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Abstrakt 
 
Denna studie beskriver elevernas samarbetslärande vid datorn då Tragetons arbetssätt används 
dvs. flicka och pojke samarbetar parvis under skriv- och läsinlärningsundervisningen med 
datorn som verktyg. Studien bygger på en förstudie i form av en deltagarobservation samt 
halvstrukturerade intervjuer och bilddokumentationer. Urvalet i vår undersökning bestod av 
elever i år 1 som undervisas med Tragetons arbetssätt. Resultatet av undersökningen visade att 
det förekom samarbetslärande i detta arbetssätt och att dialogen med språkanalyser hade en 
väldigt betydelsefull inverkan kring skrivandet när eleverna samverkade vid datorn. Det visade 
sig också att eleverna hade olika strategier för att samverka vid datorn vilket medförde att 
bland annat kommunikationsmängden eleverna emellan varierade. Vi kunde även finna en 
variation kring hur mycket hjälp eleverna behövde med skrivandet av sin kamrat vid datorn 
och att detta kan ha sin förklaring kring elevers utveckling kring avkodning och läsförståelse. 
Studien visar att eleverna ges möjlighet att lära av varandra när de samverkar vid datorn. 
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Inledning 
 
Läs- och skrivinlärning är något som vi båda är väldigt intresserade av. I lärarutbildningen har 
vi båda inriktat oss till svensklärare för elever i de tidigare åldrarna där läs- och 
skrivinlärningen är en central del. CMiT (Centrum för Media och IT i för- och grundskolan) 
startade Arne Tragetons arbetssätt i Piteå som ett tidsbegränsat projekt i mars 2006 med 
slututvärdering våren 2009. Första infoträffen hölls i mars 2006 och sedan följde ansökningar, 
uttagning och utbildning av lärare. Det är i nuläget 11 klasser på 8 skolor som arbetar med 
Tragetons arbetssätt som är ett utvecklingsarbete ute i skolorna. Med den kunskap som vi 
tidigare erhållit i lärarutbildningen kring läs- och skrivinlärning och då det är ett aktuellt 
område för oss som framtida svensklärare kände vi oss nyfikna att studera det pågående 
utvecklingsarbetet Tragetons arbetssätt där flicka och pojke samarbetar parvis under skriv- och 
läsinlärningsundervisningen med datorn som verktyg.  
 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, Lpo94, kan man läsa att det viktigaste 
uppdraget i skolan är att elevernas språk får stora möjligheter att utvecklas eftersom det har 
stor betydelse för allt arbete i skolan. Det är i samspelet med andra som språket utvecklas. 
Genom språket utvecklas också, i samverkan med andra och individuellt, fantasin och lusten 
att skapa (Utbildningsdepartementet, 1994). Vi medhåller med läroplanen att samspelet med 
andra har betydelse för språkets utveckling och att eleverna enskilt och tillsammans med andra 
utvecklar fantasin och lusten att skapa. Nyfikenheten väcktes på nytt kring Tragetons 
arbetssätt där eleverna arbetar tillsammans vid datorn och skriver texter. Kan Tragetons 
arbetssätt utveckla elevernas språk, fantasi och dess lust att skapa egna texter? Uppstår en 
dialog när eleverna tillsammans arbetar vid datorn och utforskar skriftspråket? Efter en 
verksamhetsförlagd utbildning i en klass som arbetar med Tragetons arbetssätt kunde vi enas 
om att studien skulle beskriva elevernas samarbetslärande vid datorn i lärarens dagliga arbete 
med utvecklingsarbetet Trageton ”Att skriva sig till läsning”. 
 
Bakgrund 
 
I följande avsnitt redovisas litteratur som berör ämnena; historiskt perspektiv kring läsning och 
skrivning, språklig medvetenhet, skrivning, skrivinlärning, läsning, läsinlärning, olika läs- och 
skrivinlärningsmetoder, lärande, samarbete och dialog, barn och datorer, Trageton – Att skriva 
sig till läsning och Tragetons arbetssätt som projekt i Piteå. 
 
Historiskt perspektiv kring läsning och skrivning 
 
I Anderssons avhandling (1986) ”Läsning och skrivning” kan man läsa att den allmänna läs- 
och skrivundervisningen har vidgat förståelsen av elevernas påtalade brister i läs- och 
skrivutvecklingen. Länge och återkommande har elevers bristande färdigheter i läsning och 
skrivning uppmärksammats. Andersson lägger specifika läs- och skrivsvårigheter och 
invandrarelevens bristande färdigheter att skriva och läsa svenska åt sidan och anser att det 
finns tre historiska tillfällen som bör noteras: 
 
1) Elever hade kring 1930 påtalade brister i handskrivning och rättstavning, vilket 
resulterade i en förnyad stavningsreform och detta gav även argument för att den 
obligatoriska undervisningen skulle förlängas. 
2) I samband med ett nytt standardprov som utprövades i slutet av 1950-talet visades en 
tillbakagång av elevernas stavningsförmåga. Förändringar i samhället samt förändringar i 
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undervisningen ansågs vara det som påvisade bristerna. Frågor om vilka krav på stavning 
som skulle ställas blev återigen aktuell. 
3) Elevers bristande förmåga att läsa och skriva uppmärksammades i grundskolan i början 
på 1970-talet. Sedan fann man att denna bristande läs- och skrivförmåga även gällde vissa 
gymnasie- och universitetselever. ”En rad undersökningar gav stöd för en växande kritik 
och krav på en kvalitativt bättre undervisning” (s.223). Läsning och skrivning var två 
grundläggande färdigheter man lade extra stor vikt kring. 
 
Vilka färdigheter som eleverna skall lära in och vilka krav som ska ställas på elevernas 
förmåga är problemets två aspekter. De färdigheter som förskrivits att eleverna skall lära sig 
har över tid förändrats. Tyst läsning har tillsammans med läsförståelse varit det man på 
senare tid lagt större vikt vid och i och med det växande informationssamhället har även 
kritisk läsning och studieteknik fått större betoning. Språket som kommunikation är något 
som betonas idag (Andersson, 1986). 
 
Gällande skrivning fick eleverna i den tidiga folkskolan skriva av bestämda stycken men i 
första hand var det noggranna och välformade bokstäver som lärdes in. Sedan poängterades 
och betonades produktionen av elevernas egna texter. Det blev en central del att utifrån den 
gällande språknormen lära eleverna att skriva rätt. I lärarkårens intresse fanns att med 
vidtagande åtgärder få till stånd en mer ljudenlig och enhetlig stavning. Skolans undervisning 
gällande elevernas handskrivningsförmåga har uppmärksammats. Från att i den tidiga skolan 
betona skönskriften till att på senare tid fokusera på att skriva snabbt och tydligt. Det har skett 
tekniska förändringar från att skriva på griffeltavla till bläck, bläckpenna och böcker att skriva 
i (Andersson, 1986).  
 
Det har funnits skilda uppfattningar kring vilka krav man skall ställa på eleverna. En ökad 
individualisering, längre skolplikt och fler undervisningstimmar är de krav som uttalats kring 
bristerna i läs- och skrivutveckling. Det har varit svårt att kunna fastställa en nivå som alla 
elever i respektive stadium skall ha uppnått. Om inte läs- och skrivkunnighet fyller en funktion 
i samhället så kan den allmänna läs- och skrivkunnigheten sjunka tillbaka igen. Det är viktigt 
att följa vad datorer innebär för den allmänna läs- och skrivkunnigheten (Andersson, 1986). 
 
Språklig medvetenhet 

 
Innan man kan skriva och läsa finns språkets form och byggnad med dess grammatik med som 
omedveten kunskap. Talet utformas mindre medvetet än skriften och är ett spontant uttryck för 
känslor och tankar. Utan att barnet är medveten om språkets struktur så kan de ändå bruka 
språket på ett fullgott sätt. När barnet kan uppfatta språkets betydelse och form och fått en 
insikt att skrift representerar talade ord så visar denne på språklig medvetenhet. Man kan 
identifiera olika nivåer av språklig medvetenhet. Det elementära är att barnet förstått att skrift 
är något som kan läsas, och det mer komplexa är att kunna identifiera ljuden i ord. En 
väsentlig grad av språklig medvetenhet uppstår när barnet inser att bokstäver kan läsas och har 
ljud (Stadler, 1998). Genom att använda den språkliga kommunikationen kan barn nu skapa ett 
samspel mellan sig själv och omgivningen (Söderbergh, 1979). Det alfabetiska skriftsystemet 
är ljudbaserat och för att kunna nyttja det på ett optimalt sätt krävs en speciell känslighet för 
ljud. Insikt i språkets ljudsystem är en viktig del av den språkliga medvetenheten, även kallad 
fonologisk medvetenhet. För att kunna läsa och skriva måste man lära sig sambandet mellan 
skrivtecken och ljud i det talade språket som den alfabetiska skriften baseras på (Stadler, 
1998). De barn som börjar skolan med en fonologisk medvetenhet samt god vetskap om 
språkljuden och bokstäver har en mycket god grund för sin läs- och skrivutveckling (Liberg, 
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2006). För att ett barn skall kunna bli medvetna om hur man kan gjuta liv i bokstäverna och 
bygga ord av bokstäver är det en förutsättning att barnet har en fonologisk medvetenhet. Den 
fonologiska medvetenheten kan dock tränas upp i försöken att läsa skrivna ord (Lundberg, 
2004).  
  
I kursplanen för svenska under rubriken mål att sträva mot står det att om eleverna skall 
utvecklas vidare i sitt språk måste de ges möjlighet att upptäcka sina egna kunskaper om 
språket utifrån sina egna erfarenheter. De lär sig om språkets system och uppbyggnad med 
lärarens hjälp och i samspel med andra. Det står vidare att ”med hjälp av språket är det 
möjligt att erövra nya begrepp och lära sig se sammanhang, tänka logiskt, granska kritiskt 
och värdera” (Skolverket, 2000). 
 
Skrivning 
 
Ord och tankar får en bestående form med hjälp av skrift. Skrift har funnits i flera tusen år och 
är ett språkligt uttrycksmedel som medfört otroligt många vinster i kommunikation, allmän 
samhällsutveckling och kunskapsspridning (Stadler, 1998). Skrivande innebär att 
kombinationer av bokstäver blir uttalade ord och att språkets ljud kan kodas till bokstäver och 
Stadler (1998) menar att detta är skriftspråkets basfunktioner. 
 
Tack vare att våra skrivtecken, 28 bokstäver, kan kombineras på olika sätt kan alla ord 
skrivas ljudenligt. Dessutom kan nya uttryck och ord skapas om behov uppstår. Det är 
tecken som grupperats i sekvenser som ord som komponerar en skrift. För att skriva ett 
ord i det alfabetiska systemet så behövs det flera tecken. En bokstav representerar ett 
fonem, ett ljud, och det är inte förrän detta ljud läses ihop med andra ljud som en 
betydelse uppstår. För att lära sig skrivkoden med dess bestämda fonologiska lagar krävs 
fonologisk medvetenhet och viss kognitiv förmåga. Det talade ordet skall vid alfabetisk 
skrift analyseras och delas upp i ljud och sedan kodas till grafiska tecken. Man behöver 
inte ha någon minnesbild av ordet i skrift för att skriva ett ord fonetiskt och alfabetiskt. 
Man kan med denna teknik skriva alla ord efter uttal. Ett barn kan visa intresse för 
skriftspråket i mycket tidig ålder om skriftspråkskulturen är stark i hemmet. Det är ganska 
vanligt att barnet börjar skriva innan det kan läsa (Stadler, 1998). I svenskämnets kursplan 
står det att eleverna utifrån olika syften skall kunna skapa texter och detta bör ses som ett 
redskap för kommunikation och lärande (Skolverket, 2000).  
 
Skrivinlärning 
 
I många år har läsfärdighet varit ett ämne som debatterats flitigt, men nu börjar också 
skrivfärdigheten uppmärksammas (Trageton, 2005). Långt före skolstarten påbörjas 
skriftspråksutvecklingen. Redan när barnen är små har de idéer om hur man läser och skriver. I 
de flesta skolor idag kommer läsningen i första hand och sedan följer skrivningen trots att man 
som pedagoger, forskare och föräldrar ser att för många barn kommer i praktiken skrivningen 
före läsningen (Dahlgren, Gustafsson, Mellgren & Olsson, 1995).  
 
Stadler (1998) anser att skrivning och läsning är två förmågor som bygger på att kunna hantera 
den alfabetiska koden och menar därför att inlärningen av dessa bör bedrivas integrerat. 
Skrivinlärning och läsinlärning förstärker varandra. När läsinlärningen är kopplad till 
skrivövningar uppstår flera naturliga skrivsituationer. Om man behärskar redskapet, det 
tekniska skrivandet, så är det lättare att uttrycka sig och kommunicera i skrift. Appelberg & 
Eriksson (1999) anser att barn med hjälp av datorn oftast vill skriva på riktigt eftersom 
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bokstävernas formning då inte utgör något hinder. Stadler (1998) menar att trots att det numera 
skrivs mer på dator än med penna så bör skolan ta handskrivningsinlärningen på allvar 
eftersom den aktivt ingår i processen för läsinlärning. Man illustrerar hur läsning går till 
genom att skriva ihop bokstäverna i en sekvens från vänster till höger till ord. Vid 
inpräglingen av bokstävers ljud och form har minnet i skrivhandens muskler stor betydelse 
(Stadler, 1998). 
 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet står det att varje elevs förutsättningar och 
behov, med utgångspunkt i bakgrund, tidigare erfarenheter, kunskaper och språk, skall forma 
undervisningen så att det främjar elevens fortsatta kunskapsutveckling och lärande och det 
finns olika vägar att nå dessa mål (Utbildningsdepartementet, 1998). 
 
I anslutning till den första bokstavsinlärningen sker inlärningen av textade bokstäver. 
Bostavsformerna är densamma som barnen i skolan kan läsa i sina böcker. Detta gör att barnen 
lättare kan prägla in utseendet på bokstävernas grundformer. Det är viktigt att utförandet av 
bokstäverna är rätt eftersom felinlärning är svårt att ändra på. Om grundformerna lärs in rätt 
från början blir skrivningen på sikt snabbare för eleven. Vid bokstavsinlärning är det 
nödvändigt att använda sig av ren formträning (Stadler, 1998). 
 
Läsning 
 
Läsning är när en individ kan ta del av skrift, avkoda grafiska symboler till ord och skapa en 
inre föreställning om innebörden i ord och texter. Genom läsarens egna språkliga kreativitet 
och kompetens får texten mening. Det är en skapande process där läsaren tar emot författarens 
tankar och ger de tysta bokstäverna sitt eget innehåll samt aktivt omvandlar ord och meningar. 
Förståelse är det läsning syftar till och att finna det innehåll som orden förmedlar är det 
överordnade målet för all läsning. Det finns således ett ömsesidigt beroende mellan avkodning 
och förståelse (Stadler 1998). 
 
Avkodning 
I vårt skriftsystem representerar bokstäverna språkljud. När läsaren gör en teknisk avläsning 
av bokstavsorden, även kallat avkodning, så ges en ordagrann återgivning av texten. 
Avkodning är inte läsning i egentlig mening förrän den läsande har förstått innehållet i det 
lästa. En snabb och korrekt avkodning underlättar och är en förutsättning för full läsförståelse.  
För att tillägna sig en skriven text och dess innehåll är avkodning det viktiga hjälpmedlet. 
Genom övning kan man förbättra sina färdigheter i avkodning och dessa övningar bör ej övas 
separat från läsförståelsen (Stadler, 1998). Edfeldt är en av forskarna i Kullbergs rapport Om 
barns skriftspråksinlärning- nio svenska forskares tankar (1995) och han menar att avkodning 
i stora drag kan beskrivas så ”att känna igen en bokstav och att veta vilket eller vilka ljud den 
motsvarar (s.9)”. Edfeldt menar vidare att om inte avkodningen är automatiserad så kan inte 
heller läsningen bli en färdighet. Lundberg (2004) anser att för att man skall kunna läsa en text 
så är det en självklar förutsättning att de skrivna orden kan identifieras. 
 
