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Sammanfattning 
 

Syftet med detta arbete var att studera hur några andraspråkselever på SFI använder varandra 

som resurser vid två olika samarbetsuppgifter. Datainsamlingen består av transkriberade 

bandinspelningar från första respektive andra skrivuppgiften. Vi utgick från hypotesen att 

samarbetsinlärning resulterar i positiv interaktion som i sin tur gynnar språkutvecklingen.  

          Resultatet av denna undersökning visar att det som diskuteras mest under dessa 

samarbetsuppgifter är innehållsepisoder. Uppgifter som ger utrymme för kreativitet och 

fantasi visar att de ger fler antal repliker. Det som diskuteras minst i de båda uppgifterna är 

problem av grammatisk karaktär. Interaktionen mellan eleverna i undersökningen visar att de 

har den kompetens som krävs för att stötta varandra med hjälp av olika scaffoldingsstrategier. 

Vidare fann vi att eleverna har förmåga att pendla mellan olika abstraktionsnivåer. 

Undersökningen visar ett gynnsamt växelspel mellan eleverna som vidare kan leda till 

utveckling av andraspråket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

 

Innehållsförteckning 
Sammanfattning 

  
1. INLEDNING.................................................................................................... 4 

1.1 BAKGRUND ................................................................................................... 4 
1.2 SYFTE............................................................................................................ 4 
1.3 UPPSATSENS DISPOSITION………………………………………………….5 

2. TIDIGARE FORSKNING ............................................................................. 6 
2.1 INTERAKTION ................................................................................................ 6 
2.2 SAMFÖRFATTARSKAP .................................................................................... 8 
2.3 SKRIVPROCESSEN ....................................................................................... 10 
2.4 SKRIVPROCESSEN I SVENSKA SOM ANDRASPRÅK ......................................... 11 

3. METOD.......................................................................................................... 12 
3.1 INFORMANTERNA ........................................................................................ 14 
3.2 ANALYS ...................................................................................................... 14 

4. RESULTATREDOVISNING....................................................................... 18 
4.1.1 INNEHÅLLSDISKUSSION ............................................................................ 18 
4.1.2 LEXIKAL DISKUSSION ............................................................................... 18 
4.1.3 FORMBASERAD DISKUSSION ..................................................................... 19 
4.1.4 ÖVRIG DISKUSSION................................................................................... 20 
4.2 ANALYS AV SKRIVPROCESSEN. TEXTKONSTRUKTION PÅ GLOBAL OCH LOKAL 
NIVÅ.................................................................................................................. 21 

4.2.1 Problemlösning på global textnivå ..................................................... 21 
4.2.2 Problemlösning på lokal textnivå........................................................ 22 
4.2.3 Problemlösning på global och lokal nivå ........................................... 23 

4.3 STÖTTNINGAR ............................................................................................. 24 
5. RESULTATDISKUSSION OCH PEDAGOGISKA ASPEKTER........... 28 

5.1 PEDAGOGISKA ASPEKTER ............................................................................ 29 
5.1.1 Studenternas kommentarer och reflektioner ....................................... 29 
5.1.2 Skrivutvecklande slutsatser ................................................................. 30 

6. SLUTORD...................................................................................................... 32 
LITTERATURFÖRTECKNING .................................................................... 33 
BILAGA 1 .......................................................................................................... 35 
BILAGA 2 .......................................................................................................... 36 



 4

 

1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 

Vi anser att ett sätt att ta del i sin egen inlärning kan vara att arbeta i smågrupper. I mindre 

grupper vågar eleverna prata mer, de blir mer delaktiga och aktiva. Eleverna kommer lättare 

ihåg vad som diskuterats. Möjligheter till samspel underlättar förståelsen. Eftersom förståelse 

är en förutsättning för inlärning kan vi anta att det interaktionella stöd som eleverna kan få 

genom samtal med varandra gynnar inlärningen. Att i ett socialt samspel mellan elever lösa en 

kollektiv uppgift utan lärarens övervakning kallas cooperative learning. En förutsättning för 

att positiva relationer ska utvecklas mellan medlemmar från olika grupper är att det finns en 

samarbetsuppgift med ett gemensamt mål samt likvärdig status för de olika gruppernas 

representanter. Då inträffar det som är nödvändigt för att goda relationer ska utvecklas: 

gruppmedlemmarna lär känna varandra som individer och får en större förståelse för personer 

utanför den egna gruppen. 

          Genom att förbereda skrivandet med samtal får eleverna hjälp att hitta ord och uttryck 

för det som ska kommuniceras. Genom att samtala kring det stoff som ska resultera i en 

textproduktion skapas en förberedelse och motivation som stärker elevernas tilltro på den 

egna språkförmågan. 

