommer inte utan eleverna ägnar sig mest åt fonem-grafem-kopplingar efter det att de kommit på vad de ska 
skriva där Bosse ljudar och skriver mest medan Benjamin hoppar in och kommenterar. De språkliga aspekterna 
presenteras i fallande ordning med mest förekommande diskussionsämne högst upp. Tabellen ska endast ses som en 
övergripande bild där de språkliga aspekter som förekommer mest, det vill säga högst upp i tabellen, kan ses 
förekomma i ungefär liknande grad. 
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Tabell 3. Beskrivning av vilka språkliga aspekter Läsarparet Calle och Caroline berör i sin interaktion.  
Förekommer i högre grad Förekommer i lägre 

grad 
Innehåll 
Meningsuppbyggnad 
Stavning 
Läser ofta, både enskilt och tillsammans 
Kontrollerar om meningsuppbyggnad och innehåll stämmer överens med 
texten 
Fonem 
Fonem-grafem-kopplingar 
Eleverna ljudar tillsammans 
Ords betydelser. Eleverna aktiverar sitt ordförråd. 
Korrigeringar 

Mellanrum 
Interpunktion  
 

 
Läsarparet Calle och Caroline skriver en saga utifrån en given början. I tabellen anges de språkliga aspekter som 
eleverna uppmärksammar i sin interaktion under de tio minuter som analyserats. Eleverna väljer de stavningar med 
mera som de anser låter bäst. De språkliga aspekterna presenteras i fallande ordning med mest förekommande 
diskussionsämne högst upp. Tabellen ska endast ses som en övergripande bild där de språkliga aspekter som 
förekommer mest, det vill säga högst upp i tabellen, kan ses förekomma i ungefär liknande grad. 
 
 
 
Tabell 4. Beskrivning av vilka språkliga aspekter Läsförståelseparet Danielle och Desiree berör i sin interaktion.  
Förekommer i högre grad Förekommer i lägre 

grad 
Innehåll 
Meningsuppbyggnad  
Ords betydelser. Eleverna aktiverar sitt ordförråd. 
Stavning 
Läser ofta, både enskilt och tillsammans. Läser mest av skrivarparen. 
Korrigeringar 
Fonem 
Fonem-grafem kopplingar 
Mellanrum 
Prepositioner 

Läser hela texten för att 
veta vad de ska skriva 
sedan 
Interpunktion 
 

 
Läsförståelseparet Desiree och Daniella skriver hur de brukar fira jul. I tabellen anges de språkliga aspekter som 
eleverna uppmärksammar i sin interaktion under de tio minuter som analyserats. Eleverna argumenterar och förklarar 
för varandra i högre grad än de andra paren då ingen av eleverna accepterar den andres lösning rakt av. Någon 
förklaring om språkets regler ges inte utan eleverna argumenterar fram det som låter bra på det sätt att texten blir mer 
förståelig. De språkliga aspekterna presenteras i fallande ordning med mest förekommande diskussionsämne högst 
upp. Tabellen ska endast ses som en övergripande bild där de språkliga aspekter som förekommer mest, det vill säga 
högst upp i tabellen, kan ses förekomma i ungefär liknande grad. 
 
Innehållet i tabelllerna ovan visar att interaktionen varierar beroende av hur långt eleverna 
kommit i sin skriftspråkliga utveckling. De elever som kämpar med att avkoda texten, 
Ljudarpojkarna och Ljudarflickorna, läser i mindre grad medan de elever som kommit längre i sin 
skriftspråksutveckling läser i högre grad. Samtliga elever tränar sitt språk utifrån sina egna 
förkunskaper. Det visar sig exempelvis genom att eleverna som ligger i den initiala fasen övar 
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mycket på fonem-grafem kopplingar i jämförelse med Läsförståelseparet som kontrollerar att 
texten har en röd tråd.  
 
Nedan ges ett exempel på interaktion som har en hög intensitet, det vill säga som sker frekvent 
och med engagemang, och där arbetet också blir språkutvecklande genom att eleverna 
tillsammans diskuterar och skriver fram hur ord stavas. Exemplet visar en sammanvävd helhet 
utifrån fältanteckningar, ljudinspelningar och elevernas texter. Skrivarparet Ljudarflickorna stavar 
tillsammans fram ordet penskrin. 
 
Exempel 2 
 

Ljudarflickorna sitter tillsammans framför datorn och ska skriva en önskelista till tomten. Alice dikterar och Amanda 
skriver. 
 
Alice dikterar: Jag önskar att jag fick…. en egen..hallonmos ..jag skojja bara…jag önskar att jag fick ett 
eget egen ett eget eget eget eget eget eget eget pennskrin 
Amanda säger: okej 
Alice säger: jag har inget eget pennskrin. Dom enda jag har har jag fått av min storebror..han vill ha sitt 
favoritpennor 
 
Amanda ljudar och skriver: ssskkkkrrrr   
Alice: det där är ett E! 
Amanda: ja just det 
 
På dataskärmen står det nu ”4.pskri” vilket Alice och Amanda är fullt fokuserade på med blicken. 
 
Amanda försöker läsa:..äääppp ääpp ss kk rrr ää…ää…. 
Amanda frågar Alice vad hon själv skrivit: vad står det? Pänsk..iii..vad står det? 
Alice säger högt: pennskrin 
Amanda ljudar: p äää 
Alice ljudar: ppp eeeee…. E ska det vara inte ett S! 
Alice säger:  ppppee….pp ee nnnnnn ss k rr ii nn 
Amanda läser: ppp ee nn sskkkrriiiinn 
Alice säger: E som i vante! Inte van! 
 
Amanda har ändrat i texten under konversationen med Alice och på dataskärmen står det nu 4.penskrin 

 
Resultatet visar vidare att en elev i varje par har övertaget om skrivarbetet. Övertaget visar sig med 
att en elev agerar projektledare och placerar sig själv framför datorn i större utsträckning än sin 
skrivarkamrat under samtliga observationstillfällen. Genom att ha kontrollen över datorn har 
eleven också bestämmanderätten över vad som skrivs i högre grad. De par som skriver varannan 
mening har ett högre samspel, medan de elever där den ena eleven skriver mer än den andra, har 
ett mer ojämnt samspel. Det sistnämna resulterar i en mindre utvecklad interaktion, fler 
konflikter, vilket logiskt sett ger mindre möjligheter till språkutvecklande arbete. Övertaget 
varierar i hög grad mellan olika par och även mellan observationstillfällen. Eleverna verkar ha 
utvecklat ett eget arbetssätt, med egna strategier där eleverna har olika roller och positioneringar. I 
tre av fyra skrivarpar har den elev som har kommit längst i sin språkutveckling projektledarrollen. 
Hos Ljudarpojkarna däremot verkar projektledarrollen främst vara tillsatt efter 
koncentrationsförmåga och motivation snarare än skriftspråkliga kunskaper. Å ena sidan verkar 
projektledarrollen vara av betydelse för att öka skrivarparens motivation och fokusering på 
uppgiften. Å andra sidan verkar projektledarrollen innebära att den andre eleven får ett undertag 
och kan få svårt att bryta in om projektledaren inte vill släppa kontrollen. Bristen på samspel visar 
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sig vid upprepade tillfällen, med olika skrivarpar, och resulterat två gånger i en så pass bristande 
motivation att eleven ger upp arbetet helt. Data visar hur bristen på interaktion kan resultera i att 
läs- och skrivarbetet inte inkluderar båda parter i lika hög grad.  
 
Eftersom skrivarparens diskussioner (se tabellerna 1-4 ovan) skiljer sig i hög grad beroende på var 
de befinner sig i sin skriftspråkliga utveckling, följer nu ett exempel på innehållet i 
Läsförståelseparets interaktion. Detta par har kommit längst i sin skriftspråkliga utveckling i 
jämförelse mot de andra skrivarparen som ingår i studien. Läsförståelseparet har utvecklat en 
nyfikenhet om bland annat sje-ljud, interpunktion, ords olika betydelser, meningsuppbyggnader, 
sammansatta ord, dubbelteckningar och ändelser.  
 
Exempel 3 
 

Läsförståelseparet Desiree och Daniella ska skriva ordet julskinka och är mycket intresserade av hur sje-ljudet stavas. 
 
Desiree frågar: Vad äter du när du firar jul? 
Desiree dikterar: julskinka 
Danielle ljudar: j u l…[sje-ljud] i nnn kk a 
Danielle har skrivit jul kinka 
Desiree säger: sätt ihop det 
Danielle ljudar sje-ljudet 
Danielle skriver julkinka 
Desiree läser: julkinka [betoning på k] julkinka julkinka 
Desiree säger: det måste vara ett g och ett k 
Danielle säger: g? 
Danielle och Desiree korrigerar tillsammans i texten. Nu står det julkingka 
Eleverna ljudar tillsammans och de verkar nöjdare med stavningen 
Desiree går iväg och blir borta en bra stund.  
Danielle tittar på texten och är fundersam. 
Danielle läser tyst för sig själv och skriver julskinka efter ordet julkingka. 
Desiree kommer tillbaka och Danielle verkar bli osäker vilket gör att hon suddar bort den korrekta stavningen av ordet 
och skriver istället julskingka. 
Desiree läser, märker att ordet står två gånger i texten och säger: det går ju inte! Julskinka och julskinka 
Desiree suddar bort ett av orden samt s:et och nu står det julkingka. 
 
Eleverna fortsätter att bygga ut texten och nästa gång eleverna ska skriva ordet återupprepar Desiree stavningen genom 
att titta på hur de tidigare stavat ordet.  
 
Desiree skriver: julkingka 
Danielle reagerar och vill stava ordet julskinka med sk 
Danielle säger: annars blir det kinka 
Danielle kan skriva, som hon visat tidigare, men Desiree, som är parets projektledare, är bestämd. 
Desiree skriver julkingka 
Danielle himlar med ögonen och blir irriterad över att Desiree inte lyssnar på henne. 

 
Det står också klart att eleverna, i samtliga par, får stora möjligheter att diskutera språkets innehåll 
och form under det pågående arbetet i klassrummet. Ljudarflickorna, Läsarparet och 
Läsförståelseparet diskuterar språket i hög grad under hela arbetspassen utan att läraren i någon 
större bemärkelse behöver påminna dem att fokusera på uppgiften. Ljudarpojkarna diskuterar 
också språket, men i betydligt lägre grad än de andra paren, eftersom koncentrationen och 
samarbetsförmågan tryter hos Benjamin. Samtidigt visar studien inte hur Benjamins koncentration 
skulle vara om han satt själv och skrev med penna. 
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Ljudarpojkarna (Benjamin och Bosse) pratar inte heller om så mycket annat än språket utan blir 
snarare tystare än de andra paren. Läraren cirkulerar runt i klassrummet under samtliga 
observationer och interagerar med de elever som behöver hjälp, både med datorn som 
skrivverktyg och med processkrivning utifrån elevernas texter.  
 
I den senare delen av observation tre med Ljudarpojkarna, var det Bosse som för det mesta 
dikterade, ljudade och skrev på egen hand. Det blev en maktkamp som eleverna själva inte kunde 
hantera då båda ville skriva. Eftersom eleverna arbetar i par med en dator, resulterade 
maktkampen i att Benjamin varken interagerade med Bosse eller skrev själv. Bosse däremot, som 
är skrivarparets projektledare under samtliga observationstillfällen, fortsatte att ljuda och skriva på 
datorn trots att Benjamin tog rollen som åskådare, för att till sist avvika från klassrummet. En 
liknande maktkamp skedde under en observation av Läsförståelseparet (Daniella och Desiree). 
Desiree, som är parets projektledare under samtliga observationstillfällen, styrde arbetet i så hög 
grad att Daniella blev sittande tyst, oengagerad och smått upprörd bredvid.  
 
Lärarens interaktion med eleverna tycks ha betydelse för att hjälpa eleverna att samarbeta och 
släppa in varandra i aktiviteten. Lärarens stöd och undervisning verkar behövas för att inte 
eleverna ska lämnas ensamma med sina konflikter och maktkamper. När interaktionen fungerar 
behöver inte läraren hjälpa eleverna med fokusering på uppgiften i någon större grad. Eleverna 
diskuterar språkets form och innehåll i samtliga undervisningstillfällen. Interaktionen bidrar också 
till att eleverna kognitivt kan stötta varandra med att komma ihåg vad de ska skriva. Eftersom 
skrivandet och kontrollerandet i sig tar mycket fokus från eleven som skriver kan skrivarkamraten 
hjälpa till att fokusera på innehållet. 

Sammanfattande reflektion 
Det framgår att interaktion med hög intensitet möjliggör rik språkstimulering. Vid interaktion 
med låg intensitet kommer samspelet ur balans och eleverna stimuleras i olika grad. En fungerade 
och intensiv interaktion har betydelse för hur eleverna utvecklar sitt språk oberoende av hur långt 
de kommit i sin läs- och skrivutveckling. De elever som interagerar med intensitet, det vill säga 
frekvent och engagerat, har större möjligheter till lärorika diskussioner om språket eftersom deras 
interaktion och diskussion både utgår från och utvecklar deras skriftspråk. 
 
