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Titel:                       Att skapa text tillsammans? - En studie kring hur elever samarbetar i  

gemensamt textskapande 
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Akademi:                  Högskolan i Halmstad 

Handledare:                Bo Nurmi och Ulf Petäjä 

Nyckelord:                 Att skriva sig till läsning (ASL), Lärteorier, Samspel, Svenska. 

Sammanfattning:     I denna studie har vi utifrån ett empiriskt material kring användandet av 

läs-och skrivinlärnings metoden “Att skriva sig till läsning” (ASL). I 

materialet fick vi syn på en del kategorier som visade på ett annorlunda 

resultat än det vi fått fram i vår tidigare kunskapsöversikt. Vi valde då 

att problematisera metoden med hjälp av kunskapsteoretisk forskning 

samt studier kring alternativa metoder. Syftet med studien var att 

studera elever som skriver tillsammans på en dator med talsyntes och 

undersöka vilka faktorer som påverkar elevernas texter. Vi har använt 

oss av filmat material, loggboksanteckningar samt elevtexter i studien 

för att få så bra bild av elevernas arbetsgång som möjligt. Vi har samlat 

in och analyserat materialet utifrån induktiv synvinkel, för att inte låta 

en fast hypotes påverka insamlingen och tolkningen av materialet. 

 

  
  

Förord: 

Vi som genomfört och författat denna studie heter Sara Corell och Andreas Hjertqvist och går 

på grundlärarprogrammet med inriktning F-3 på Högskolan i Halmstad. Under vår studietids 

gång har vi båda intresserat oss för hur inlärning av läs- och skrivkunskaper sker. Vårt 

gemensamma intresse för detta ämne har varit vår inspiration till arbetet. 

Vi vill rikta ett stort tack till klasslärarna för att de tagit sig tid och hjälpt oss göra denna 

studie möjlig. Vi vill även tacka våra handledare för alla goda råd och all hjälp på vägen. 

Varje gång vi gått vilse i tidigare forskning och empiri ledde de in oss på rätt spår igen. 

Vi har i detta arbetet hjälpts åt och fördelat arbetet så jämt som möjligt. Det är främst Andreas 

som läst på och formulerat metodkapitlet och diskussionen. Sara har haft huvudansvaret för 

inledningen och resultatet. Bakgrunden har vi skrivit tillsammans, även om vi har haft olika 

ansvarsområden. I studiens delar har vi arbetat fram ett gemensamt språk, samt bearbetat och 

redigerat varandras skrivna material för att texten ska vara lätt att följa och läsa. 

Under studiens gång har vi inte bara lärt oss otroligt mycket ny spännande kunskap kring läs 

och skrivinlärning, vi har även lärt oss mycket om oss själva som forskare och pedagoger. 
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Inledning 
  
Enligt läroplanen (Skolverket, 2011) finns det en mångfald i hur olika individer lär sig och 

når målen. Lärandet är något som ständigt pågår och har varit livsnödvändigt för människans 

utveckling till dagens samhälle. Det första lärandet skedde i form av anpassning till 

omgivningen och till nya klimat för att överleva. Människan har länge utvecklat olika teorier 

för hur det optimala lärandet ska gå till, och på vilket sätt vi lär oss. Sokrates utvecklade en av 

de första formerna av pedagogik, i form av filosofiska samtal där läraren var filosofen (Säljö, 

2015). Runt 469 f.Kr utvecklade Sokrates sina tankar om hur kunskapen genom rationellt 

tänkande och filosofiska frågor kunde upptäckas, och utvecklas hos eleven. Sokrates ansåg att 

all kunskap är medfödd, men dold för människan. Filosofens roll var inte att lära eleven, utan 

att hjälpa eleven att tänka och reflektera för att förlösa de inneboende kunskaperna. Piaget 

inspirerades av dessa filosofiska teorier om lärande när han utvecklade sina teorier om hur 

lärande går till. Piagets teorier var en stor del av de kognitiva teorier där det rationella 

tänkandet och processandet av kunskap stod i centrum (Säljö, 2015). 
  
Som reaktion mot den kognitivistiska traditionen där de anser att lärandet kommer inifrån 

kom empirismen, som menar att människan tar in ny kunskap genom att undersöka världen 

och prova sig fram (Säljö, 2015). Dewey skapade sin teori om att människan tar till sig ny 

kunskap genom att laborera och prova sina teorier i praktiken (Sundgren, 2011). Detta 

laborerande och undersökande arbetssätt levde kvar i Vygotskijs (1978) sociokulturella 

perspektiv. Han menade att människor måste interagera med andra människor för att utveckla 

kunskap. Vygotskijs (1978) teori har inslag av både det kognitiva och empiriska tänkandet, 

där eleverna lär av varandras tidigare erfarenheter och språk Säljö (2015). Säljö (2005) 

beskriver att elever genom samarbete och samtal med varandra utvecklas optimalt. Han utgår 

från Vygotskijs (1978) teorier om samlärande och beskriver hur vi formas av vår omgivning 

och utvecklas genom att interagera med varandra. 
  
Vygotskijs sociokulturella perspektiv synliggörs i den nya läroplanen (Skolverket, 2011) som 

menar att det är viktigt att eleverna utvecklar respekt för varandras olikheter. Det är även 

viktigt att de lär sig fungerande språkliga strategier för att kommunicera och göra sig 

förstådda. Lgr 11 uttrycker att eleverna ska känna sig delaktiga i olika gruppsammanhang och 

att elever ska få gemensamma erfarenheter (Skolverket, 2011). I läroplanen står att “Skolan 

ska sträva efter att vara en levande social gemenskap” (Skolverket 2011; 10), vilket visar hur 

starkt den är präglad av det sociokulturella perspektivet och samlärande. 
  
Ur den sociokulturella lärteorin utvecklade Trageton (2005) sin undervisnings metod “Att 

skriva sig till läsning” (ASL). Metoden går ut på att elever skapar texter i par på en dator med 

talsyntes, istället för att skriva enskilt för hand med papper och penna. Vi utgick från denna 

metod i insamlingen av empiri till denna studie. Vi använde metoden utifrån exempel på 

undervisning som Trageton (2005) tagit fram. I åk. 1 fick eleverna, med stöttning i form av en 

sagomall samt sagor med öppna slut, skriva sagor i par med datorn som hjälpmedel (se bilaga 

3). I åk. 3 fick eleverna skapa en egen tidning tillsammans med egna artiklar (se bilaga 4). Då 

Trageton (2005) menar att mottagaren av elevernas texter måste kännas meningsfull för 

eleverna valde vi i samråd med eleverna att deras slutprodukter skulle vara åtkomliga för 

samtliga på skolan, genom att tryckas upp och placeras i skolornas bibliotek. 
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I en tidigare litteraturstudie (Corell & Hjertqvist, 2015), som gick ut på att utforska vilka 

fördelar och nackdelar Tragetons metod har, genom att undersöka vad forskningen säger om 

ASL. I studien framgick det att ASL måste användas fullt ut för att vara effektiv och utveckla 

läsningen och skrivandet hos elever. 
  
När vi under våren 2016 provade metoden i form av aktionsforskning (Corell & Hjertqvist, 

2016) i två skolklasser, en åk. 1:a och en åk. 3:a, så stämde inte resultatet överens med 

forskningen. För att få optimalt utformade skrivpar under studiens gång fördes diskussioner 

med klasslärarna kring eleverna. Vi märkte i vår aktionsforskning att ASL inte var applicerbar 

i alla situationer. Därför ska vi undersöka hur elever interagerar med varandra i användandet 

av metoden. 
  
Den stora skillnad mellan resultatet i vår litteraturstudie (Corell & Hjertqvist, 2015) och 

resultatet i vår aktionsforskning (Corell & Hjertqvist, 2016) är något vi ska undersöka vidare i 

denna studie. Eftersom vår empiri inte stämmer överens med tidigare forskning om Tragetons 

metod, kommer vi utgå från grounded theory (Glaser, 1998) där empirin får styra utformandet 

av studien.  
  

Problemformulering 

  
I vår aktionsforskning framgick det att alla elever inte gynnades av Tragetons metod. Enligt 

vår tidigare litteraturstudie (Corell & Hjertqvist, 2015) får de elever som arbetar gemensamt 

vid datorer högre kvalité på sina texter än elever som inte gör det. Däremot är alla individer i 

ett klassrum olika och därför lär sig alla elever bäst på olika sätt (Thornberg, 2013). Även 

läroplanen menar att alla elever behöver olika vägar för att nå målen och att undervisningen 

ska vara varierad (Skolverket, 2011). Trots det ligger det stort fokus på samlärande och 

samarbete i läroplanen. Enligt Stensmo (2008) kan det vara svårt för elever med till exempel 

ADHD eller med sociala beteendebrister att samarbeta då de lätt blir distraherade eller hakar 

upp sig på oväsentliga detaljer. Andra elever kan uppleva dessa elever som jobbiga och 

omöjliga att arbeta med. Om en klass arbetar mycket med grupparbeten kan en elev med 

koncentrationssvårigheter lätt bli distraherad och tycka det är svårt att koncentrera sig då det 

är mycket ljud i klassrummet. Det kan därför vara en fördel för dessa elever att arbeta 

individuellt  (Stensmo, 2008).      

Syfte 

Syftet med studien var att studera elever som skriver tillsammans på en dator med talsyntes 

och undersöka vilka faktorer som påverkar elevernas texter. 