          Fördelen med att skriva i grupp är även att i dessa möten synliggörs, formas, och 

utvecklas elevernas egna föreställningar, värderingar, perspektiv och kompetenser. Vi menar 

att vi lär oss tillsammans med andra, genom dialog och samarbete. 

 
1.2 Syfte  

 
Syftet med undersökningen är att studera hur några andraspråkselever på komvux löser två 

olika skrivuppgifter tillsammans. Studien avser att ta reda på inlärarnas möjligheter att 

använda varandra som resurser, att genom social interaktion och samarbete i kollaborativa 

övningar utveckla andraspråket. Vi utgår från hypotesen att samarbetsinlärning resulterar i 

positiv interaktion som i sin tur gynnar språkutvecklingen.  
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1.3 Uppsatsens disposition 

 

Vi börjar uppsatsen med att belysa tidigare forskning som finns inom området. Vi utgår från 

hypotesen att interaktionen har stor betydelse för språkinlärningen och dess utveckling. Vi 

fortsätter med att diskutera samförfattarskap och därefter skrivprocessen. I metodavsnittet 

presenterar vi informanterna och visar hur vi analyserar interaktionen. Vi tolkar sedan 

resultatet och utgår då ifrån de interaktionssekvenser vi tidigare analyserat. Detta för att 

vidare kunna visa hur förhandlingarna ser ut under problemlösningarna. Vi har ansvarat för 

olika delar, vilket vi redovisar nedan: 

Alexandra, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 4.2. Sofia, 2.1, 3.2, 4.1, 4.3. 

I övrigt så har vi arbetat tillsammans. 
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2. Tidigare forskning 
 

2.1 Interaktion 

 

Genom att förbereda skrivandet med samtal aktualiseras väsentlig förförståelse inför 

uppgiften samtidigt som eleverna får möjlighet att bekanta sig med nya ord och uttryck. Detta 

uppmuntrar även eleverna och stärker deras tilltro på den egna språkförmågan. Denna 

motivation är viktig eftersom den påverkar språkinlärningen. Fördelen med att skriva i grupp 

är även att det väcker nya tankar. Elevernas egna föreställningar, värderingar och 

kompetenser synliggörs eftersom att eleverna måste reflektera över sin språkanvändning och 

detta leder till att luckor i deras språkliga kompetens uppmärksammas.  

          Samtalets och interaktionens betydelse vid språkinlärning har betonats inom 

andraspråksforskningen. Samtal spelar en central roll för andraspråkstillägnandet. När språket 

håller på att utvecklas och inläraren inte har förmågan att agera självständigt utvecklas språket 

ur den kommunikativa funktionen. Att delta i sociala aktiviteter där barnet tillåts utforska 

språket med stöd av en mer språkligt erfaren person är ett sätt att hjälpa barnet/eleven till en 

mer självständig medverkan av sin språkutveckling. Vygotskij definierar två 

utvecklingsnivåer hos ett barn. Den första nivån är den aktuella utvecklingsnivån där man 

observerar färdigheter som barnet redan har. Den andra nivån, den potentiella 

utvecklingsnivån kännetecknas av att barnet delvis behärskar en färdighet, där den sociala 

interaktionen med omgivningen är avgörande för barnets utveckling. Detta eftersom det 

innebär att barnet kan utforska språket med stöd av vuxna eller andra mer kunniga personer. 

Den proximala utvecklingsnivån definieras slutligen som avståndet mellan den aktuella 

utvecklingsnivån och den potentiella utvecklingsnivån. Vygotskij menar att om barnet delvis 

klarar en färdighet, men har möjlighet att i olika sammanhang upprepa handlingar som krävs 

med stöd av andra, utvecklar barnet till slut språkets intellektuella funktion och barnets 

språkutveckling leds därmed fram mot högre utvecklingsnivåer (Imsen, 2000, s.190). 

          Jerome Bruner introducerar begreppet scaffolding (stöttning), vilket innebär  tolkningar, 

rättelser, ifyllnader, omformuleringar och utvecklingar av det sagda, som uppstår vid 

interaktion mellan expert – novis, lärare – elev eller vuxen – barn. Bruner menar att stödet 

successivt kan minska när novisen klarar mer och mer på egen hand. Allteftersom språket 

förbättras, överförs även stödet till en högre utvecklingsnivå. Detta gör att inlärarens språkliga 

resurser tilltar och på så sätt kan inläraren kommunicera mer självständigt och har därmed 
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tillägnat sig en större språklig kompetens (Imsen, 2000, s.190). Enligt Wood, Bruner & Ross 

(1976, s. 89) så karakteriseras scaffolding av sex huvuddrag: 1) fokus på vad uppgiften går ut 

på, 2) förenkling av uppgiften, 3) strävan mot målet, 4) påpeka skillnader mellan inlärarens 

lösning av problemet och den ideala lösningen, 5) kontroll över frustrationen, 6) framföra 

ideallösningar.        