Läs- och skrivundervisningen med hjälp av dator som skrivverktyg verkar således vara direkt 
beroende av ett jämnt samspel vid datorn för att båda eleverna ska få samma möjlighet att 
utveckla sitt språk. Skrivarparen i föreliggande studie har varit indelade utifrån var eleverna 
befinner sig i läs- och skrivutvecklingen för att utmana varandra i den proximala 
utvecklingszonen. Det innebär att paren är sammansatta utifrån principen att ge eleverna 
möjlighet att utgå från sina tidigare erfarenheter samt att kunna utmana varandra på den nivå där 
de själva befinner sig och bli utmanade på en nivå där de själva är mottagliga.  
 
Vad eleverna uppmärksammar och arbetar med gällande språket är sammankopplat med var 
eleverna befinner sig i språkutvecklingen. De elever som kommit längre, det vill säga 
Läsförståelseparet och Läsarparet, läser som en naturlig del för att kontrollera vad de skrivit (se 
tabell 3). Ljudarpojkarna och Ljudarflickorna fokuserar mer på fonem-grafem kopplingar och 
läser inte vad de själva skrivit. 
 
Lika viktigt för ett fungerande samspel, där eleverna möter varandra i den proximala 
utvecklingszonen, är att uppmärksamma maktfördelningen. Kan den fördelas för att minimera 
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riskerna för att en elev har ett stort övertag över skrivandet, vilket kan resultera i att den andre 
eleven får ett undertag? I mina resultat framgår det att samma elev i varje par har 
projektledarrollen. Det visar sig bland annat genom att projektledaren placerar sig framför datorn 
i högre utsträckning än sin skrivarkamrat. Detta varierar dock mellan skrivarpar och tillfällen. De 
par som har ett högre samspel överlag och där maktfördelningen är jämnare, visar detta genom att 
båda elever skriver ungefär lika mycket. De elever som har ett ojämnt samspel har också en 
mindre utvecklad interaktion och får därmed en lägre och ojämn språkutveckling. 
 
Hos skrivarpar, där interaktion inte är särskilt intensiv, sker språkstimulans sålunda i lägre grad än 
hos skrivarpar med intensiv interaktion. Detta innebär att sammansättningen av skrivarpar 
behöver övervägas noggrant. Studien visar dessutom att samspelet mellan elever innefattar ett 
socialt spel där makten om datorn och vad som ska skrivas hela tiden är närvarande. Trots att 
interaktionen vid parskrivandet på datorn är språkutvecklande, ställer samspelet relativt stora krav 
på eleverna. Det framgår att de elever som har roligt medan de skriver kan fokusera mer på 
språket än de elever som får kämpa med att interaktionen ska fungera. 
 
Eleverna verkar överlag finna arbetssättet motiverande, men visar samtidigt tydliga tecken på att 
vilja sitta och skriva själva också. Slutsatsen är att parskrivande är en metod som gynnar elevernas 
språkutveckling men behöver kompletteras med andra metoder i läs- och skrivundervisningen. 
Det är viktigt att eleverna får möjlighet att skriva på egen hand för att inte tappa motivationen i 
längden genom att skriften aldrig blir helt egen. Läraren har en betydelsefull roll i organiseringen 
av arbetet och som stödjare och medlare i konflikter och maktkamper. 

Samarbete och motivation 
Motivation är viktig i läs- och skrivinlärning i form av parskrivande, då det är en krävande process 
som behöver mycket energi. Resultatet visar att motivationen att skriva är olika hög mellan olika 
skrivarpar och vid olika tillfällen. Motivationen att skriva är generellt hög medan motivationen att 
läsa skiljer sig markant mellan Ljudarparen och de par som kommit lite längre i läsutvecklingen (se 
tabellerna 1-4 ovan). Läsförståelseparet Desiree och Danielle visar generellt hög motivation när de 
arbetar, då deras samarbete fungerar väl och interaktionen är intensiv. Båda visar motivation att 
läsa vad de skrivit och båda har ett läsflyt som gör att de kan fokusera på textens innehåll. 
Danielle visar sin läskunnighet med att läsa texter både på datorn, på det utskrivna papperet och 
också genom att vid ett tillfälle vända texten upp och ner för att utmana sin egen läsning. Både 
Desirée och Danielle använder sin läsförmåga till att korrigera i texten, både vad gäller betydelse 
och form. Desiree har kommit lite längre i sin skriftspråksutveckling, hon har bättre 
avkodningsförmåga, upptäcker fler misstag och kan processkriva på en något högre nivå än 
Danielle. Processkrivande innebär här att gå tillbaka i texten och bygga ut meningarna med 
exempelvis olika adjektiv för att göra texten mer beskrivande, eller att rätta till misstag med 
exempelvis stavning eller innehåll. Trots att Desiree kommit lite längre, så utmanar Danielle 
tillbaka i lika hög grad och tillsammans får de en mer avancerad nivå på sitt processkrivande än de 
förmodligen skulle ha klarat av på egen hand. Läsförmågan är avgörande för att eleverna ska 
kunna processkriva genom att själva läsa och kontrollera om det skrivna motsvarar det som 
eleverna i förväg dikterat. Desiree är mer drivande än Daniella och visar också en starkare vilja att 
bestämma vems tur det är att skriva och läsa, vilket är utmärkande för projektledarna i samtliga 
skrivarpar. 
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Vid ett av tre observationstillfällen visar Danielle låg motivation både till att skriva men också till 
att läsa, medan Desiree verkar ha högre motivation just då. Utmärkande för det tillfället är att 
Desiree redan har planerat vad de ska skriva. Hon har i förväg ritat förloppet i bilder. Danielle blir 
inte insläppt av Desiree, som tar över kontrollen av datorn och vid upprepade tillfällen knuffar 
bort sin skrivarkamrat. Danielle sitter tyst bredvid och fokuserar på annat under nästan hela 
arbetspasset och visar tydlig irritation. Desirees motivation är hög och hon försöker vid 
upprepade tillfällen få med Danielle igen. Eftersom Danielle inte får bestämma vad som sker i 
sagan blir hon alltmer ointresserad.  
 
Ljudarflickorna och Läsarparet visar ett samarbete som fungerar ganska likvärdigt under alla 
observationer. I båda paren finns en person som fungerar som projektledare som läser och skriver 
mer än den andre kamraten. Det kan ändå ses vara relativt jämnt överlag. Läsarparets motivation 
att läsa är hög men påverkas ändå av om uppgiften i sig är motiverande. Däremot skiljer sig 
motivationen särskilt för Ljudarflickorna att skriva men framförallt för att läsa beroende av vilken 
uppgift eleverna har fått till sitt arbete. Uppgiften att skriva en önskelista, i form av ett brev till 
tomten, är kanske den mest motiverande uppgiften där de lägger ner stor energi på att stava och 
läsa. Orsaken är troligen att det blir ett personligt meddelande till tomten. Ljudarflickorna visar 
vid ett annat tillfälle tydligt brist i sin läsmotivation. Min tolkning är att uppgiften är för styrd med 
färdiga meningar som ska byggas på, vilket resulterar i att eleverna inte lägger ner den energi som 
krävs för att läsa då de verkar ointresserade av att veta vad det står.  
 
Vad gäller Ljudarpojkarna, varav Bosse möjligen har kommit en aning längre än Benjamin i 
skriftspråksutvecklingen, så flyter inte samarbetet i lika hög grad som för de andra paren i studien. 
 
I de första två observationerna är Bosse projektledaren medan Benjamin har svårt att sitta still. 
Fältanteckningarna visar, särskilt i observation ett, att Benjamin befinner sig mer under bordet än 
på stolen. Min tolkning i situationen var att Benjamin knappt deltog i arbetet. Vid analys av 
ljudinspelningarna visade det sig att Benjamin är delaktig i lite högre grad än vad 
fältanteckningarna visar genom att han ändå är med och bygger upp texternas struktur muntligt. 
Orsaken till att interaktionen var svår att se var att eleverna interagerade sällan och med långa 
pauser där jag som observatör hade svårt att följa dialogen då min uppmärksamhet påverkades av 
Benjamins rörlighet. I observation två låter Bosse Benjamin skriva på datorn mer än i första 
observationen. Därigenom blir Benjamin mer motiverad. Benjamin visar större kunskaper i bland 
annat fonem-grafem-koppling under observation två än vad han visar under observation ett och 
tre. Makten över datorn växlar. I den finala observationen (observation tre) blir Benjamin knappt 
insläppt av Bosse, då Bosse har kontrollen vid datorn och puttar bort Benjamin upprepade 
gånger. Benjamin försöker få komma in och ha projektledarrollen, och trots att läraren påminner 
dem om att byta skribent tar Bosse återigen över kontrollen över datorn och skriver. Det slutar 
med att Benjamin tappar motivationen och lämnar klassrummet efter att ha tröttnat på att sitta 
under bänken. Det framgår av ljudinspelningarna att Bosse vid upprepade tillfällen blir frustrerad 
på att Benjamin inte hjälper till att skriva och att Bosse vid ett flertal tillfällen ber Benjamin om 
hjälp, utan att få någon respons.  

Sammanfattande reflektion 
Studien visar att elevernas motivation till att läsa och skriva varierar mellan skrivarpar, mellan 
elever i skrivarparen, och mellan olika observationstillfällen med samma par. Vid jämförelse av 
motivation när det gäller läsning kontra skrivning så är motivationen generellt hög att skriva bland 
samtliga skrivarpar. Främst verkar möjligheten att vara den som skriver på datorn, inverka på 
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motivationen. När en elev inte visar någon motivation, har den ena parten oftast tagit kontrollen 
över datorn, vilket minskar den andras motivation att skriva. Däremot skiljer sig motivationen att 
läsa markant åt mellan skrivarparen och verkar främst vara sammankopplat med elevernas 
skriftspråksutveckling (se tabellerna 1-4 ovan). De elever (Ljudarpojkarna och Ljudarflickorna) 
som befinner sig i den initiala läsinlärningsfasen läser vid enstaka tillfällen, när de är tillräckligt 
motiverade och om samspelet och interaktionen fungerar. Ljudarflickorna läser betydligt mer om 
uppgiften i sig är motiverande. De elever som kommit igång med avkodning (Läsarparet och 
Läsförståelseparet) visar stor motivation med att läsa vad de skrivit. Särskilt framträdande är 
motivationen om uppgiften i sig är motiverande. Vad gäller läsningen av det som skrivits, framgår 
det att projektledaren i samtliga par läser i högre grad än den andre kamraten.  
 
Det framgår alltså att de elever som får kämpa med sin läsning läser i högre grad när de är 
intresserade av vad de skrivit, vilket verkar vara sammankopplat med om det är en intressant 
uppgift och om interaktionen och samspelet är i balans. De elever som kommit längst i sin 
skriftspråksutveckling, det vill säga Läsarparet och Läsförståelseparet, läser oavsett uppgift så 
länge interaktionen och samarbetet fungerar väl. 
 
Det står klart att det kan vara av avgörande betydelse för motivationen och samarbetet hur långt 
man kommit i sin skriftspråksutveckling. Detta gäller främst skrivarpar som just kommit igång 
med bokstav-ljud-korrespondens och avkodning och som måste arbeta relativt mycket med att 
producera ord och meningar.  

Språklig utveckling 
Resultatet om den språkliga utvecklingen delas in under rubrikerna Fonologisk medvetenhet, 
Fonem-grafem-koppling och stavning, Syntaktisk medvetenhet, Morfologisk medvetenhet, 
Avkodning, Ordförråd. Slutligen ges en sammanfattande reflektion. 

Fonologisk medvetenhet 
Fonologisk medvetenhet innebär att man kan urskilja språkets ljudenheter, leka med språkets 
delar, rimma samt manipulera de enskilda fonemen. Fältanteckningarna och ljudinspelningarna 
visar tydligt att samtliga elever övar sin fonologiska medvetenhet under samtliga 
observationstillfällen. Det varierar däremot stort mellan skrivarpar och observationstillfällen. När 
interaktionen flyter, tränas den fonologiska medvetenheten intensivt. Eleverna uppmärksammar 
fonem och morfem tillsammans utifrån sin tidigare förförståelse. Det är utmärkande att de vid de 
flesta tillfällena utmanar och korrigerar varandra på ett naturligt sätt, då de också rättar varandras 
missförstånd, bland annat med hjälp av att testa sina hypoteser. Liksom med interaktionen, som 
beskrivs ovan, varierar träning av fonologisk medvetenhet utifrån elevernas tidigare erfarenheter, 
vilket innebär att Ljudarflickorna och Ljudarpojkarna lägger mer tid på fonem-grafem-koppling 
och sammanljuding än vad Läsförståelseparet och Läsarparet gör.  
 
Nedan följer ett exempel på hur fonemen i ord analyseras med hjälp av interaktion och samarbete. 
 