Förståelse 
Att få veta något är alltid avsikten med läsning. För att förstå orden räcker det inte att bara 
kunna avkoda, även ordens innebörd måste man känna till. Dessutom skall avkodningen vara 
korrekt och inte för långsam. För svaga läsare och nybörjare är avkodningen väldigt 
ansträngande så förståelsen blir lidande. En förutsättning för att förstå det man läser är att 
förstå ordens innebörd (Stadler, 1998). När barnen går i första klass kan de bara fokusera på en 
tankeaktivitet i taget och kan således läsa ett ord högt utan att reflektera över ordets betydelse 
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(Healy, 1999). Utifrån sina tidigare erfarenheter konstruerar och skapar läsaren innebörden i 
texten. För att detta skall kunna ske är det en förutsättning att läsaren kan avkoda ord utan 
ansträngning och att denne kan uppfatta textens språk och meningsbyggnad samt att denne vet 
ordens betydelse (Lundberg, 2004).  
 
Läsinlärning 
 
Det är i huvudsak två olika läsinlärningsstrategier som tillämpas i vårt land och det är 
analytisk- och syntetisk metod. Det är den enskilde pedagogen som avgör vilken metod som 
skall användas, men eftersom barn lär olika så är det klokt av läraren att använda olika 
strategier och på så sätt få så många elever som möjligt att bli bra läsare (Jönsson, 2005).  
 
I den syntetiska strategin lärs ljud för ljud in samtidigt som dessa knyts till bokstäver, som är 
ljudets skrivna symbol. En av grundstenarna för kommande god läsutveckling är i denna 
metod att skaffa en säkerhet mellan ljud och bokstav. I de flesta fall leder den syntetiska 
metoden till säkerhet i rättstavning och avkodning (Jönsson, 2005). Dahlgren (et al., 2004, s 
39) beskriver den syntetiska strategin så att barnen ”[…] börjar med att lära in de minsta 
enheterna, bokstäverna och att kombinera dessa med respektive ljud.” 
 
I den analytiska strategin så innebär det i huvudsak att man utgår från hela ordbilder och 
sedan analyserar beståndsdelarna i dessa ordbilder ex. bokstäver eller stavelser. De som 
använder denna läsinlärningsstrategi anser att det är på detta sätt som barn lär sig läsa, så detta 
är den bästa metoden (Jönsson, 2005). De analytiska läsmetoderna har vidare texten som 
utgångspunkt och en uppfattning som övergriper innehållet (Dahlgren et al., 2004). Edfeldt 
beskriver i Kullbergs rapport (1995 s.9) den analytiska processmodellen så att helheten ses 
som utgångspunkt och att barnen vid läsinlärningen arbetar med texter som är kända för dem 
tack vare ett samtal som genomförts inom ämnet tidigare. 
 
Ut- och ihopljudning brukar vara det som normalt knyts till rena skriv- och lässituationer. 
Under dessa situationer spelar samtalet om hur dessa processer fungerar, en viktig roll. Genom 
att muntligt utföra och kommunicera kring skriftens grundläggande principer kan man således 
lära sig skriva och läsa (Liberg, 1993). 
 
Läs- och skrivinlärningsmetoder 
 
Wittingmetoden 
 
Detta är en metod för läs- och skrivinlärning och är skapad av Maja Witting. Metoden används 
när elever skall lära sig läsa för första gången i bl.a. grundskolan och kan också nyttjas i 
svenskundervisningen för att elevernas förmåga skall vidareutvecklas och befästas (Witting, 
1985). Metoden är en syntetisk läsinlärningsmetod som tar sin utgångspunkt i beståndsdelarna 
av ord (bokstäver), stavelser och ljud och sammanför dessa till ord och satser (Larson, 1992). 
 
Symbolfunktion och förståelse är de två delar som läsprocessen består av. I symbolfunktionen 
vid läsning skall man tyda tecken från vänster till höger i en sammanhängande följd och detta 
resulterar i en automatisering. Förståelsen däremot kan inte automatiseras men språklig 
kompetens är en förutsättning för förståelse (Larson, 1992). 
 
Symbolfunktion och innehållsskapande är skrivprocessens två delar. I symbolfunktionen väljs 
tecken som ordnas från vänster till höger. Teckenföljden skall hållas samman och avgränsas. 
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Vid innehållsskapandet är språklig uttrycksförmåga, idéer, kunskaper och erfarenheter 
områden som förutsätts.  
 
Metoden skall ge eleverna frihet, att utifrån sina egna förutsättningar utveckla läsförståelse och 
en systematisk träning av symbolfunktionen. Materialet får inte ha ett redan givet innehåll av 
text, meningar och ord eftersom varje elev skall få öva läsförståelsen genom att öva på sitt eget 
sätt. Övningar av symbolfunktionen sker på ett tekniskt-mekaniskt sätt utifrån materialet 
(Larson, 1992).  
 
Skrivprocessen behöver två metodkomponenter eftersom att den består av två olika delar. 
Symbolfunktionen kan tränas systematiskt och innehållsskapandet tränas genom 
associationsfrihet. Eleverna utvecklar ett ljudanalytiskt förhållningssätt till språket när läsning 
och skrivning stödjer varandra och detta kan ske genom användandet av avlyssningsskrivning 
”där eleverna lyssnar på språkljud, uttalar dem och skriver ner motsvarande tecken” (Larson, 
1992 s.45). Pedagogen bör inte blanda metoden med andra metoder eftersom det då bara blir 
en blandning av delar från olika metoder som kanske saknar ett principiellt genomarbetat 
sammanhang. Dock är inte metodblandning, där man förvanskar metoder, likadant som 
variation eller anpassning av metod (Witting, 1985). 
 
Whole Language 
 
Whole Language är en läsinlärningsmetod som har sitt ursprung i Nya Zeeland. Metodens 
grundtankar är att arbeta med hur barnen lär sig samt att barnen skall få hjälp till självhjälp. I 
denna metod utgår man från det barnet redan kan och befinner sig kunskapsmässigt. Barnet 
står alltid i centrum med tanken om att ett barn är en eld som skall tändas och inte en vas som 
skall fyllas. Barnen känner motivation till att möta texter om de finner mening i texten och på 
så sätt upptäcker böckernas konst att bland annat roa, trösta samt tillfredsställa. Det är viktigt 
att barnen får läsa riktiga böcker med ett innehåll som är intressant för barnet vilket medför att 
barnet anser att läsning är roligt och spännande. Det är viktigt att läsning upplevs som något 
positivt. Genom att eleverna får pröva sig fram och vågar att ta risker kan de uppfylla målet att 
bli självständiga läsare. I alla aktiviteter skall läsning och skrivning finnas med och det är 
viktigt att eleven känner sig säker på en nivå och har kunskap samt självförtroende för att 
kunna ta steget till nästa nivå. För inlärningsprocessen skall eleverna befinna sig i en 
stimulerande miljö i klassrummet som lockar till läsning. Whole Language förordar ett 
analytiskt synsätt där eleverna går från helhet till delar i sin läsinlärning (Alleklev & Lindvall, 
2000). 
 
Läsning på talets grund (LTG) 
 
”Läsning på talets grund” är Ulrika Leimars banbrytande bok som kom ut 1974. Boken möttes 
av blandade reaktioner. De analytiska arbetsmetoder Leimar presenterade hade i utlandet flera 
föregångare, bland annat fanns beröringspunkter mellan Ulrika Leimars pedagogik och 
Freinets pedagogik. Grunden för tal- och skriftspråksutvecklingen bygger på de texter som 
barnen producerar utifrån deras iakttagelser och upplevelser. Av många lärare och 
lärarutbildare upplevdes Leimars undervisningssyn som starkt provocerande. Med tiden fick 
dock LTG-metoden stark medvind och över hela landet bildades LTG-föreningar. Ett LTG-
inspirerat förhållningssätt spred sig som ringar på vattnet. Leimars inspiration kom från de 
amerikanska forskarna Carroll (1964), Van Allen (1965) och från den Nya Zeeländske 
Ashton-Warner (1966). Genom att utgå från sitt eget talade språk lär sig barn läsa och skriva, 
detta var utgångspunkten i deras forskning där de betonade elevens egen förmåga att styra sitt 

6 



 

lärande (Lindö, 2002). När man skall hjälpa barnet att lära sig läsa så menar Leimar (1974, s. 
63):  

 
[…] då är det inte frågan om att åstadkomma enbart en teknisk avläsningsfärdighet utan 
fastmer en meningsfull integrering av talspråksutveckling, begreppsbildning, orientering 
av omvärlden och social utveckling med förståelsen för ”bokstävernas budskap”. 

 
Det språkliga övningsstoffet känns alltid meningsfullt eftersom det kommer från barnen 
själva. Man kan förstå via metodens namn att Läsning på talets grund har prövats med detta 
som bakgrund. Den metodiska gången vid LTG innehåller centrala faser: samtalsfasen, 
dikteringsfasen, laborationsfasen, återläsningsfasen och efterbehandlingsfasen (Leimar, 
1974). 
 
Lärande 
 
Lärande sker i en ständigt pågående process (Alexandersson, Linderoth & Lindö 2001). Ordet 
lärande kan i dagligt tal enligt Knud Illeris innebära samspelsprocesser där det yttre är en 
förutsättning för det inre (Dysthe, 2003).  
 
Den lärande skapar och konstruerar själv kunskaper utifrån insikter och tidigare erfarenheter. 
Att barnet är aktivt och nyfiket och ständigt försöker skapa mening i vad de ser och upplever 
är grunden för ett sådant synsätt. Föreställningar om hur det går till att lära sig påverkar ett 
barns möjligheter att tillägna sig kunskap (Dahlgren et al., 1995). Käller menar i sin rapport 
Kunskap och lärande (1993) att det är väsentligt att eleven under inlärningen är medveten om 
kunskapsprocessen annars kan eleven rikta koncentrationen och uppmärksamheten mot 
medlen och inte målen. Kunskapens, lärandets och utvecklingens kvalité utvecklas om 
individen samspelar tillsammans med arbetskamrater (Käller, 1993).  

 
Strandberg (2006) menar att ”lärande är beroende av att det finns tillgång till verktyg och 
tecken som är intressanta, utmanande och relevanta för de områden som skall utforskas” (s 
30). Individen nyttjar tecken och verktyg för att uppfatta världen och detta kallar Vygotskij för 
kulturellt medierad aktivitet. Mediering betyder att på samma sätt som man nyttjar olika 
sorters verktyg som penna och sudd och miniräknare nyttjar hjärnan olika verktyg som tecken, 
siffror, ord, diagram, böcker och bilder. ”Det jag inte har i huvudet kan jag låna från 
verktygen” (Strandberg, 2006 s.30). Användningen av yttre verktyg, som att räkna på 
fingrarna hjälper eleven att eventuellt klara en inre aktivitet såsom huvudräkning (Strandberg, 
2006). 
 
Svenskämnets kursplan anser att språket har en grundläggande betydelse för lärandet i såväl 
tal- som skriftspråk. Vidare i kursplanens mål att sträva mot står det att eleven skall skaffa sig 
insikt i hur deras lärande utförs och reflektera kring sin individuella utveckling. Det står också 
i dessa mål att skolan skall sträva mot att eleven ”[…] lär sig att både på egen hand och 
tillsammans med andra använda erfarenheter, tänkande och språkliga färdigheter för att bilda 
och befästa kunskaper” (Skolverket, 2000). 
 
Samarbete för lärande 
 
En mycket viktig grundtanke är att barnen tillsammans med andra, barn och vuxna, skall få 
lära sig läsa och skriva. Ett barn ges mer möjlighet att växa både på egna och andras villkor i 
den sociala samvaron med andra och med dem som kan mer. I inlärningssituationer med 
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trygghet och stödjande omgivning lär sig barnen att klara av saker och stärker deras 
upplevelser av att lyckas och kunna. Barnen utvecklar i den sociala samvaron kunskaper och 
färdigheter även när läraren inte finns med (Björk & Liberg, 1996). Lev Vygotskij (1896-
1934) var en rysk psykolog och han poängterade betydelsen av den sociala samvaron och 
talade om barns utvecklingszoner. Detta är en zon som innehåller det som barnet redan kan, 
men här finns det också plats för det som barnen klarar tillsammans med andra. Det 
betydelsefulla är att barnet inte klarar det på egen hand men efter att ha arbetat med andra så 
lär de sig så småningom att klara det själva (Björk & Liberg, 1996). Imsen (2000) menar att 
den proximala utvecklingszonen är av stort pedagogiskt intresse där Vygotskij menar att innan 
ett barn kan utföra en handling ensamt så utför denne först handlingen i samspel med andra 
”från det sociala till det individuella […]. Först utför barnet handlingar med hjälp, därefter 
utan hjälp” (s 188). När man som pedagog vill finna nivån på vad ett barn förmår, måste man 
först ta reda den proximala utvecklingszonen och den närmsta utvecklingszonen dvs. vad vi 
anser barnet kan klara av med stöd och hjälp och vad vi anser att barnet klarar själv. Genom att 
barnet stimuleras till att aktivt arbeta i samspel med andra och genom att ge denne stöd för att 
sedan klara uppgifter på egen hand så har man i pedagogisk synvinkel utnyttjat 
utvecklingszonen. Vygotskij menar att alla har en utvecklingspotential och pedagogen bör se 
barnets förmåga som något utvecklingsinriktat det vill säga orientera utvecklingen mot 
morgondagen (Imsen, 2000). 
 
Vygotskij menar att under barnets utveckling etableras ett samband mellan tänkande och 
språk. Vygotskij (1999) skriver i sin bok Tänkande och språk att ”utan social kommunikation 
sker ingen utveckling av vare sig språk eller tänkande […]”. Vygotskij är den person som 
refererats mest under det senaste decenniet inom sociokulturella riktningar. Dysthe (2003, s 
31) förklarar de centrala delarna i den sociokulturella inlärningsteorin: 
 

[…] lärande har med relationer att göra; lärande sker genom deltagande och genom 
deltagarnas samspel; språk och kommunikation är grundläggande element i 
läroprocesserna; balansen mellan det individuella och sociala är en avgörande aspekt på 
varje läromiljö; lärande är mycket mer än det som sker i elevens huvud och har att göra 
med omgivningen i vid mening. (Dysthe, 2003) 

 
Vår kognitiva utveckling formas enligt sociokulturellt perspektiv av ett dialektiskt förhållande 
till de sammanhang individens handlande sker i. Lärandesituationen sker i en kommunikativ 
och social process samtidigt som det är en del av ett större sammanhang (Alexandersson, 2001). 
Vygotskij anser att kunskapsutvecklingen är beroende av samspelet med omvärlden. Både 
kulturen och interaktionen mellan människor anser Vygotskij är betydelsefullt för barns 
tankeutveckling. ”Vad barn lär sig, sker mellan barnet och omvärlden, för att sedan bli till inre 
mentala strukturer hos barnet” (Dahlgren et al., 1995 s.69). Allard och Sundblad är två forskare 
som i Kullbergs rapport (1995) ansluter till Vygotskijs tankar om att människan föds social och 
anser vidare att de uppfattar detta som att barn har sociala behov och att deras 
inlärningssituationer är sociala. Därmed förutsättes att utveckling och lärande sker i ett socialt 
samspel. 
 
Dysthe (1996) anser att om pedagogen väljer att bygga undervisningen på socialt samspel så 
kommer eleverna att tillägna andra människors kunskap och sedan göra det till sin egen 
kunskap. Hon menar vidare att kunskap ”byggs upp i samspel mellan individer” (Dysthe, 
1996). Eftersom barn lär av andra barn kan läraren välja att nyttja detta i sin verksamhet och 
använda sig av barns olika sätt att tänka. Läraren kan välja att göra barn medvetna om hur de 
kan få kunskap från andra människor, genom att iaktta, aktivera sig med ting, fundera och vara 
som Dahlgren (et al., 1995, s.71) uttrycker sig ”tankemässigt alert” (Dahlgren et al., 1995). Ett 
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barn får möjlighet att pröva sina värderingar och åsikter i samspelet med andra (Appelberg & 
Eriksson, 1999). 
 