          I Vygotskijs teori  är det barnets utveckling som står i fokus gällande språkutveckling 

men inom senare forskning har begreppet Cooperative Learning uppmärksammats. 

Cooperative Learning är en arbetsmetod som kännetecknas av att eleverna arbetar i 

heterogena grupper som stimulerar kontakten och interaktionen mellan gruppens medlemmar. 

Under den kollaborativa övningen samarbetar och samtalar eleverna för att lösa en kollektiv 

uppgift, dvs. de arbetar mot samma mål. Detta utan lärarens direkta övervakning. Alla typer 

av samarbete uppmuntras och eleverna ansvarar under arbetsgången både för sitt eget och för 

gruppmedlemmarnas lärande. Man tar tillvara på den samlade kompetensen och studerar 

interaktionens roll i andraspråksinlärningen. Resultat från studier av smågruppsarbete 

sammanfattas av allmänpedagogiska argument som bygger på samarbetets fördelar när det 

gäller att skapa gynnsamma förutsättningar för språkutveckling. Dessa gäller olika 

samtalsövningar, en naturlig kommunikation, vilket innebär en friare och mindre förutsägbar 

kommunikation där eleverna får möjlighet att utveckla färdigheter som att ta ordet, 

argumentera och introducera samtalsämnen. Smågruppsarbete leder även till individualisering 

eftersom läraren ges möjlighet att anpassa innehållet i undervisningen efter elevernas 

individuella förutsättningar. Läraren kan lättare få en bild av elevernas tolkning och 

förståelse, vilket i det traditionella klassrumssamtalet förblir dolt (Nauclér, 2000, s.66).  

          Det traditionella klassrumssamtalet skiljer sig från det vardagliga samtalet på många 

viktiga punkter. Informella samtal innebär ett mer jämbördigt förhållande mellan de som 

kommunicerar. Man bygger vidare på varandras resonemang, ger, tar och förhandlar sig fram 

till en ömsesidig förståelse. De psykolingvistiska argumenten understryker därför 

smågruppsarbetets möjligheter att ge inlärarna tillgång till modifierad interaktion, till exempel 

förhandling, vilket gör språket mer begripligt och tillgängligt för inlärarna.  

          Genom ett aktivt deltagande i de kollaborativa övningarna får eleverna möjlighet att 

tänka högt på andraspråket, vilket underlättar självreglering. Detta innebär att inlärarna själva 

kan upptäcka och korrigera felaktigheter i sina egna formuleringar. De kan också spontant 

fälla yttranden som ”vad”, ”vänta”, ”nej”, ”det här kan jag inte”. Denna strategi kallas det 

privata talet och kan beskrivas som ett metakognitivt redskap vid problemlösning. Denna typ 

av tal återfinns speciellt hos vuxna som ställs inför krävande problem. Det privata talet är inte 
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riktat till någon mottagare, varför det oftast inte väcker någon reaktion hos medarbetarna. Det 

har dock en viktig funktion i interaktionen inte minst för talaren själv som får möjlighet att 

reda ut sina tankar (Lindberg, 2000, s. 220.)  

          Inger Lindberg (Lindberg, 1995, s. 187) konstaterar att möjligheten till egen 

språkutvecklande produktion är betydligt större i olika typer av smågruppsaktiviteter än i 

helklass. Detta har att göra med att elevernas språkanvändning i mindre grupper påminner 

mycket om det vardagliga språket som används utanför undervisningen. Deltagarna måste 

vara aktiva och ta initiativ. Ansvaret för att samtalet leds, förs vidare, hålls samman och 

avslutas ligger på dem som deltar i samtalet och inte på en samtalsledare. Detta leder till att 

nivån på diskussionerna blir högre än när eleven deltar i en vanlig klassrumssituation, vilket 

gynnar språkutvecklingen. Inlärarna får ett större ansvar för sin egen språkanvändning och 

inlärning när de arbetar självständigt. Studier visar även att inlärare i mycket högre grad blir 

medveten om sin egen inlärning. Språklig form och förståelse är mer i fokus vid 

smågruppsarbeten än vid lärarstyrda arbetsformer. Att arbeta i mindre grupper kräver dock en 

tydlig struktur och noggranna förberedelser av läraren med tydliga instruktioner. I stället för 

att styra hela arbetet ger läraren en professionell handledning som underlättar elevernas 

språkinlärning.  