Exempel 4 
 

Ljudarpojkarna har fått i uppgift att beskriva vad de ser på en detaljrik bild. Benjamin hittar en ananas och dikterar 
till Bosse som sitter framför datorn beredd att börja skriva. 
 
Benjamin hittar en ananas på bilden och säger: Ananas! 
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Benjamin sjunger: ananas [upprepar 9 ggr] 
[Paus] Benjamin tittar på bilden och på lite annat 
Bosse ljudar och skriver ananas. 
Benjamin tittar på skärmen och säger ananas högt. 
Benjamin frågar: Hur många A är det? 
Benjamin säger ordet om och om igen och räknar a-ljuden i ordet och jämför a-ljuden med texten. 

 
Nedan följer ett exempel från Läsarparet, där Calle identifierat språkljudet /m/ medan Caroline är 
osäker på om ljudet låter /m/ eller /n/ i ordet tomte. Exemplet visar hur eleverna lär sig av 
varandra. Arbetssättet kan också medföra risker att befästa felaktig fonemanalys genom att de inte 
är säkra på fonemanalys eller stavning. Det framgår att eleverna behöver stöttning av en lärare för 
att inte befästa missförstånd som kan uppkomma i den maktkamp som hela tiden är närvarande. 
Caroline är parets projektledare. 
 
Exempel 5 
 

Läsarparet Caroline och Calle ska skriva ordet tomten. Caroline hittar på ordet och är också den som ska skriva det 
eftersom hon sitter framför datorn. 
 
Caroline säger: tonten kanske? 
Calle säger: ja 
Caroline säger: tonten kanske…eller vad ska vi skriva`? tomten…tomten ska vi skriva det? Tonten.. 
Caroline verkar osäker på om det ska vara ett n eller ett m i tomte. 
Caroline och Calle ljudar i kör: mmmt ttt ee nn 
Caroline skriver: tonten 
Calle läser: tont…tonten..tonten [betonar n med ironi-märker misstaget] 
Caroline och Calle samläser: t åå mm [betoning] t ee nn 
Calle reagerar och säger: du måste ta bort det där n:et 
Caroline säger: l:et? 
Calle säger: mm det är ett n 
Caroline säger: ja n 
Caroline säger: tomten? 
Calle raderar n:et och skriver dit ett m 
Calle säger: ska det stå annars tt ååå nnn t en [betonar n] tonten tonten skulle det stå om det var ett n 
Caroline säger: ja just det.. [skratt] 
Caroline ljudar: t åå nn ten tånten   tååå nnten  
Calle samljudar: t ooo mm t eee  nn 
  
De sitter tysta en stund och Caroline verkar fundersam medan Calle ser nöjd ut. 
 
Caroline suddar m:et och skriver dit ett n.  
Caroline säger: det ska ju va ett n där 
Calle säger: nej tåå mmm ten [ljudar]   
Caroline säger: ja tonten 
Calle säger: nej det ska vara ett mmmmm t åå mtt ten [ljudar] 
Caroline säger: nej tt åå nn ten  
Calle säger: nej vänta [läser tyst] det står tonten 
Caroline säger: tååånnn 
Calle säger: det måste vara en m istället för ett n 
Caroline läser: tomten tomten  
Calle låter tveksam och frågar en vuxen: står det tomten där?  
Calle är osäker på det verkligen heter tomte eller om det kanske ändå heter tonte vilket han visar med både sin betoning 
i uttal och sitt kroppsspråk. 
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Fonem-grafem-koppling och stavning 
Fonem-grafem-koppling handlar om att koppla ihop språkljud och bokstäver. Stavning handlar 
om att använda de stavningskonventioner som kommit till för att alla fonem inte har en egen 
bokstav. Den strategi som är mest förekommande i denna studie är att eleverna ljudar ut orden, 
lyssnar på fonemen och kopplar det till den bokstav/bokstavskombination som de anser ligga 
närmast eller som verkar mest logisk. På detta sätt diskuterar eleverna hur olika språkljud och 
olika ord stavas. Särskilt frekvent är metoden hos de elever som inte kommit så långt i sin läs-och 
skrivutveckling. Ju längre eleverna kommit i sin skriftspråksutveckling desto mindre ljudar de ut 
språkljuden och/eller i snabbare tempo. Vid komplicerade ord, ljudar även de elever som kommit 
längre i sin skriftspråksutveckling ut orden, om än i något långsammare tempo. De elever som 
kommit längre i sin skriftspråksutveckling kopplar i mycket högre utsträckning ihop 
ljudningsmetoden med sina tidigare kunskaper om stavningskonventioner.  
 
Eftersom eleverna arbetar utifrån att skriva ljudenligt, det vill säga utifrån talspråket, blir deras 
uppgift många gånger att försöka klura ut stavningen på de språkljud som inte har en bokstav. De 
elever som kommit långt i sin skriftspråksutveckling har inga problem att genomföra enklare 
fonem-grafem-kopplingar. De elever som frekvent använder sig av ljudning, och som inte kommit 
lika långt i avkodningen, har mycket arbete med att koppla ihop de enklaste varianterna av fonem-
grafem. Vid analys av stavning visar parskrivandet på dator följande: 
 

• Eleverna diskuterar och skriver fram rätt stavning av språkljud och ord som de inte klarat 
på egen hand. 

• Eleverna visar att de använder sina nya föreställningar om stavning både genom att i flera 
fall stava ordet rätt vid senare tillfällen men också genom att uppdaga misstagen de gjort 
tidigare genom att rätta texten i efterhand. Detta är särskilt utmärkande för de elever som 
kommit längre i skriftspråksutvecklingen. 

• Eleverna riskerar att befästa felaktig kunskap när argument som den andra framhåller låter 
korrekt. 

• Eleven som är projektledare tenderar i högre grad att bestämma stavningen oavsett om 
den är rätt eller inte. Projektledaren läser också i högre grad det som skrivits än den andra 
kamraten. 

• Elevernas funderingar och missförstånd om hur språkljud stavas samt varför de stavas så 
överlämnas till dem själva i hög grad. 

• Eleverna får läsa många felstavade ord, vilket medför risk att de tror att deras stavning är 
korrekt trots att den inte är det. 

• Arbetssättet väcker nyfikenhet hos samtliga elever om hur språkljud och ord stavas, vilket 
ökar deras förståelse för språkets strukturer. Detta implicerar ökad mottaglighet för 
undervisning om språkets strukturer. 
 

Alternativa strategier som eleverna ses använda när osäkerhet om stavning uppstår, förutom att 
fråga varandra, är att titta på skrivna ord som läraren satt upp på väggen. En annan strategi är att 
fråga läraren när tillfälle ges. Ljudarflickorna löser vid ett tillfälle själva problemet med att stava till 
och genom att springa iväg och titta på stavningen i en bok. 
 
Samtliga elever visar nyfikenhet om hur olika språkljud och ord stavas, om än i olika hög grad. 
När interaktionen har hög intensitet, diskuteras stavning i högre grad och eleverna anstränger sig 
för att försöka ljuda fram stavningen. När orken tryter eller när interaktionen är låg, går eleverna 
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vidare i högre grad utan att kontrollera vad de skrivit och om stavningen överensstämmer med 
talspråket. De stavningskonventioner som eleverna använder när de skriver bygger överlag på 
tidigare kunskaper. Exempel på detta är stavning av ordet gosedjur, vilket beskrivs nedan. 
 
 
Exempel 6 
 

Läsarparet Calle och Caroline sitter vid datorn. Calle skriver medan Caroline sitter bredvid och tittar på skärmen. 
 
Calle skriver gosejur 
Caroline säger: stavas inte det med djur? [betoning på d] 
Calle säger: gur [betoning på g].. 
Caroline säger: jooo... 
Caroline säger: dd 
Caroline korrigerar så att det står gosedjur 
Calle säger: ja just det djur [betoning på d] 
Calle säger: ja 
Caroline säger: så!	  

	  
Eleverna diskuterar inte stavningskonventioner med varandra i bemärkelsen att förklara varför 
ord stavas som de gör. Däremot väcks deras frågeställningar om hur ord stavas, vilket 
exemplifieras nedan. 
 
Exempel 7 
 

Läsarparet Calle och Caroline sitter vid datorn och ska skriva ordet klocka. 
 
Caroline säger: klocka 
Det blir tyst en liten stund. 
Caroline frågar Calle: Stavas klocka med två k? 
Caroline tittar på mig och jag vänder ner blicken. 
Calle skriver kloka 
Både Caroline och Calle läser och verkar fundersamma men går sedan vidare. 

Syntaktisk och pragmatisk medvetenhet 
Syntaktisk medvetenhet innebär att eleven är medveten om språkets regler, och om hur meningar 
är uppbyggda. Det framgår att samtliga skrivarpar tränar den syntaktiska medvetenheten 
huvudsakligen utifrån sina tidigare kunskaper när de tränar på att använda skrivkonventioner och 
då de kombinerar ihop ord till meningar. Följande exempel ger en beskrivning av hur 
Läsförståelseparet tränar sin syntaktiska medvetenhet genom att leka med ordföljdens betydelse i 
exemplet nedan. De skojar om meningens betydelse, vilket indikerar pragmatisk medvetenhet, det 
vill säga att de är på gång med att förstå hur språket används, att veta vad ord betyder, men också 
att förstå budskapet bakom orden 
 
Exempel 8 
 

Läsförståelseparet Daniella och Desiree ska skriva utifrån sekvensbilder. Desiree sitter vid datorn och skriver medan 
Daniella sitter bredvid och tittar på sekvensbilderna. 
 
Desiree dikterar: Jakop [beroning på p] gick till lekparken 
Daniella säger: Lekparken gick till Jakob 
Desiree säger: nej men! 
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Daniella säger: Tänk om man skulle skriva så ..lekparken gick till jakob  [båda skrattar] 
 
Det är tydligt att arbetssättet ger eleverna möjligheter att träna på meningsuppbyggnad. De 
faktorer som verkar vara mest avgörande för att de finala texterna har en bra 
meningsuppbyggnad, är att eleverna stöttar varandra kognitivt. Det gör de genom att exempelvis 
bygga ut varandras fantasier. Om processen med att stava gör att det går långsamt och blir 
krävande för arbetsminnet, hjälper de varandra genom att komma ihåg vad de i förväg bestämt att 
texten skulle innehålla. 
 
Genom att eleverna ofta diskuterar vad de ska skriva, uppmuntras alla elevers fantasi, eftersom 
detta många gånger är en viktig del av skrivandet med att bygga upp meningar och texter. Detta 
gynnar främst de elever som visar lägre förmåga till kreativitet och fantasi. Exemplet nedan visar 
hur eleverna tillsammans skapar textens innehåll. 
 
Exempel 9 
 

Ljudarparet Amanda och Alice bygger verbalt upp en berättelse utifrån sekvensbilder, som de fått av läraren, innan de 
börjar skriva enligt lärarens instruktioner.  
 
Amanda: Först ritar han en hage.. 
Aice: mmm …och sen så..hoppar…nej,,,,så kastar han ner en sten 
Amanda: och så hoppar han över den 
Alice: jaa.. 
Amanda: och sen så hoppar han över den igen  
Alice: jaaa.. 
Amanda: och då så kommer en ..nej kolla.. hoppar han över den igen ..och då kommer en hund och en 
dam.. 
Alice: ja! 
Alice: och dom stirrar 
Amanda: och .. han kissar  [fniss]..han kissar ju! 
Alice: Vad ska han heta då? 
Amanda: Bert 
Alice: Nej, gubben Bert kan det stå i början 

 
Det framkommer att den som skriver, många gånger glömmer bort den ursprungliga dikteringen, 
som hade en genomtänkt meningsbyggnad, på grund av ansträngningen att stava något av orden. 
Då påminner den andre eleven som sitter bredvid om vad som ska stå i meningen. 
 

Morfologisk medvetenhet 
Morfem är den minsta betydelsebärande enheten i ett ord. Som beskrivs i tidigare 
forskningsdelen, kan det vara ändelser som –are i gladare, senare och varmare. Den morfologiska 
medvetenheten kan handla om att eleven har en förståelse om att ord kan vara uppbyggda med 
olika många morfem (t ex flick-or-na-s). Läsförståelseflickorna tränar sin morfologiska 
medvetenhet i parskrivandet på datorn. I exempel 10 nedan, visas tydligt exempel på detta, genom 
att Daniella och Desiree kontrolläser sin skrivna text på eget initiativ och upptäcker att de skrivit 
ordet vakna, vilket de korrigerar genom att skriva dit ändelsen -de. Detta visar också syntaktisk 
medvetenhet. Datorn som verktyg underlättar för eleverna att hoppa in i texten och lägga till fler 
bokstäver eftersom resten av textraden flyttas fram. I detta exempel märker de misstaget genom 
att läsa igenom sin text. Läsförståelseparets läsflyt gör att de kan fokusera på både betydelse och 
form.  
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Exempel 10 

 
Läsförståelseparet skriver en tomtesaga tillsammans på datorn. Daniella skriver och Desiree sitter bredvid och tittar 
koncentrerat på dataskärmen. 
 