Samtal för lärande 
 
Om kunskap ses som att det inte skapas av en enskild individ utan av en social grupp kallas 
detta att man har en social konstruktivistisk syn på kunskap. En konstruktivistisk syn betyder 
att kunskap skapas genom språket. En annan person som tillhör samma generation som 
Vygotskij var Mikhail Bakhtin (1895-1975), språk- och kulturfilosof samt litteraturteoretiker 
(Dysthe, 2003). Bakhtin var verksam med sina teorier om språk och tänkande. ”Dialogism” 
brukar hans tankar kring dialogens betydelse kallas. Bakhtin författade aldrig något om 
pedagogik men det kan inte ha varit en främmande tanke för honom att förena tänkande, språk, 
samspel och kommunikation i pedagogiken eftersom han brukade föreläsa för lärarkandidater i 
Saransk (Dysthe, 1996). 
 
Genom att kommunicera med andra menar Bakhtin att människan kan få insikt om sig själv 
och det är en av anledningarna till att Bakhtins människosyn grundar till stor del kring vikten 
av ”den andre”. Det är ”vi” som skapar mening och förståelse, inte individer. När språk och 
tänkande skall formas så är dialogens roll enligt Bakhtin helt central. Om ett samspel sker äger 
även inlärning rum, antingen i form av en muntlig dialog eller i en dialogform som exempelvis 
avlyssning eller läst text. Bakhtin menar att när en mottagare genom en reaktion möter en 
sändares mening är det i detta möte eller samspel som förståelse och mening uppstår. 
Personerna i dialogen måste känna respekt och tillit till varandra för att en äkta dialogsituation 
skall äga rum (Dysthe, 1996). Enligt Danell (2006) argumenterar Bakhtin för att studera 
mänskligt beteende i sammanhang med yttranden i språklig form dvs. uttryck i materialiserad 
form. I den verklighet individen lever i försöker denna relatera ord som görs i yttranden och 
samtal och erövra orden för att göra dem till sina egna. ”Analysens huvudsakliga fokus avser 
de språkliga handlingar som bidrar till att konstruera den sociala världen” (Bakhtin, i Danell 
2006 s 46).  
 
Det viktigaste uppdraget i skolan är att elevernas språk får stora möjligheter att utvecklas 
eftersom det har en stor betydelse för allt arbete i skolan. Det är i samspelet med andra som 
språket utvecklas. Genom språket utvecklas också, i samverkan med andra och individuellt, 
fantasin och lusten att skapa. Vidare står det i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet att 
samarbete och kommunikation med andra sker genom språket (Utbildningsdepartementet, 
1994). I svenskämnets kursplans mål att sträva mot står det att texter med olika syften kan 
väcka tankar och känslor och att eleven i dialog med andra kan utveckla sin förmåga att 
uttrycka dessa tankar. Det är också i dialog med andra som eleven stimuleras till att värdera 
och reflektera (Skolverket, 2000). Personerna i dialogen måste känna respekt och tillit till 
varandra för att en äkta dialogsituation skall äga rum (Dysthe, 1996). 
 
Barn och datorer 
 
Dator och datoranvändningen har under det senaste 30 åren genomgått snabba förändringar. 
Datorn har under lång tid setts som ett nyanslöst och mekaniskt verktyg men numera ses den 
som ett redskap för kreativitet och individuell utveckling. Små barn är kreativa, 
uppfinningsrika och har ett avspänt förhållande till datorn. De har ett mer undersökande och 
experimenterande arbetssätt i jämförelse med många vuxna. Barnen lär sig att se datorn som 
ett hjälpmedel om den finns till hands redan i förskoleåldern och den blir då ett lika självklart 
och naturligt redskap som papper, pennor och saxar. Barnen lär sig inte bara att hantera datorn 
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utan tillägnar sig även kunskaper inom olika ämnesområden och utvecklar också sina 
kommunikativa färdigheter (Appelberg, Eriksson 1999). 
 
Studier gjorda av Fatouros (et al., 1994) visar på att barns socioemotionella utveckling 
påverkas positivt vid datoranvändning. När barnen blir kunnigare på att arbeta tillsammans vid 
datorn ändras deras interaktionsstilar. Från att turas om, till att hjälpas åt och till att verkligen 
samarbeta. Enligt Appelberg och Erikssons (1999) erfarenheter verkar både flickor och pojkar 
samt blyga barn hitta varandra lättare när de samverkar vid datorn jämfört med andra 
aktiviteter. Såväl samarbetet mellan två elever som befinner sig på samma nivå eller olika 
långt i sin utveckling kan man finna en rik variation av samspel. När eleverna samspelar vid 
datorn kan man se tre olika strategier som eleverna utvecklar. 1) Att den ena handleder den 
andra. Den som kan mest hjälper sin kamrat med att exempelvis bemästra verktyget eller att 
hitta rätt bokstav. Diskussioner av problemlösande karaktär kan här visas. 2) att de samverkar 
som kamrater. Tillsammans törs två barn ta risker och känner sig mer kompetenta vilket leder 
till intellektuella utmaningar. Språket kännetecknas av ett kort instruktionsspråk och vissa barn 
samtalar inte mer än nödvändigt. Man kan också se att de föreslår lösningar för varandra. 3) att 
de samverkar med varandra i en mindre grupp och här kan man se ett givande och tagande där 
eleverna känner glädje åt varandras framgångar (Alexandersson et al., 2001). Fatouros (et al., 
1994) menar att den språkliga aktiviteten hos förskolebarn varit dubbel så hög vid arbetet med 
datorn jämfört med andra aktiviteter där datorn inte brukats (Appelberg och Eriksson, 1999).  
 
Det samspel som skapas då barnen arbetar i par vid datorn bringar många vinster enligt 
forskning inom detta område. Det visar att samarbete leder till bättre inlärningsprestationer 
och att samarbetet med mindre eller mer medvetna kamrater spelar mindre roll eftersom det är 
samverkan och diskussionerna som leder till den förbättrade förståelsen. Barn har olika 
kompetenser, utvecklingsnivåer och erfarenheter och därför skiftar rollen som expert i olika 
situationer. Således vinner alla på samarbetet (Alexandersson et. al, 2001). Fördelarna med 
sådant samarbete är som Alexandersson (et al., 2001, s 72) uttrycker sig ”[…] den lärande får 
direkt återkoppling, möjlighet att fråga samt utmanas av den undervisande kamraten”.  
 
Eftersom elever i en skola oftast arbetar tillsammans framför datorn med tillgång till en 
pedagog kan datoranvändningen ses som ett redskap ur ett sociokulturellt perspektiv. Skolans 
miljö och speciella traditioner kan vid datoranvändningen inbegripa både ett kulturellt och 
socialt sammanhang (Alexandersson et al., 2001). Vid datorerna i skolan bör det alltid vara par 
av elever som samarbetar. Dialog och muntlig kompetens stimuleras vid parskrivning. 
Lärarens roll blir att stimulera bearbetning och lärande (Trageton, 2005). 
 
Lennart Fahlén skriver i sin rapport att två elever vid samma dator innebär många fördelar. 
Den viktigaste fördelen är att diskussion och samtalsförmåga tränas upp och uppmuntras. När 
det gäller att vidareutveckla det muntliga språk eleverna har är datorn ett effektivt hjälpmedel 
som ger upphov till flera komplicerade samtal. För att effektivisera och utveckla pedagogiken 
i skolan kan datorn ses som ett verktyg, ett pedagogiskt hjälpmedel. Inlärningen förbättras och 
kreativiteten hos elever och lärare förväntas frigöras genom att använda IT i undervisningen. 
Att lösa problem, dra slutsatser och se sammanhang är något som IT skall stimulera till 
(Lennart Fahlén). 
 
Datorn har i inlärningsaspekt bidragit som hjälpmedel till elever med läs- och skrivsvårigheter, 
men också som Alexandersson (et al., 2001 s.13) skriver ”till en ökad variation och initierat en 
förändring av arbetssätten”. I läroplanens mål att uppnå står det att eleven skall kunna 
”använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande” (1994 s. 10). 
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Vidare kan man läsa att rektorn har ett särskilt ansvar för att arbetsmiljön på skolan utformas 
så att eleverna kan utveckla och söka kunskap med hjälp av exempelvis datorer 
(Utbildningsdepartementet, 1994). 
 
Trageton – Att skriva sig till läsning 
 
Arne Tragetons bok ”Att skriva sig till läsning” bygger på forskningsprojekt gjorda i 14 
klasser i Norge, Danmark, Estland och Finland. Utifrån projektet försöker han i sin bok 
beskriva läs- och skrivundervisning och IKT som delar av samma område. Projektet bedrivs i 
Sverige från förskoleklass till år 3-klass (Trageton, 2005). 
 
Trageton vill ändra på den traditionella benämningen läs- och skrivundervisning till skriv- och 
läsundervisning. Han anser att det är skrivningen för hand som är problemet för många barn. 
Skriv- och läsinlärning med datorn blir därför ett enklare redskap att använda än pennan. 
Trageton (2005) skriver att nybörjarundervisningen har dominerats av läsning i mer än 250 år. 
Trageton menar att oavsett om det handlar om skrivning för hand eller på datorn så är i stort 
sett skriftspråksutvecklingen densamma. Han anser vidare att om barnet får vara i rörelse lär 
de sig bäst. Istället för att sitta vid skolbänken anser Trageton att barnen skall stå när de 
skriver. Enligt sjukgymnasters erfarenheter medför detta att eleverna kan röra sig ledigare än 
när de utför skrivningen sittandes. Vid datorerna skall eleverna arbeta parvis eftersom barn lär 
sig bäst i dialog med varandra. Två elever vid samma dator innebär många fördelar. Den 
viktigaste fördelen är att diskussion och samtalsförmåga tränas upp och uppmuntras (Trageton, 
2005). 
 

”Genom att eleverna är två lär de sig under första skolåret att lösa tekniska problem 
tillsammans, det lär varandra ord och bokstäver och andra året hjälper de efterhand 
varandra att bygga upp historier, diskutera sig fram till en gemensam berättelse, 
tidningsartikel eller bok.” (Trageton, 2005, s. 103) 

 
När det gäller att vidareutveckla de muntliga språk eleverna har är datorn ett effektivt 
hjälpmedel som kan ge upphov till flera komplicerade samtal. Eleverna turas om att skriva vid 
datorn och därför bör de arbeta ståendes så att det underlättar turtagandet. Det är viktigt att 
eleverna turas om vid datorn eftersom den som inte skriver lätt tappar koncentrationen och 
därmed intresset. När eleverna skriver vid datorn så bör teckenstorleken vara minst 20 och 
teckensnittet kan variera eftersom eleverna vill experimentera med olika teckensnitt. Läraren 
bör ses som medhjälpare i elevernas arbete vid datorn eller som sekreterare när barnen 
exempelvis skriver med ”hemlig skrift” och läraren skriver texten på ett korrekt sätt så att alla 
skall förstå sagan (Trageton, 2005). 
 
Förskoleklassen 
 
Redan i förskoleklassen får barnen i sin egen takt bekanta sig med bokstäverna. I rollspel som 
är skriftspråksstimulerande har de fått bekanta sig med texter och bokstäver. Barnen har med 
datorns hjälp och en vuxens uppmuntran fått skriva egna meningsfulla sagor och berättelser. 
De har också, med visst stöd, läst text- och bilderböcker och fått sina tankar nedskrivna. 
Trageton påstår att barnen i förskoleklassen fått skriva sig till läsning (Trageton, 2005).  
 
Arbetsgången kan efter ett bokstavstest, som visar vilka bokstäver en elev kan, inledas med 
ordlekar. Bokstavsräckor är den första fasen där barnen möter maskinskrivning. Här får barnen 
parvis producera hundratals bokstäver vid datorn. Det är efterarbetet med dessa bokstäver som 
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är det viktigaste. När barnens spontana texter med en massa bokstäver skrivits ut kan de få leta 
efter vissa bokstäver. Varje gång de markerar en bokstav ska barnet uttala bokstavens namn 
högt. I sin egen takt får barnen arbeta med bokstäverna. Eleverna tycker deras namn är viktigt 
så bokstavsräckor med barnens förnamn blir det andra steget i utvecklingen där de med hjälp 
av ljudning försöker skriva sitt namn. När eleverna kommit längre fram i utvecklingen 
kommer bokstavsräckorna att stå för berättelser. Utifrån barnens ögon betraktas 
bokstavsräckorna som en ”hemlig skrift” som endast barnen kan läsa. Barnen berättar för 
pedagogen vad det står i den hemliga skriften som i sin tur skriver ned texten på ett korrekt 
sätt för att alla skall kunna förstå sagan. Nästa avgörande steg i utvecklingen är att man i 
bokstavsräckorna kan uppfatta enskilda ord. En bra övergång till mer komplicerade texter är 
ordböcker. Här kan eleven skriva nyckelord från sin berättelse för att sedan övergå till att 
skriva ”riktiga” ordböcker där orden skall ha samma begynnelsebokstav. I slutändan har 
eleven producerat en stor ordbok som binds samman i alfabetisk ordning. I nästa steg så 
konstruerar eleverna sina egna sätt att stava utifrån de kunskaper barnen har om bokstäver och 
dess ljud och detta kallar Trageton för invented spelling. Datorn gör det enklare att hitta nya 
sätt att sätta samman nya ord i jämförelse med handskrivningen. Diktskrivning är nästa steg 
och eftersom de dikter de skriver innehåller få ord och oftast är ganska korta så är det lättsamt 
för sexåringarna att arbeta med. Tematiskt arbetssätt är att föredra och de enkla texterna 
kommer sedan att spegla elevernas gemensamma tema. Brevskrivning, i och utanför ett tema, 
är ett bra arbetssätt då detta inte uppfattas som en ensam handling. Spontant brevskrivande 
liknas som ett muntligt samtal och svarsbrev uppmuntrar till ett nytt brev. Datorn är ett bra 
hjälpmedel eftersom eleverna inte behöver skriva om en mening om de exempelvis har glömt 
ett mellanrum mellan orden (Trageton, 2005). 
 
 
Skolår 1 
 
Eftersom eleverna lärt sig många bokstäver sedan arbetssättet i förskoleklassen kan år 1 
inledas med ett bokstavstest för att kartlägga barnens bokstavskunnande. Undervisningen utgår 
sedan från den nivå som eleven befinner sig på. Bokstavstestet visar oftast att det är ganska få 
bokstäver som barnen inte kan och de kan då få kompletterad bokstavsträning medan de 
övriga eleverna arbetar vidare, utifrån sin nivå, med skrivning och läsning. Trageton (2005) 
menar att barnen under det andra året skall ”skapa texter i genrer som brev, sakprosatexter, 
dikter och berättelser med hjälp av en vuxen ”sekreterare” eller av en någon annan som är 
skrivkunnig, eventuellt ska de skriva själva.” (Trageton, 2005 s. 85) 
 
Brevskrivande är ett av stegen i arbetsgången som Trageton beskriver för år 1. Det blir mycket 
enklare för barnen att skriva egna brev med hjälp av datorn. Det är väldigt stimulerande för 
skrivningen när det finns en verklig mottagare och detta leder till att den skriftliga 
kommunikationen blir autentisk. Även i skolår 1 skriver barnen dikter. Oavsett om barnen 
skriver kortare eller längre texter så bör skrivandeprocessen och diktskrivningen präglas av 
lekfullhet. En rimbok är en rolig uppgift där eleverna kan producera mängder med rim och 
ramsor. Det lekfulla klimatet drar även med de svagaste eleverna i arbetet. Det är viktigt att 
eleverna får skapa en helhet mellan dikt och illustration så barnen ritar sedan till sina dikter. 
Lärarens kompetens är i detta område av större vikt än datorn som hjälpmedel för att stimulera 
barnen i detta arbetssätt. För att textproduktionen skall ses som en viktig och stimulerande 
uppgift bör det finnas en autentisk mottagare av budskapen. En tidning blir en rolig uppgift för 
eleverna. Eftersom datorn har samma bokstäver som liknar all annan text så blir den 
publicerade tidningen lättläst. Den språkliga nivån kan höjas när eleverna arbetar med sin 
tidning genom uppkommandet av diskussioner och muntliga samtal. Eleverna skall också få 
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producera egna läseböcker. Texter som eleverna producerat själva är mer varierande och rika i 
språket än kommersiella läseböcker. Den aktivitet som är mest populär i år 1 är producerandet 
av egna läseböcker. Med hjälp av datorn får eleverna skriva böcker på samma sätt som de 
professionella böckerna är datorskrivna. Böckerna kan vara producerade av författarpar, 
helklass eller enskilda elever. Det är inte ”skrivfel” som är det centrala utan bokens fantastiska 
innehåll (Trageton, 2005).  
 