 

2.2 Samförfattarskap  

 

När man talar om samarbete i skrivandet menar man ofta att skribenter som ska producera var 

sin text samarbetar i olika faser av textarbetet. Det kan exempelvis handla om att diskutera 

idéer i initiativfasen eller att ge respons på varandras utkast. Den som ”äger” texten och har 

ansvaret för texten är i detta fall skribenten, medan samarbetsparterna eller responsgivarna har 

ett begränsat ansvar. Men samarbetsskrivande förekommer också i en form som kan kallas 

samförfattarskap, där resultatet av arbetet är en gemensam produkt. Det finns olika sätt att 

organisera skrivarbetet. Gruppen kan exempelvis tillsammans planera och skapa 

dispositionen, men varje medlem skriver utkast till en del, varefter gruppen fogar samman 

delarna och reviderar produkten. Gruppen kan även planera och skriva utkastet tillsammans 

och slutligen göra en gemensam revidering (Dysthe, 1995, s. 143-144). 

          För den som skriver i sin ensamhet är skrivhandlingen en tyst aktivitet som kräver att 

man går direkt från tanke till skrift, där man med tankens hjälp måste konstruera en rad 

faktorer som man måste ta hänsyn till under själva skrivandet. Men genom samförfattarskap i 

mindre grupper blir skrivandet inte längre en isolerad språkhandling. Tack vare att 
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skribenterna får feedback och reaktioner från varandra införlivas skrivandet i ett reellt, 

konkret och socialt sammanhang. Den dialog som den isolerade skribenten för med sig själv, 

sin text och med tänkta läsare ersätts av reaktioner från och dialoger med verkliga lyssnare 

och läsare. Det responssamtal som uppstår överbryggar klyftan mellan tanke och skrift och 

blir ett redskap för att bearbeta det skrivna och för att planera och förbereda det fortsatta 

skrivandet. (Dysthe,  1995, s. 143-144). 

          Ett samtal har en inre dynamik: frågor och svar, missförstånd och klargöranden, trevare 

och vidareutvecklingar – allt detta reglerar och driver skrivprocessen framåt. Den talade 

texten är en gemensam produkt, skapad av deltagarna genom interaktion. Samtalet är en 

kollektiv process där deltagarna omväxlande intar rollen som avsändare respektive mottagare 

och där de genom dessa rollbyten får dialogen att växa fram. Genom samtalet producerar 

deltagarna gemensamt innehållet. Resultatet av denna kollektiva process blir en ny helhet, 

som är något mer och något annat än bara summan av de individuella bidragen. Med språket 

som gemensam ”ryggrad” eller ”byggnadsställning” kan parterna tillsammans lösa problem 

som de inte skulle ha klarat var för sig. Detta fenomen kan kopplas till Vygotskijs teori om 

den närmaste utvecklingszonen och Bruners teori om scaffolding (Hoel, 2001, s.77). 

          Genom samtal får skribenterna också tillgång till resurser som de besitter men inte 

klarar av att aktivera på egen hand. Det kan röra sig om passiva kunskaper som de ännu inte 

haft tillfälle att reflektera över och erfarenheter och upplevelser som ligger i dvala i det 

undermedvetna. Om man tänker sig att minnet är uppbyggt i hierarkiska nätverk tycks det 

som man spontant kan få fram vara lagrat på högre nivåer. Det som däremot befinner sig i de 

djupare skikten av minnet kan behöva ytterligare stimulans för att komma upp till ytan, 

exempelvis i form av frågor och samtal (Hoel, 2001, s.77). 

          För att denna arbetsform ska kunna tillämpas på ett lyckat sätt i klassrummet är det 

viktigt att lärare har teoretiska kunskaper om skrivande och skrivprocesser, men också att de 

känner till gruppdynamiska processer och konflikthantering. Om samarbetsskrivandet 

kommer att bli lyckat eller inte beror ofta på förmågan att bedöma vad som sker och viljan att 

pröva alternativa lösningar när det uppstår problem. De som vet hur de ska reflektera över och 

samtala om grupprocesser är bäst på att reda ut situationer som de tidigare inte har direkt 

erfarenhet av (Dysthe, 1995, s.146-147). 

          Samförfattarskap på andraspråket är ett relativt ungt forskningsområde. Den forskning 

som är gjord är till största delen gjord i USA och avser därför engelska som andraspråk.  

Exempel på sådan forskning är Maria De Guerros och  Olga Villamils studie ( De Guerros, 

2000, s.84, s. 51-68) av parsamarbete kring bearbetningen av en berättande och en 
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argumenterande text. Studien bygger på två spansktalande studenters bearbetning av en 

engelsk text som den ena av dem har skrivit. Undersökningen visar på vilket sätt studenterna 

förhandlar om handstil, stavning, grammatik, styckeindelning och ordval. I samförstånd gör 

de ändringar i texten och författarna menar att detta samarbete leder till skrivutveckling. De 

trycker då särskilt på det faktum att eleven i sin slutversion fortsätter att på egen hand arbeta 

med och redigera texten och detta tolkas som en positiv effekt. 