 

Fråga 

Vad händer när elever samarbetar i textskapande med datorer som hjälpmedel? Hur påverkas 

texten?  
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Bakgrund 
I detta kapitel beskriver vi först kort några av de stora teorierna om lärande. Vi delar sedan in 

dem i “Lärande i samspel” där vi placerar de teorier som förespråkar samlärande. Vi kommer 

även förklara metoden ASL, som utgår från ett sociokulturellt perspektiv. Den andra 

kategorin är“Individuellt lärande” där vi presenterar teorier som talar för att lärande bör ske 

individuellt att placeras och förtydligas. Under denna kategori kommer vi även förklara 

undervisnings metoden LTG som är en individuellt anpassad undervisningsmetod. 

Kunskapsteorier 

Kognitivt lärande 

Sokrates var en av de mest betydelsefulla lärarna i antikens Grekland då han myntade 

förlossningskonsten, som innebär att genom rätt slags frågor och genom samtal framträder 

den kunskap varje människa har inom sig (Lindström, 2011). Hans tankar om lärande liknar 

den kognitiva lärteorin (Piaget, 1952). 
  
Piaget är en av de mest inflytelserika tänkarna inom det kognitiva perspektivet (Säljö, 2015). 

Han utvecklade sin epistemologi som gick ut på att människans utveckling sker genom 

tänkande och reflektion. Han menar att kunskapen kommer inifrån och att människan 

utvecklas kognitivt genom sex stadier (Piaget, 1952). Utveckling av kunskap kan endast ske 

om människan är i rätt stadie. Som barn är tänkandet egocentriskt och begränsat men ersätts 

mer av vuxet och rationellt tänkande (Vygotskij, 1995). Vi utvecklas och lär oss mer av 

världen genom att analysera och tänka. Kunskapen kommer inifrån och föds fram genom att 

utforska världen med hjälpmedel som teknik och böcker (Säljö, 2015). 

Konstruktivistiskt lärande 

Konstruktivismen går ut på att vi själva konstruerar vårt lärande. Piaget utformade teorin 

utifrån det rationalistiska lärandet och menade att vi själva utvecklar ny kunskap och därför 

konstruerar vi vår egen kunskapsvärld. Han kallade intagningen och befästandet av kunskap 

för assimilation och ackommodation (Säljö, 2015). Vi anpassar oss, eller assimilerar oss, till 

omvärlden genom att ta in den kunskap vi behöver. Vi väljer själva ut den kunskap vi tar in 

genom läsning av böcker, undersökningar och samtal med människor. För att kunskapen ska 

bli förstådd och befäst måste vi reflektera över den och använda den för då sker 

ackommodation av kunskapen (Säljö, 2015). Som rationalist menade Piaget att vi utvecklas 

genom tänkande men måste vara i rätt utvecklingsstadium för att kunna ta in och förstå 

kunskapen (Piaget, 1952). 

Behavioristiskt lärande 

Som reaktion mot det rationalistiska kognitivistiska lärandet växte empirismen fram. 

Empirismen går ut på att kunskapen kommer utifrån och att människan utvecklas 

kunskapsmässigt genom att undersöka världen (Säljö, 2015). En av de största empiriska 

grenarna är behaviorismen som menar att lärandeprocessen är linjär och att lärandet kommer 

utifrån i form av en lärares eller upplevelses förmedling av kunskap (Säljö, 2015). Den 

klassiska behaviorismen menar att matning och upprepning av kunskap genom yttre och inre 

betingning är bästa sättet att lära sig. Med betingning menas att eleven genom olika former av 

stimuli uppnår önskat beteende. Forskning kring stimuli och respons utvecklades av Pavlovs 
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studie kring hundar och deras salivproduktion i anknytning till föda (Säljö, 2015). Med 

stimuli menas olika former av negativ eller positiv förstärkning eller association. 
  
Behaviorismen ser på människan som en maskin som genom upprepning och olika typer av 

stimuli lär sig ny kunskap (Säljö, 2015). Den klassiska behaviorismen menar att matning och 

upprepning av kunskap genom yttre och inre betingning är bästa sättet att lära sig. 

Sociokulturellt lärande 

Det sociokulturella lärandet har sin utgångspunkt i att alla människor är sociala varelser som 

bäst lär sig i grupp. Vi har alla olika bakgrunder och kunskaper så därför lär vi oss bäst av att 

samspela med varandra. Vygotskij utvecklade ett nytt perspektiv på lärande som var en 

blandning av det rationella och det empiriska (Säljö, 2015). Han ansåg att lärandet inte bara 

sker utifrån eller inifrån utan måste ske i interaktion med andra eller med artefakter, vilket är 

de redskap vi använder oss av för att förmedla och ta in kunskap. Han benämner våra 

inlärningsverktyg som intellektuella eller fysiska redskap, där allt som används fysiskt som 

hammare och såg är fysiska redskap medan böcker, samtal och tänkande är intellektuella 

redskap (Vygotskij, 1978). Han skriver även om fysiskt- intellektuella redskap som är fysiska 

redskap som kräver ett tänkande för att användas, till exempel en linjal, miniräknare eller en 

dator (Säljö, 2015). De olika redskapen används på olika sätt för att mediera, vilket är att 

förmedla kunskap (Vygotskij, 1978). 
  
I likhet med Piaget har Vygotskij begrepp för hur kunskap tas in och befästs, men istället för 

assimilation och ackommodation som Piaget använder kallar Vygotskij den 

inlärningsprocessen internalisering (Vygotskij, 1978). För att internalisering ska ske måste 

kunskapen medieras, genom språk eller fysiska redskap, från en person till en annan. Då en 

elev sitter med en skriven bok och läser är det författaren av boken som medierar sin kunskap 

till eleven och då används boken som fysiskt-intellektuellt redskap (Säljö, 2015). 
  
En av Vygotskijs viktigaste faktorer för att lärande ska uppstå är att eleven ska befinna sig i 

sin “zone of proximal development” (ZPD). Den första zonen, elevens “comfort zone”, är det 

eleven klarar av själv, utan hjälp från andra, och elevens ZPD är den kunskap eleven nästan 

bemästrar men behöver hjälp för att uppnå. Eleven behöver hjälp av någon som kommit 

längre för att nå kunskapen i sin ZPD, med hjälp och repetition kommer den nya kunskapen 

hamna i elevens comfort zon och eleven utvecklas. (Vygotskij, 1978). Ett annat 

nyckelbegrepp för Vygotskij är scaffolding som är den hjälp och stöttning eleven behöver för 

att nå sin ZPD. 

Pragmatiskt lärande 

 

Det är främst John Dewey som utvecklat det pragmatiska lärandet. Han utvecklade denna nya 

teori eftersom han ansåg att eleverna var osynliga i den rationalistiska skolan och menar att 

undervisningen borde baseras på elevernas intresse (Säljö, 2015). Dewey ansåg att det var 

viktigt att eleverna fick prova sina kunskaper och erfarenheter praktiskt och genom det 

praktiska skapades nya kunskaper och erfarenheter (Säljö, 2015). I Deweys teori är det 

praktiska handlandet centralt. Han menar för att handlandet ska leda till ett lärande bör det ske 

i en kedja. Först behöver eleven ha en avsikt med handlandet, sedan planera för det. Därpå 

handlar eleven och reflekterar sedan över resultatet och till sist gör eleven en bedömning av 

resultatet för att skapa nya avsikter, som får kedjan att fortsätta (Sundgren, 2011). 
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Sundgren (2011) beskriver de brister som Dewey ansåg den rationalistiska skolan hade. Det 

var främst två problem Dewey såg. Det första var bristen på samarbete. Han problematiserade 

hur eleverna ska kunna lära sig att samarbeta och bli sociala medborgare då de ständigt är hårt 

disciplinerade och all undervisning är individualiserad. Det andra problemet Dewey 

framförde var att skolan och elevernas vardag var åtskilda. Eleverna såg inte nyttan av de 

kunskaper de fick i skolan i sin vardag. (Sundgren, 2011).     

Tidigare forskning 

I “Kunskapsteorier” har vi beskrivit flera olika pedagogiska teorier om lärande. Vi har här 

delat in dem i två kategorier “lärande i samspel” och “individuellt lärande”. Vi har tagit de 

teorier som handlar om att människan lär sig bäst i grupp och av varandra och placerat dem i 

“lärande i samspel” och kommer beskriva deras gemensamma drag. I den andra kategorin 

“Individuellt lärande” har vi placerat de teorier som framhäver att människor lär sig bäst på 

egen hand. Även här kommer vi beskriva teoriernas gemensamma faktorer för lärande. 

Lärande i samspel 

De teorier som styrker lärande i samspel är främst kopplade till det empiriska lärandet. När en 

praktisk uppgift eller ett problem ska lösas anser dessa teorier att människan löser uppgiften 

bättre om de hjälps åt och tar del av varandras kunskaper. Genom att lära i samspel får 

eleverna ta del av varandras kunskaps- och begreppsvärldar och utvecklas kunskapsmässigt. 

Främst inom det sociokulturella sker lärandet i samspel med andra. I pragmatismen är 

samspel möjligt i operationer, uppgifter och problemlösning. Ett behavioristiskt samspel är en 

grupp elever som upprepar en multiplikationstabell eller en inlärningsramsa med 

utantillinlärning som mål. 
  
En av undervisningsmetoderna som har utvecklats med fokus på samlärande är Tragetons 

(2005) metod om att skriva sig till läsning (ASL). När eleverna sitter två och två och skapar 

texter med hjälp av en dator med talsyntes menar Trageton att eleverna lär sig läsa och skriva. 