Tragetons arbetssätt som projekt i Piteå 
 
CMiT (Centrum för Media och IT i för- och grundskolan) startade Arne Tragetons arbetssätt i 
Piteå som ett tidsbegränsat projekt i mars 2006 med slututvärdering våren 2009. Första 
informationsträffen hölls i mars 2006 och sedan följde ansökningar, uttagning och utbildning 
av lärare. Det är i nuläget 11 klasser på 8 skolor som arbetar med detta utvecklingsarbete ute i 
skolorna. Under hela året har CMiT stöttat med handledning i klasserna och träffar lärarna i 
mindre grupper ungefär varannan vecka i s.k. kollegiesamtal för lösningsfokuserade 
pedagogiska diskussioner. Dahlblom på CMit berättar: 
 

Vi tror på idén. Jag har t.ex. jobbat med LTG på 70-talet, och nu kan vi ta det arbetssättet 
till en ny nivå tack vare datortekniken. Här kommer vi åt själva hjärtat i skolans 
verksamhet, konsten att skriva och läsa, och ser stora utvecklingsmöjligheter när det gäller 
att jobba med IT och media på fler produktiva sätt i framtiden. (Dahlblom, C. personlig 
kommunikation, 20/2 2007). 
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Syfte 
 
Att beskriva elevers samarbetslärande vid datorn då Tragetons arbetssätt används.  
 
Metod 
 
I följande avsnitt redovisas val av förhållningssätt, urval, triangulering, de metoder vi använt i 
vår studie, genomförande, bearbetning av data samt redovisning av data.  
 
Val av vetenskapligt förhållningssätt 
 
Vi valde att utföra en kvalitativ studie och Patel & Davidson (2003) menar vidare att om 
forskaren vid datainsamlingen fokuserar på att beskriva och förstå ”mjuka” data exempelvis 
tolkande analyser, kvalitativa intervjuer och oftast verbala analysmetoder av textmaterial så är 
forskningen kvalitativt inriktad. Svenning (2003) skriver att kvalitativ analys stödjer sig på ord 
och är mindre abstrakt än kvantitativ analys som stödjer sig på matematik. 
 
Urval 
 
Population kan man kalla en enhet, en specifik grupp, som forskaren valt att undersöka. Är 
undersökningen kvalitativ bör man inte göra urvalet slumpmässigt. Det är andra kriterier som 
gäller vid kvalitativa undersökningar där urvalet kan ske på många olika sätt då det inte finns 
några regler för urval (Svenning, 2003). Fallstudie kallas en undersökning som baseras på en 
mindre avgränsad grupp som exempelvis en grupp individer eller en situation (Patel & 
Davidson, 2003). ”Vid fallstudier utgår vi från ett helhetsperspektiv och försöker få så 
täckande information som möjligt” (Patel & Davidson, 2003 s.54). 
 
Vi valde att studera en år 1 klass i Piteå kommun där skriv- och läsinlärningsprojektet ”Att 
skriva sig till läsning” av Arne Trageton pågick. Först observerades 12 av 22 elever och dessa 
valdes eftersom de arbetar enligt Tragetons arbetssätt dvs. flicka och pojke som parvis 
samarbetar under skriv- och läsinlärningsundervisningen med datorn som verktyg. De övriga 
tio eleverna arbetade också med Tragetons arbetssätt med undantaget att de arbetade med en 
kamrat av samma kön eftersom klassen består av en stor majoritet av pojkar. Svenning (2003) 
anser att kvaliteter hos studieobjektet styr urvalet. Utifrån de sex observerade paren valdes tre 
par ut för intervju och filmdokumentation. Vi gjorde ett strategiskt urval för att täcka den 
variation som fanns i klassen. De tre paren valdes utifrån observationerna där vi sett olika 
kvaliteter hos dessa elever i samarbete och avkodningsautomatisering. Kvale (1997) menar att 
färre intervjuer ger mer tid över för analys och förberedelser av intervjuerna. Han anser 
således att kvalitet går före kvantitet. Trost (2005) menar att ett strategiskt urval garanterar 
näst intill en variation i urvalet. Genom strategiska urval får man tag på den fakta man 
eftersöker. Patel & Davidson (2003) skriver att forskaren kan välja att studera ”fall” som i ett 
antal viktiga avseenden är så olika varandra som möjligt.  
 
Triangulering 
 
För att stärka den kvalitativa datans tillförlitlighet valde vi att använda oss av 
metodtriangulering. För att ge en så fyllig bild som möjligt kan flera olika 
datainsamlingsmetoder som exempelvis observationer, intervjuer och dokument tillämpas och 
detta kallas enligt Patel & Davidson (2003) för triangulering. Svenning (2003) anser att man 
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ökar tillförlitligheten om man från många olika håll kan ringa in en frågeställning. Vi har valt 
att triangulera mellan metoder eller som Svenning uttrycker sig: ”att vi överbryggar 
metodgränser” (s.93) genom att använda de tre metoderna observation, intervju och 
bilddokumentation. 
 
Observation 
 
Vårt främsta verktyg i vardagslivet för att skaffa information om omvärlden är att observera 
(Patel & Davidson, 2003). När en forskare observerar mänskligt beteende kan denne nå fram 
till insikter och kunskap som annars skulle vara svåråtkomliga (Svenning, 2003).  
 
I vår studie användes osystematiska deltagarobservationer som dokumenterades med hjälp av 
loggbok. Svenning (2003) menar att osystematiska observationer görs när man fastställt vilken 
typ av relation man skall observera och sedan förutsättningslöst studerar den grupp personer 
som man valt. Patel & Davidson (2003) anser att en osystematisk observation kräver 
noggranna överväganden och förberedelser så det är inte bara att gå ut med papper och penna 
och börja observera. Registreringar i form av nyckelord är vanligt förekommande vid 
osystematiska observationer. Pågår observationen under en längre period kan det vara 
gynnsamt att då och då skriva ned mer utförliga noteringar. Det är viktigt att när 
observationsperioden är slut skriva ned en fullständig redogörelse över det man observerat, 
oavsett om perioden varit lång eller kort (Patel & Davidson, 2003). Eftersom vi själv 
registrerat det vi sett vid observationerna handlar det enligt Svenning (2003) om en direkt 
observation. 
 
Deltagarobservationer genomfördes och de observerade visste inte om att observationen 
pågick. Enligt Svenning (2003) innebär deltagarobservationer ständiga växlingar mellan att 
fråga, förhandla, iaktta och lyssna. Observatören befinner sig mitt i det aktuella skeendet. Det 
är ett måste att utföra kontinuerliga anteckningar. Deltagarobservationen kan ge mycket om 
observatören har en god förankring till det som skall studeras. Forskaren kan välja om 
deltagandet i observationen ska vara mer eller mindre dolt. Observatören kan deltaga utan att 
de observerade vet varför man befinner sig på plats (Svenning, 2003). 
 
Intervju 
 
Intervjumetoden valde vi för att som Trost (2005) uttrycker sig få den intervjuades egen syn på 
sin verklighet. Han menar vidare att det är viktigt att intervjun utformas efter projektets syfte 
och vår intervju formades efter syftet ”att beskriva samarbetslärandet vid datorn då 
Tragetonmetoden används”. Svenning (2003) påstår att man i en intervju med direktkontakt 
inte missar sådant som kan förmedlas med sinnena och kroppsspråk. Han menar vidare att det 
finns många kvaliteter om forskaren väljer att använda sig av personliga intervjuer. Svenning 
(2003) anser även att huvudprincipen i de personliga intervjuerna är att intervjuaren uppsöker 
intervjupersonen och detta gjorde vi genom att åka till skolan och intervjua eleverna. Vi 
bestämde oss också för att intervjua en person åt gången och det menar Trost (2005) kan vara 
bra eftersom de språksamma i en gruppintervju lätt tar över och tystar ner de mer tystlåtna och 
att inte alla synpunkter således kommer fram under intervjun. Två samspelta intervjuare kan 
göra en bättre intervju eftersom de är ett bra stöd för varandra under intervjun där 
informationsmängden och förståelsen blir bättre än om endast en person skulle utföra intervjun 
(Trost, 2005). Detta är något som vi tog till fasta när vi bestämde att båda skulle medverka vid 
intervjuerna. 
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De intervjuades svar dokumenterades med hjälp av en liten bandspelare. Svenning (2003) 
menar att en liten bandspelare med microkassetter inte dominerar en intervju till skillnad av de 
äldre bandspelarna som kan verka mer skrämmande. Fördelarna med en bandspelare vid en 
intervju är att du upprepade gånger efteråt kan lyssna till ordval och tonfall. Dessutom kan 
intervjun skrivas ut och man får då med vad som sagts ordagrant. En massa anteckningar 
behövs inte göras utan koncentrationen kan ligga på frågorna och svaren (Trost, 2005).  
 
Kvale (1997) anser att det bör stå klart innan man börjar intervjua vem som efteråt skall få 
tillgång till materialet. Genom att inte redovisa privata data i undersökningen kommer 
undersökningspersonerna att vara anonyma och detta kallas i forskningssammanhang enligt 
Kvale för konfidentialitet. Vi beslutade oss för att urvalet av personer i vår undersökning 
skulle få vara anonyma eftersom bandade intervjuerna endast skulle avlyssnas och analyseras 
av oss. Vi har valt att radera innehållet från bandinspelningen när analysen är färdig och i 
Kvale (1997) finner vi att det är att värna om de intervjuades konfidentialitet.  
 
Vi använde oss av lågt standardiseringsgrad gällande frågornas utformning och dess ordning. 
Variationsmöjligheterna är stora då man använder sig av låg grad av standardisering. 
Intervjuaren anpassar sig då till intervjupersonens språkbruk och följdfrågorna formuleras 
efter svaren intervjupersonen gett tidigare (Trost, 2005). Kvale (1997) menar att det är 
intervjuaren som bestämmer hur långt denne under intervjun skall drivas med i 
undersökningspersonernas svar och hur strikt denne väljer att följa intervjuguiden med frågor. 
Vi medhåller med Svenning (2003) som skriver att det är en svår konst att skapa användbara 
frågeformulär. När vi skapade vårt frågeformulär följde vi några steg som Svenning trycker på 
i boken ”Metodboken” (2003). Första steget är att forskaren gör upp en enkel beskrivning av 
informationen som skall inhämtas från intervjuerna. I nästa steg görs en första skiss på de 
frågor som man tänkt ställa och detta material omarbetas flera gånger för att få ett 
frågeformulär som fungerar.  
 
Att sitta stilla en längre tid och koncentrera sig kan vara svårt för barn. Intervjuerna tenderar i 
detta fall att bli ganska korta. Får barn under intervjun pyssla med något kan de koncentrera 
sig längre. (Trost, 2005) 
 
Bilddokumentation 
 
För att registreringar skall kunna göras i efterhand kan vi ”lagra” verkligheten genom att 
använda ljud- och filminspelningar beroende på vad det är vi skall studera. Att göra 
filminspelningar kan även kallas för bilddokumentationer. För att förstärka att man uppfattat 
det rätt eller för att kontrollera interbedömarreliabiliteten kan man med bilddokumentation ta 
inspelningen i repris så många gånger som det behövs (Patel & Davidson, 2003). Visuella 
aspekter samt kroppshållning och ansiktsuttryck kan fångas med hjälp av videokamera och 
detta skapar bättre möjligheter att analysera och tolka verkligheten (Kvale, 1997). 
Vi genomförde ickedeltagande observationer där vi som observatörer vid bilddokumentationen 
var kända för undersökningsgruppen och enligt Patel & Davidson (2003) har vi då en klart 
definierad roll som observatör som utesluter oss från det aktuella skeendet. Interaktionen och 
deltagandet har nedtonats och fokus koncentreras nu på att vi som observatörer skall lyssna 
och iaktta studieobjekten. 
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Genomförande 
  
Vi har haft möjlighet att genomföra en 5 veckors verksamhetsförlagd utbildning i en skola där 
arbetssättet ”Att skriva sig till läsning” av Arne Trageton pågick. Under dessa 5 veckor valde 
vi tre observationstillfällen då vi osystematiskt observerade 12 av 22 elever som arbetar parvis 
under skriv- och läsinlärningslektioner enligt Tragetons arbetssätt dvs. flicka och pojke 
samarbetar parvis med datorn som verktyg. Vi använde oss av direkt observation där vi själva 
iakttog klassen och registrerade det vi sett i form av loggbok. De observerade visste inte om 
syftet med observationen.  
 
Vi intervjuade sedan sex elever i år 1 där vi valde att använda oss av personliga intervjuer som 
intervjumetod. Vi tog åter kontakt med skolan och läraren i klassen som vi observerat tidigare. 
I samråd med klassläraren valde vi dag och tid som passade för intervju med de sex eleverna. 
Vi valde att intervjua samtliga elever samma dag och intervjuerna pågick cirka 10 minuter 
med varje elev. Intervjuerna utfördes i ett rum närliggande klassrummet där vi ostört kunde 
samtala. Vi valde att båda två skulle medverka vid intervjuerna där den ena ställde frågorna 
och den andre observerade samtalet. Vi frågade eleverna om vi fick deras tillåtelse att banda 
samtalet och de samtyckte. Vi valde att sitta ned vid ett bord och gav eleverna en sak att hålla i 
så att deras nervositet och rastlöshet kunde stillas. Vi hade en intervjuguide med frågor att 
ställa (se bilaga), men ställde sedan frågorna i den ordning vi tyckte passade. Vi började med 
att intervjua flickorna och sedan pojkarna. 
 
Samtidigt som vi bestämde tid för intervjun bestämde vi också tid för bilddokumentationen. 
Samma elever som intervjuats skulle nu filmas när de arbetade tillsammans vid datorn. Tyvärr 
var en av eleverna sjuk, så vi fick flytta ena bilddokumentationen till en annan dag. Vi valde 
samma rum som vi intervjuat eleverna i och placerade en bärbar dator på ett bord. Vi 
placerade kameran, med hjälp av annat material, upphöjt framför datorn så att detta fungerade 
som ett stativ. Nu kunde vi båda observera eleverna från en vinkel som filmkameran ej fick 
med. Vi fick samtycke av eleverna att filma och de informerades om vart kameran hade 
placerats. Vi gav dem 4 stycken kort som de skulle få skriva en saga utifrån. Dessa kort var 
”en pojke”, ”födelsedag”, ”rymdraket” och ”robot”. Första bilddokumentationen pågick i 
cirka 20 minuter, den andra bilddokumentationen i cirka 10 minuter och den tredje 
bilddokumentationen i 15 minuter. Avslutningsvis fick eleverna rita en bild till sagan de 
skrivit. 
 
Bearbetning av data 
 
Vid observationerna valde vi att bearbeta datan genom att sammanfattningsvis skriva ned 
essensen utifrån de tre observationerna. Vid dessa tre observationstillfällen låg fokus på att 
skaffa oss en inblick i Tragetons arbetssätt och i och med detta komma underfund med vad vi 
ville studera. Därför har vi valt att använda observationerna som en förstudie i uppsatsen. 
Svenning (2000) menar att forskaren skaffar en inblick i den verklighet han vill beskriva 
genom att delta ett tag i det denne tänkt studera och får på så sätt god tid att sätta sig in i 
problemen. Intervjun och bilddokumentationen grundar sig på förstudien och läsaren kan här 
skaffa sig en inblick i Tragetonprojektets arbetssätt. Förstudien presenterar vi kort 
inledningsvis i resultatet. Trost (2005) anser att vissa studier som är kvalitativa kan vara 
förstudier och att dessa kan göras före övriga studier. 
 