Daniella har skrivit ”som vakna oj sa” 
 
Daniella läser meningen högt för att kontrollera om de skrivit rätt. 
Desiree: säger: vakna vakna vakna  [hör felet och skojar genom att upprepa ordet med ironi i rösten] 
Daniella läser: vakna.. de [betoning på -de] 
Daniella hoppar in i texten med markören och skriver till ändelsen –de till ordet vakna. 
Daniella läser högt: vaknade 
 
Daniella har nu skrivit ”som vaknade oj sa” 

Avkodning 
Som framgår i tidigare forskning, bygger ordavkodningsförmågan ofta på att den fonologiska 
medvetenheten är utvecklad. Eleverna i denna studie får träna sin avkodning på olika sätt, vilket 
framgår i exemplen. Framförallt får eleverna avkoda de egenproducerade texterna, vilket ökar 
deras förståelse om vad det ska stå samt motivationen. För de elever i studien som precis knäckt 
koden, Ljudarpojkarna och Ljudarflickorna, är avkodningen en ansträngande process. De läser i 
högre grad om de är motiverade till att veta vad de har skrivit, vilket verkar vara direkt kopplat till 
uppgiften i sig och hur interaktionen fungerar. Eleverna som får kämpa hårt med sina fonem-
grafem-kopplingar läser ofta felstavade ord eftersom de läser sina egna texter. För de elever som 
kommit längre i sin skriftspråksutveckling, de som börjat automatisera avkodningen, hjälper 
förförståelsen om textens innehåll upp hastigheten i läsningen. Eleverna i Läsförståelseparet läser 
med bättre flyt. De läser ofta och behöver inte anstränga sig så mycket för att förstå vad det står. 
Dessa elever visar också tecken på att de är understimulerade i sin läsning genom att exempelvis 
hålla texten upp och ner. Läsförståelseparet behöver utmanas med att läsa mer avancerade och 
längre texter med ord som de själva inte skapat för att inte tappa sin motivation samt för att 
utveckla sin läsförmåga. 
 
Undervisning i läsförståelse, lässtrategier och inferenser förekommer knappast under 
observationstillfällena. Det kan förklaras av att det inte utgör några svårigheter att läsa de 
egenproducerade texterna. Läsförståelseträning måste göras i andra sammanhang. 

Ordförråd 
Samtliga elever bygger ut sitt ordförråd. Eftersom eleverna dikterar för varandra, väcks intressanta 
diskussioner och funderingar om ord och ords betydelse. Eleverna bygger ut varandras ordförråd 
genom att förklara orden som de dikterar om de är obekanta för den andra, för att de ska kunna 
användas i texten. 
 
Exemplen nedan är ett exempel på hur ordförrådet byggs ut hos eleverna. 
 
Exempel 11 
 

Eleverna i Ljudarflickorna skriver varsin önskelista till tomten. Alice sitter framför datorn och Amanda sitter bredvid.  
 
Amanda: Jag önskar att jag fick..en..vad heter det nu igen…sticksaker! 
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Alice frågar: sticksaker? 
Amanda säger: Vet du inte vad det är för något? 
Alice säger: nej… 
Amanda säger: Man sticker! 
Amanda visar samtidigt hur hon låtsas stickar med händerna. 
Alice: jaha, jag trodde man  [eleverna fnissar] 
Amanda säger: jag vill ha det..jag har stickt en hel koftis… 
Alice skriver: stik ma 
Alice frågar: ska jag skriva stickmaskin? 
Amanda säger: sticksaker! 
Amanda låtsasstickar igen. 
Alice säger: åh men! 
Båda samljudar och Alice skriver stik sakär 
 

De flesta ord som förekommer i elevernas texter är enkla och allmänt förekommande, men det 
förekommer också ord som är av svårare och ovanligare grad. Det mest komplicerade ord med 
tillhörande stavning är när läsförståelseparet funderar på ordet rutschkana i exemplet nedan. 
 
Exempel 12 
 

Läsförståelseparet Daniella och Desiree skriver meningar utifrån sekvensbilder. Eleverna funderar på hur ordet 
rutschkanan låter och stavas. Exemplet är byggt på fältanteckningar och visar de olika varianterna som eleverna skriver 
innan de bestämmer sig för den slutliga. 
 

1. rukelbanan 
2. rukelkanan 
3. rusel och kanan 
4. ruselbana 
5. ruselkanan –vilket blir den slutliga varianten 

 

Sammanfattande reflektion 
Det står klar att eleverna får utveckla sitt språk när interaktionen fungerar väl och samarbetet har 
en relativt jämn balans. Huvudsakligen sker denna träning genom att eleverna får berätta och 
förtydliga sina hypoteser och föreställningar om språket för varandra. De kan genom 
interaktionen synliggöra missförstånd som annars kanske inte skulle uppdagats. Arbetet bygger 
huvudsakligen på att eleverna aktiverar sina tidigare kunskaper om språket. Klassrumsarbetet 
karakteriseras av att eleverna diskuterar språket i hög grad och kan jämföras med ett 
verkstadsarbete, där eleverna bygger texter utifrån sina tidigare föreställningar om språket. 
 
Som tidigare nämnts är interaktionen avgörande för att båda elever ska få möjlighet att utveckla 
sitt språk eftersom det är två elever som arbetar på en dator. När samarbetet fungerar kan 
följande mönster utläsas av fältanteckningar och ljudinspelningar: 
 
Den fonologiska medvetenheten tränas intensivt genom att eleverna tillsammans uppmärksammar 
fonem och morfem utifrån sin tidigare förförståelse och kunskap om språket. Eleverna är 
sammansatta utifrån var de befinner sig i sin språkliga utveckling vilket resulterar i att eleverna kan 
träna utifrån den nivå de befinner sig på. Eleverna lär sig av varandra och skapar en gemensam 
förståelse som de inte uppnått på egen hand. Samtidigt som parskrivandet på dator utvecklar 
elevernas språk finns också risker med att eleverna befäster felaktig fonemanalys (se Exempel 5).  
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När det gäller fonem-grafem-kopplingar så är den mest förekommande strategin att eleverna 
ljudar ut orden, lyssnar på fonemen och kopplar detta till den bokstav/bokstavskombination som 
de anser ligga närmast eller som verkar mest logisk. Här hjälper eleverna varandra, om än i 
varierad grad, till en mer avancerad stavning eftersom de måste övertyga varandra. Samtidigt finns 
det underliggande risker med arbetssättet då elevernas funderingar och missförstånd om hur 
språkljud stavas överlämnas till dem själva, vilket kan resultera i att eleverna befäster felaktiga 
teorier om stavningskonventioner för att det låter bra. Projektledaren tenderar att ha 
beslutanderätt om stavningen i högre grad än sin skrivarkamrat oavsett om stavningen är rätt eller 
inte. Trots riskerna finns det stora pedagogiska vinningar med arbetssättet då en nyfikenhet väcks 
om hur språkljud stavas vilket implicerar ökad mottaglighet för undervisning om språkets form. 
Det krävs dock ingående studier omkring detta för att belysa negativa och positiva aspekter för 
elevers skriftspråksutveckling. 
 
Det är tydligt att arbetssättet ger eleverna möjligheter att träna sin meningsuppbyggnad och med 
detta den syntaktiska, pragmatiska och morfologiska medvetenheten. De faktorer som verkar vara 
mest avgörande för att de finala texterna har en bra meningsuppbyggnad, är att eleverna stöttar 
varandra kognitivt. Det gör de genom att exempelvis bygga ut varandras fantasier. Om processen 
med att stava gör att det går långsamt och blir krävande för arbetsminnet, hjälper de varandra 
genom att komma ihåg vad de i förväg bestämt att texten skulle innehålla. Genom att eleverna 
ofta diskuterar vad de ska skriva, uppmuntras alla elevers fantasi, eftersom detta många gånger är 
en viktig del av skrivandet med att bygga upp meningar och texter. Detta gynnar främst de elever 
som visar lägre förmåga till kreativitet och fantasi. Att eleverna får möjlighet att träna sin 
morfologiska medvetenhet visas tydligt i exempel tio där eleverna går in och processkriver med 
datorns enkla korrigeringsmöjligheter. 
 
När det slutligen gäller ordförrådet så får dels eleverna aktivera sitt eget passiva ordförråd 
samtidigt som de också bygger ut varandras ordförråd. Samtidigt är de flesta orden av enkel grad 
men det förekommer ändå ord som rutschkana som hittas i deras mentala lexikon som eleverna 
hittade tack vare sekvensbilderna som användes i det skrivarpasset.  

Barnens slutliga texter 
Analys av det empiriska materialet visar tydligt att de finala elevtexterna inte symboliserar 
processen tillräckligt för att ges alltför stort fokus av varken lärare eller elever. Exempel på texter 
som eleverna producerat presenteras i bilaga 1. För det första framgår det att eleverna raderar 
stora stycken av sina texter och eliminerar därmed viktiga skriftspråkliga delar som har behandlats 
av eleverna men som inte produkten visar. Lärarna har vid flera tillfällen tolkat elevernas knappa 
utskrifter som att eleverna inte skrivit mycket. Denna studie visar att eleverna har blivit felaktigt 
bedömda på grund av att de raderat text. Eftersom text raderats av olika anledningar, exempelvis 
att eleverna velat ändra innehåll eller att de raderat av misstag eller på grund av datakrångel, kan 
datorns enkla korrigeringsmöjligheter skapa en problematik om produkten står i fokus. En hel 
sida med text kan på en sekund minimeras till en rad utan att läraren är medveten om att detta 
hänt. 
 
För det andra visar de finala texterna i studien inga tecken på vem av eleverna som skrivit eller 
utvecklat vad i texten. Identifiering av varje elevs individuella språkproduktion är näst intill 
omöjligt, till skillnad mot när penna används som skrivverktyg. Eftersom texterna inte visar några 
direkta tecken på vem som skrivit vad, måste läraren hitta andra sätt att identifiera var eleverna 
befinner sig i sin skriftspråksutveckling.  
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För det tredje, har datorn stavningskontroll som innebär att den finala texten kan vara 
missvisande. Ett exempel på det är en elevtext som skrevs med gemener men ändå blev versaler 
för att eleverna bytte rad. Samtidigt är ju tangentbordet utrustat enbart med versaler, vilket 
innebär att det egentligen är så att eleverna skriver versal men får en gemen på skärmen. Det kan å 
ena sidan göra att eleverna blir uppmärksamma på att det ska vara stor bokstav i början på en 
mening. Å andra sidan märker inte datorn av kontexten och ger därför många gånger felaktiga 
förslag och kan därmed förvilla eleverna. 
 
Nedan följer ett exempel på versaler i början på meningarna som Ljudarflickorna inte själva gjort 
eller lagt märke till.  
 
Exempel 13 
 

1 Bät ritar en hage 
2 Bät kastar sten en bät hopar över stene 
3 Bät hopar til baka då komer damen och honden 
4 Honden siter på hagen damen titar på bät 

 

Sammanfattande reflektion 
Utifrån en analys av fältanteckningar, ljudinspelningar och elevernas slutliga texter framgår det att 
läraren behöver inta en etnografisk roll i klassrummet för att ta del av elevernas språkutveckling 
med parskrivande på dator. Det innebär att studera och analysera elevernas arbete med fokus på 
processerna. Elevernas slutliga texter visar inte vilken elev som skrivit vad och inte heller hur 
arbetsgången sett ut. Den stora risken är att elevers läs- och skrivkunskaper blir missbedömda om 
läraren tror att eleven skapat något som den inte varit en del av. Därför måste processen under 
skrivarbetet göras synlig för att man ska kunna bedöma varje elevs arbete. Detta lyfter fram 
behovet av att läraren känner till vad- hur och varförfrågor i elevers läs- och skrivinlärning. På 
samma gång kan det konstateras att elevernas slutliga texter inte heller är utpekande, vilket kan 
innebära att eleverna vågar prova sina hypoteser på ett annat sätt än om läraren vetat vem som 
skrivit vad.  

Undervisning 
I detta avsnitt fokuseras på vilket sätt eleverna undervisas i samband med parskrivandet på dator. 
Först behandlas läsundervisningen och därefter skrivundervisningen. 

Läsundervisning 
En av de pedagogiska vinningarna som framkommit under studien, är att eleverna ofta samläser. 
Eleverna stöttar varandra till att förstå texten och får därigenom både hjälp med avkodning och 
läsförståelse. Ljudarflickorna samläser ofta för att förstå vad de själva har skrivit. Hos 
Ljudarpojkarna är det Bosse som ljudar och ibland läser högt. Benjamin läser högt i lägre grad, 
men ser ut att läsa tyst. Läsförståelseparet, som kommit längst i sin läsutveckling, läser också 
tillsammans, men i deras samarbete handlar det mest om förtydliganden. De läser högt för att se 
om de olika orden skapar en sammanvävd helhet med en röd tråd i texten.  
 