 

2.3 Skrivprocessen 

 

En språkhandling, det vill säga att skriva eller samtala, sker huvudsakligen på en global eller 

en lokal textnivå. Den kan även ske på någon nivå där emellan. Dessa nivåer är inte tydligt 

åtskilda utan är relaterade till varandra. En text, vare sig den är en färdig produkt eller om den 

är under utveckling, innehåller olika abstraktionsnivåer. Globala nivåer inbegriper vanligtvis 

information och fenomen som ligger på ett mer övergripande och abstrakt plan. När vi 

exempelvis reflekterar över textens budskap, genre, syfte eller mottagare, rör vi oss på en 

global nivå. Fenomen och information som är mer konkreta och specifika ligger på lokal nivå. 

Frågor kring rättsskrivning, skiljetecken och syntax är exempel på sådana operationer. De 

olika nivåerna representerar skilda nivåer i en kognitiv hierarki. Operationer på högre globala 

nivåer kräver mer komplexa kognitiva processer än operationer på lägre, lokala nivåer (Hoel, 

2001, s.28). 

         Ju lägre textnivå författaren/skrivaren kognitivt befinner sig på, desto större mentala 

insatser krävs för att man ska kunna ställa om sig till en mer global nivå. Om eleven 

exempelvis är upptagen av rättskrivning och måste koppla om till en högre global nivå och få 

ett grepp om  

t.ex. meningsinnehållet eller syftet i ett längre textavsnitt, så kräver detta större koncentration 

och mentala insatser än om man går från global nivå till lokal nivå. När skribenterna 

behärskar de lägre, lokala nivåerna har de mer energi till att koncentrera sig på de högre, 

globala nivåerna. De behöver inte ägna någon större mental energi på de lägre textnivåerna 

och kan istället hantera flera nivåer samtidigt. (Hoel, 2001, s.30). 

          När man arbetar med en text är det tre rörelser som är utmärkande. För det första en 

hierarkisk rörelse, som innebär att allt vi skriver, vartenda ord påverkar och påverkas av olika 

nivåer i texten eftersom vi rör oss mellan de lokala och globala nivåerna. För det andra är 

skrivandet en rekursiv rörelse, vilket betyder att vi hela tiden går fram och tillbaka i vår egen 

text, vi går mellan det som vi redan skrivit, det som vi skriver just nu och det som vi planerat 
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att skriva. För det tredje avbryter de olika underprocesserna varandra genom att vi förflyttar 

oss från planering till högre abstraktionsnivåer, varefter vi läser igenom det vi skrivit, 

bearbetar och ändrar i texten, utvecklar nya tankar, redigerar texten, och fortsätter på detta sätt 

tills texten är färdig. Detta gör att skrivprocessen blir cyklisk eller spiralformad. (Hoel, 2001, 

s.31).  

 

2.4 Skrivprocessen i svenska som andraspråk 

 

Processorienterat skrivande är ett arbetssätt som inte bara kan tillämpas i arbetet med mindre 

barn som lär sig sitt modersmål. Den kan även användas i undervisning i svenska språket som 

vänder sig till barn, men även till äldre studenter och vuxna  som har ett annat modersmål än 

svenska. För att lära sig ett språk måste man använda det, vilket betyder att om man vill lära 

sig skriva måste man just skriva. Skrivandet är en aktivitet som kan iakttas och bearbetas. 

Processkrivning innebär att man även tränar läsning och tal samtidigt som man övar upp 

själva skrivandet. Ett processinriktat skrivande innebär därför en varierande språkträning. 

(Strömkvist, 1993, s.139). 

          Den enskilda läraren står inför uppgiften att anpassa en del av den processorienterade 

skrivundervisningens övningar så att de hamnar på en mer grundläggande nivå. Detta kräver 

engagemang och arbete, men resultatet som man uppnår är oftast värd denna ansträngning. 

När det gäller processorienterad skrivundervisning har material från undervisningen i 

främmande språk varit betydande, eftersom många av övningarna som presenteras kommer 

därifrån. Att skriva till bilder och bildserier, utveckla eller utgå från lästa texter är exempel på 

sådana övningar. Övningarna har som syfte att utveckla elevers kommunikativa kompetens i 

främmande språk, men används nu även för att utveckla kompetensen i andraspråket. 