Vid intervjuerna valde vi att bearbeta datan genom att först skriva av hela samtalet ordagrant 
medan vi lyssnade på bandinspelningen. Sedan bearbetade vi texten samt valde och 
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sammanfattade det innehåll som vi kände var relevant till vårt syfte. Svenning (2000) anser att 
en analys inte kan ske utan styrning och att varje ny sortering och genomläsning frambringar 
någon ny aspekt. Vi har valt att citera de intervjuade för att som Trost (2005) uttrycker sig 
göra materialet och analysen mer levande för läsaren. Enligt Kvale (1997) är det idag vanligast 
att man analyserar den text som man skrivit ut från den bandade intervjun och inte 
bandinspelningen i sig. Den utskrivna texten blir den enda empiriska datan. Vi finner stöd hos 
Trost (2005) för den arbetsgång vi valt. Han menar att forskaren skriver ned essensen av 
arbetet i förhållande till undersökandets syfte och intervjuguide genom att ordagrant skriva 
ned det som sagts. Sedan omstrukturerar forskaren texten så att den passar intervjuguiden 
exempelvis genom att sammanfatta intervjun. I och med att man plockar bort allt ointressant 
blir texten mer lätthanterlig och därför lättare att analysera vilket är värdefullt för 
analysarbetet. 
 
Vi inledde bearbetandet av bilddokumentationens data genom att skriva ned den rörliga bilden 
som text. Wikström (2004) skriver i sin avhandling ”Ett frö för lärande” att hon transkriberat 
videofilmen i sin helhet dvs. beskrivit det som hände i filmen i form av löpande text. Vår 
löpande text bearbetades utifrån vårat syfte att beskriva elevernas samarbetslärande vid datorn 
då Tragetons arbetssätt används. Till varje bilddokumentations fall bearbetade vi datan ännu 
en gång med en kommentar där läsaren i sammanfattande form kan ta del av 
bilddokumentationens resultat i varje enskilt fall.  
 
Vi avslutade bearbetningen av intervju och bilddokumentation med att skriva en 
sammanfattning av texterna för att läsaren lättillgängligt skall få en återblick i det vi studerat. 
 
Redovisning av data 
 
Resultaten presenteras genom att redovisa de olika undersökningsmetoderna var för sig. 
Observationen redovisas i löpande text som inleds med en situationsbeskrivning som följs av 
våra observationer. Intervjuerna redovisas i två delar. I den första delen citerar vi eleverna och 
valde att skriva denna text med indrag för att läsaren lättare skall kunna urskilja citat från 
referat. I den andra delen får läsaren ta del av elevernas svar genom att vi gestaltat texten i 
refererad form för att förtydliga och lyfta fram essensen och variationen i citaten. Läsaren får 
sedan en sammanfattning av intervjuerna. Bilddokumentationen redovisas först i löpande 
form. Ordningen i den löpande texten är som den förekom i bilddokumentationen för att 
läsaren skall kunna följa sagoprocessens utveckling från början till slut. Vi har valt att citera 
eleverna och detta tycker vi gör materialet och analysen mer levande för läsaren. Citaten 
redovisas i texten med hjälp av ett talstreck. I anknytning till varje fall i bilddokumentationen 
har vi gestaltat texten i refererad form, en kommentar, utifrån den löpande texten för att lyfta 
fram essens och variation. Vi avslutar resultatredovisningen med en sammanfattning av 
bilddokumentationerna för att läsaren innan diskussionsdelen skall få en sammanfattande 
återblick kring resultaten. Vi vill informera läsaren om att denne kan välja att endast läsa 
kommentarerna och sammanfattningen där essensen av resultaten lyfts fram. Läsaren som vill 
ta del av resultaten i mer detaljerad form rekommenderas att läsa hela bilddokumentationens 
resultat. I resultatredovisningen har vi valt att benämna den elev som står bredvid den 
skrivande eleven vid datorn för biskrivare.  
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Resultat 
 
Observation 
 
Eleverna skriver parvis en saga tillsammans. Sagoarbetet inleds med att paren sitter vid ett 
bord och ritar eller skriver en ”mind-map” över sagans innehåll. När mind-mappen är klar 
placerar sig eleverna ståendes framför datorn. De kommer överens om vem som ska inleda 
datorskrivande och detta är aldrig något de blir oense om eller diskuterar kring. De turas om 
att skriva var sin mening av texten. När eleverna är nöjd med texten de skrivit ropar de på 
läraren som skriver ut sagan i två exemplar. Paren skriver sagan i olika stycken och detta gör 
att de lätt kan klippa texten i lämpliga avsnitt. Varje elev producerade sin bok. Till varje 
avsnitt ritar de enskilt en bild som passar till texten. Detta sammanfogas sedan till ett 
sagohäfte med en färgad fram- och baksida. 
 
Vi observerade att det fungerade bra för eleverna att komma överens om sagans innehåll 
genom att eleverna var flexibla och samtalade samt kompromissade i mötet med varandra. De 
gånger eleverna var oense försökte de lösa det på olika sätt, oftast genom att de samtalade och 
kom fram till en handling som båda var nöjd med. Vi observerade att de elever som hade 
brister i avkodningen samt förståelsen ljudade tillsammans fram bokstäver och ord. Dessa 
elever samtalade mycket med varandra och det blev nästan aldrig tyst. Samtalen kretsade kring 
sagans handling, stavfel och bokstävernas placering på tangentbordet. Den som för tillfället 
agerade biskrivare kunde ibland tappa fokus och intresse och då hände det ibland att 
denne/denna gick iväg och pratade eller busade med andra kamrater. De elever som relativt väl 
automatiserat avkodning och förståelse ljudade inte tillsammans med kamraten. Kamraten stod 
tyst på sidan av skribenten och observerade då kamraten arbetade vid datorn. Såg kamraten att 
det exempelvis blev felstavat så sade de till sin kamrat och hjälpte till i de fall de kunde. 
Eleverna berömde ofta varandra och uppmuntrade varandra till att skriva längre texter. 
Vi observerade att samarbetet främst handlade om att konstruera och komma överens om 
texternas handling och innehåll. Eleverna ritade och färglade bilderna till texterna länge och 
noggrant.  
 
Intervju 
 
1. Känslan att arbeta vid datorn 
 
Av elevernas svar på intervjufråga 1 framgår: 
 

Det känns som att man är riktig författare. Man skriver som riktiga kapitelböcker 
även fast det är en kort saga. Det är roligt. Det är som att man måste fundera 
ganska mycket vad man ska skriva… som i en saga. Man får som lära sig mycket 
och så. Jag lär mig vart tangenterna är. När man tittar först när man skriver kan 
man som känna igen vart bokstäverna är. Ja, det känns kul och göra och så där 
komma överens om vad man ska göra. Det känns bra när jag får skriva. 

 
I elevernas svar på frågan 1 kan vi se att eleverna framhåller att de funderar mycket över vad 
det är man skriver. De tycks även känna sig som en författare som skriver ”kapitelböcker”. Vi 
ser även att de menar att det är roligt att skriva men att de även sammankopplar det med att det 
är ”kul” med att de har en samarbetspart som man får komma överens med vad man skall 
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göra. De framhåller även att de lär sig vart tangenterna är genom att de först tittar och sedan 
memorerar tangenternas placering. 
 
2. Känslan att arbeta med en kamrat vid datorn 
 
Av elevernas svar på intervjufråga 2 framgår: 
 

Det känns ganska bra för då kan man komma överens hur man ska skriva. För att 
man skriver så roliga berättelser om man är tillsammans. Då kommer man på så 
mycket mer saker. Då blir det mycket längre sagor. Det känns bra att man inte 
behöver tänka så här… allt som man bara ska skriva själv. Alltså att det bara är jag 
som ska tänka på något man ska göra. Det känns mycket roligare. Ifall man ska 
göra en berättelse så kan båda bestämma. Då går det mycket lättare. Det känns kul 
och göra och så där komma överens om vad man ska göra. Ibland vill man inte ha 
det och så, då blir man ovänner så då får man hålla på med sagan mycket fler 
dagar. Då tänker man efter vad man annars vill ha och när man annars vill ha 
någonting så vill båda till slut ha samma sak, det blir bara så. Ja det är väldigt 
roligt. Vi kom överens ganska bra, fast i den sista boken då i slutet kom vi inte 
överens så bra. Men vi var så slut så att vi inte kom överens. Jag orkade inte. Jag 
sa en idé som jag tyckte vi skulle göra och då tyckte hon att det var okej. 

 
I resultaten ovan ser vi att eleverna tycker att de tillsammans skriver roligare berättelser och 
kommer på mycket mer idéer och att detta resulterar i att de skriver längre sagor. Eleverna 
tycks även känna att det är bra att arbeta med en kamrat eftersom de då inte själv behöver 
tänka på allt som skall skrivas och göras på datorn. De uppfattar även att det känns ”ganska 
bra” men ”kul” att arbeta med en kamrat eftersom de då kan komma överens om hur och vad 
de skall skriva. De förklarar vidare att de ibland kan bli ovänner men att de i slutändan 
kommer överens och att detta kan resultera i att det tar flera dagar att skriva en berättelse.  
 
3. Elevernas samarbete vid datorn 
 
Av elevernas svar på intervjufråga 3 framgår: 
 

Vi brukar som prata med varandra och sen försöka göra som vi skriver. Så att vi 
liksom själva vet vad vi skriver om. När vi jobbade då busade vi på om vad vi 
skrev om. Vi samarbetade och kom överens om många saker… som när vi gjorde 
böcker. Då kom vi på att vi skulle skriva om en apa som hette Kung Loi. Ja vi 
samarbetar och vill hela tiden skriva samma saker. Ordlistorna samarbetade vi om, 
vi samarbetade om datorn och vi samarbetade om vem som ska skriva. En minut 
var får vi skriva. Man pratar med den andra hur man ska göra. Om jag kommer på 
en bit av sagan och så kommer kompisen på en bit av sagan så blir det ju mycket 
längre. När hon skriver ser jag om hon gör rätt eller fel bokstäver. Vi skriver oftast 
olika. Det är roligt. Vi pratade om vad sagan skulle handla om och vad som skulle 
hända i den. Jag berättar oftast först. Sen är det bara att skriva den och måla 
bilderna till. 

 
Av elevernas svar ovan framgår det att sagan blir mycket längre om de tillsammans kommer 
på en bit av sagan var. Deras samarbete består av att de pratar om det de skall göra och om 
sagans handling och sedan agerar och busar om det de skriver om så att de vet innebörden i det 
de skrivit. De menar även att de kom överens och samarbetade kring många saker bl.a. om 
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sagans rollfigur när de arbetade med sina böcker. De tycks vidare beskriva att de samarbetar 
vid datorn och om vem som skulle agera skribent. Eleverna framhåller att när de agerar 
biskrivare så ser de om den som agerar skribent skriver rätt eller fel bokstäver.  
 
4. Att lära sig av sin kamrat vid datorn 
 
Av elevernas svar på intervjufråga 4 framgår: 
 

Jag lärde mig hur man skriver ut och hur man stavade rätt och hur det liksom är att 
skriva på datorn. Det är jätte bra att ha någon som står bredvid. När man gör lite 
fel kanske man inte vet om det. Jag lärde mig typ hur man kan skriva och så. Vi 
tänkte vad sagan skulle handla om och sen fick vi det till en saga. Alltså vi turades 
om att skriva och så, när min kompis skrev var jag där och berättade vad man kan 
skriva. Jag lärde mig att man kunde ha lite mer fantasi så där. Min kompis hade 
lite mer fantasi och då lärde jag mig av henne. Jag lärde mig hur hon skrev genom 
att jag tittade på henne. Jag lärde mig vart olika bokstäver fanns. Min kamrat 
kunde dem väldigt bra och sedan testade jag och då gick det. Om man inte har 
stavat rätt.. eller om datorn inte tycker att det passar in där eller inte vet om att det 
ordet finns… så brukar det bli ett streck under… ett sicksackigt streck under ordet. 

 
Resultatet ovan visar att eleverna tillsammans lär sig hur man skriver på datorn. De berättar att 
deras fantasirika kamrat har lärt dem att få mer fantasi samt att deras kamrat lär dem vart 
bokstävernas placering finns på tangentbordet genom att kamraten kan dem väldigt bra och att 
även de kan efter de testat. De lär sig hur sin kamrat skriver genom att titta på sin kamrat samt 
att de lär sig skriva när de tillsammans med sin kamrat arbetar fram en saga. Det är bra att 
någon står bredvid eftersom de själv kanske inte vet när de gör fel samt att de påpekar 
betydelsen av att de själva står bredvid skribenten så att de kan berätta vad man kan skriva och 
så. De lär sig hur man stavar rätt genom att datorn då gör en sicksackig markering under det 
felstavade ordet. 
 
5. Hur jag lär mig vid datorn 
 
Av resultaten av intervjufråga 5 framgick: 
 

Ja, jag lär mig att skriva ordentligare. Jag lär mig att skriva bättre genom att jag 
tränar. Man lär sig stava mycket bättre. Jag försöker att tänka: ”hur stavas det”… 
Man lär sig hur man hittar knapparna. Det lär man sig när man skriver mycket på 
datorn. Detta är en mycket klurig fråga. Jag lärde mig för det första att rita mycket 
bättre men alltså jag lärde mig att rita nya träd och nya växter och sånt. Och så var 
det något annat jag lärde mig. Jo, jag lärde mig att rita bilar också. Man lär sig ju 
utav fantasin. Man lär sig att skriva mer. Ja, om ord som man inte visste förut. 

 
I elevernas svar på fråga 5 framgår att de anser lära sig stava mycket bättre när de arbetar vid 
datorn genom att de funderar kring den rätta stavningen. De lär sig att hitta knapparna när de 
skriver mycket på datorn. Genom att träna lär de sig att skriva ordentligare och bättre. De lär 
sig skriva mer, lär sig ord de inte visste förut, lär sig rita samt att de lär sig utav fantasin när de 
arbetar vid datorn.  
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Sammanfattning av elevintervjuer 
 
Eleverna framhåller att det är lustfyllt att arbeta med en kamrat vid datorn och menar att de 
tillsammans skriver så roliga berättelser samt att de inte behöver tänka på allt själv. När 
eleverna arbetar vid datorn beskriver de att de känner sig som riktiga författare. I 
intervjusvaren framgår även att eleverna beskriver sitt samarbete vid datorn som så att de 
tillsammans kommer på en bit av sagan var vilket resulterar i att sagan blir längre. Vidare 
finner vi att eleverna i sina intervjusvar antydde att de samarbetade om datorn och 
skribentrollen samt att om de som biskrivare iakttar så att skribenten skriver rätt eller fel 
bokstäver. Vi kan utifrån intervjusvaren avläsa att eleverna lär sig hur det är att skriva på 
datorn samt att de med hjälp av datorns ordbehandlingsprogram lär sig att stava rätt. De menar 
även att de lär sig att få mer fantasi genom att arbeta med en fantasirik kamrat och genom att 
titta på skribenten lär sig eleverna att skriva som denne. I elevernas intervjusvar framgår det 
att de lär sig skriva mer, lär sig ord de inte visste förut, lär sig rita, lär sig utav fantasin samt att 
de tillsammans med en kamrat vid datorn kommer på mycket mer vilket gör att sagorna blir 
längre.  Eleverna antyder i intervjusvaren att de pratar och använder kroppsspråket för att 
förstärka och gestalta det de skriver.  
 
Bilddokumentation fall 1 (det ”ljudande” paret) 
 
Flickan (F) ger sitt sagoförslag och berättar för pojken (P): 
- Ska vi ta att Pojken fyller år, får en rymdraket och så åker han upp till rymden och träffar en 
rymdrobot? 
P lägger de fyra korten i ordningen som F berättat. P återberättar historien igen och försöker då 
ändra slutet: 
- … sen fick de stoppa honom med att dra ut slajmbitar. Sen åt pojken sin tårta och började att 
sova! 
F utbrister: 
- Nej. Då blev han trött och somnade. Kom nu! (Syftar på att pojken skall komma och ställa 
sig bredvid henne och datorn.) 
 