Samtidigt som studien visar att eleverna tränar sin läsning på sina egna texter blir också de lästa 
orden viktiga att lyfta fram. I exempel 13 som är beskriven ovan och i text 2 som ligger i bilaga 1, 
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kan vi se att eleverna läser texter som exempelvis inte är rättstavade eller som har inkorrekt 
meningsuppbyggnad. Det är primärt att lyfta fram vikten av att eleverna läser texter som ligger på 
en högre nivå än vad eleverna själva kan skriva. Att eleverna får träna på att läsa ord med korrekt 
stavning kan ge eleverna erfarenhet av hur olika ljud skrivs samtidigt som de också ges möjlighet 
att träna på att avkoda ord med exempelvis olika konsonantförbindelser och ord som inte stavas 
ljudenligt. Eleverna kan, genom att läsa texter inom olika genrer, exempelvis skönlitteratur och 
faktaböcker, få möta nya ord och därmed kan möjligheterna öka till att eleverna bygger ut sina 
lexikon. Det är också viktigt att eleverna får träna på avkodning, läsflyt och läsförståelse i texter 
som de själva inte producerat för att, med stöttning av läraren, kunna träna på olika lässtrategier. 
 
Genom att eleverna skriver texter som de dikterar för varandra, får de en förförståelse om textens 
innehåll eftersom de själva skapat det. Detta blir synligt när de läser texterna. Trots att eleverna 
läser för varandra, skapar inte detta arbetssätt tillräckligt med möjligheter till läsning av olika slags 
texter eller att träna lässtrategier, vilket är av betydelse för läsflyt och läsförståelse. Arbetssättet tar 
mycket tid i anspråk och lärare får se upp så att arbetssättet inte tar för mycket tid från den tid 
som eleverna har till förfogande när det gäller utveckling av skriftspråket.   
 
De flesta elever i studien blir motiverade till att läsa de egenproducerade texterna, där det är lätt 
för dem att göra inferenser, om uppgiften i sig är motiverande. Läraren har visat sig spela en viktig 
roll i att utmana de elever som får kämpa med sina texter, att läsa helheten. Detta ges ett exempel 
på nedan 
 
Exempel 14 
 

Ljudarpojkarna Benjamin och Bosse har skrivit jagan och Benjamin tycker att det ser trassligt ut och räcker 
upp handen. Efter en stund kommer läraren. 
 
Bosse säger: Vi behöver hjälp! 
Benjamin: med jag kan..där.. 
Läraren säger: Ja…ni tycker att det ser tokigt ut? 
Eleverna säger: mm 
Läraren säger; Vad är det som gör att det ser tokigt ut då? 
Bosse säger: jak 
Läraren säger: ska du ha ett mellanrum? 
Bosse säger: ja jag tror det 
Bosse ändrar i texten 
Läraren säger: hur ser det ut nu? vad står det? 
Bosse och Benjamin samläser: jag 
Läraren säger: vad står det bakom jag? 
Bosse och Benjamin läser: a jag an  
Läraren säger: vad behöver ni för att det ska bli kan? 
Bosse och Benjamin säger : k 
Eleverna blir tysta. 
Läraren säger: Läs Benjamin 
Benjamin läser: Jag kan spela fotboll [läser i långsamt tempo] 
Läraren säger: kändes det bra nu? 
Eleverna nickar och verkar nöjda. 
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Följande exempel visar hur Ljudarflickorna undviker läsningen eftersom processen är mödosam. 
 
Exempel 15 
 

Ljudarflickorna har tillsammans skrivit meningar utifrån den början som läraren gett dem, det vill 
säga ”jag ser”. Alice och Amanda har skrivit följande:  
 
jag ser en åsna 
jag ser ett paraply 
jag ser en tjok farbjor 
jag ser ett jus 
jag ser en kopu 
jag ser en mua 
jag ser en såvandegube 
jag ser en kaka 
jag ser en flika 
jag ser en lone äsa 
jag ser ett eple 
jag sea ett sugrör 
jag ser ett päron 
jag ser en sofa 
jag ser en kloka 
jag ser en kodä 
jag ser en kavel 
jag ser en rok 
jag ser en kok 
 
Eleverna har skrivit av ”jag ser” från tavlan och sedan studerat en detaljrik bild som de skrivit 
utifrån. Varken Alice eller Amanda har läst vad de skrivit. Läraren frågar eleverna om de har läst 
texten som de brukar göra innan de får skriva ut arbetet, vilket eleverna säger till läraren att de 
gjort. I själva verket har eleverna inte läst utan istället skrivit ljudenligt utan att kontrollera. 
Eleverna verkar trötta, vilket de också uttrycker, efter att ha skrivit så pass mycket. 

Skrivundervisning 
Den aktuella skrivundervisningen bygger således på gemensamt skrivande. När interaktionen 
fungerar innebär detta pedagogiska vinningar, eftersom den ena eleven kan fokusera mer på själva 
skrivandet på datorn, medan den andra eleven kan komma ihåg vad texten ska handla om. 
Eleverna kan stötta varandra i den kognitivt krävande processen med att komma ihåg vad de ska 
skriva samtidigt som de måste lägga ner stor energi på att formulera varje ord. Fältanteckningarna 
visar att den elev som skriver, ofta glömmer bort vad de skulle skriva, men de har med detta 
arbetssätt kunnat gå runt den problematiken. Eleverna har också hjälpt varandra med fantasi och 
idéer om vad de ska skriva och varje elevpar har byggt ut varandras meningar, om än i olika grad. 
 
Lärarens betydelse för att skrivandet ska utvecklas har haft betydande roll i samtliga 
undervisningstillfällen, särskilt gällande processkrivning och datahantering. Trots att studien inte 
haft läraren i fokus, har interaktionen mellan lärare och elever ändå noterats.  Läraren har gett 
viktiga nycklar till elevernas problem och funderingar. Eleverna har fått hitta de flesta av sina 
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frågeställningar själva, vilket skapat ett intresse för språket hos eleverna. Läraren har sedan kunnat 
utmana eleverna utifrån deras text, med exempelvis interpunktion, meningsuppbyggnad och att 
utvidga texten ytterligare. Korrigeringen av texterna som läraren föreslår blir därför inte personlig, 
utan kan tas emot av eleverna utan att de känner sig misslyckade. Datorn som verktyg ger också 
möjlighet till att eleverna kan förändra sina texter utifrån den nya kunskap som de får av läraren. 
 
Datamaterialet visar att eleverna ges olika möjligheter till att skriva på datorn, vilket är 
sammankopplat till samspelet mellan eleverna. 

Reflektion 
Samtidigt som elevernas nyfikenhet på språkets form och innehåll väcks med parskrivande på 
datorn visar studien att läraren har en avgörande roll för läs- och skriv undervisningen, vilket 
beskrivits ovan. Eleverna provar sig fram med språket och går mycket på känsla av hur de tror att 
det ska vara. Läraren kan behöva hjälpa eleverna med förklaringar om hur språkljud stavas med 
särskild betoning på varför för att inte eleverna ska befästa felaktiga teorier. Arbetssättet kan 
förmodligen bli mer effektivt om läraren i högre grad kan bemöta elevernas funderingar om 
språket när de uppstår. De är förmodligen extra mottagliga för undervisningen när den ges i direkt 
koppling till det som de arbetar med. Samtidigt kan detta bli svårt med tanke på att läraren både 
ska ansvara för att tekniken fungerar med tillhörande dataproblem, samarbetsstöttning, 
motivationshjälp och språklig stöttning för samtliga skrivarpar. Under mina observationer framgår 
att läraren är fullt sysselsatt i klassrummet trots att eleverna arbetar i halvklass. 
 
Lärarens närvaro visades sig också vara avgörande för de elever som kämpar med avkodningen 
och ska läsa det som skrivits. Eftersom det är en mödosam process för eleverna, kan de behöva 
lärarens stöttning. Den hjälpen kan liknas med den scaffolding, som är central inom det 
sociokulturella perspektivet (SOU, 2010, s. 20-21; Lökensgard Hoel 2001, s. 86-92 och 95).  
Risken finns att läraren tror att eleverna läser fast de inte gör det, vilket visar att det är en 
pedagogisk vinst med att låta eleverna läsa upp det skrivna inför läraren. Arbetssättets stora vinst 
är att befästa bokstavsljuden på ett effektivt sätt med den intensiva fonemalanys och fonem-
grafem-koppling som pågår i arbetet hos samtliga elever. De som just kommit igång med 
avkodning drar nytta av detta för sin fonemiska medvetenhet och fonem-grafem-koppling, och de 
som kommit längre befäster sina kunskaper samtidigt som de utmanas att gå vidare med läsning 
och skrivning. 
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Diskussion och slutsatser 
 
Den här studien behandlar läs-och skrivundervisning där eleverna ska skriva sig till läsning i ASL-
anda genom att i skrivarpar producera texter på dator. Den empiriska undersökningen har 
inneburit att elevernas interaktion har studerats för att på det viset öka kunskapen om elevernas 
skriftspråksutveckling i arbetet med datorskrivandet. Syftet med studien har varit att undersöka 
om och hur det skrivarbete i årskurs ett som elever gör två och två framför datorn möjliggör läs-
och skrivutveckling. 
 
Följande frågeställning har definierats för att uppnå syftet med studien:  
 

o Hur tar sig elevers parskrivande vid datorn uttryck? 
o Vilka möjligheter ger parskrivande vid datorn i årskurs ett för elevers läs-och 

skrivutveckling? 
	  
På de flesta punkter har mitt resultat gått i linje med vad tidigare forskning visat. Samtidigt har 
resultatet påvisat att parskrivande på datorn behöver bedrivas med systematisk och strukturerad 
läs-och skrivundervisning där läraren skräddarsyr undervisningen utifrån elevernas behov. Här blir 
lärares ämneskunskaper viktiga för att undersöka vad parskrivandet på dator kan ses stimulera för 
att också undervisa eleverna i de områden som metoden inte tillgodoser. Vikten av att bygga 
undervisningen på forskning med konsten att ha fingertoppskänsla för vad eleverna behöver är 
lika viktig med parskrivandet på dator som med andra metoder.  
 
Det har framkommit att elevers läs-och skrivinlärning som sker med hjälp av parskrivande vid 
dator utgörs av en rad pedagogiska vinningar. Samtidigt har observationerna uppenbarat en 
betydligt mer komplex bild av elevernas arbete än vad jag kunde förutse utifrån min tidigare 
förförståelse från min verksamhetsförlagda utbildning. Den traditionella läs- och 
skrivundervisningen som skolan historiskt bedrivit, karakteriseras av att eleverna skriver 
individuellt och med penna som skrivverktyg, vilket innebär att man kan se både dator som 
verktyg och parskrivande som metod som nya pedagogiska metoder i skolan. Det kan i sig vara ett 
dilemma att två variabler samtidigt ändras i läs- och skrivundervisningen, som är skolans viktigaste 
uppgift. Risken är att dilemmat utökas av att området är relativt lite beforskat, och man är osäker 
på vilka möjligheter och risker som denna kombination kan medföra till verksamheten. Den 
kunskap som denna studie kan ge är därför värdefull.  
 
Nedan ges först en kort metoddiskussion, varefter resultat diskuteras i relation till tidigare 
forskning och slutsatser dras. Slutligen ges förslag på vidare forskning  

Metoddiskussion 
I metoddelen beskrivs genomföranden, ställningstaganden, svagheter och styrkor i förhållande till 
slutprodukten, resultatet, och upprepas därför inte här. Det som kan lyftas fram här är min egen 
kunskapsutveckling som faktor i undersökningsprocessen. Från början var jag en novis både vad 
gäller att utföra och skriva en studie av denna omfattning vilket troligtvis, trots mina noggranna 
anteckningar, påverkat studien i viss mån. Om det funnits tid, så hade denna studie gynnats av en 
längre förberedelsefas för att utbilda mig som observatör, vilket hade kunnat resultera i ett än mer 
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detaljerat resultat. Samtidigt har även mina egna kunskapsluckor om hur elever lär sig läsa och 
skriva, vilket Alatalo (2011) med sin studie visat att de flesta lärare faktiskt har, varit en faktor som 
jag inte var förberedd på. Jag har läst in mig i forskningsfältet, men en fördjupad kunskapsbas 
hade säkerligen varit ytterligare en hjälp i analyser och tolkningar av elevernas arbete. 

Hur tar sig elevers parskrivande vid dator uttryck? 
Interaktionen har i tidigare forskning om elevers samarbete vid datorn (Ljung-Djärf, 2004, s.115-
128) visats vara en av de främsta pedagogiska vinningarna. I det sociokulturella perspektivet är det 
i interaktionen som kunskaper och färdigheter levandegörs oavsett verktyg, vilket innebär att 
interaktionen är en av de främsta faktorerna för lärande (Säljö, 2005, s. 248 ff). Interaktionens 
betydelse för lärandet blir också tydligt i föreliggande studie. 
  