Eleverna ska sitta två skrivpar vid två bänkar i form av en bordsö och ha en hylla mellan varje 

ö, för att inte störa varandra. Genom att sitta två skrivpar vid varje bordsö kan paren samtala 

och lära av varandra både mellan skrivparen och inom skrivparen (Trageton, 2005). Han 

betonar vikten av att skriva på dator och inte med papper och penna, han hävdar att datorn ska 

fungera som en skrivmaskin och inte som en leksak (Trageton, 2005). Han trycker på att 

eleverna ska skriva på dator varje dag för att ASL-metoden ska bli optimal. Att skriva med 

penna och papper får eleverna börja med först i tredjeklass då deras motorik är mer utvecklad 

och de har lärt sig läsa.  På detta vis slipper eleverna brottas med att forma bokstäver innan de 

känner till dem (Trageton, 2005). Han menar att eleverna inte bör skriva på surfplattor då de 

är distraherande för eleverna, eftersom de då förknippar verktyget med nöjessurf och spel, 

samt att läsplattornas tangentbord är för känsligt för beröring. Om skolan endast har 

surfplattor bör ett externt tangentbord användas för att underlätta för eleverna.  
  
Lövgren (2009) tog fram en egen version av Tragetons metod och anpassade den till sitt 

klassrum med sitt eget sätt att använda metoden. Hennes presentation av metoden är mer 

generell och mindre styrd av vilka genrer och metoder för textskapande som ska användas. 

Lövgren skriver om olika texttyper men fokuserar mer på hur eleverna skapar och inte exakt 

vad de skapar. Likheter med Tragetons metod är det meningsskapande i texterna och hon 

beskriver hur eleverna genom att koppla till bilder eller bildspel blir konsumenter av 

betydelsefulla texter (Löfgren, 2009). Genom att låta eleverna skriva brev till politiker eller 

för eleverna betydelsefulla personer ökar elevernas vilja att skapa korrekta och välutvecklade 
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texter. Lövgren menar precis som Trageton att eleverna genom ASL-metoden blir 

producenter istället för konsumenter. Eleverna skapar sagoböcker och andra texter med egna 

bilder istället för att använda inköpta läroböcker för att lära sig läsa. Hon styrker metodens 

tankar om att eleverna genom att skriva på datorn utvecklar sitt läsande, eftersom de 

kontinuerligt läser igenom texten de skapar för att kontrollera stavning. 
  
Genom arbete med datorer i skolan blir eleverna mer självständiga (Folkesson och Swalander, 

2007). De hävdar även att elevernas känsla för ansvar samt deras förmåga att kommunicera 

ökar. Folkesson och Swalander (2007) poängterar den starka kopplingen mellan att arbeta på 

datorer och det sociokulturella perspektivet genom elevernas ökade kommunikativa förmåga. 

Fernaeus & Tholander (2008) menar att elever genom att tillsammans arbeta vid en dator 

utvecklar sitt språk. Eleverna får ta del av varandras tankar, språk och idéer. Även Takala 

(2013) och Genlott och Grönlund (2013) fick i sina undersökningar fram att eleverna 

producerar längre, mer korrekta och genomtänkta texter genom att skriva på dator. Hon 

frågade 22 lärare som använde ASL i klassrummet, bara en av dessa 22 använde metoden 

dagligen. De andra använde metoden sporadiskt eller en gång i månaden. Alla lärare fick 

samma resultat trots skillnaden i användandet av metoden och Takala (2013) menar därför att 

detta inte är något reliabelt bevis för att metoden fungerar. Hon påpekar de motoriska 

fördelarna med metoden men hon menar att det behövs mer forskning för att kunna dra 

slutsatsen att den gynnar elevernas läs och skrivinlärning.  

Individuellt lärande 

De teorier vi beskrivit i “kunskapsteorier” som behandlar det individuella lärandet har det 

kognitiva som gemensam nämnare. Inre reflektioner och tänkande i undersökandet av världen 

står i centrum. En bok säger mer om jorden än att gå på promenader eller gräva. När eleverna 

arbetar individuellt i tystnad elimineras distraktionsmoment och de kan koncentrera sig på 

uppgiften. Det som är viktigt för eleven som konstruerar sin egen kunskap genom inläsning 

och forskning är att elevens intellekt är tillräckligt utvecklat för att kunna ta till sig 

kunskapen. Då lektionerna och uppgifterna utgår från eleverans vardag och intressen 

beskriver pragmatismen att eleverna på egen hand genom praktiskt handlande och reflektioner 

införskaffar kunskap om världen. 
  
En av de enskilda läsinlärningsmetoder som tagit mest plats i skolans historia är ABC-böcker 

i olika former (Trageton, 2005). En bok som tar upp en ny bokstav på varje sida, kopplar den 

till en bild och använder bokstaven i en kort text. Under 1800-talet hade böckerna ett religiöst 

innehåll och dess syfte var att lära ut läsning för att alla skulle kunna läsa lilla katekesen. De 

moderna ABC-böckerna har ett mer utvecklat och kreativt innehåll och finns på de flesta 

skolor i någon form (Trageton, 2005).  Leimar (1974) kom med stark kritik mot ABC-böcker 

då hon menar att innehållet är intetsägande och de kommersiella bilderna, som utsmyckar 

sidorna, inte gynnar elevers läsinlärning. Hon menar att bilderna är skapade av vuxna i ett 

kommersiellt syfte och är därför inte relevanta för eleverna som använder böckerna.  Leimar 

(1974) beskriver att bilderna kan för eleverna vara vilseledande och förvirrande, vilket 

distraherar dem i läsningen. 
  
Huey (Trageton, 2005) kom med kritik mot ABC-böckernas effektivitet. Han kritiserade 

ljudningsmetoden, som går ut på att eleverna läser en bokstav i taget och på det sättet får fram 

ordet. Han förespråkade istället satsmetoden, som innebär att eleverna analyserar ords 

uppbyggnad och får en förståelse för helheten och betydelsen av ord och meningar (Trageton, 

2005). Att ljuda sig fram i texter som saknar tydligt sammanhang och byggs på rim gör det 

svårt för eleverna att få en uppfattning om handlingen i texten, skriver Huey (Trageton, 2005). 
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Att istället läsa en text med spännande eller tydlig handling som utgår från elevernas egna 

intressen och deras egen upplevelsevärld ökar möjligheten att lära menar Huey. 
  
Leimar (1974) utformande sin metod “Läsning på talets grund” (LTG) utifrån det 

sociokulturella perspektivet. Leimars metod kom som en reaktion mot ABC-böckerna och 

ligger nära det sociokulturella perspektivet. Metoden utgår från att skapa texter utifrån 

elevernas intressen som de i samspel får skapa med hjälp av läraren som dokumenterar. 

Därefter får eleverna analysera och faktorisera ner berättelsen genom att söka efter satser, ord 

och bokstäver. Efter detta får eleverna individuellt skriva ner texten för hand för att bearbeta 

och befästa de nya kunskaperna ytterligare. När eleverna fått lära känna begreppen, 

bokstäverna och satserna som används och texten utgår från deras egen upplevelsevärld, blir 

det lättare för eleverna att skriva ner den. Deras uppfattning kring språkets uppbyggnad 

utvecklas samtidigt som deras begreppsförråd och läsförmåga ökar. Genom att utgå från talet 

och skapa ord, begrepp och meningar tillsammans utifrån allas olika bakgrunder skapas en 

unik och meningsfull text för eleverna att utgå från (Leimar, 1974). 
 

Det finns många likheter mellan LTG och ASL då texterna utgår från elevernas intressen och 

deras egen värld (Trageton, 2005). Skillnaden blir att Trageton låter eleverna skriva i par 

medan Leimar (1974) låter eleverna arbeta med texter enskilt. Trageton menar själv att hans 

metod kan ses som en utveckling av LTG metoden (Trageton, 2005). Det är endast 

skapandeprocessen som sker i helklass med lärarens hjälp, men arbetet med texten sker 

enskilt (Leimar, 1974). 
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Metod 
 

I denna studie har vi använt oss av Grounded theory (GT) som skapades under sextiotalet av 

Strauss och Glaser (Bell, 2012). Den uppfanns inte, menar Glaser (2010), utan skapades 

genom handlingar som ett svar mot styrande deduktiva teorier som styrde forskningen för 

mycket, enligt Glaser (2010). Istället för att forskaren har en systematisk struktur med färdiga 

hypoteser att pröva sin empiri mot, går GT ut på att induktivt samla in empiri och sedan 

undersöka vad empirin säger. Metoden växte fram då Glaser och Strauss utförde sin studie 

“Awarness of dying” (Glaser & Strauss, 1965), där de lät empiri om döende patienter styra 

utformandet av studien. De båda skaparnas tankar om teorin skiljde sig åt. Glaser hade en 

induktiv ingång som utgick från att närma sig empiri objektivt och med öppna ögon (Glaser, 

2010). Strauss utgick ifrån en mer deduktiv hypotesprövande modell inspirerad av Deweys 

tankar om att experimentera och utforska för att skapa teori (Glaser, 2010). Vi utgår i denna 

studie från Glasers sätt att angripa empirin utan en färdig hypotes för att låta materialet skapa 

teorin utan redan konstruerade hypoteser.  
  