F ställde sig vid datorn och berättade att hon kunde börja skriva. P sa högt sagans början till F 
så att hon visste vad hon skulle börja skriva. När F och P skrev hjälpte de varandra vid datorn 
på så sätt att de ljudade tillsammans och hjälpte varandra att finna de olika bokstävernas 
tangenter. F och P bytte skrivare på hennes initiativ. P skulle nu skriva ordet ”pojke”. F och P 
ljudade tillsammans de två första bokstäverna ”p” och ”o”. F fortsatte att ljuda bokstaven ”j”. 
P ställde sig frågande till bokstaven ”j”. F ljudade högt och tydligt för honom så att P skulle 
höra att ”j” var den bokstav som kom efter ”o” i ordet pojke: 

- p… o… j (flickan betonar bokstaven ”j”) 
Därefter ljudade P vidare på ordet och fick hjälp av F att hitta bokstaven ”k” på tangentbordet. 
F och P läste tillsammans den mening de skrev ”det var en gång en pojke…”.  
 
Nästa ord som skulle skrivas var ”fyllde”. P skrev och ljudade de två första bokstäverna ”f” 
och ”y” (tangentbordet). F korrigerade honom och sa: 

- nej, f… iiiii ( tydliggör bokstaven ”i”)  
P som kände sig säker på sin sak tittade på F, formade munnen och ljudade tydligt och högt: 

- yyyyy… fyyyllde år. 
- Just ja… y! Svarade F. 
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P skrev klart ordet. Fick hjälp av F att hitta bokstäver på tangentbordet. F visade tecken på att 
hon ville skriva men P ville även skriva nästa ord som var ”år”. F ljudade bokstäverna för 
honom: 

- å… r… 
P ljudade för sig själv: 

- å… (men skrev bokstaven ”o” istället för bokstaven ”å” i ordet ”år”). 
F utbrast: 

- nej, du råkade göra ett ”o” och det ska vara ”å”. 
F menade bestämt att P skrev fel eftersom ”år” stavas med ”å” och inte ”o”. P skrattade lite 
generat och lämnade datorn. F sökte medhåll från observatören som nickade till svars att hon 
hade rätt. F bad pojken komma tillbaka och skriva ordet rätt. P ställde sig vid datorn och 
ersatte ”o” med bokstaven ”å”.  
 
De var nu F tur att skriva på sagan. Nästa ord som skulle skrivas var ”och”. F som visste att 
ordet ”och” stavas klurigt vände sig till observatören och frågade om stavningen. Observatören 
talade om hur ordet skulle stavas. Tillsammans ljudade F och P ordet. F hittade inte bokstaven 
”c” och frågade då pojken om hjälp. F och P letade tillsammans på tangentbordet. P fann 
bokstaven ”c” på tangentbordet och visade F tangentens placering. F tittade på observatören 
för att få den sista bokstaven när P utbrast att det skulle vara bokstaven ”h”. 
 
Nästa ord började med bokstaven ”f” och F frågade P om han hade sett vart bokstaven ”f” var 
och P visade F bokstavstangentens placering. F ljudade högt och skrev vidare: 

- f… i… k… (mellanslag) e… n… en. 
P fyllde i sista ordet i meningen och tillsammans ljudade F och P det sista ordet (”rymdraket”) 
som F skrev. När F skrev den andra bokstaven (”y”) i ordet så ville P hjälpa till men F ville 
själv trycka ner tangenten och föste undan P:s hand.  F ljudade och skrev: 

- r… y… m (ljudade ”m” men skrev bokstaven ”n”)… d… r… 
P avbröt och sade att det skulle vara ett mellanrum mellan orden ”rymd” och ”raket” och 
hjälpte F att göra ett mellanslag innan F fortsatte skriva ordet ”raket” som de ljudade 
tillsammans.  
 
När P skall skriva ordet ”for” gestaltar F detta genom att hoppa högt i luften och utbrista: 
- woohoo! 
 
De bytte skrivare och nästa ord de stannade upp vid var ordet ”upp” som P stavade med 
bokstaven ”o” (”opp”). F ställde sig frågande om ordet ”upp” stavas med ”o”. F frågade P: 

- Ska det inte vara u? Upp… u! 
P ändrade och skrev bokstaven ”u”. Sedan skrev P utan mellanrum ihop orden ”upp till 
rymden (”uptilrymben”). F frågade P om han visste att det han skrev blivit rätt. F och P läste 
orden högt tillsammans (”uptilrymben”) och sedan kom de överens om det var rätt skrivet. 
 
När F skall skriva ordet robot stannar hon upp i sitt skrivande och gestaltar ordet robot genom 
att göra armar och ben styva och går vaggande fram och tillbaka. F och P ljudade högt 
tillsammans under tiden F skrev och ljudade bokstäverna tills skribenten funnit 
bokstavstangenten på tangentbordet. P stod bredvid och iakttog samtidigt som han hjälpte F att 
finna bokstäverna på tangentbordet. 
 
Nästa ord de stannade vid var ordet ”tog”. P ljudade högt fram de tre bokstäverna: 

- t… o… g… 
- g? frågade F. 
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P sade väldigt tydligt, så att F skulle höra att det var bokstaven ”g”: 
- tog… g. 

Sedan ljudade P vidare. F och P bytte skrivare. F och P ljudade först tydligt tillsammans varje 
bokstav i ett ord för att sedan tillsammans uttala hela det färdigskrivna ordet. Kontinuerligt 
påminde F och P varandra om sagans innehåll och de gånger den ena var för snabb med att 
berätta vidare på sagans handling så sade skribenten till om denne inte hunnit skriva orden 
färdigt. 
 
Kommentar: 
Bilddokumentationen av samarbetet gällande par 1 visar att detta par inledde sagoarbetet med 
att F bestämde sagans handling. P flikade in med ett förslag utan att det hörsammades och 
skrivandefasen inleddes. Under arbetet pågick ett ständigt samtal och det blev nästan aldrig 
tyst eleverna emellan. P och F uppmärksammade återkommande varandra muntligen om 
sagans handling samtidigt med att de skrev sin text vid datorn. När P förde handlingen framåt 
reglerades arbetstempot genom att skribenten sade till om denne inte hunnit skriva orden 
färdigt. Under hela skrivprocessen stöttade paret varandra genom att tillsammans ljuda 
bokstäverna som skrevs samt hjälpte varandra att finna de rätta bokstäverna på tangentbordet. 
Den elev som inte agerade skribent var i arbetet med att ljuda ord en som skulle skrivas och 
uppmärksammade om något blev fel i texten. Det framkommer även att den icke skrivande 
eleven påminde om sagans handling och vakade över skribenten, dataskärmen och 
tangentbordet. När P eller F var osäker angående en viss bokstav i ett ord så tvekade de inte att 
fråga varandra hur de skulle lösa problemet. Oftast ljudade P och F orden klart och tydligt och 
betonade dessutom den bokstaven den andre kamraten var osäker på. Samtidigt prövade de 
mellan varandra olika förslag på hur de skulle ljuda bokstäver som de var osäkra på innan de 
sedan bestämde sig för den bokstav skribenten skulle skriva på datorn. Det hände även att P 
blev generad och lämnade datorn på grund av en felstavning. F kunde då ställa sig vid datorn 
och rätta till felet men istället bad F P att komma tillbaka och rätta till felstavningen. F 
gestaltar två ord i sagan med sitt kroppsspråk. Bytet av skribent vid datorn skedde genom att 
en av P eller F påpekade att det nu var dennes tur att skriva utan att de blev oense kring 
turtagningen.  
 
Bilddokumentation fall 2 (Det ”läsande” paret) 
 
Flickan (F) började med att berätta för pojken (P) vilken saga hon hade kommit på utifrån de 4 
korten: 

- Jag kom på att om det var en robot och en pojke som hade födelsedagskalas och på 
födelsedagskalaset så lekte de en lek som hette raketuppskjutning. Också åkte de med 
en rymdraket upp till rymden. Också landade de på månen och så åker de tillbaka igen. 

 
P tittade på F och berättade att han tyckte att hennes sagoförslag var bra. F tyckte att han 
skulle komma på en saga också. P började berätta sin saga: 

- Det var en gång en kille som hade kalas. Då kom en rymdraket rakt ner i marken och 
då undrade han vad det var. När han gick ut då var det en robot. 

 
F frågade P vilken berättelse han tyckte att de skulle välja och P berättade att han tyckte att F:s 
saga var bättre än hans egen saga. F svarade: 

- Okej… om du tycker det så… 
 
Sedan ställde sig F vid datorn och de kom överens om hur sagan skulle börja. F skrev sedan i 
sin tysthet ett antal ord och utan att prata bytte de skrivare. P stod framför datorn och skrev då 
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F pekade på skärmen och berättade att han skulle göra ett mellanslag innan han började skriva. 
P berättade att han redan hade gjort det. F berömde honom med ordet ”bra”. När P i sin tysthet 
skrivit ett par ord gick han sedan tyst från datorn och F visste att det då var hennes tur att 
skriva vid datorn. F skrev i sin tysthet och P stod tyst bredvid och iakttog henne, tangentbordet 
och datorskärmen under tiden. De bytte återigen skrivare och F hjälpte P att minnas sagan 
genom att hon sade: 

- … som hade kalas… 
P skrev vidare på sagan då F sedan sa: 

- Du kan skriva födelsedagskalas. 
P spärrade upp ögonen. F fortsatte: 

- … för då blir det mycket roligare… att skriva ett långt ord. 
P försökte skriva det långa ordet ”födelsedagskalas” då F berättade för honom: 

- ”Födelsekalas” står det nu… 
 
P försökte skriva den del av ordet som han hade missat när F pekade på skärmen och sade att 
det var mellan ”födelse” och ”kalas” som ”dags” skulle skrivas. F sträckte fram handen och 
flyttade markören till rätt ställe. P skrev tyst vidare ”daks” istället för ”dags” och F berättade 
att det skulle vara bokstaven ”g” istället för bokstaven ”k” i ordet ”dags”. F sträckte sig över 
tangentbordet och suddade tyst bort bokstaven ”k” och P ersatte sedan bokstaven ”k” med 
bokstaven ”g”. De bytte sedan skrivare vid datorn.  
 
P och F läste tyst igenom den text de skrivit sedan fortsatte F i sin tysthet att skriva. P stod tyst 
bredvid F och iakttog henne, tangentbordet och datorskärmen. F sade ingenting vid bytet utan 
gick från datorn och P ställde sig återigen för att skriva. F berättade att de skulle skriva att det 
var en ”lek” med i sagan vid namn ”raketuppskjutning”. P sade att det var F tur att skriva det 
långa ordet eftersom P skrev det ”långa ordet” förra gången (födelsedagskalas). F medhåller: 

- Du fick skriva det där (pekar på ordet ”födelsedagskalas”) då skriver jag det här 
(menar ordet ”raketuppskjutning”). 

 
F försökte stava ordet ”raketuppskjutning” och frågade P om han tyckte att det var rätt stavat. 
P svarade: 
”Neej… inte datorn heller…” 
P anmärkte att datorn hade rödmarkerat det felstavade ordet (”raketuppsjutning”). P och F 
försökte tillsammans komma underfund med vad det var som var felstavat i ordet 
”raketuppskjutning”. När de inte kunde lista ut felet så vände sig F till observatören om hjälp 
som förklarade vad som blivit fel. 
 
F och P klurade på sagans fortsättning. Sedan minns F sagans handling och berättade det för P. 
Det var nu P tur att skriva ordet ”sköt”. P skrev bokstaven ”s” och sedan berättade F för P att 
det är bokstaven ”k” som följer efter bokstaven ”s” i ordet ”sköt”. F visade pojken vart 
bokstaven ”k” finns på tangentbordet. Sedan skrev P vidare med bokstaven ”ö” då F bad P 
vänta eftersom hon såg att de inte tidigare skrivit med stor bokstav och flyttade markören till 
ordet och ersatte den lilla bokstaven med en stor bokstav. Sedan ljudade F sk-ljudet i ordet 
”sköt” och flyttade sedan markören och ljudade vidare på ”skööööt” så P kunde skriva vidare 
på sagan. 
 
Det var nu F:s tur att skriva. Det var tyst medan de arbetade vid datorn tills P berättade för F 
att det skulle vara ett mellanslag mellan två ord. F gjorde ett mellanslag och fortsatte tyst 
skriva vidare tills de stannade vid ordet ”lyckligt”. P såg att ordet ”lyckligt” var rödmarkerat 
och tittade upp på F. Tyst försökte F att åtgärda felet eftersom hon stavade ordet ”lyckligt” 
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som ”lycklit”. Det var återigen rödmarkerat och P tittade på F igen och pekade på en 
datatangents bokstav och F prövade om det var denna bokstav som fattades. Det blev inte rätt 
denna gång heller så F vände sig mot observatören och frågade vad det var som var felstavat i 
”lycklit”. Observatören förklarade att ordet stavas ”lyckligt”. P visade F vart bokstaven ”g” 
fanns på tangentbordet. 
 
Kommentar:  
Bilddokumentation av samarbetet gällande par 2 visar att detta par inledde sagoarbetet med att 
delge varsitt sagoförslag för att sedan komma överens om P eller F:s sagoförslag skulle skrivas 
på datorn. Under arbetet pågick samtal kring felstavningar i texten. När F ser att det blivit ett 
stavfel åtgärdades felet många gånger handgripligen utan att ta skribentens plats vid datorn. 
Skribenten vakade tyst över situationen. I slutet av sagoarbetet skriver P ordet ”snip” där det 
skall stå ”snipp”. F säger att ”snipp” stavas med två stycken ”p”. F blir tveksam när hon ser att 
P pekar på datorskärmen att ordet ”snip” inte rödmarkerats. De skriver vidare på sagan. F 
tycker att det är mycket roligare att skriva långa ord och väljer att paret skall skriva 
”födelsedagskalas” istället för att skriva ordet ”kalas”. Skrivprocessen fortgick så att 
skribenten skrev under tystnad och den icke skrivande eleven vakade över skribenten, 
tangentbordet och datorskärmen. F och P påminde varandra få gånger kring sagans handling 
under skrivprocessen. Bytet av skribent vid datorn skedde genom att P eller F steg åt sidan och 
under tystnad. Den andra eleven i paret ställde sig som skribent. 
 
Bilddokumentation fall 3 (det ”kortinstruerande” paret) 
 
Utifrån de 4 korten kom de tillsammans på en del var av sagans handling. Pojken (P) ställde 
sig vid datorn och skrev utan att ljuda eller samtala ”Det var en gång en”. Flickan (F) stod 
bredvid och observerade att pojken glömt en bokstav i ordet gång och läste: 

- Det var en gång… en ”gåg”. 
P som inte lyssnade utan fortsatte att skriva och ljudade de två första bokstäverna i nästa ord. F 
pekar på ordet och sade till P: 

- Det står ju ”gåg” där! 
P svarade: 

- ”Gång” ska det stå… hur stavas det? 
P vände sig sedan till observatören för att fråga om ordets stavning men F som visste hur det 
skulle stavas sträckte fram sin hand mot tangentbordet och visade P att det var bokstaven ”n” 
som fattades. P fortsatte att skriva. Under tiden P skrev var de båda tysta. P skrev på datorn 
fram till ordet ”födelsedagskalas” då de på P:s initiativ bytte skribent. F tittade på kortet där 
ordet ”födelsedagskalas” var utskrivet. F försökte med kortets hjälp skriva ordet. P tittade på 
datorskärmen och läste ordet F skrivit:  

- Födelsekalas. 
P tittade på F som tog upp kortet och jämförde det hon skrivit med texten på kortet. P såg 
också på kortet och menade att det enligt kortet skulle vara stor bokstav. F ändrade till stor 
bokstav. F menade nu att det var P:s tur att skriva. P sade: 

- ”Födelsekalas”… det är stavat fel. 
F försökte finna vart det blev felstavat med hjälp av kortets text. F tittade länge på kortet. P 
tittade på F och sade till henne: 

- Födelsedagskalas står det… (menade på kortet). 
F frågade P: 
- Vad står det där då? (pekade på ordet hon skrev på skärmen.) 
P svarade: 

- Födelsekalas. 
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F ville nu läsa varje bokstav på kortet medan P skulle kontrollera ordet hon skrivit 
(”födelsekalas”) och på så sätt finna vart det blev felstavat. F hann bara läsa första bokstaven 
(”f”) då P läser ut ordet som är skrivet på dataskärmen: 

- Födelsekalas. 
F hörde nu att något låter fel och skrattade till. P fortsatte att förklara: 

- Du har glömt födelsedags (betonade extra mycket på ”dags”). 
F raderade hela ordet och skrev om det med kortets hjälp. P ansåg sedan att det var hans tur att 
skriva vidare på datorn. F och P stannade inte upp vid något fler ord utan turades om att skriva 
sagan klart. 
 