I mitt resultat framgår att det inte finns något enkelt och generaliserbart svar på hur elevers 
parskrivande tar sig uttryck. Individerna i studien verkar svara på undervisningen på olika sätt 
både gällande interaktionens intensitet och vad det gäller diskussionsämnen (se tabellerna 1-4 och 
figur 2). Interaktionen varierar både mellan skrivarpar men också mellan olika tillfällen. Eftersom 
datortillgången är 2:1 vid läs-och skrivinlärningen, utgår undervisningen från att eleverna måste 
interagera för att båda elever ska få möjligheter att utveckla sitt språk, vilket studien å ena sidan 
visar att eleverna till stor del gör (se exempel 2 och 3). Å andra sidan visar resultatet att 
interaktionen omfattas av ett komplicerat socialt samspel med underliggande maktkamper. Det 
sociala samspelet har redan i tidigare studier setts utgöra grunden för konceptet, som bygger på att 
elever tillsammans skriver sig till skriftspråkskunskap. Därför kan ett jämnt samspel vid datorn 
vara av betydelse för att inte interaktionen och därmed också läs- och skrivundervisningen, ska 
brista.  
 
Resultatet visar att de skrivarpar som interagerar med högre intensitet har större möjligheter till 
lärorika diskussioner i jämförelse med de skrivarpar som har en låg interaktion, oberoende av hur 
långt de kommit i sin skriftspråksutveckling. Detta går i linje med de resultat som Lindö (i 
Alexandersson m.fl., 2001) beskrivit. I hennes studie framkom att de skrivarpar som hade de mest 
utvecklade dialogerna skrev de bästa berättelserna. Detta ger implikationer till att läraren måste 
vara medveten om i vilken grad elever interagerar för att bedriva en läs-och skrivundervisning 
som ger dem lika villkor. Hur väl skrivarparens interaktion fungerar har visat sig vara beroende av 
både var eleverna befinner sig i sin skriftspråkliga utveckling men också hur väl eleverna kan 
samspela med varandra på ett lustfyllt sätt. Särskilt viktigt kan sammansättningen av par ses vara 
när det handlar om elever som har svårt med koncentrationen och den inre motivationen. Detta 
kan innebära etiska dilemman för läraren. Det kan finnas pedagogiska vinningar i att elever med 
bristande motivation paras ihop med elever som har högre motivation för draghjälpens skull, 
vilket kan identifieras hos Ljudarparet Benjamin och Bosse. Samtidigt kan det finnas risker för att 
den elev som har motivationen till att tillägna sig skriftspråket får lägre interaktion på grund av att 
den andra parten inte är motiverad att samarbeta, vilket framgår i exemplet med Ljudarpojkarna 
Bosse och Benjamin (se figur 2). En interaktion med intensitet är beroende av två lika delaktiga 
parter. Samtidigt skulle denna problematik kunna undvikas med en roterande sammansättning av 
skrivarpar för att undvika att elever tvingas in i samma positioneringar, då de verkar vara svåra att 
bryta, under sin läs- och skrivinlärning. Professor Lökensgard Hoel (2001, s. 101 ff) betonar 
vikten av att vara medveten om att sammansättningen av grupper har effekter på lärandet och 
visar på att det är genom att studera elevernas interaktion som själva lärovärdet kan synliggöras. 
Ytterligare en faktor som är viktig att belysa, är maktspelet vid datorn. Det framgår att 
projektledaren, den som har makten i skrivsituationen, får fler möjligheter att producera text. 
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Projektledaren, som är placerad framför datorn i högre grad än sin skrivarkamrat, skriver oftare 
och mer i samtliga skrivarpar även om det skiljer sig markant åt mellan paren.  
 
Det framkommer också i mitt resultat att det är samma person som är projektledare vid samtliga 
skrivarpass inom varje skrivarpar. Däremot har projektledaren det övergripande ansvaret för 
arbetet i olika grad, vid de olika tillfällena, som verkar ha med elevernas dagsform, lärarens regler 
för skrivprocessen och uppgiften i sig att göra. Vem som är projektledare i varje par är 
förmodligen styrt av faktorer som social status, läs- och skrivförmåga, kognitiv nivå, datakunskap, 
motivation, samarbetsförmåga, viljestyrka och självkänsla. Ljung-Djärf (2004, s. 115) beskriver 
maktspelet med begrepp som ”ägare-, deltagare- och åskådarpositionen”. Även hon ser att 
eleverna kan ha svårt för att bryta rollerna och påpekar samtidigt att dessa hela tiden förskjuts och 
förstärks. Samtidigt som positioneringarna behöver medvetandegöras hos läraren kan konflikterna 
som uppstår när det gäller språket, ses motsvara de sociokognitiva konflikterna som Lökensgard 
Hoel framhäver (2001, s. 101 f) och som också visat sig i Daiute och Daltons studie (1992), vara 
viktiga för lärandet. Lindö (i Alexandersson m.fl. 2001, s. 93 ff) menar att om lärare är medvetna 
om vad som sker i samspelet kan arbetssättet medföra stora vinster. Dessa vinster argumenterar 
också Daiute och Dalton (1992) för genom att hävda att eleverna med arbetsättet kan få en slags 
intellektuell träning. 
 
Vad gäller motivation att skriva, verkar den inte utgöra något större problem i denna studie. 
Eleverna blir snarare oense om vems tur det är att skriva än att ingen vill skriva. Till skillnad från 
motivationen att skriva så kan motivationen att läsa ses vara kopplad till hur långt eleverna 
kommit i sin skriftspråksutveckling. De elever som just kommit igång med fonem-grafem-
korrespondens och avkodning lägger sitt fokus på att producera ord och meningar, medan de 
elever som kommit längre läser för att kontrollera texten. Det är naturligt att eleverna utgår från 
sin egen skriftspråksutveckling i arbetet, vilket denna metod möjliggör. Datorn är ett verktyg som 
kan öka elevers motivation att arbeta med skrivandet.  
 
Datorn är både intressant för de flesta elever som apparat, och har funktioner som underlättar för 
elever att skapa sin text. Motivationen är en betydelsefull faktor för allt lärande, och gör därför 
datorn till ett viktigt arbetsverktyg i framtidens skola. Det står dock klart att detta inte räcker som 
enda grund för skolans läs- och skrivundervisning, vilket diskuteras nedan.  

Vilka möjligheter ger parskrivande vid datorn i årskurs ett för elevers läs- och 
skrivutveckling? 
Studien visar att eleverna överlag är engagerade och samtalar om språket utan att egentligen 
diskutera andra saker eller komma ifrån uppgiften. Som ovan beskrivits visar resultatet att 
parskrivande på dator har en rad pedagogiska vinningar. Kombinationen av att eleverna på ett 
naturligt sätt samtalar om språket högt med varandra och datorns enkla korrigeringsmöjligheter 
verkar möjliggöra språkstimulering. En reell vinst är om eleverna får skriva utifrån sina egna 
tankar och erfarenheter. Detta har också beskrivits i tidigare forskning (Daiute & Dalton, 1992; 
Laine m. fl., 2011, s. 1013). Genom att eleverna befinner sig i ungefär samma språkliga 
utvecklingsfas kan de både stötta, utmana och korrigera varandra på ett naturligt sätt när 
interaktionen flyter. Samtidigt visar resultatet att eleverna riskerar att befästa felaktig kunskap om 
de lämnas själva med sina frågeställningar. Dessa risker skulle kunna minimeras med färre elever 
per lärare eller med andra pedagogiska upplägg där läraren i högre grad blir närvarande. Elevernas 
nyfikenhet väcks genom att de får undersöka språkets struktur och de kan därmed ses bli 
mottagliga för undervisning om exempelvis stavningskonventioner. Det kan därför också vara så 
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att denna nyfikenhet och motivation väger mer än risken att eleverna befäster felaktig kunskap om 
hur ord stavas. Motivationen är viktig för att få eleverna att knäcka den alfabetiska koden och 
komma igång med läsning (Myrberg, 2001), vilket detta arbetssätt gynnar. När barnen kommer 
igång med läsningen får de hjälp att lära sig att både läsa och skriva ord på rätt sätt och har 
möjlighet att befästa denna kunskap.  
 
Studien som Owston och Wideman (2001, s. 433-444) genomfört visar samtidigt att elever som 
arbetade parvis med en dator, det vill säga en datortillgång på 2:1, utvecklade sitt skrivande 
avsevärt mer än övriga klasser. Lägst utveckling hade elever som saknade tillgång till dator som 
skrivverktyg. I min studie observerades åtta elever när de parvis skrev på datorn i ASL-anda. 
Resultatet visar att arbetssättet ger eleverna stora möjligheter att utveckla sitt skrivande genom att 
de dels utmanar varandras föreställningar om språket och dels genom att skrivandet som helhet 
blir mer avancerad än om eleverna skrivit var för sig. Eleverna har kunnat processkriva i likhet 
med vad forskning visat (Lökensgard Hoel, 2001, s. 235), genom att leka och prova sig fram till 
hur olika bokstavsljud och ord skrivs eftersom korrigeringen är så pass enkel och snabb att utföra. 
Upprepningen och repetition förekom i hög grad i likhet med Dauite och Daltons studie (1992; 
Lökensgard Hoel, 2001, s. 233).  Det kan jämföras med Owstons och Widemans studie (2011, s. 
433-444) som visat att elever utan datortillgång i klassrummet haft lägst resultat gällande 
skrivutvecklingen (Owston och Wideman, 2011, s. 433-444) i jämförelse med klasser som haft 
dator oavsett tillgång per elev. 
 
I diskussioner om datorn eller penna kan ses vara mest gynnsam för elevernas läs- och 
skrivinlärning borde fokus riktas mot om skrivverktygen verkligen behöver ses som dikotomier. 
Kritiken mot pennan är att många elever inte är mogna för att hantera penna som skrivverktyg i 
årskurs ett. Jag kan se samma problematik med de problemlösningar som datoravändandet kräver 
av elever som är sex-sju år gamla. Frågan är om eleverna verkligen gynnas av att penna som 
skrivverktyg elimineras i läs- och skrivinlärningen, eller om det mer kan handla om en önskan och 
övertro till datorn som revolutionerande verktyg i skolan, vilket Ljung-Djärf (2004) påvisar? 
Varför låta det ena skrivverktyget utesluta det andra istället för att låta dem komplettera varandra 
med sina olika fördelar och därigenom ge rikare möjligheter till språkutveckling? Jag anser, med 
stöd i forskningen (Myrberg, 2001, s. 10) att det måste finnas en försiktighet och medvetenhet i 
utformningen av läs- och skrivpedagogiska program för att inte riskera en fixering vid speciella 
material eller metoder. Detta kan göra att man fokuserar metoden mera än elevernas individuella 
utveckling, vilket inte gynnar de enskilda elevernas utveckling. Å andra sidan finns det forskning 
(Alatalo, 2011, s. 110) som visar att systematiska läsmetoder och program kan hjälpa lärare att 
förstå elevers läsinlärningsprocess. Alatalo ser i sin studie att lärare som har möjlighet att följa 
elevers skriftspråksutveckling har större möjlighet att upptäcka faserna i den. Detta behöver 
balanseras med försiktighet och läs- och skrivundervisningen måste byggas på forskningsresultat. 
Forskningsöversikter (Adams, 1990; Myrberg, 2003) visar att språkutvecklingen gynnas av olika 
kontexter, vilket torde innebära att skicklig läs- och skrivundervisning kan innehålla både penna 
och dator som artefakt.  
 
I likhet med den kombination av skrivverktyg som föreslagits ovan kan också parskrivandet 
behöva kompletteras med exempelvis individuell skrivning då ett flertal elever uppvisat en vilja av 
att skriva utan att behöva kompromissa med sin skrivarkamrat. Min tolkning har varit att de 
sociokognitiva konflikterna, som också var kännetecknande i Daiute och Daltons studie (1992; 
Lökensgard Hoel, 2001, s. 233) också kan bli väldigt krävande, vilket också Van Leeuwen & 
Gabriel påpekade med sin studie (2007, s. 427). För att minska risken för att läs- och 
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skrivinlärningen helt ska vara sammankopplat med parskrivande, som innebär att texten aldrig blir 
ens egen, kan även här en variation av metoder vara gynnsam. Studien har visat att elever har 
responderat på undervisningen på olika sätt och en läs- och skrivinlärning som sker både 
tillsammans med andra och enskilt kan eventuellt öka möjligheterna för att eleverna ska bevara 
sina inre drivkrafter som Lundberg och Herrlin (2005, s. 9-18) poängterar är viktiga. Här blir det 
viktigt att läraren är medveten om elevernas olika behov och utformar undervisningen efter vad 
som sker istället för en redan bestämd mall. 
 