GT förstås bäst genom att användas och först då kan metoden utnyttjas till dess fulla potential 

(Glaser 2010; Piko, 2014). Detta gör att teorin är ständigt föränderlig och anpassas helt efter 

empirin som studien utgår från. Det gör även att teorin har många olika versioner runtom i 

världen, vilket Glaser (2010) menar är en effekt av att teorin är så svår att förstå för forskare 

utan grundlig utbildning i teorin. Glaser (2010) grundar sin del av GT på metoder som 

närläsning från sina litteraturvetenskapliga studier och metoden om det ständiga jämförandet 

som togs fram av kollegan Lazarsfield (Glaser, 2010). Närläsning innebär att läsa en text, ord 

för ord, objektivt och försöka att inte lägga in några värderingar (Holmberg & Ohlsson, 

1999). Den ständigt jämförande analysmetoden utgår från den substantiva teorin, som innebär 

att en funnen kategori jämförs med många andra funna kategorier om och om igen (Glaser, 

2010). Det problematiska i användandet av GT är att fördomar och resultat från tidigare 

studier vi läst kan påverka oss när vi går igenom vår empiri. Ett annat problem är att vi redan 

genomfört en kunskapsöversikt och en aktionsforskningsstudie (Corell & Hjertqvist, 2015; 

Corell & Hjertqvist, 2016) vilket kan påverka vår förmåga att hitta nya mönster i vår empiri. 

Forskaren får öva sig på att förhålla sig neutral till sin empiri och på att utveckla en 

sensitivitet, vilket innebär att se empirin som den är utan värderingar och fördomar, menar 

Glaser (1978). När vi utifrån vår fråga analyserat och kodat vår empiri och funnit 

kärnkategorierna kunde vi använda mycket av den forskningen vi använt i vår 

litteraturöversikt (Corell & Hjertqvist, 2015). Vår forskningsfråga lämpar sig för GT eftersom 

den är öppen och grundar sig på ett problem som vi vill identifiera lösningen på, genom att 

studera och jämföra händelser i vår empiri med teoretisk sensitivitet (Glaser, 1978). 

Insamling av data 

För att kunna närma oss materialet med öppna ögon och utan fördomar valde vi att filma 

eleverna för att vi båda skulle få möjlighet att granska materialet. Vi skrev utöver det loggbok 

och samlade in elevtexter. Loggböckerna var inspirerade av Bjørndal (2011) i utformandet (se 

bilaga 2). Efter samtliga lektionstillfällen förde vi loggbok med tankar och reflektioner om 

vad som skett, om vad som gått bra respektive gått mindre bra och  vad vi lärde oss av det 

(Bjørndal, 2005). Vi utformade insamlandet utifrån en ostrukturerad och deltagande 

dokumentation. Bell (2006) beskriver detta som riskfyllt, då forskaren riskera få en skevhet i 
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materialet på grund av sin inverkan. Vi var på olika skolor och hade ingen kunskap om 

eleverna på den andras skola och detta minskade risken för skevhet i tolkningen. 

Vi valde att använda oss av både rörlig kamera och fast kamera för ett detaljrikt material 

(Lindgren, 2012). Vi valde att filma elevernas samarbete vid textskrivning på datorn för att få 

syn på elevernas interaktion med varandra. Ljudinspelning med en mikrofon är inte lika 

uppseendeväckande, men då vi ville få syn på elevernas interaktion med varandra spelar 

kroppsspråk en stor roll, vilket vi inte fått syn på med endast ljudinspelning. Vi hade en 

kamera som sattes på ett bord bakom det elevparet vi skulle filma och filmade eleverna under 

hela lektionstillfället. Bjørndal (2005) beskriver hur forskarna genom placeringen av 

kameran, dess inställningar och mikrofonens placering påverkar vad som ska komma med 

och inte. För att motverka detta kan flertalet kameror och mikrofoner användas men det 

kräver mycket resurser. Vi hade även en rörlig handkamera i form av en I-pad när vi gick runt 

och pratade med eleverna och hjälpte dem. Den rörliga kameran stängdes av när vi pratade 

med eller hjälpte de elever som av olika anledningar inte fick eller ville dokumenteras. Enligt 

Bjørndal (2005) är risken större för en konstlad situation när en rörlig kamera används då den 

är mer synlig och lättare kan väcka uppmärksamhet än en fast kamera. Vi valde därför att 

använda oss av både rörlig och fast kamera. 

Bjørndal (2005) skriver att filmat material är en fördel vid analysen eftersom forskarna kan se 

samma sekvenser flera gånger. Eftersom vi är två som ska analysera samma empiri såg vi en 

fördel i filmen eftersom båda kan se undervisningen utan några tolkningar eller värderingar. 

Det är viktigt att minnas att en filmning bara är en representation av det som skedde och inte 

en exakt kopia, men det finns ingen teknik som kan registrera den exakta verkligheten 

(Bjørndal, 2005). Vi valde filmning för att få syn på elevernas kroppspråk, då alla typer av 

kommunikation är relevanta för vår analys. 
  
Bjørndal (2005) beskriver att det är tidskrävande att transkribera allt material, vi valde ändå 

att transkribera allt för att inte gå miste om givande data och sammanställa det med våra 

loggböcker och elevernas texter. Vi har sedan läst igenom våra transkriberingar och elevernas 

texter. Vi gick igenom allt material och sorterade det i olika kategorier med hjälp av 

färgkodning (Bryman, 2011). Resultatet blev två kärnkategorier med två underkategorier var. 

Första kärnkategorin är “När samarbetet inte fungerar” och den har underkategorierna 

“Konflikter” och “Distraktioner”. Den andra kärnkategorin är “Textutvecklande samarbete” 

med “Kamratstöttning” och “Givande diskussioner” som underkategorier.  
 

Tillvägagångssätt 

  
I en tidigare aktionsforskningsstudie (Corell & Hjertqvist, 2016) som vi utförde på två olika 

skolor använde vi undervisningsmoment baserade på Tragetons metod och elevernas intresse. 

Vi utformade skrivparen i samråd med klasslärarna, eftersom skrivparen bör vara heterogena 

för att optimera lärandet (Trageton, 2005). De flesta eleverna var kunskapsmässigt jämna 

vilket resulterade i att de flesta grupperna blev homogena. Vi utformade två olika 

lektionsmoment utifrån ASL-metoden med uppgifter som innebar textskapande i par vid dator 

med talsyntes. På den ena skolan i åk. 1 fick eleverna skriva egna sagor utifrån stöttning i 

form av en sagomall (se bilaga 1). På den andra skolan i åk. 3 fick eleverna skapa en tidning 

med egna artiklar (se bilaga 4). 



Sara Corell och Andreas Hjertqvist 

14 

Urval 

Vi har gjort vad Bryman (2011) kallar ett bekvämlighetsurval, då vi valde att använda oss av 

skolor som vi har en tidigare relation till. Vi valde en första klass och en tredje klass där vi 

kände lärarna sedan tidigare. I åk. 1 var det 23 elever och i åk. 3 19 elever. Vi fick ett bortfall 

på fem elever totalt, fyra elever i åk. 1 och en elev i åk. 3 i form av icke godkännande från 

målsman. Under studiens gång avbröt två av eleverna i åk. 1 sin medverkan.  
 

Att alla elever inte har deltagit kan påverka vårt resultat, genom att vi kan gå miste om 

värdefull data som dessa elever kunde tillfört till vår studie. Men eftersom det endast är sju av 

42 elever som inte deltog tror vi inte att resultatet hade ändrats drastiskt om samtliga hade 

deltagit. Detta för att 5 av de elever som inte deltog låg på en kunskapsmässig nivå som 

påminde om majoriteten i klassen. Utformningen av skrivparen hade inte kunnat optimeras 

nämnvärt även om bortfallet deltagit i studien då de var kunskapsmässigt homogena överlag.     

Etiska ställningstagande 

Vid introduktionen av forskningen informerades alla deltagare i enlighet med 

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet, 2002). Alla berörda fick ge sitt samtycke. 

Elevernas målsmän fick hem en blankett där vår forskning beskrevs och de fick intyga att 

eleverna fick delta i studien. Eleverna informerades om vad som förväntades av dem, att 

deltagandet var frivilligt samt att de fick avbryta sin medverkan om de inte längre ville delta. 

Inte alla elever fick tillåtelse att vara med och dokumenteras. Den fasta kameran sattes aldrig i 

en vinkel som riskerade att filma eller få med ljud från dessa elever och den rörliga kameran 

stängde vi av, och la ifrån oss när vi skulle prata eller hjälpa eleverna som inte skulle filmas.  

I enlighet med Vetenskapsrådets etiskariktlinjer (2002) kommer all inhämtad data förvaras på 

ett sätt så icke behöriga inte kan komma åt den. I våra transkriberingar kommer inga namn att 

skrivas ut, deltagarna kommer få tilldelat sig en slumpvis vald bokstav för att det inte ska gå 

att koppla några individer till arbetet. Vi kommer inte heller skriva ut vilka skolor eller i vilka 

kommuner vi varit. När studien är färdig kommer vi radera allt insamlat material 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Analys 

I vår analys så har vi utgått från närläsning och den ständiga jämförandets metod Glaser 

(2010) skriver om. Vi har efter att objektivt läst igenom våra transkriberingar hittat kategorier 

där samtalen har liknande teman. Vi färgkodade de delar av transkriberingarna som vi fann 

likheter i. Vi har loggar och elevernas texter att analysera vilka vi färgkodat på liknande vis 

som transkiberingarna. Då all färgkodning var klar sammanfattade vi vad de olika 

kategorierna handlade om och fann därefter lämpliga namn. Då våra transkriberingar är av 

liknande art har vi tagit hänsyn till elevernas kroppspråk i analysen. Vi har försökt att göra 

detta utan att lägga in för mycket egna tolkningar i avläsandet av elevernas handlande. Inom 

GT är det viktigt att forskaren ständigt har öppna ögon för gemensamma nämnare (Glaser, 

2010) och därför har vi valt att analysera varsin gång på egen hand för att undvika förhastade 

slutsatser och värderande tolkningar. 
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Vi använde oss av triangulering i vår analys, vilket innebär att vi drog paralleller mellan 

loggbok, filmat material och elevtexter (Kullberg, 2014). Det filmade materialet är vårt mest 

pålitliga material då båda kan granska undervisningen utan att den som filmat lagt till några 

värderingar. Även om forskaren som filmat inte lagt in egna tankar och värderingar är det inte 

en 100 procentig kopiering av verkligheten (Bjørndal , 2005). Loggböckerna är skrivna var 

för sig och riskerar att ha omedvetna fördomar kring händelserna. Loggarna och elevtexterna 

har vi som komplement och stöd till det filmade materialet för att få en bredare uppfattning av 

elevernas lösningar på ASL-uppgiften. 
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Resultat 
I detta kapitel kommer vi att analysera vår empiri utifrån de kategorier vi identifierat i vår 

kodning. När vi läste vår empiri i förhållande till vår forskningsfråga “Vad händer när elever 

samarbetar i textskapande och hur påverkar detta texten?” kom vi fram till kärnkategorierna 

“När samarbetet inte fungerar” och “Textutvecklande samarbete”. Under varje kärnkategori 

finns underkategorier som förklarar vad analysen kommit fram till.   
  