Kommentar: 
Bilddokumentation av samarbetet gällande par 3 visar att detta par inledde sagoarbetet genom 
att F och P konstruerar en saga. F kom med ett förslag som sedan vidareutvecklades av båda 
eleverna. I skrivprocessen vakade P och F över texten och meddelade eventuella felstavningar. 
P skrev utan att ljuda eller samtala ”Det var en gång en”. Av resultatet framgår att paret 
samtalade med varandra kring det inledande arbetet med sagans handling och de gånger det 
var felstavat i texten. Vid ett tillfälle när P agerade skribent, meddelade han att det var 
felstavat i ett ord. P meddelade F flertalet gånger att F stavat fel och slutligen vart 
felstavningen skett. F rättade ensam till felstavningen. När P i en situation skrev ett felstavat 
ord i texten sträckte F fram handen mot tangentbordet och flyttade markören och fyllde i den 
missade bokstaven medan P vakade över situationen. 
Bytet av skribent vid datorn skedde genom att P påpekade att det var dags för byte av skribent 
vid datorn. 
 
Sammanfattning av bilddokumentation 
 
När eleverna i de olika fallen konstruerade sagan så kunde vi i fall 1 märka att flickan 
bestämde sagans handling utan att hörsamma pojkens förslag. I fall 2 framgår det att eleverna 
delgav varsitt förlag och kom sedan överens om vems förslag man skulle skriva. I fall 3 kunde 
vi märka att eleverna konstruerade en saga genom att säga ett förslag och sedan tillsammans 
bidra till att vidareutveckla förslaget. I fall 1 pågick ett ständigt samtal eleverna emellan. De 
ljudade tydligt tillsammans och uppmärksammade varandra muntligen om sagans handling. 
De reglerade arbetstempot och hjälpte varandra att finna bokstävernas placering. Eleverna 
frågade varandra om hur de skulle lösa problem som uppstod. Biskrivaren var med och ljudade 
orden, uppmärksammade om något blev fel, påminde om sagans handling och vakade över 
skärm, tangentbord och skribent. Flickan i paret gestaltade två ord i sagan med sitt 
kroppsspråk.  I fall 1 betonade eleverna bokstäver och påpekade när det var dags för 
turtagning. I fall 2 samtalade eleverna kring felstavningar och flickan åtgärdade många gånger 
felstavningarna genom att sträcka fram armen till tangentbordet och handgripligen rätta till 
felet utan att ta skribentens plats. Det framgick även att flickan antydde att det var roligare att 
skriva långa ord. Skrivprocessen pågick under tystnad och biskrivaren vakade över 
tangentbord, skärm och skribent i tystnad. Turtagningen skedde så att skribenten tyst klev åt 
sidan och biskrivaren tog vid skrivandet. I fall 3 kunde vi märka att eleverna i skrivprocessen 
meddelade eventuella felstavningar. De skrev utan att ljuda och samtalade kring sagans 
handling och felstavningar i texten. Biskrivaren vakade över texten och meddelade eventuella 
fel som uppstod i texten. När pojken agerade biskrivare meddelade han flickan återkommande 
om en felstavning som uppstått i texten och bad henne ställa sig vid datorn och rätta till felet. I 
fall 3 framgick även att flickan en gång sträckte fram armen och handgripligen rättade till 
felstavningen. Byte av skribent vid datorn skedde genom att pojken påpekade att det var dags 
för byte. 
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Diskussion 
 
I detta avsnitt behandlar vi validitet, reliabilitet samt en resultatdiskussion i relation till vår 
bakgrund och syftet att beskriva elevernas samarbetslärande i lärarens dagliga arbete med 
Tragetonmetoden som arbetsmetod. 
 
Validitet 
 
Vad gäller validitet anser vi att de resultat vi fått är tillförlitliga och relevant för vår C-uppsats. 
Vår ambition med olika metoder är att göra en så övergripande studie som möjligt gällande 
elevernas samarbetslärande vid datorn då ”Tragetonmetoden” används. Kvale (1997) nämner 
att validitet hänför sig den utsträckning en metod undersöker vad den är avsedd att undersöka. 
Vi har förberett alla tre undersökningsmetoder väl och använder oss enbart av de resultat som 
är relevant för vår undersökning.  
  
Reliabilitet 
 
För att genomföra studien använde vi oss av en undersökningsgrupp som bestod av elever. Vi 
intervjuade och bilddokumenterade sex elever för att först se vad och hur eleverna anser att de 
lär sig när de samspelar med en kamrat vid datorn och sedan för att kunna se hur elevernas 
svar förhöll sig i praktiken. Urvalet till elevintervjuerna och bilddokumentationerna var 
positivt inställda och de berättade att de tyckte att det kändes roligt och spännande att 
medverka i en undersökning. Vi anser att vi täckt in de områden som vi avsåg att undersöka. 
Svenning (2000) beskriver reliabilitet såsom att två studier med samma metoder och samma 
syfte skall i en oförändrad population visa samma resultat. Vi tycker att vi uppnått reliabilitet 
genom att vi genomförde våra elevintervjuer och bilddokumentationer under likvärdiga 
förutsättningar dvs. likvärdigt tillvägagångssätt och plats (arbetsrum) samt likvärdig 
information under undersökningstillfällena. Trost (2005) beskriver att reliabilitet handlar om 
tillförlitlighet där situationen skall vara likadan för alla. 
  
När vi analyserade elevintervjuerna framgick det att en del av intervjufrågorna var väldigt 
djupa och komplexa. Speciellt intervjufråga fyra där eleverna skulle svara på hur de lär sig av 
en kamrat när de arbetar vid datorn. Eleverna är sju år och vi upplever att alla inte har börjat 
reflektera över sitt eget lärande. Dahlgren (m.fl. 1995) menar att barn kan bli medvetna om hur 
de kan få kunskap från andra människor och anser vidare att detta sker genom att iaktta, 
aktivera sig med ting, fundera och vara tankemässigt alert. Vi tycker att det framgick av 
elevernas svar i denna fråga att de tidigare inte fått kunskap i hur de lär sig. Detta kunde vi 
anmärka när eleverna inte kunde svara på hur-frågan utan istället svarade i form av en vad-
fråga. När vi fortsättningsvis frågade eleverna hur de lärt sig det de beskrivit i föregående svar 
så hade de svårt att förklara hur. Vi lade märke till att eleverna i vissa frågor om samarbete och 
lärande fokuserade sina svar kring själva datoranvändandet. Käller (1993) menar i sin rapport 
Kunskap och lärande att det är väsentligt att eleven under inlärningen är medveten om 
kunskapsprocessen annars kan den studerande rikta koncentrationen och uppmärksamheten 
mot medlen och inte målen. Vi skulle nog ha varit mer tydliga och klargjort för eleverna att 
det var själva samarbetslärandet som vi var intresserade utav. Vi uppmärksammade också att 
bandspelaren gjorde vissa elever nervösa och lite spända vilket resulterade i att frågorna fick 
kortare svar och därmed inte lika tillförlitliga och fördjupade som de kunnat bli.  
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Bilddokumentationen filmades i ett annat rum än klassrummet – detta kan ha bidragit till att 
eleverna agerade något krystat. Kameran var inget problem för eleverna och glömdes bort 
efter någon minut. Vi valde att sitta i samma rum som bilddokumentationen ägde rum och 
detta upplevde vi inte kändes besvärande för eleverna. Vi fanns med som ett stöd om det var 
något ord som de ville få hjälp med. Vi känner att vi gjort en objektiv analys av både 
elevintervjuer och bilddokumentation och att vi uppnått vårt syfte och kan beskriva elevernas 
syn och praktiska agerande i samarbetslärandet vid datorn.  
 
Resultatdiskussion 
 
Elev handleder elev 
I resultaten kan en variation av handledning urskiljas mellan eleverna. I samtliga 
bilddokumentationer kunde vi finna att eleverna turades om att agera handledare. Det den ena 
eleven i paret inte kunde, kunde den andra eleven vilket synliggjorde att eleverna lärde av 
varandra. Under skrivprocessen iklädde sig eleverna handledarrollen de gånger de ansåg sina 
kunskaper tillräckliga. Eleverna handleder varandra spontant i läroprocessen och kamraten 
som agerar biskrivare vakar över texten som skribenten producerar. Eleverna hjälpte varandra 
att reglera arbetstempot genom att skribenten sade till om denne inte hunnit skriva orden 
färdigt. Den enskilda eleven vet inte alltid om allt i texten blivit rätt utan de behöver en kamrat 
vid datorn som kan handleda denne. Den elev som agerade biskrivare var med och 
uppmärksammade om något blev fel, påminde om sagans handling, vakade över skärm, 
tangentbord och skribent och i bilddokumentation 1 ljudade biskrivaren orden med skribenten. 
I intervjun uttryckte en elev att det är ”jätte bra” att kamraten finns vid dennes sida och 
fortsatte ”när man gör lite fel kanske man inte vet om det” samt att det i intervjusvaren framgår 
att biskrivaren kan iaktta ifall skribenten gör rätt eller fel bokstäver. Bilddokumentationens fall 
3 visar då flickan i paret stavar ”födelsedagkalas” fel och pojken uppmärksammar detta och 
handleder flickan. Flickan ändrar första bokstaven till stor bokstav och lämnar sedan datorn 
och menar att det är pojkens tur att skriva. Pojken uppmärksammar att ordet fortfarande är 
felstavat trots flickans försök till rättstavning. Pojken har nu chansen att själv rätta till det 
stavfel han uppmärksammat men istället ber han flickan ställa sig vid datorn igen så att hon 
kan rätta felstavningen själv. När pojken själv upptäcker vilken del i ordet som fattas (”dags”) 
så berättar han det för flickan. Det förekom andra gånger då en elev åtog sig rollen som 
handledare och lärandesituationen kunde då i vissa fall leda till exempelvis en felstavning. 
Tidigare har detta påvisats i resultatet där pojken i fall 1 av bilddokumentationen avbröt 
flickans skrivande och sade att det skulle vara ett mellanrum mellan orden ”rymd” och ”raket”. 
Pojken hjälpte sedan flickan att göra ett mellanslag innan hon fortsatte skriva ordet ”raket” 
som de ljudade tillsammans. 
 
Alexandersson (et al., 2001) anser att det finns strategier som eleverna utvecklar när de 
samarbetar och en strategi är samspel via handledning. I denna strategi anser Alexandersson 
att den ena personen handleder den andra och menar att den som kan mest hjälper sin kamrat 
samt att problemlösande diskussioner kan visas. Alexandersson (m.fl. 2001) menar att barn har 
olika kompetenser och erfarenheter och därför skiftar rollen som expert i olika situationer och 
menar vidare att alla således vinner på samarbetet.  Liknande företeelser som det 
Alexandersson kallar för ”samspel via handledning” menar vi uppstår i samarbetet med att 
skriva sig till läsning. Det vi tycker oss märka skett i elevens lärandeprocess är att eleverna 
spontant utvecklade ett handledarskap där de väljer att handleda varandra i lärandet. Pojkens 
handledning kring ordet ”födelsedagskalas” (se exemplet ovan) menar vi visar på detta 
spontana handledarskap. Eleverna i studien tar hänsyn till att kamraten finns vid deras sida för 
stöd och hjälp och har skapat ett sådant lustfyllt och tillåtande klimat sinsemellan. Resultatet 
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visar på att det är viktigt att skapa ett sådant klimat med ömsesidig acceptans i 
lärandeprocessen så att handledningen inte upplevs som jobbig eller att man som skribent 
känner sig granskad och tillrättavisad av biskrivaren. När eleverna handleder varandra finner 
vi att detta stärker deras upplevelser av att kunna och lyckas. Att använda sina kunskaper 
framgår vara en motivationshöjare. I resultatet kan man se att eleverna väljer att handleda 
varandra när det som i exemplet ovan med ordet ”födelsedagskalas” kanske hade sparat tid 
och underlättat för pojken som handledare att ställa sig vid datorn själv och rätta till felet i 
texten. Vi finner det viktigt att en lärare kan finnas i närheten när ett elevpar inte kan eller vill 
handledas för om handledning uteblir så ser vi att eleverna mister chansen att lära av varandra. 
Pojken ser i resultatexemplet ovan att ordet ”födelsedagskalas” är felstavat medan flickan vid 
ett annat tillfälle uppmärksammar felstavningen i ordet ”gång” och säger till pojken som 
skriver vid datorn: ”Det står ju ”gåg” där!” Pojken svarar flickan: ”Gång” ska det stå… hur 
stavas det?” Flickan tar vid skrivandet och korrigerar ordet så att det blir rättstavat. Detta 
resultat anser vi tyder på att eleverna i paren tycks komplettera och stödja varandra med sina 
olika kunskaper och erfarenheter. Vi tycks se att handledarrollen vissa gånger kan medföra 
brister. Det vi inte vet, men undrar, är om hjälpen i ett annat ovanstående resultat då pojken 
ber flickan göra ett mellanslag mellan ”rymd” och ”raket” kan bli en stjälp och att elevernas 
felinlärning således får konsekvenser längre fram i skrivandet. När ovanstående situation 
uppstår menar vi att läraren har en viktig uppgift att följa elevernas skrivutveckling så att det 
inte blir en bestående felinlärning. Vi ser det även viktigt att läraren följer vad som sker i 
samarbetet mellan eleverna så att eleverna kan fortsätta att utvecklas i lärandet. 
 
Eleven som expert  
I resultaten finner vi att eleverna samtalar med varandra när de känner sig osäkra kring sin text 
och den som visar sig vara ”expert” inom området delar med sig av sin kunskap till sin kamrat. 
I bilddokumentationens fall 1 skall pojken skriva ordet ”fyllde”. Han skriver och ljudar högt 
”f” och ”y” medan han söker dessa två bokstäver på tangentbordet. Flickan korrigerar honom 
och säger att ordet ”fyllde” stavas ”fillde”. Pojken känner sig säker på sin sak och formar 
munnen och ljudar högt och tydligt bokstaven ”y” i ordet ”fyllde”. Då hör flickan att det skall 
vara bokstaven ”y”. Eleverna menar i intervjun att de inte behöver tänka på allt själv när de 
arbetar med en kamrat vid datorn. I samarbetet med en kamrat lär sig eleverna stava rätt och 
att skriva på datorn genom att de har en observerande kamrat bredvid sig samt att de själv 
observerade skribenten och sade till om det blev något fel. 
 
Vygotskij menar (i Imsen, 2000) att ett barn först utför en handling i samspel med andra för att 
sedan utföra handlingen ensamt. Det som barnet klarar med stöd och hjälp kallas enligt Imsen 
för barnets proximala utvecklingszon. Vidare förklarar Moll i sin bok ”Vygotsky and 
education” (1990, s.157) de två nivåerna av den proximala utvecklingszonen: 
 

”[…] the distance between the actual development level as determined by independent 
problem solving and the level of potential development as determined through 
problem solving under adult guidance or in collaboration with more capable peers. 
[…] The zone of proximal development defines those functions that have not yet 
matured but are in progress of maturation.” 