(Strömkvist, Siv, 1993, s.140). Dessa kommunikativa övningar har till syfte att hjälpa 

eleverna att hitta ord och uttryck för det som skall kommuniceras, det vill säga stoffet. Man 

kan även  ge elever ett mönster för textproduktionen vilket är att annat sätt att hjälpa dem 

utveckla skrivandet och därmed språket. Att på detta sätt förbereda skrivandet med ord, 

uttryck, fraser och formuleringar är ett arbetssätt som inte bara kan användas vid styrda 

övningar, det vill säga sådana övningar som är tidigare nämnda. Alla typer av skrivövningar 

kan användas i andraspråksundervisningen, flödesskrivningar, tankeskrivandet etc. Det 

viktiga är att man förbereder skrivandet med hjälp av samtal. (Strömkvist, 1993, s.140). 

 



 12

3. Metod 
 

I undersökningen fick tre andraspråkselever på komvux i uppgift att lösa två olika 

skrivuppgifter tillsammans. Vid första skrivtillfället i februari 2005 bestod uppgift 1 av en 

teknik som kallas Dictogloss. Dictogloss är ett sätt att ge eleverna möjlighet att tillsammans 

träna sina färdigheter i såväl hörförståelse som språkriktighet. Övningen kan kortfattat 

beskrivas i följande steg: Eleverna bekantar sig med en kortare text, dess tema och eventuellt 

svåra ord och uttryck. Därefter läser läraren texten för eleverna två gånger i normalt tempo. 

Vid första uppläsningen lyssnar eleverna utan anteckna för att sedan vid andra uppläsningen 

anteckna viktiga ord och uttryck som de anser relevanta för att minnas texten. I grupper om 

tre rekonstruerar eleverna slutligen texten tillsammans med hjälp av tidigare anteckningar och 

stödord (Lindberg & Skeppstedt, 2000, s.203-204). 

          Vi bedömde dictogloss-övningen som givande eftersom den ger möjlighet att utveckla 

elevernas förmåga att lyssna till målspråket och de lär sig nyttiga strategier för att kunna 

fokusera sig på budskapet i texter. Dessutom ger tekniken ett naturligt tillfälle att introducera 

nya ord och uttryck till eleverna. Vidare ger dictogloss eleverna tillfälle att utveckla sina 

färdigheter i att anteckna det viktigaste i innehållet samt att omarbeta sin egen text genom 

interaktion med andra i gruppen. Tillsammans får eleverna tillfälle att diskutera både innehåll 

och språk i uppbyggnaden av den gemensamma texten.  

          Innan övningen genomfördes med de tre utvalda eleverna förklarades arbetsgången och 

de fick bekanta sig med textens tema, Trafikolycka med grisbil (se bilaga 1). De fick även en 

genomgång av svåra ord och uttryck. Därefter lästes texten upp för eleverna två gånger med 

normalt tempo. Eleverna ombads att vid första uppläsningen lyssna utan att anteckna. Under 

den andra uppläsningen fick eleverna göra små anteckningar och skriva stödord samtidigt som 

de lyssnade. Därefter fick de i uppgift att i en grupp om tre personer rekonstruera texten 

tillsammans med hjälp av de anteckningar de gjort under andra uppläsningen. 

          Vid andra skrivtillfället i mars 2005 innebar uppgift 2 att eleverna skulle välja ett av 

fem problem, presenterade i en tidnings frågespalt och gemensamt skriva ett svar till den som 

frågade. Problemen varierade; en mor hade problem med sin dotter som chattade för mycket, 

en tjej hade ljugit om sin ålder för sin brevvän som hon nu skulle träffa i verkligheten, en 

kvinna var kär i en 14 år äldre man, en kille led av att han är mörkrädd och en mamma var 

orolig för sin dotter som ville pierca och tatuera sig (se bilaga 2). Tanken med denna 

skrivuppgift var att de aktuella problemen skulle väcka en nyfikenhet hos eleverna som i sin 



 13

tur skulle stimulera skrivandet. Det svar de tillsammans kom att författa skulle baseras på 

deras egna erfarenheter och tankar, vilket skulle bidra till att det kändes lustfyllt att utföra 

uppgiften. 

          Vid båda skrivtillfällena placerades eleverna i ett klassrum med en bandspelare. 

Inspelningen påbörjades så snart eleverna tilldelats skrivuppgiften. Eleverna hade endast en 

svensk-svensk ordbok till sin hjälp. Efter det att studien genomförts fick eleverna muntligt 

utvärdera skrivuppgifterna; vad de lärt sig, vilka hinder och möjligheter de upplevt samt vad 

de ansåg om att arbeta i grupp om tre personer. 