När samarbetet inte fungerar  

Konflikter  

Då eleverna har svårt att samarbeta och kommunicera påverkar detta elevernas textskapande. 

Detta blir tydligt i elevernas slutprodukter. Nedan kommer ett exempel ur empirin som 

grundar sig på filmat material och loggbok på det återkommande temat kommunikationsbrist. 

Exemplet kommer från ett skrivpar i åk. 3 som har en konflikt över vilkens rubrik de ska 

använda. 
  
F: Men du får ju vara med och bestämma. 

(M tittar bort från skärmen och fingrar med ett suddgummi) 

Lärare: Hur går det för er? 

M: (till läraren) Han är elak. 

(M lägger huvudet i armarna på bordet och vänder ryggen till F som tittar mot M) 
  
Här synliggörs hur bristande kommunikation kan försvåra samarbetet. Genom att eleven som 

sitter vid datorn skrev ner sitt förslag utan att förklara att det endast var ett förslag, ger 

skrivpartnern upp. Utifrån våra loggar och vad klassläraren berättade i utformandet av 

skrivparen hade eleverna ovan svårt att arbeta tillsammans sedan tidigare. Eleverna låg på en 

mycket lägre kunskapsnivå än övriga i klassen, därför parades de ofta ihop. Utifrån 

situationen i det filmade materialet och våra loggar kan vi se att eleverna verkade trötta och 

frustrerade över att alltid bli ihopparade. Här kan en känslomässig aspekt spela in, då eleverna 

kan känna sig sämre än de andra i klassen för att de får enklare läsuppgifter och alltid får 

jobba tillsammans just därför. Eleverna skapar konflikter mellan varandra för att visa för 

läraren att de inte kan arbeta ihop och genom konflikterna hoppas de få en ny partner till nästa 

grupparbete. Båda eleverna har speciella anpassningar i sin skolgång och genom våra loggar 

kan vi utläsa att ena eleven får som den vill bara hen sätter sig på tvären. Eleven försöker 

utöva detta på sin skrivpartner genom att sucka och lägga sig över bordet och då ta avstånd 

från partnern och texten. I en granskning av elevernas text kunde vi se att eleverna endast 

skrivit tre ord under hela lektionen. När elevparens sammansättning diskuterades med 

klassläraren i åk. 3 resonerade läraren att det hade blivit ett för stort kunskapsglapp att para 

ihop dessa elever med någon av de normal- eller högpresterande. Vi jämförde paren från de 

olika klasserna genom att lyssna på deras samtal och läsa deras texter med fokus på att se spår 

från samtalen i texterna. Vi ser då flera positiv effekter av ett stort kunskapsglapp mellan 

skrivpartnerna. De positiva effekterna består av längre texter med en större variation av 

språket samt en följsam röd tråd.  
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I undervisningen är det viktigt att läraren är tydlig med instruktionerna till eleverna. 

Undervisningen var designad för att eleverna ska diskutera innehållet och medan en elev 

skriver ska den andra hjälpa till med ord, stavning och formulering av texten. När eleverna 

istället delar upp arbetet och tar på sig roller som bestämmande och underordnad hämmas 

samspelet i textskapandet. Nedan kommer en situation ur empirin från åk. 1 då det blir tydligt 

vilka olika roller som kan uppstå under skrivprocessen. 

  

En av eleverna säger till sin skrivpartner ”Det är bättre om du bara skriver av mig”. Den 

andra eleven tar då upp sin penna och lutar sig över pappret för att skriva av vad som står på 

skärmen. Istället för att skriva börjar eleven rita på pappret. 

  

Exemplet ovan kommer från en homogen gruppkonstellation. En av eleverna tar initiativet 

och börjar skriva och tänker att den andra bara ska skriva av och inte bidra till texten. 

Elevernas text blir då lidande eftersom allt samspel försvinner och ingen kunskap förmedlas 

mellan eleverna. I detta fall börjar den andra eleven rita istället för att skriva av och förlorar 

då kontakten med texten. Bristen på kontakt mellan eleverna blir synlig i deras slutliga text 

som inte är utvecklad och saknar röd tråd. Utifrån våra loggar och de få ord som eleverna sa 

till varandra i filmen såg vi en osäkerhet i skrivparet. Den ena eleven räckte ständigt upp 

handen och förde en diskussion med läraren om det som skulle skrivas istället för med sin 

skrivpartner. Detta kan bero på en osäkerhet i textskapandet och en rädsla för att göra fel. 

Eleven litar inte på sin egen eller jämnårigas förmåga och vill konstant få bekräftelse från en 

vuxen om textens kvalité.   

Distraktioner 

  

Som vi tidigare nämnt har vi inte haft möjlighet att helt ersätta ordinarie undervisning med 

ASL-metoden utan endast genomfört ett fåtal lektioner. Därför finns spår i klassrummet av 

elevernas vanor att använda papper och penna när de skriver vilket skapar en distraktion. 

Nedan beskrivs en situation där eleverna distraheras av en penna. 

  

En av eleverna sitter och skriver då den ena elevens penna rullar ner på golvet, den andra 

eleven hoppar ner från stolen och plockar upp pennan och lägger den på samma plats. 

Pennan börjar åter rulla och hamnar på golvet, samma elev hoppar åter ner på golvet och 

plocka upp den och lägger den på bänken. När pennan denna gång inte börjar rulla puttar 

eleven till den så att den faller till golvet. 

  

Eleven börjar bli trött på skrivuppgiften och när pennan rullar ner på golvet ser eleven sin 

chans till att slippa från arbetet en stund. Detta sker i slutet av lektionen och då de suttit 

många elever i klassrummet en lång stund kan syret börjat ta slut vilket leder till en trötthet. 

Det kan även bero på att läraren alltid har rullgardinerna nerdragna och endast har 

lysrörsbelysning, vilket gör klassrummet instängt och dunkelt vilket kan resultera i trötthet 

hos eleverna. Vi har liknande fall då distraherande objekt på elevernas bänkar påverkar 

skrivprocessen, som när eleverna börjar leka med suddgummi, kladda på papper eller slå med 

pennan i bordet, vilket även blir ett störningsmoment för andra elever. Eleverna som bankar 
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med pennan eller fingrar med suddgummi kanske ändå kan koncentrera sig, men då andra blir 

störda hämmas deras textskapande. Eleverna har i dessa fall suttit still en lång stund och 

skrivit. Vi har sett situationer där eleverna uttrycker att de vill ha en kort paus för att röra på 

sig för att orka fortsätta. Eleven som börjar plocka upp pennan och puttar ner den igen kan 

behöva en paus för att röra på sig för att orka fortsätta. Istället för att springa runt i 

klassrummet och störa de andra eleverna finner eleven ett godtagbart sätt att ta en paus och 

röra på sig. Vår empiri tyder på att elevernas samspel i skrivandet hämmas av distraherande 

objekt på bänkarna. När eleverna börjar bli trötta på skrivandet blir objekten på bänkarna mer 

intressanta än skrivandet och avbryter elevens textskapande. Om pennan inte rullat ner på 

golvet hade den troligtvis inte fångat elevens uppmärksamhet och om den inte funnits på 

bordet alls, hade eleven kunnat fortsätta att samarbeta med sin skrivpartner i textskapandet. 

Andra exempel på störande faktorer från andra skrivpar är då eleverna pratar om vems penna 

eller suddgummi som är vems. Bland eleverna i åk. 3 var detta en vanlig konflikt som 

inträffade dagligen. Anledningen till att denna konflikt uppstod var att eleverna lånade 

varandras suddgummi och pennor utan att fråga. Eleverna tänkte därför ständigt på detta även 

när de skrev på datorn.  

  

I vår empiri har vi funnit delar som tyder på att många elever har svårt att arbeta med texter 

och diskutera texter när andra som utför samma övning sitter nära inpå. Eleverna i klasserna 

diskuterar ofta vad de gjort på fritiden, vilken film som är bäst och vad de ska göra efter 

skolan. Det blir svårare för elever i närheten av sådana diskussioner att koncentrera sig, då det 

ofta är mer lockande att prata om nöjen än skolarbete. Empirin nedan kommer från åk. 1 där 

ett homogent par börjar prata om filmer istället för sitt skrivande. 

  

Ett elevpar funderar på att ha olika filmkaraktärer med i sin berättelse. En av eleverna 

bredvid hör att de pratar om filmer och kommer då in på sidospåret film och frågar sin 

skrivpartner “Hur många filmer tror du jag sett?” Den tillfrågade eleven suckar och svarar 

snabbt en siffra. Eleven som frågat svarar att gissningen är inkorrekt och frågar samma sak 

igen. Processen upprepar sig och efter tredje frågan börjar eleverna diskutera olika filmer. 