Forskningen har vidare visat att strukturerad läsundervisning, där eleverna undervisas i 
läsförståelsestrategier ökar läsförståelsen hos alla elever oavsett hur långt de kommit i sin 
skriftspråksutveckling. Trots detta framgår det att elever ofta lämnas ensamma i läsningen (Dreyer 
& Nel, 2003, s. 349-350; Skolinspektionen, 2011, s. 22), vilket är risken även med ensidigt 
parskrivande på dator. Många elever är oförberedda för att läsa de texter som de förväntas läsa i 
skolan, vilket forskningen poängterar att varken lärare eller elever många gånger är medvetna om. 
Att elever tenderar att välja ineffektiva strategier när de tvingas läsa olika texter i skolan inom 
olika ämnen är ett resultat av deras bristande kunskap i lässtrategier (Dreyer & Nel, 2003, s. 349-
350). Ett av mina viktigaste resultat är insikten om vikten av att läraren känner till vad som sker i 
elevers läsutveckling i kombination med kunskap om bakomliggande 
språkutvecklingsmekanismer, vilket också har stöd i tidigare forskning (Alatalo, 2011, s. 18, 31; 
Myrberg 2003, s. 10). Detta är avgörande för att läraren med precision ska kunna avgöra var 
eleverna befinner sig i sina läsprocesser och därmed skräddarsy undervisningen oavsett metod. 
Även van Leeuwen och Gabriel (2007, s. 427) drar den slutsatsen i samband med sin studie om 
datorn som skrivverktyg i den första läsinlärningen. Samtidigt som parskrivande på dator 
onekligen stimulerar elevernas språkutveckling, är det sålunda viktigt att lärare ges tid till att 
undersöka och utvärdera den pågående verksamheten, eftersom det faktiskt är två nya variabler 
som förändras samtidigt på kort tid. Detta optimerar förutsättningarna att designa och bedriva en 
systematisk och strukturerad läs- och skrivundervisning. Denna utvärdering kan med fördel 
genomföras genom att läraren intar en etnografisk roll i klassrummet, ett arbetssätt som beskrivits 
av Kullberg (2004). Även i Lgr11 (Utbildningsdepartementet, 2011) framhålls vikten av 
dokumentation i klassrummet. Med hjälp av detta kan läraren undersöka vad som faktiskt sker i 
elevernas arbete och därigenom ompröva och utforma undervisningen efter elevernas behov med 
fokusering på vilka delar i elevernas språkutveckling som inte stimuleras. Parskrivandet vid datorn 
är av så pass komplex art att det kan vara svårt för läraren att se vilken slags stöttning som 
eleverna faktiskt behöver när läraren som ensam pedagog cirkulerar mellan skrivarparen.  
 
Den scaffolding, stöttning, som eleverna ger varandra inom den proximala utvecklingszonen, 
motsvarar det låga stöd som Lökensgard Hoel (2001) visar att samarbete med en kamrat på 
samma utvecklingsnivå kan ge. För att eleverna ska kunna ta till sig teoretiska kunskaper som 
ligger på en mer abstrakt nivå, behöver kunskaperna förklaras för eleven och struktureras på ett 
systematiskt sätt av en lärare eller en duktigare kamrat. I parskrivandet med dator har eleverna det 
höga stödet av scaffolding när de interagerar med läraren. Min tanke är att ökad variation av 
samarbetspartner, som tidigare föreslagits, skulle kunna öka möjligheterna till att elever som 
kommit långt stöttar de elever som är i den initiala avkodningsfasen. Detta kan också gynna de 
elever som kommit långt eftersom de då får träda in i lärarrollen, vilket Lökensgard Hoel menar är 
fördelaktig för lärandet. Fördelen kommer med att det är i förklaringsprocessen som lärandet ökar 
genom att eleven måste omstrukturera sina kunskaper och formulera sig så att partnern förstår. Å 
andra sidan kan man fråga sig om det är eleverna som ska undervisa i stället för läraren?  
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I tidigare forskningsdelen ovan beskrivs huvudpunkterna i läs- och skrivinlärningen. Läsflyt är 
nödvändigt för att ha energi till att förstå textens budskap. För att få läsflyt måste avkodningen 
automatiseras. Avkodningen å sin sida kräver språklig medvetenhet. Läsare som är fonologiskt 
medvetna har en god grund för att knäcka den alfabetiska koden och avkoda. Syntaktisk och 
pragmatisk medvetenhet är av vikt för läsförståelsen. Vidare är ordförrådet av grundläggande 
betydelse för förmågan att förstå innehållet i text. Mitt resultat visar att de primära vinsterna, när 
interaktionen fungerar, är att eleverna samarbetar, hjälper varandra med skrivande, läsande och 
läsförståelse, men framförallt att eleverna får träna fonemanalys, bokstavskännedom och fonem-
grafem-korrespondenser. Detta är viktigt i den första läs- och skrivinlärningen (Myrberg, 2003). 
Nybörjarläsarna kan stötta varandra med avkodningen, och de som kommit lite längre kan ge 
varandra stöttning i läsflyt och läsförståelse, samtidigt som de hjälps åt med fonemalanys och 
stavning. Detta går i linje med de argument som Trageton (2012), som kan anses vara grundare till 
ASL-metoden, anför som metodens vinster. Han menar att elever ska börja med att skriva 
eftersom det är lättare än att läsa. Resultatet i denna studie visar tydligt att eleverna får utveckla 
fonologisk medvetenhet, fonem-grafem-korrespondens och avkodning i samband med sitt 
textproducerande. Resultatet visar också att eleverna läser sina egna texter, både för sig själva och 
för varandra och för läraren, om än i mycket varierad grad. Genom att eleverna har producerat 
sina egna texter har de också en förförståelse för texten och de skrivna orden vilket underlättar 
läsningen och ökar motivationen. Läsningen kräver ju enligt forskningen (Myrberg, 2003; 
Lundberg & Herrlin 2005, s. 9) mängder av övning och är en energikrävande aktivitet. I denna 
studie tränar eleverna läsningen i ett klassrum som är fyllt av sorlande diskussioner där eleverna 
textskapar och läser vad de själva skrivit. Men är det verkligen så enkelt som att om elever läser 
sina egna ord så behövs inte lästräning av andras texter?  
 
Läs- och skrivinlärningen med detta arbetssätt ger onekligen pedagogiska vinningar. Men den tar 
också mycket tid. Eleverna behöver starta och logga in datorn, det tar en stund för dem att 
komma igång och sedan en stund för att skriva ut texten. På ett arbetspass ska det rymmas ganska 
många olika procedurer som inte tidigare funnits och kvar blir då frågan, när får eleverna 
egentligen sin lästräning? Jag hävdar, med stöd i forskningen, att elever behöver läsa olika slags 
texter för att utveckla läsflyt och få hjälp av läraren att hitta fungerande strategier för att ta till sig 
textinnehållet, vilket framgår i den forskningssammanställning Alatalo (2011) gjort.   
 
Något som väcker reflektion, är när och om läraren ska hjälpa till med språkets regler, till exempel 
förklara varför olika ljud stavas på det sätt som de gör. Intentionen med skrivandet på datorn i 
tidig ålder är som jag har förstått, att inspirera elever att arbeta med språket med ett lärverktyg 
som är lätt att använda och som stimulerar dem. Elevers första textproduktion är inte felfritt 
stavad, utan de skriver som det låter, vilket jag har sett under mina VFU-perioder. Deras 
textproduktion på dator är inte annorlunda, utan de lyssnar på språket, analyserar språkljud och 
provar sig fram i skapandet av text. Jag frågar mig ändå, om inte läraren behöver hjälpa till om 
eleverna ber om det, särskilt när eleverna kommit längre i sin skriftspråkliga utveckling. En 
skicklig pedagog vet förmodligen när och hur det är rätt att komma in med försiktiga anvisningar 
om språkets regler och konventioner. Till detta behövs också sådana kunskaper (se Alatalo, 2011). 
På det sättet kan datorn också bli ett hjälpmedel för korrekt språkåtergivning på ett enklare sätt än 
vad kanske pennan varit. I mina observationer kunde jag se hur elever verkligen undrade hur till 
exempel sje-ljudet stavas, och då kanske de är mottagliga för detta?  
 
För att verkligen arbeta med effektiv läs- och skrivundervisning behöver lärare således ha teoretisk 
eller beprövad ämneskunskap, och möjlighet att arbeta på ett diagnostiskt sätt. Den avgörande 
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rollen för att detta ska kunna ske har kommunen ansvar för, och därmed hamnar vi i politiska 
beslut och prioriteringar. Att skolan behöver, som andra organisationer och företag, använda sina 
resurser på bästa sätt för att nå framgång borde vara självklart. Lärare behöver få utföra sitt arbete 
inom de områden där de har sina spetskompetenser för att också orka med att vara driftiga, 
ambitiösa och kompetenta. För hur ska lärare kunna frigöra den tiden som det faktiskt tar att 
förstå ett sådant komplext område som läs- och skrivinlärning om de har tio olika ämnen och är 
ensam ansvarig på tjugofem elever?  

Sammanfattande slutsatser 
Mitt resultat visar att interaktionen är grunden för den skriftspråkliga utvecklingen i parskrivandet, 
och att den varierar mellan barn och tillfällen, vilket är ytterst betydelsefullt för pedagogen att vara 
medveten om. Det finns tillfällen där interaktionen fungerar väl och tillfällen där en eller båda 
parter är passiva. När dessa sex-sjuåriga elever interagerar, är de primära vinsterna att eleverna 
utgår från sin egen verklighet, samarbetar, hjälper varandra med skrivande, läsande och 
läsförståelse, men framförallt att eleverna får träna och befästa fonemanalys, bokstavskännedom 
och fonem-grafem-korrespondenser. De får också hjälpa varandra med att utöka ordförråd och 
meningsbyggnad. En försiktig slutsats som kan dras av det empiriska materialet, är att de elevpar 
som har hög grad av interaktion och stöttar varandra mest, oavsett om hur långt de kommit i sin 
läs- och skrivinlärningen, har mest möjlighet att utveckla sitt skriftspråk.  
 
Jag hävdar att denna metod, trots sina pedagogiska vinningar, inte kan ses som en pedagogisk 
metod som kan ersätta andra. Däremot kan metoden med fördel användas i undervisningen i 
kombination med andra metoder som visat sig stimulera språkutvecklingen på effektiva sätt. 
Forskningen påvisar vikten av att elever gynnas av att träna på olika sätt (Myrberg, 2003, s.10). 
Dessutom visar mitt resultat att detta arbetssätt tar mycket tid, vilket innebär att den effektiva läs- 
och skrivinlärningen ges kortare tid än man kanske beräknat. Vidare inverkar elevernas motivation 
och interaktion på deras möjligheter att verkligen få utveckla sitt språk med hjälp av datorn. Om 
interaktionen inte fungerar, sker inte så mycket språklig utveckling hos eleven. Detta är viktigt att 
ha med i planeringen av undervisningen. 
 
Läraren är en betydelsefull faktor för lyckad undervisning, vilket Hatties (2009) stora metaanalys 
visat. I denna och tidigare studier lyfts lärarens roll fram som betydelsefull för interaktionen och 
det sociala samspelet. Detta behöver dock undersökas vidare genom vetenskapliga studier. Vilken 
roll ska läraren inta för att ge samtliga elever bästa läromöjligheter? Det kan vara så att eleverna 
finner det bästa arbetssättet vad gäller samarbetet själva, men det kan också utgöra risk att samma 
elever alltid styr och är de som styrs, vilket påverkar lärandet. Läraren behöver också känna till 
vad som sker i elevers läsutveckling och hur ett arbetssätt påverkar elevernas lärande. Lärarens 
kunskap om processer i den skriftspråkliga utvecklingen är således avgörande för att läs- och 
skrivundervisning ska kunna organiseras utifrån elevers behov.  
	  
Avslutningsvis vill jag poängtera att studien visat ett betydligt mer komplext material än vad jag 
sett när jag cirkulerat i klassrummet under min verksamhetsförlagda utbildning vilket också 
styrker mitt påstående om att lärare verkligen behöver insikter om möjliga effekter som de annars 
riskerar att inte synliggöra för sig själva. 
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Vidare forskning 
Syftet med studien har varit att undersöka om och hur det skrivarbete i årskurs ett som elever gör 
två och två framför datorn möjliggör läs-och skrivutveckling. Studien har tydligt visat att datorn är 
ett skrivverktyg som ger eleverna möjligheterna att utveckla sitt språk. Samtidigt är behovet av 
forskning inom området stort för att minimera riskerna till att skolan har en övertro på metoden 
som en pedagogisk lösning som eliminerar tidigare pedagogiska dilemman. Studien uppmanar 
enligt mig till vidare forskning av två primära anledningar. För det första har lärare på fältet ett 
stort behov av att få ökade kunskaper om vad som faktiskt sker i undervisningen för att minimera 
risken till att elevernas språkutveckling blir svår att överblicka. Skolan behöver hjälp med att i 
praktiken utveckla en systematisk läs-och skrivundervisning som bygger på forskning. Lärare har 
svårt att hinna med att undersöka detta komplexa område själva, eftersom datorns inträde i 
klassrummet i sig kan ses vara nog så omvälvande. Här skulle ett förslag på vidare forskning 
kunna vara att genomföra en liknande studie i större omfattning och under en längre tid med 
tillhörande pilotgrupper där man samtidigt jämförde hur eleverna blir undervisade i läsförståelse, 
läsflyt och lässtrategier i den övriga undervisningen. 
 