 
Vi finner att resultaten i studien tyder på att eleverna i samarbetet med sin kamrat utvidgar 
sina proximala utvecklingszoner. Detta tycker vi visar sig i exemplet angående ordet ”fyllde” 
när både pojken och flickan tror sig veta den rätta stavningen. Pojken som i detta fall har rätt 
stavning agerar expert och hjälper sin kamrat att genom en språklig analys höra den rätta 
stavningen och förhoppningsvis medför detta att kamraten sedan kan klara stavningen på egen 
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hand. Eleverna bollar ord mellan varandra för att sedan omedvetet klargöra vilken bokstav 
som är den rätta. Genom att samtala kring stavningen om ordet finner vi att eleverna utmanar 
varandra i den proximala utvecklingszonen. Både flickan och pojken i paret tror sig veta 
vilken bokstav som är den rätta. Genom att utmana varandra med den språkliga analysen av 
ordet ”fyllde” kan en elev få hjälp av sin kamrat som i ovanstående resultat visar sig veta den 
rätta bokstaven i ordet ”fyllde”. I det nämnda exemplet behöver eleverna ingen vuxenhjälp 
utan kan med sina olika kunskaper komma fram till en lösning som blir rätt. Vi vill påminna 
läsaren om att elevparet arbetar med att bemästra skriftspråket och att de tillsammans kan 
nyttja språkliga analyser mellan varandra när de arbetar vid datorn. Vi tycker att resultatet 
tyder på att flickans inledande bestämdhet kring stavningen av ordet ”fyllde” gjort att flickan, 
om hon arbetat enskilt, stavat ordet fel med bokstaven ”i” istället för bokstaven ”y”. Vi ställer 
oss undrande till om enskilt arbete i ovanstående resultat troligtvis medfört att eleven inte hade 
utvecklats lika snabbt. 
 
Skriftliga  utmaningar 
Resultatet visar att eleverna i bilddokumentationens fall 2 valde att skriva ordet 
”födelsedagskalas” istället för ”kalas” och använda ett ord som ”raketuppskjutning” i sin saga. 
I resultatet förklarar flickan för pojken varför de ska skriva ”födelsedagskalas” istället för 
”kalas”: ”… för då blir det mycket roligare… att skriva ett långt ord.” 
 
Vi ser detta resultat såsom att eleverna tillsammans tar sig an skriftspråkliga utmaningar och 
att elevernas ordval i skrivprocessen visar att eleverna vågar ta risker genom att exempelvis 
skriva ”födelsedagskalas” istället för ”kalas”. Vi antar att flickan ser en utmaning i att skriva 
längre ord och att hon dessutom tycker att det är ett lustfyllt att anta den intellektuella 
utmaningen att skriva längre ord. Pojken dras också med och utmanas att tillsammans med 
flickan försöka lösa stavningen av ordet ”födelsedagskalas”. Alexandersson (et al., 2001) 
anser att det finns en strategi kallad ”samspel via samverkan” som barn utvecklar när de 
samarbetar. ”När två barn får arbeta tillsammans, känner de sig båda mer kompetenta och 
vågar ta risker vilket kan leda till intellektuella utmaningar (Alexandersson et al., 2001 s. 76)”. 
I bilddokumentationens fall 2 och fall 3 kommunicerade inte elevparen mer än nödvändigt och 
använde ett språk där de kort uppmanade skrivaren om handling och felstavningar i texten 
exempelvis ”Födelsekalas… det är stavat fel”. Detta är en företeelse som Alexandersson också 
nämner i ovanstående strategi och menar att ”samspel via samverkan” kännetecknas av ett kort 
instruktionsspråk där vissa barn inte samtalar mer än nödvändigt. 
  
Variationer i kommunikationen 
I resultatet kan vi se en variation av kommunikativt samarbete. I bilddokumentationens fall 1 
förekom det väldigt mycket kommunikativt samarbete. Detta elevpar hjälptes i skrivprocessen 
åt att både enskilt och gemensamt ljuda de bokstäver i orden som skrevs. De hjälpte varandra 
att finna de rätta bokstäverna på tangentbordet, påminde om sagans innehåll samt att de i en 
muntlig dialog prövade ett ords stavning genom att eleverna bollade ett ord mellan varandra 
där de muntligt utforskade olika sätt att uttala ordet för att auditivt kunna bedöma vilken 
bokstav som var den rätta. I resultaten av bilddokumentationens fall 2 och fall 3 anser vi att 
eleverna stötte på få felstavade ord och att de inte heller behövde ljuda när de skrev sagan och 
att de använde ett språk där de kort uppmanade sin kamrat om handling och felstavningar i 
texten exempelvis ”Födelsekalas… det är stavat fel”.  
 
Stadler (1998) menar att avkodningen kan vara ansträngande för svaga läsare och nybörjare 
och att detta kan bidra till att förståelsen blir lidande. Vi anser att eleverna ljudar för att kunna 
behålla den röda tråden i skrivandet av ord och meningar och som ett stöd när de stavar. Vi 
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anser att eleverna i fall 1 måste upprepa ord, meningar och sagans handling många gånger 
under skrivprocessen för att inte tappa bort sig i skrivandet. Vi anser att det är nödvändigt för 
eleverna i fall 1 att ljuda under skrivprocessen och detta tycker vi tyder på att eleverna i paret 
har brister i avkodning och förståelse. Vi ställer oss undrande kring hur medvetna detta 
eleverpar är angående hur mycket de stöttar varandra eftersom vi inte tycker att det framgår av 
elevernas intervjusvar i den grad det borde. Att eleverna i fall 2 och 3 inte ljudade när de skrev 
sagan kan troligtvis bero på att dessa två elevpar har en mer automatiserad avkodning. 
 
Resultatet tyder på att eleverna kommunicerade och förklarar på sitt eget sätt samt berättade 
för varandra hur man skulle komma förbi de eventuella svårigheter som uppstod i texten. I 
resultatet skall pojken skriva ordet upp men skriver opp och flickan frågar ”Ska det inte vara 
u? Upp… u!” Pojken ändrar till bokstaven ”u”. I detta fall förklarar flickan på sitt eget sätt 
genom att ljuda och betona bokstaven ”u” i ordet ”upp” för att rätta stavningen. 
Dysthe (1996) menar att personerna i dialogen måste känna respekt och tillit till varandra för 
att en äkta dialogsituation skall äga rum. I resultatet ser vi att eleverna aldrig räds att fråga 
eller kommunicera med sin arbetspart. Eleverna behöver inte känna sig okunniga när de frågar 
sin kamrat och kommunicerar kring något i texten. Vidare känner sig eleverna trygga och har 
en öppen kommunikation med varandra samt laborerar med språkliga problemställningar 
mellan varandra. 
 
Som resultatet tidigare visat kan biskrivaren direkt hjälpa till när det uppstår problem i texten. 
Detta genom att samtala med sin kamrat om det aktuella problemet så att de sedan kunde 
fortsätta skriva på sagan. Som vi tidigare läst i resultatet skall P skriva ordet ”pojke”. 
Tillsammans ljudar elevparet de två första bokstäverna ”p” och ”o”. Flickan fortsätter att ljuda 
bokstaven ”j”. Pojken ställer sig frågande till om det skall vara bokstaven ”j”. Flickan ljudar 
högt och tydligt för sin kamrat: 

- p… o… j! (flickan betonar bokstaven ”j”). 
Den språkliga analysen av ordet gör att pojken hör att det skall vara bokstaven ”j” och sedan 
ljudar och skriver pojken vidare på ordet och får hjälp av flickan att hitta bokstaven ”k” på 
tangentbordet.  
 
I svenskämnets kursplan kan man läsa att det är i dialog med andra som eleven stimuleras till 
att värdera och reflektera (Skolverket, 2000). Den sociala kommunikationen är av stor 
betydelse och Vygotskij anser att det inte sker någon utveckling av språk eller tänkande utan 
en social kommunikation (Vygotskij, 1999). Enligt Dysthe (1996) menar Bakhtin att när en 
mottagare genom en reaktion möter en sändares mening är det i detta möte eller samspel som 
förståelse och mening uppstår. Resultatet tyder på att eleverna använder språket i en social 
kommunikation och att det är i dialogen vi kan se att eleverna lär av varandra samt att de i 
dialogen ges tillfälle att reflektera samt pröva sina åsikter och värderingar. Som det framgått 
tidigare i resultaten anser vi att dialogen är ett betydelsefullt verktyg som skapar många 
tillfällen där eleverna införskaffar sig kunskap kring ordens uppbyggnad, bokstävers ljud och 
stavningar av ord. Liberg (1993) menar att man kan lära sig skriva och läsa genom att muntligt 
utföra och kommunicera kring skriftens grundläggande principer (Liberg, 1993). 
 
Av intervjuerna framgår att eleverna pratar och använder kroppsspråket för att förstärka och 
gestalta det de skriver om. I bilddokumentation fall 1 skall flickan skriva ordet robot. Här 
stannar hon upp i sitt skrivande och gestaltar ordet robot med sitt kroppsspråk genom att göra 
armar och ben styva och går vaggande fram och tillbaka. I resultatet finner vi intervjusvaret 
”vi brukar som prata med varandra och sen försöka göra som vi skriver. Så att vi liksom själva 
vet vad vi skriver om”. Läroplanen (1994) menar att det är i samspelet med andra som språket 
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utvecklas. Genom språket utvecklas också, i samverkan med andra och individuellt, fantasin 
och lusten att skapa (Utbildningsdepartementet, 1994). Vi menar att resultatet tyder på att 
eleven gestaltar ord i sagan för att förstärka och befästa orden och tycker att detta är ett lekfullt 
och givande inslag i skrivandet. Resultatet visar att eleverna inte samtalade så mycket kring 
turtagningen utan att dialogen främst kretsade kring sagans handling och problem i texten. I 
dialogen fick eleverna ta del av den andra elevens sätt att tänka. 
 
Samarbete och  känslor de väcker 
När eleverna arbetar tillsammans med en kamrat vid datorn finner vi i elevernas intervjusvar 
att de ”kommer på mycket mer saker” vilket gör att sagorna blir längre samt att de kommer 
överens hur de skall skriva. Eleverna samtalade och kom överens om sagans handling.  Av 
bilddokumentationen kan vi se en variation av samarbete inom detta område. I ett fall föreslår 
pojken i ett av elevparen ett avslut på sagan och berättar detta för flickan: ”Sen åt pojken sin 
tårta och började att sova!” Flickan utbrister: ”Nej. Då blev han trött och somnade.” Vi finner 
att de gånger den ena var mer dominant i skapandet av handlingen medförde detta att denne 
vissa tillfällen under skrivprocessen tog över uppgiften. I vissa fall kunde vi se att eleven som 
skapat merparten av sagan till och med kunde ta över skrivandet ifall denne ansåg att det var 
missat en bokstav och då kunde eleven själv handgripligen rätta till felet. Att eleven tog över 
skrivandet tror vi kan bero på att eleven kände mer för sagan och därför visade ett större 
intresse inför skrivandet. Vi finner det viktigt att läraren är uppmärksam så att ingen elev 
tappar självkänslan då biskrivaren handgripligen rättar till skrivarens stavfel. Vi ser det 
betydelsefullt att läraren arbetar med att skapa ett klimat där eleverna i samarbetet stödjer och 
hjälper varandra för att tillsammans bemästra skriftspråket. 
 
Eleverna menar att det är roligt att skriva och ”kul” att arbeta med en kamrat vid datorn samt 
att det är mycket roligare att skriva tillsammans med en kamrat vid datorn. Om eleverna blir 
oense kan sagan ta fler dagar att skriva och eleverna antyder även att de i slutändan kommer 
överens. I resultaten framhåller eleverna att de känner sig som riktiga författare när de arbetar 
vid datorn. Trageton (2005) förklarar att eleverna med hjälp av datorn får skriva böcker på 
samma sätt som de professionella böckerna är datorskrivna. Vi tror att elevernas 
egenproducerade sagor med kapitelindelning och datorns teckensnitt gör att eleverna känner 
att de producerat en ”riktig” bok med ihophäftad fram- och baksida och egenhändigt ritade 
bilder och ser sig därmed som riktig författare. Vi menar att detta leder till att eleverna känner 
större lust och motivation med att tillägna sig skriftspråket när de ingår som en del i elevens 
författarskap. Vi kunde i bilddokumentationen se att det var en lustfylld stämning vid datorn 
och detta märktes extra tydligt när eleverna samtalade kring sagohandlingen.   
 
Avslutande reflektion 
Vi finner sammanfattningsvis kvaliteter i samarbetslärandet där elev handleder elev i 
läroprocessen och där elev är expert i den proximala utvecklingszonen. Vi kan även se att 
eleverna utvecklar olika strategier för att samarbeta där vissa strategier är mer framgångsrika 
än andra. I allt detta framträder att elevernas lärande gynnas av den kommunikation som 
uppstår i samtalet kring elevernas läs- och skrivinlärning. Anderssons avhandling (1986) visar 
att elevers bristande färdigheter i läsning och skrivning länge uppmärksammats och att 
problemets två aspekter är vilka färdigheter som eleverna skall lära in och vilka krav som ska 
ställas på elevernas förmåga. Det finns många läs- och skrivinlärningsmetoder idag som skall 
motverka elevers bristande färdigheter i läsning och skrivning. Vi anser att eleverna i detta 
arbetssätt tillsammans ges tillfälle att redogöra, utmana och vidareutveckla sina tankar. I 
dialogen och olika språkanalyser införskaffar sig eleverna kunskap kring ordens uppbyggnad, 
bokstävers ljud och stavningar av ord. Vi finner att dialogen har en mycket betydelsefull 
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inverkan kring skrivandet och lärandet när eleverna samverkade vid datorn. Det visade sig 
också att eleverna hade olika strategier för att samverka vid datorn och att detta medförde att 
bland annat kommunikationsmängden eleverna emellan varierade. Vi kunde även finna en 
variation kring hur mycket hjälp eleverna behövde med skrivandet av sin kamrat vid datorn 
och att detta kan ha sin förklaring kring elevers utvecklande kring avkodning och förståelse 
och varje enskild elevs proximala utvecklingszon. Genom att eleverna använder språkliga 
analyser kan den elev som befinner sig i den proximala utvecklingszonen få hjälp av sin 
kamrat. Vi anser att eleverna i detta arbetssätt ges möjlighet att lära av varandra och att 
arbetssättet ser till elevernas förmåga och dess utvecklingsbarhet eftersom eleverna får skriva 
egna texter och tillsammans med andra utveckla texterna och sitt ordförråd. Vi ställde oss först 
lite skeptiska till datorns intåg i läs- och skrivundervisningen men anser efter denna studie att 
eleverna med datorns hjälp kan ägna mer tid åt att arbeta med innehållet i sina texter istället 
för den energikrävande processen att forma bokstäverna för hand. Vi anser att eleverna 
tillsammans kan samarbeta kring det de skriver istället för att sitta på egen hand och skriva. 
Att arbeta i par vid datorn upplever vi känns lustfyllt för eleverna. 
 
Efter att ha skrivit denna uppsats finner vi att vi genom litteratur och genomförda 
insamlingsmetoder skaffat oss kunskap kring att elever lär i samspel och i dialog med andra. 
Vi anser att detta är ett bra arbetssätt där eleverna lär i sitt individuella tempo och att de 
tillsammans med en kamrat får kommunicera kring fråge- och problemställningar. I samspelet 
med andra elever får de möjlighet att pröva sina åsikter och värderingar. Detta gör att vi i vår 
kommande profession vill att eleverna i så stor utsträckning som möjligt skall ges möjlighet att 
arbeta tillsammans och på så sätt lära av varandra då elever har olika kunskaper och 
erfarenheter att delge varandra. 
 
Fortsatt forskning 
 
Vi finner att det skulle vara intressant och givande att få forska vidare kring elevers 
samarbetslärande vid datorn genom vidare studier av elevers utveckling och erfarenheter att 
arbeta med denna metod. Genom att få följa eleverna under en längre tidsperiod kan vi få 
möjlighet att i ett större perspektiv se hur eleverna lär och utvecklas i samspelet med en 
kamrat vid datorn. Det skulle även vara intressant att få veta hur mycket eleverna lär i detta 
arbetssätt jämfört med ett annat arbetssätt. 
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            Bilaga 
 
Intervjufrågor 
 
1. Kan du beskriva hur det känns att arbeta vid datorn? 

 
2. Kan du beskriva hur det känns att arbeta med en kamrat framför datorn? 
 
3. Kan du beskriva hur ni samarbetade tillsammans vid datorn? 
 
4. Kan du beskriva vad och hur du lärde dig av din kamrat när ni samarbetade vid datorn? 
 
5. Kan du beskriva hur du tycker att du lär dig när du arbetar vid datorn? 
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