  

Eleverna samarbetar och diskuterar sin text, men då de hör namnen på olika filmkaraktär från 

paret bredvid fastnar en av eleverna i filmämnet. Skrivkompisen suckar, vilket tyder på att 

hen vill ägna sig åt uppgiften och inte bryr sig om sin skrivpartners frågor. Skrivpartnern ger 

sig dock inte och frågar igen och då lockas den andra eleven att börja prata om annat. Det 

som för det ena skrivparet var en kreativ diskussion kring karaktärernas namn, i deras text, 

blev för ett annat skrivpar en möjlighet till en paus. De fick en ingång till en diskussion som 

inte är kopplat till skolarbete och började då diskutera sina fritidsintressen utan att koppla 

innehållet i samtalet till texten. Det sker då ingen utveckling av texten de tillsammans skapar. 

Pausen i skrivandet kan bero på att eleverna var trötta och behövde prata om något annat ett 

tag för att lufta sina tankar. Tröttheten kan bero på flera faktorer. Det kan som tidigare bero 

på dåligt med syre eller dålig belysning. Det kan även bero på att lektionen låg innan lunch 

och eleverna började bli hungriga. Det kan bero på att eleverna hade fastnat i sina 

tankegångar om texten och inte kom vidare i skrivandet, eleverna behövde därför en paus för 

att hitta nya infallsvinklar till texten.  
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Vår empiri tyder på att elever i åk. 1 och åk. 3 har svårt att hålla intresset för uppgiften uppe 

en hel lektion. Ytterligare ett exempel från vår empiri på hur en elevs rastlöshet kan skapa 

stora svårigheter i textskapandet är en situation i åk. 1 i ett homogent par. 

  

Ett av elevparen som skrivit och arbetat flitigt hela lektionen stannar upp i skrivandet. Eleven 

som skrivit största delen av lektionen med stöd och hjälp från sin skrivpartner frågar om de 

inte ska ta en paus? Då eleven får ett nekande svar vänder hen sig till datorn igen och trycker 

på en tangent som den andra eleven pekar på, men då de har markören på fel plats blir det 

ett stort hål i texten. 

  

Effekten av en liten stunds brist på koncentration blir här stor. En av eleverna börjar bli 

rastlös eller trött och föreslår därför en paus vilket den andra eleven nekar till. Eleven trycker 

då direkt ner en tangent som resulterar i att det blir ett stort mellanrum i texten vilket orsakar 

osäkerhet. Detta är inte nödvändigtvis en negativ händelse för eleverna, då de tillsammans 

måste samarbeta för att lösa problemet och då båda samarbetar och kanske lär sig något om 

hur datorer fungerar. Textskapandet hämmas dock och eleverna får svårt att återvända till 

skrivandet då en av dem redan är trött. Situationen som uppstår blir ett praktiskt problem som 

de börjar samarbeta med att lösa. De väljer att själva prova sig fram för att finna en lösning 

istället för att be läraren om hjälp. Eleven som tryckte på knappen och skapade ett hål i texten 

vet inte vad hen ska göra och låter skrivpartnern ta över tangentbordet och hen börjar rätta till 

texten. Under tiden börjar den andra eleven titta sig runt om och vänder sig mot kameran och 

börjar gestikulera och göra miner. Här blir det tydligt att så fort eleven inte har något att 

koncentrera sig på, blir eleven snabbt uttråkad och sysselsätter sig med annat. Det tar inte 

lång tid innan eleven börjar söka efter andra aktiviteter efter att skrivpartnern tagit över 

tangentbordet. I det här fallet föll elevens ögon på kameran som eleven genast började leka 

med. I andra fall ovanför har vi sett hur elever börjar fingra på olika föremål som sladdar, 

suddgummi eller börjat rita istället för att hjälpa till med uppgiften. I ett klassrum finns 

många distraktioner, i vissa fall kan andra elever distrahera varandra och i andra fall är det 

föremål eller händelser som är distraherande. Eleven från exemplet ovan fann kameran som 

inte brukar förekomma i klassrummet och därför var distraherande och extra spännande för 

eleven.  

 

Textutvecklande samarbete 

Kamratstöttning 

Nedan beskrivs hur två elever använder olika nivåer av stöttning i sitt samspel. Empirin är 

hämtad från åk. 1 och det är en heterogen gruppkonstellation. Eleven som skriver har en lägre 

kunskapsnivå i svenska än sin skrivpartner.  
  
En av eleverna sitter vid datorn och ska skriva, eleven börjar ljuda ordet för att höra vilka 

bokstäver som ingår. Eleven bredvid avbryter och påminner om att det ska vara en stor 

bokstav. Eleven vid datorn ändrar till storbokstav och fortsätter att ljuda. När ordet är skrivet 
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påminner eleven som sitter bredvid att det ska vara mellanrum. Eleven gör ett mellanrum och 

skriver nästa ord. 
  
Stöttningen som den ena eleven ger sin skrivpartner påminner om många andra fall vi hittat i 

transkriptionerna och våra loggar. Att elever stöttar varandra genom att peka på tangenter, 

ljuda åt sin skrivpartner samt bidra med begrepp. I alla situationer vi hittat där eleverna har 

pekat på tangenter och ljudat bokstäver har det varit en heterogen gruppkonstellation där den 

elev som har större kunskaper i ämnet stöttar sin skrivpartner och hjälper hen att utvecklas. 

Genom att eleven som har större kunskaper hjälper sin partner hitta rätt tangenter, hjälps 

eleven dels att hitta på tangentbordet men även att koppla bokstavsbilden med bokstavsljudet. 

Detta leder i längden till att eleven utvecklar sitt läsande och skrivande. Att eleverna hjälptes 

åt med ord och formuleringar blir tydligt i deras texter vilket synliggör de positiva effekterna 

av att använda heterogena skrivpar. Texterna skrivna av dessa par blev längre och hade en 

tydligare röd tråd än de homogena skrivparens texter. I alla heterogena grupper var det den 

eleven som hade en lägre kunskapsnivå i svenskaämnet som skrev med stöttning från sin 

skrivpartner. Även om eleverna hade olika kunskapsnivåer visade båda eleverna intresse för 

textskapandet genom att lyssna på varandras idéer och formulera dem i text. Detta tyder på att 

de heterogena grupperna utvecklar och utmanar eleverna i sitt skrivande då samtliga texter 

hade en högre kvalité än texterna från de andra paren oberoende av kunskaps nivå. 
  

Givande dialoger 

Exemplet nedan är från en transkribering från åk. 1 med ett heterogent skrivpar. Eleven E har 

svenska som förstaspråk och eleven A har svenska som andraspråk. Eleverna sitter så båda 

ser skärmen och en av dem skriver.  
  

E: Tar massor av pinnar och rullar ner. Hon hade en lång näsa. 

A: Nej! Nej! Sen så ramlade de ner på marken för de tog så många pinnar... Vadå? 

E: (Mummel) Sen kom barnen… hon hade en jättelång näsa, såhär (visar hur lång 

näsan var och låter) ända ner till golvet. Typ, sen snubb… ehmm… tog de en jättetjock 

pinne… ehmm… sen rullade ner... och den kom på näsan. 

A: Ja! 

E: Sen knäckte den och sen försvann hon. (gör spyende/döende ljud uuueeeeäää) Sen 

såhär kommer svart rök såhär gråsvart rök. 
  
Eleverna diskuterar aktivt och samspelar i skapandet av texten. Båda bidrar med sina tankar 

utifrån sina begreppsvärldar. Eleven E har ett stort ordförråd jämfört med eleven A, men 

eleven A har lätt för stavning och grammatik och båda kan på sitt vis bidra till texten och 

förmedlar kunskap från sina respektive expertområden. När vi satte elevernas diskussion i 

relation till deras texter blev det tydligt att eleverna skapade texter som var väl förankrade 

med deras livliga diskussioner. Deras samarbete bidrog till utvecklandet av texten genom att 

båda drev på skrivandet av texten. De håller fokus på sitt textskapande och lyckas sätta ord på 

sina tankar. Den ena eleven bidrar med fler nyanser och dimensioner i det beskrivande 

språket som aktiverar kamratens engagemang och lust att skriva. Textskapandet i skrivparen 

möjliggjorde situationen där eleverna stöttade och utmanade varandra för att komma närmare 

sina respektive ZPD. Detta för att båda eleverna får ta del av den andres expertområde och 

utmanas att använda nya begrepp och korrekt formalia i sina texter. De utmanades samtidigt i 

sina egna expertområden eftersom de blev tvungna att sätta ord på sina kunskaper och 

förmedla dem till sin skrivpartner på ett begripligt vis.  
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De heterogena grupperna skriver ner sin text kontinuerligt på grund av att den elev som har en 

högre kunskapsnivå i ämnet tar på sig rollen som lärare och tar på sig uppgiften att hålla fokus 

på skrivandet. Eleven får en bekräftelse på sin kunskap och sin roll som lärare genom att 

förmedla sin kunskap och kan känna en stolthet och meningsfullhet i sitt uppdrag. I de 

homogena grupperna ligger eleverna nära varandra kunskapsmässigt och ingen given ledare 

eller lärare finns. Konsekvensen blir att ingen av eleverna tar på sig ansvaret att hålla fokus på 

uppgiften. Det meningsfulla i uppdraget som lärare och ledare försvinner då båda eleverna 

ligger på liknande kunskapsmässiga nivåer.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Det var tidskrävande att skapa vår egen teori utifrån vår empiri, först när vi kodat och börjat 

förstå vilka kärnkategorier empirin bestod av kunde vi börja pröva våra nya teorier med 

tidigare forskningen och andra teorier om lärande (Glaser, 2010).  Fördelarna med GT var att 

vi fick syn på saker i vår empiri som vi troligtvis inte fått syn på om vi utgått från en mer 

deduktiv ansats. Hade vi redan haft en färdig hypotes att prova skulle vi kanske gå miste om 

nyanserna i empirin. Glasers (2010) tankar om att grundad teori förstås först när den används 

har vi börjat förstå bättre efter denna studie. Efter att ha skrivit om analysen av empirin 

flertalet gånger hittade vi tillslut ett meningsfullt sätt att närma oss empirin. Vi misslyckades 

med att få fram ett relevant resultat de första två analyserna av empirin, men utan de två 

misslyckade analyserna hade vi inte upptäckt vårt slutliga resultat. Hade detta varit en mer 

omfattande studie som sträckt sig över en längre tid skulle vi utvecklat en större förståelse för 

GT’s fördelar. 
 