          I vår undersökning har vi valt att undersöka hur andraspråkseleverna löser 

skrivuppgifterna tillsammans. Datainsamlingen består av det inspelade materialet från första 

respektive andra skrivtillfället. Inspelningstiden för skrivuppgift 1 är 40 minuter lång och 

består av 3 datorskrivna sidor och inspelningstiden för skrivuppgift 2 är 57 minuter lång och 

består av 4 datorskrivna sidor. Transkriptionen är baserad på elevernas repliker och markeras i 

sammanhanget med E1, E2, E3. Ny replik markeras med ny rad. Pauser, överlappande tal, då 

flera talar samtidigt, emfatisk betoning, skratt mm ingår som signalsamtal och har stor 

betydelse för hur de olika yttrandena förstås och tolkas av de övriga i gruppen. I 

transkriptionerna anges dessa med speciella tecken, redovisade i transkriptionsnyckeln nedan 

(Lindberg & Skeppstedt, 2000, s.222). 

 

Transkriptionsnyckel 

 

/  kortare paus, hörbar men ej mätbar 

//  längre paus, mätbar i sekunder 

(skriver) ord inom parentes, icke verbal information 
[ överlappande tal, markeringarna på rader ovanför varandra anger stället där  

[ överlappningen börjar, dvs. en annan talare kommer in 

MEN ord med versaler, emfatisk betoning 

XXX ohörbart avsnitt (ett kryss motsvarar ungefär ett ord) 

(…) utelämnade delar 

SKRATTAR talaren skrattar 

SKRATT alla skrattar 

(MEN) tal i annans tur 
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3.1 Informanterna 

 

Informanterna är studenter med invandrarbakgrund som vi själva undervisar på deltid och 

som även blir undervisade av en annan lärare. De går SFI på komvux, steg 3, kurs D, som 

riktar sig till invandrare med högre utbildning.  

          Gruppmedlemmarna som vi har valt att studera är heterogena i flera avseenden. 

Deltagarna har olika kön, modersmål, kulturell bakgrund och utbildning. Vår ambition var att 

ingen av informanterna skulle ha samma modersmål men att de kände varandra och därmed 

upplevde en viss trygghet. Deltagandet i undersökningen var frivillig och de hade i förväg fått 

information om undersökningen. Vi påpekade även för eleverna att deltagandet i 

undersökningen inte på något sätt skulle påverka betygsättning eller omdömen. 

Skrivuppgifterna som de tillsammans skulle lösa och som skulle resultera i två olika texter, 

var ett komplement till den övriga undervisningen, vilket innebar att vi som lärare rättade, 

kommenterade och återlämnade texterna till eleverna. Eleverna informerade oss om att de 

tidigare inte hade arbetat tillsammans i mindre grupper med en text. Den första eleven (här 

kallad E1) är en 32-årig man från Colombia vars modersmål är spanska. Han talar inga andra 

språk. E1 har varit i Sverige i 1 år och 7 månader. Han har en längre utbildning bakom sig 

efter att ha läst 6 år juridik. Han har även arbetat som advokat i 3 år. Den andra eleven (E2) är 

en 23-årig kvinna som kommer från Ryssland. Modersmålet är ryska, men hon behärskar även 

engelska och tyska. E2 har varit i Sverige i 7 månader. Hennes tidigare utbildning består av 

11 år grundskola samt 5 års universitetsstudier. Hon har tidigare fungerat som filosofie 

lärarkandidat och har erfarenhet av att skriva texter. Den tredje eleven (E3) är en 30-årig 

kvinna från Thailand, vars modersmål är Thailändska. Hon har varit i Sverige i 1 år och har 

starkare brytning än de övriga. Hon har avslutat gymnasial utbildning i Thailand och har 

arbetat som kontorist. Vad gäller språkkänslan/språkutvecklingen hos dessa elever så är de på 

ungefär samma nivå.  

 

3.2 Analys 

 

Analysen av de transkriberade bandinspelningarna är baserade på interaktionssekvenser där 

eleverna fokuserar på textens innehåll och diskuterar kring hur, d. v. s., med vilka ord, former 

och strukturer, de ska rekonstruera den gemensamma texten. Vi skiljer mellan fyra kategorier: 

grammatik, lexikon, innehåll och övrigt. Beträffande grammatik och lexikon har vi valt att 

använda Swains (Swains, 1998) indelningsprincip, där hon kallar sekvenserna för 
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språkrelaterade episoder. Dessa kan vidare delas in i formbaserade episoder, vilka innefattar 

förhandling kring grammatiskt/fonologisk/fonetisk eller ortografisk form och interpunktion 

samt i Lexikonbaserade episoder, vilka innefattar förhandling kring lexikala ord och fraser 

(Lindberg & Skeppstedt, 2000, s.205). 