För det andra är det svenska utbildningsväsendet under en ekonomisk press, där skolan som 
arbetsplats har svårt att locka ambitiösa och driftiga personer på grund av en stressfull arbetsmiljö 
med låga löner. Den privata sektorn har alltmer dragit ifrån skolan som en attraktiv arbetsplats, 
vilket i sin tur påverkar undervisningens kvalité i högsta grad. Mitt andra förslag till vidare 
forskning är att studera datorn som verktyg ur ett kostnadsmedvetet perspektiv i jämförelse med 
att investera motsvarande pengar i lärarkompetens, planeringstid och vidareutbildning för 
verksamma lärare. Trots att datorn är ett verktyg som stimulerar språket är läraren bevisligen den 
viktigaste faktorn för effektiv läs- och skrivundervisning (Hattie, 2009). Datorn som arbetsverktyg 
kräver mycket resurser för att kunna utnyttjas på rätt sätt. Den direkta kostnaden i form av 
hårdvara är bara en liten del och därtill får man addera design, implementation, mjukvara, drift 
och underhåll för att få en korrekt uppfattning. Mjukvara kan vara en direktkostnad eller en form 
av licenskostnad som betalas löpande medan drift och underhåll står för den största, och svåraste, 
kostnadskalkyleringen. För att kunna reglera och styra drift och underhållskostnaderna så krävs en 
genomarbetad infrastrukturell design och implementation. Detta för att lärare i ett 
helhetsperspektiv ska slippa brandkårsutryckningar och bortkastad tid på datorstrul för enskilda 
datorer och istället för att lägga tiden på att stötta eleverna i deras språkutveckling.  
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Bilagor 

Bilaga 1 . Barnens slutliga texter 
	  

Text 1 
 
Följande text är skriven av Ljudarparet Amanda och Alice (skrivarpar A). Eleverna har 
tillsammans skrivit en önskelista till tomten. Rubriken har eleverna skrivit av tavlan. Resten av 
texten inklusive hur de delat upp den har de själva kommit på och skrivit fram. 
 

 



	  

Text 2 
 
Följande text är skriven av Ljudarpojkarna Bosse och Benjamin (skrivarpar B). Eleverna har 
tillsammans skrivit en text utifrån den givna starten på bilden finns en som de sedan byggt på utifrån 
en detaljrik bild som de fått av läraren. 
 

 



	  

Text 3 
 
Följande text är skriven av Läsarparet Caroline och Calle. Eleverna har använt sina egna namn i 
sagan vilka jag ändrat till de namnen som eleverna getts i studien för att säkerställa anonymiteten. 
Eleverna har skapat texten utifrån sekvensbilder som de fått av läraren. 
 

 



	  

Text 4 
 
Följande text är skriven av Läsförståelseparet Daniella och Desiree. Eleverna har skapat en egen 
tomtesaga.  
 

 

 
	  



	  

 

Bilaga 2. Ansökan 
	  

	  
 
 
 
Ansökan till Forskningsetiska nämnden vid Högskolan 
Dalarna  
	  
	  
	  
	  
	  
Sökandes	  namn:	  Kristin	  Petersson	  

Ämne/nivå:	  Språk	  och	  litteratur	  på	  avancerad	  nivå	  

Hemadress:	  Gläntastigen	  177,	  186	  53	  Vallentuna	  

Telefon:	  076-‐8044989	   E-‐post:	  kristinpeterson81@gmail.com	  

	  
	  
	  
Undersökningen	  har	  granskats	  och	  godkänts	  ur	  personsäkerhets-‐	  och	  resurssynpunkter	  
av	  undertecknad/e	  chef/er.	  	  
	  
Obs	  härmed	  avses	  samtliga	  involverade	  kliniker/institutioner/skolor	  etc.	  	  

	  

	  ................................................................................................................................................................	  	  
Namnteckning/ar	  
	  

Namnförtydligande/n, titel/ar 
	  
	  
	  



	  

	  
Projekttitel:	  	  
Elevers	  språkliga	  utveckling	  i	  parskrivande	  på	  dator	  
	  
	  

1. Vilken/vilka etisk/a frågeställningar aktualiseras av projektet? 
Forskningspersonerna går i årskurs 1 och är 6-7 år gamla vilket kan innebära en 
samtyckesproblematik. Det är inte säkert att forskningspersonerna förstår syftet med 
forskningen vilket innebär en risk med att eleverna samtycker till något de inte förstår. 

	  

2. Vilka åtgärder har vidtagits för att minska eller eliminera etiska problem? 
	  
För	  att	   informationskravet	  och	  samtyckeskravet	  ska	  uppfyllas	  på	  bästa	  möjliga	  sätt	  när	  
det	  gäller	  deltagarna,	  dvs.	  elever	  som	  är	  under	  15	  år,	  har	   jag	  utgått	   från	  Agneta	  Lindh-‐
Munthers	   rapport	   Elevintervjun	   som	   forskningsmetod	   (1999)	   och	   Vetenskapsrådet	  
(2002).	   Jag	   har	   informerat	   och	   tillfrågat	   eleverna	   muntligt	   då	   jag	   anser	   det	   verbala	  
medgivandet	   som	   mest	   tillförlitligt	   eftersom	   de	   inte	   kan	   läsa	   i	   den	   grad	   som	   är	  
nödvändig	  för	  ett	  skriftligt	  medgivande.	  Jag	  har	  informerat	  eleverna	  om	  syftet	  med	  min	  
forskning	  och	  förklarat	  att	  det	  är	  helt	  frivilligt	  och	  att	  de	  kan	  avsluta	  deltagandet	  när	  som	  
helst.	  Dessutom	  har	   jag	  planerat	  att	   inleda	  varje	  materialinsamling	  med	  att	  än	  en	  gång	  
förtydliga	   att	   deltagandet	   är	   helt	   frivilligt	   för	   att	   öka	   möjligheterna	   till	   frivilligt	  
deltagande.	   Eleverna	  har	   också	   informerats	   om	  eventuella	   nackdelar	  med	  deltagandet,	  
som	  att	  det	  kan	  kännas	  obehagligt	  att	  bli	  inspelad.	  De	  har	  också	  fått	  veta	  att	  det	  är	  viktigt	  
att	  forska	  om	  olika	  arbetssätt	  i	  skolan.	  
	  
Trots	   denna	   information	   är	   det	   inte	   säkert	   att	   deltagarna	   verkligen	   förstår	   syftet	  med	  
forskningen.	  Samtidigt	  framhäver	  Agneta	  Lindh-‐Munther	  (1999,	  s.	  5)	  att	  ”elever	  kan	  –	  i	  
likhet	  med	  handikappade	  människor,	  som	  ofta	  finner	  sig	  behandlade	  som	  ’tredje	  person’	  
-‐	   svara	   för	   sig	   själva	   i	   långt	   högre	   grad	   än	   vi	   vuxna	   ofta	   tror”.	   Jag	   hävdar	   trots	  
samtyckesproblematiken	   att	   ljudinspelningarna	   är	   viktiga	   som	   komplement	   till	  
observationerna	   för	   att	   få	   tillgång	   till	   elevernas	   diskussioner	   och	   samarbete.	   Det	   är	  
betydelsefullt	  att	  påpeka	  att	  forskningspersonens	  samtycke	  överväger,	  vilket	  innebär	  att	  
om	   forskningspersonen	   inte	   vill	   medverka,	   avbryts	   forskningsprocessen	   trots	   att	  
vårdnadshavaren	  har	  gett	  sitt	  samtycke.	  
	  
Den	  initiala	  tanken	  var	  att	  jag	  skulle	  videoinspela	  elevernas	  arbete,	  vilket	  Lindh-‐Munther	  
(1999,	  s.	  34)	  framhäver	  som	  modern	  inspelningsmetod	  för	  att	  fånga	  kroppsspråk	  och	  få	  
en	   verkligare	   bild	   om	   vad	   som	   pågår	   i	   klassrummet.	   För	   att	   skydda	  
forskningspersonerna	  väljer	  jag	  dock	  ljudinspelningar	  och	  observationsschema	  istället.	  	  
Vårdnadshavare	  har	  även	  informerats	  i	  ett	  informationsbrev	  då	  forskningspersonerna	  är	  
under	  15	  år.	  

3.	  Vem	  tillgodogör	  sig	  den	  förväntade	  nyttan	  av	  projektet?	  



	  

	  
Eftersom datorn är ett nytt verktyg i läs- och skrivundervisningen, är det intressant att fråga sig 
hur elevers lärande och utveckling sker i skrivande på dator. Myrberg (Dagens Nyheter 2012-
02-01) hävdar att det saknas vetenskapliga grunder för att utforma undervisning där penna 
som skrivverktyg väljs bort. Man vet helt enkelt för lite om vad som sker i 
skriftspråksutvecklingen när elever arbetar med datorn. Särskilt lyfter Myrberg fram en oro för 
de elever som ligger i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter. 
 
Föreliggande studie syftar till att belysa om och hur elevers språk utvecklas i den läs- och 
skrivinlärning med dator som skrivverktyg som just nu projekteras i en kommun i Östra 
Sverige. Utgångspunkten är att eleverna ska skriva sig till läsning i ASL (Att Skriva sig till 
Läsning)-anda och att de i skrivarpar ska producera texter på dator. Den traditionella pennan 
byts ut mot datorn i samtliga läs- och skrivinlärningstillfällen under årskurs 1. Projektet 
inleddes hösten 2012 i årskurs 1 och ska följa eleverna upp till årskurs 3.  

Examensarbetet	   syftar	   till	   att	   belysa	   om	   och	   hur	   elevernas	   språk	   utvecklas	   i	  
parskrivande	   på	   dator	   som	   pågår	   i	   den	   aktuella	   kommunen.	   Jag	   hoppas	   att	  
examensarbetet	  ska	  ge	  nytta	  till	  de	  som	  medverkar	  i	  projektet	  (exempelvis	  lärare,	  elever	  
&	  kommun)	  men	  också	  till	  att	  öka	  kunskaperna	  på	  en	  samhällsnivå	  då	  detta	  arbetssätt	  
drivs	  och	  implementeras	  på	  många	  skolor	  runt	  om	  i	  landet	  just	  nu.	  
	  

	  

4.	  Hur	  informeras	  deltagarna?	  	  

Då	   eleverna	   är	   under	   15	   år	   har	   jag	   informerat	   både	   forskningspersonerna	   och	  
vårdnadshavare.	   Se	   bilaga	   2	   för	   informationsbrev	   till	   vårdnadshavare.	  
Forskningspersonerna	  (eleverna)	  har	  informerats	  muntligt.	  För	  mer	  information	  se	  fråga	  
3	  (ovan)	  och	  projektplanen.	  

	  

	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Ort	   	   Datum	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   Ort	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Datum	  

	   	   	  
	  ...............................................................................	  	   	  ..................................................................................	  	  	  
Namnteckning (sökande)   Namnteckning (handledare) 
	   	   	  

	   ___________________________________________	  	   	  ____________________________________________	  	  

Namnförtydligande/n,	  titel/ar	   Namnförtydligande/n,	  titel/ar	  
	  

Bifoga	  alltid	  projektplan	  och	  i	  förekommande	  fall	  informationsbrev!	  
	  



	  

Ansökan	  sänds	  till:	  Kerstin	  Göras,	  Forskningsetiska	  nämnden,	  	  
Högskolan	  Dalarna,	  791	  88	  Falun	  



	  

Bilaga 3. Projektplanering 
	  

Projektplanering 	  (klar).pdf 	  



	  

	  

Bilaga 4. Beslut från Forskningsetiska nämnden 

	   	   
 
 
 
Falun 2012-11-27 
 
Kristin Petersson 
Gläntastigen 177 
186 53 VALLENTUNA 
 
 
 
Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna har granskat ansökan för projektet Elevers 
språkliga utveckling i parskrivande på dator. 
 
Ansökan är inlämnad av Kristin Petersson 
 
Ansökan gäller ett examensarbete i Lärarutbildningen, avancerad nivå 
 
 
Beslut:  
Nämnden beslutade att ansökan kan godkännas. Nämnden har dock två synpunkter på 
projektet som meddelas nedan: 
 

• Skrivningen i samtyckesblanketten ”Jag ger också mitt samtycke till att uppsatsen som 
baseras på det insamlade materialet får betraktas som ett offentligt dokument” kan tas 
bort. 

• Även om det rör sig om en vetenskaplig snarare än en forskningsetisk fråga ställde sig 
nämnden frågande till om undersökningen verkligen är tillräcklig för att besvara syftet 
med uppsatsen. 

 
 
Med vänlig hälsning 
 
Torsten Blomkvist 
Ordförande i FEN 



	  

Bilaga 5. Reviderat informationsbrev 

	  



	  

	  