Vi upplevde att det filmade materialet har varit av varierande kvalité. Den rörliga kameran 

filmade olika skrivpar under kortare stunder, vilket var givande för att få syn på hur eleverna 

interagerade mellan paren. Genom att alltid filma och föra loggar över det vi såg har vi ökat 

chansen för en djupare förståelse och analys.   
 

Den rörliga kameran gav oss möjligheten att vinkla kameran och få med allas kommunikativa 

handlingar (Bjørndal, 2005). Nackdelen med den rörliga kameran och de kortare 

filmsekvenserna var att eleverna påverkades av forskarens närvaro och fördomar kring 

elevernas handlande, vilket Bjørndal (2005),  Bell (2006) och Bryman (2011) varnar för, men 

även den fasta kameran kan påverka resultatet med sin närvaro menar (Bjørndal, 2005; 

Bryman, 2011). Det blev tydligt i vår empiri att kamerans närvaro påverkade eleverna, då de 

vid flera tillfällen lekte med sladden, gjorde grimaser mot kameran och vände sig om och 

vinkade. Det blev en distraherande faktor för eleverna att ha detta nya föremål bakom sig 

under skrivprocessen. Kamerorna distraherade eleverna i deras skrivande. Den rörliga 

kamerans kvalitéer finner vi överträffade dess nackdelar, eftersom vi fick syn på mycket av 

elevernas interaktion som vi missat med den fasta kameran. 
  
Den fasta kameran var effektiv eftersom vi fick långa filmsekvenser, vilket gjorde att eleverna 

hann glömma bort kameran under långa stunder. En klar nackdel var att kamerans placering 

oftast gjorde att vi endast såg bakhuvudet på eleverna, samt att deras viskande och 

kroppsspråk ibland vara svårt att urskilja. Elevernas passivitet blev extra tydligt med hjälp av 

den fasta kameran, då vi genom den kunde få syn på hur eleverna agerade när läraren inte var 

närvarande. I vissa filmsekvenser satt eleverna tysta bredvid varandra utan att synligt 

integrera i upptill 20 minuter. 
 
 
 
 
 
 
 

Att använda loggbok och elevernas slutprodukter i analysprocessen fann vi givande då vi fick 

en större helhetsbild av elevernas arbete. Blev vi osäkra på varför ett skrivpar verkade vara på 
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ett visst sätt på filmen, kunde vi gå till loggboken och se om vi skrivit några loggar kring 

särskilda händelser just den dagen. Vi kunde jämföra elevernas slutprodukter med deras 

arbetsgång och då få syn på skillnader vi annars gått miste om. Det mest värdefulla med 

loggböckerna var att vi fick syn på våra egna tankar, reflektioner och metareflektioner under 

arbetets gång. 

Resultatdiskussion 

I den här delen kommer vi diskutera och problematisera vårt resultat i förhållande till tidigare 

forskning och kunskapsteorier. Vi kommer utgå från vårt resultat i relation till 

forskningsfrågan och syftet med studien. 
  
Ett av de största problemen vi upptäckte i vårt resultat var att eleverna under en lång tid kunde 

samtala och diskutera tillsammans aktivt, utan att få ner mer än några ord på datorn. Eleverna 

förstod sin uppgift att skapa en text men var så inne i att diskutera texten att de inte skrev ner 

något, vilket ledde till att eleverna glömde bort samtalen till nästa lektion. Detta styrker 

Takalas (2013) tankar om att det inte finns tillräckligt tydliga bevis för att metoden fungerar 

och att elevernas ordinarie undervisning skulle kunna utveckla eleverna lika mycket, eller 

mer. I resultatet synliggjordes att elevernas språkliga kompetens och ansvar för text 

utvecklades. Detta styrks av Folkesson och Swalander (2007) och Ferneus och Tholander 

(2008) som fick liknande resultat i sina studier om elever som arbetar tillsammans med 

datorer. Flera av studierna i vår tidigare forskning (Folkesson & Swalander, 2007; Genlott & 

Grönlund, 2013; Takala, 2013) fick i sitt resultat fram att elevernas texter blev längre och mer 

korrekt skrivna när eleverna skrev på datorer. Majoriteten av vår empiri stämmer inte överens 

med vårt tidigare forskningsresultat, då flertalet av elevernas texter var fåordiga och hade 

bristande kvalitéer. Vårt resultat tyder på att de flesta elever aktivt diskuterade men att de i sin 

aktivitet missade att skriva ner sina tankar. Trageton (2005) anser att skrivparen ska vara 

heterogena för att utvecklas optimalt. Detta för att de ska kunna utmana varandra för att 

komma närmare sin ZPD. Vår analys tyder på att bristen av heterogena grupper var en 

bidragande faktor till att få par fick önskvärt resultat. 
  
Hade vi använda oss av Leimars (1974) LTG metod istället för Tragetons (2005) metod, 

skulle eleverna fått utgå från sitt talade språk för att skapa texter som läraren skriver ner. 

Eleverna hade haft en färdig text där deras tankar funnits med. Eleverna skulle arbetat vidare 

med texterna enligt LTG-metoden och slutligen skriva ner texten individuellt. Vårt resultat 

tyder på att eleverna behövde stöttning för att komma vidare i skrivprocessen och få en text 

med hög kvalité (Vygotskij, 1978). Här kan ASL-metod problematiseras i jämförelse med 

LTG-metoden, mycket i vårt resultat tyder på att eleverna har svårt att skriva ner samtalen. I 

LTG-metoden hade eleverna haft hjälp av en pedagog för att få samtalen nerskrivna vilket 

hade utvecklat deras texter. Eleverna i vår studie fick ta del av varandras begreppsvärldar och 

tankar muntligt men använde dem inte i skrift. Leimar (1974) menar att eleverna inte befäster 

den nya kunskapen om den inte får bearbetas. LTG-metoden kunde gynna eleverna som hade 

svårt att komma överens eller inte kom igång eftersom skrivandet styrs av läraren utifrån alla 

elevers tankar. Läraren kan lösa konflikterna och kompromissa utifrån klassens idéer och 

sedan gå vidare, något som kan bli problematiskt för eleverna att göra på egen hand. 

Konflikterna som uppstod mellan eleverna i vår studie kunde förmodligen lösas tidigare med 

hjälp av en lärares närvaro, så inga slutsatser kan dras kring vilken metod som är mest 

effektiv i konfliktaspekten.  
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Vårt resultat tyder på att många faktorer påverkar elevernas koncentration i klassrummet, 

vilket påverkar hur eleverna samspelar och samarbetar med varandra. Elever som pratar om 

fritidsintressen, föremål på bänkarna som suddgummi och pennor samt trötthet påverkar 

elevernas prestationer. Då vi inte kunde möblera klassrummet som Trageton (2005) tänkt med 

en hylla mellan varje bord, kan detta ha orsakat att eleverna i vår empiri distraherades av 

varandras diskussioner. Detta skulle inte helt förebyggas om vi haft en hylla mellan varje 

bord, eftersom diskussionerna ändå hörts. En alternativ metod hade kunnat vara en mer 

kognitivistiskt inriktad metod där eleverna fått arbeta enskilt och genom rationellt tänkande 

lista ut hur berättelsen ska fortskrida (Säljö, 2015). Det sociokulturella arbetssättet påverkade 

elevernas möjlighet att själva producera sina tankar och sin kunskap, eftersom de var tvungna 

att ta hänsyn till sin skrivpartners åsikter. I analysen ser vi exempel på situationer där en elev 

helt styr vad som ska skrivas. Om eleverna fått jobba enskilt hade samtliga elever fått utgå 

från sina idéer. Det skulle även bli möjligt att i efterhand låta alla elever dela med sig av sina 

texter till varandra. Det hade lett till att fler texter skapats vilket givit en större variation av 

texter och eleverna hade fått möjlighet att samla fler begrepp. I redovisningen av texterna 

skulle eleverna få ta del av varandras kunskaper utan att behöva samarbeta. Det skulle även 

innebära ett mer konstruktivistiskt sätt att arbeta, då eleverna får konstruera sina egna texter 

och begreppsvärldar utifrån de samtal, lästa böcker samt tidigare erfarenheter varje elev har. 
  
Något vi funnit problematiskt är att få skrivparen att bli heterogena och samtidigt fungera 

tillsammans. Eftersom Tragetons (2005) metod förespråkar att eleverna inte bara ska ha olika 

kunskapsmässiga nivåer, utan även olika bakgrunder och intressen, skapades en viss dynamik 

bland skrivparen. Detta skulle kunna motverkas med ett individuellt arbetssätt där eleverna får 

föra fram sina egna åsikter och sedan dela med sig till sina klasskompisar. 
  
En svårighet med att arbeta i grupp och något som många behöver träna på, är förmågan att 

sätta ord på sina tankar. Vårt resultat tyder på att ASL-metoden har hjälpt eleverna att 

utveckla strategier för att förmedla sina tankar. Enligt Fernaeus & Tholander (2008) och 

Folkesson och Swalander (2007) ökar elevernas språk och kommunikativa förmåga genom att 

de behöver kunna förklara hur de tänker för varandra. I vår empiri finns flera situationer där 

eleverna försöker förklara sina tankegångar för varandra. Elevernas försök att synliggöra sina 

tankar för sina klasskamrater i ord och skrift, har resulterat i både positiva och negativa 

resultat. Då eleverna inte lyckas och utfallet blir negativt omformulerar de sig tills de märker 

att deras skrivpartner förstår. Genom att förklara på flera olika sätt utvecklar de sina och 

kamraternas ordförråd och får chansen att utveckla sin kommunikativa förmåga. En situation 

där eleverna inte bara samspelar och förmedlar sina tankar, utan även samarbetar i handling är 

det exempel ur empirin där eleverna upplever tekniska svårigheter i form av ett hål i texten. 

Eleverna måste här genom att prova olika operationer lösa problemet, vilket har en likhet med 

det pragmatiska tänkandet. Genom att ställa en hypotes kring vad lösningen på det tekniska 

problemet kan tänkas vara provar eleverna tanken i handling tills de hittar en lösning. De lär 

sig här något nytt genom utförandet av operationer i samarbete med varandra. 
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Slutsats 

 

Syftet med denna studie var “Genom att studera elever som skriver tillsammans ska vi 

undersöka vilka faktorer som påverkar elevernas texter.” och frågan vi ville ha svar på var 

“Vad händer när elever samarbetar i textskapande och hur påverkar detta texten?” 

 

Slutsatsen vi kan dra av vår studie är att de heterogena grupperna samarbetar genom att stötta 

och hjälpa varandra genom givande diskussioner, samarbete i stavning samt formulering. 

Detta samarbete i textskapandet ger en utvecklad text med ett nyanserat språk och en följsam 

röd tråd. De homogena grupperna interagerade främst muntligt men glömde bort att skriva ner 

sina samtal om texten. I vissa fall samarbetade de inte alls då de hamnade i konflikter eller 

blev distraherade, vilket resulterade i en kort text utan en tydlig röd tråd. Klassrummets miljö 

har en inverkan på elevernas samarbete då distraktioner i form av material för textskapande 

för hand distraherar eleverna i deras digitala textskapande. Att skapa texter tillsammans är 

inte optimalt för alla elever i vår studie men med ytterligare stöttning skulle resultatet kanske 

förändras. Att kunna välja mellan att skapa texter tillsammans och att skapa texter enskilt 

skulle differentiera undervisningen och nå de elever som har svårt att skriva med andra. 
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Bilaga 1 

  
  
Sagomall 
  

● Det var en gång 
  

● Siffran 3 eller 7 
  

● Ont och gott 
  

● Lyckligt slut 
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Bilaga 2 

  

Exempel på loggbok 

  

  

Vad hände? Vad kan det leda till? Vad lärde jag mig 

I elevpar X sitter de och 

skriver en av elevernas 

pennor rullar ner på golvet Y 

hoppar ner och plockar upp 

den och lägger det på bänken 

igen. Pennan rullar åter ner 

på golvet så Y plockar upp 

den igen och läger den på 

plats. Pennan ligger kvar, då 

puttar Y till pennan så den 

hamnar på golvet igen. Detta 

upprepar sig fler gånger 

Detta ledde till att Ys 

skrivkompis B blev ensam 

med texten och samspelet 

försvan. Detta kan leda till 

en försämring av 

textkvaliten. Det kan även 

leda till att B tröttnar på att 

arbeta med Y när hen inte 

engagera sig, vilket kan ge Y 

dåligt ryckte i 

samarbetsövningar och göra 

att ingen vill arbeta med Y i 

fortsättningen. 

Detta fick upp mina ögon 

över hur länge Y kan 

koncentrera sig och kommer 

hjälpa mig i mitt fortsatta 

disignandet av undervisning 

för dessa elever. När jag vet 

hur länge denna eleven orkar 

arbeta kan jag lägga in en 

kort paus för samtliga elever 

för att hålla den effektiva.  
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Bilaga 3 

  

Lektionsplanering 

  

Lektion 1 

  

Vi börjar med att i halvklass ta fram punkterna i mallen eleverna sedan ska skriva efter. 

  

Jag läser en saga som högläsning och avslutar när problemet i sagan uppstått. Eleverna 

kommer då i sina skrivpar få skriva ett eget slut på sagan, som stöttning får eleverna tre frågor 

att svara på i texten.  

  

Lektion 2 

  

Eleverna kommer få börja skapa en egen saga i sina skrivpar. Eleverna kommer få stöd i form 

av mallen de skapade förra lektionen, samt använda sig av sagobilder som inspiration om de 

vill. 

  

Lektion 3 

  

Eleverna kommer fortsätta skriva sina sagor. 

  

Lektion 4 

  

Efterhand som eleverna blir klara kommer de lyssna på sina sagor och kontrollera att de har 

med allt från mallen. Läraren kommer läsa texterna och komma med muntlig feedback i form 

av 2 stjärnor och 1 önskan. Eleverna får själva välja om de vill ändra texten eller om de är 

nöjda. 

  

När eleverna är nöjda med texten skrivs den ut och om de hinner ritar de en bild till. 

  

Lektion 5 

  

Eleverna skriver klart och ritar en bild till. I slutet av lektionen får eleverna läsa upp sagan för 

klassen om de vill. 

  

Elevernas texter och bilder samlas ihop och sätts ihop till en bok.  
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Bilaga 4 

  

Pedagogiskplanering åk 3 

  

Syfte och innehåll 

  

SV: 

Syfte: "Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang" och "söka 

information från olika källor och värdera dessa". (Skolverket, 2011) 

Centralt innehåll: 

"Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad 

och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar." 

"Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra 

förtydliganden." (Skolverket, 2011). 

  

SO: 

Syfte: "Söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera 

deras relevans och trovärdighet" (Skolverket, 2011). 

Centralt innehåll: 

"Aktuella samhällsfrågor i olika medier" 

"Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. 

Hur man kan värdera och bearbeta källor och information" (Skolverket, 2011). 

  

Bedömning: 
Formativ kamratbedömning: De olika skrivparen får artiklar med varandra och ge kort 

feedback samt rättning av enklare stavfel/missar. Jag grundar bedömningen på "C3B4ME" 

metoden som utgår från att eleverna hjälper varandra så långt som möjligt, och då får 

möjlighet att lära av varandra i en sociokulturell kontext, innan läraren ger sin bedömning. 

(See three (students) before me (teacher) ) 

  

Lärarbedömning: När eleverna bedömt varandras texter läser jag igenom dem (utanför 

lektionstid) och ger en bedömning i form av "Two stars and a wish". Jag kommer även 

använda mig av "traffic lighting" och "exit passes". Eleverna får en lektion som en form av 

"exit passes" skriva svar på frågor om hur en tidningsartikel är uppbyggd och lämna in lappen 

till mig. 

  

kunskapskraven 

SV: Eleven kan "utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt 

utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt." "Eleven kan söka 

information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i 

enkla former av faktatexter." (Skolverket, 2011). 

SO: "Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära 

samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor." 

(Skolverket, 2011).  
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Utförande: 

Tidningsredaktion. Eleverna ska få skapa en egen tidning med egna artiklar. 

·     Eleverna får tillsammans söka artiklar och diskutera och värdera innehållet 

tillsammans. Då får problematisera rubriker, ingresser och deras relation till bilder 

genom att klippa ut texter och bilder och limma ihop en ny låtsasartikel. 

·     Vår går igenom de nya artiklarna och diskuterar reklam och trovärdighet i tidningar i 

helklass. 

·     Eleverna får skapa en tankekarta i helklass som utgår från vad de vill ha med i sin 

tidning. De får sedan skapa namnförslag till sin tidning och rösta på det alternativ de 

tycker mest om. Röstningen kommer ske med slutna ögon så att endast läraren ser hur 

många röster de olika alternativen får. Detta för att ingen elev ska bli ledsen över att 

deras förslag inte fick några röster. 

·     De får börja skapa artiklar kring några ämnen som läraren valt utifrån elevernas egna 

tankekarta. De får även göra en framsida till tidningen. Många försag görs och 

röstning sker på samma sätt som i valet av titel på tidningen. 

·     Eleverna skriver 2 och 2 i skrivpar utifrån "Att skriva sig till läsning" - metoden och 

Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Eleverna skriver utan talsyntes då de redan kan 

läsa och skriva. 

·     När skrivparen är klara med sin artikel ges den till ett annat skrivpar som får ge "2 

stars and a wish" innan den ges till läraren för feedback. Eleverna får sedan skriva 

klart artikeln utifrån feedbacken. 

  

Utvärdering 

Blev inte ett lyckat arbetsområde då jag som lärare missbedömde mängden stöd och antalet 

lektioner området behövde. Jag borde varit tydligare då jag gick igenom uppgiften och sedan 

givit dem en tydligare mall eleverna kunde skriva i. Mycket tid gick åt till bråk eller 

konflikter i paren och vissa lektioner blev knappt något skrivande gjort. Efter en del 

samarbetsövningar, för att få paren att lära känna varandra bättre, upplevde jag att paren 

fungerade bättre. 
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