          När vi talar om innehållsepisoder menar vi en sekvens där eleverna diskuterar 

innehållet i tidningsartikeln samt hur de tillsammans förhandlar sig fram till hur detta ska 

uttryckas i den gemensamma skrivningen. Kategorin övrigt innefattar sekvenser där eleverna 

förhandlar om hur textens inledning, avslutning och övrig disposition ska struktureras och 

organiseras. Kategorin innefattar även repliker som inte anknyter till övriga kategorier, 

exempelvis initiativ att slå upp ord i lexikon. 

          Begreppet episod innebär en sekvens i elevernas tal där de fokuserar på den aktuella 

uppgiften. Det är vanligt att en innehållsdiskussion blir avbruten genom att ett lexikalt eller 

grammatiskt problem uppkommer. Därför avlöser episoderna kontinuerligt varandra. Som 

exempel på hur en episod kan övergå till en annan har vi valt att visa en sekvens där 

innehållsdiskussionen avbryts av olika typer av språkrelaterade episoder. Efter några repliker 

går diskussionen åter tillbaka till innehållet. Exemplet är hämtat från förhandlingen om 

lösningen av skrivuppgift 1 respektive skrivuppgift 2. 

 

       Exempel 1. 
1. E1: hade vält och blockerat körbanan / under 4 timmar / en bil hade vält 

2.  E2: och blockerat // 

3. E1: en bil hade vält och blockerat körbanan 

4. E2: körbanan (skriver) 

5. E1: en bil med grisar // 

6. E2: en grisbil eller en grisbilen? 

7. E1: en grisbilen / har vält 

8. E2: jag måste titta hur man stavar // 

9. E3: vält / jag tror det / 

10. E1: blockeras / körbanan 

11. E2: körbanan (skriver) 

12. E1: vänta lite / jag ska se // 

13. XXX 

14. E1: ok / körbanan //den här bilen / eh / hade 126 grisar 
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Exempel 2. 
1. E2: hon var rädd att han // tycker inte om personer som henne // bra? / och hon tror att flickor med långt 

ljust hår är vackrast (skriver) 

2. E3: vackra / ja / som har långt ljust hår / 

3. E1: lång och ljus hår 

4. E3: är vackra / 

5. E2: är vackrast // 

6. E1: vackrare // 

7. E3: nä / vackrast / 

8. E1: superlativ / man kan använda två sätt // komperativ och superlativ / 

9. E3: vi kan använda andra meningar / 

10. E2: jag tror att hon måste skriva att hon vill försöka // 

11. E3: med honom kompis // hon vill ha fortsätta / hon vill bli kompisar / 

 

I exempel 1 handlar samtalet om grisbilen som hade vält och blockerat körbanan. Denna 

innehållsepisod övergår till en grammatisk episod på rad 6, där eleverna diskuterar valet 

mellan bestämd och obestämd form: grisbil eller grisbilen. Den grammatiska episoden 

avslutas på rad 7 eftersom en av eleverna fastslår att formen ska vara bestämd. Sedan 

fortsätter diskussionen om innehållet från och med rad 9. I exempel 2 diskuterar eleverna 

kvinnans rädsla över att den manliga brevvännen inte ska tycka om personer som henne och 

att kvinnan tycks anse att flickor med långt ljust hår är vackrast. Innehållsepisoden övergår till 

ett grammatiskt problem på rad 8, där eleverna diskuterar formerna superlativ och 

komparativ. Rad 9 markerar att förhandlingen om den grammatiska formen är över då en av 

eleverna konstaterar att de kan använda andra meningar som undviker det grammatiska 

problemet. 

          I den kvantitativa analysen som presenteras i form av en tabell redovisas antalet 

episoder fördelade på grammatik, lexikon, innehåll och övrigt, samt hur episoderna fördelar 

sig procentuellt i förhållande till varandra. Tabellen ger möjlighet att uppvisa likheter och 

skillnader mellan lösningen av de två skrivuppgifterna. Eftersom vi valde två slags 

skrivuppgifter som vi bedömde hade olika svårighetsgrad, ville vi undersöka om lösningarna 

av uppgifterna skiljde sig åt. Den kvantitativa metoden kompletteras med en kvalitativ analys, 

där vi med stöd av exempel från interaktionen diskuterar de olika sifferuppgifterna som 

presenteras i tabellerna. Exempel på problem som eleverna möter i textkonstruktionen samt 

hur de väljer att lösa dessa problem, redovisas i analysen av skrivprocessen.  

          När studenterna förhandlar med varandra om vilka strukturer, ord och former som bör 

användas i den gemensamma texten har vi valt att utgå från att textkonstruktionen kan ske på 
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en global och lokal textnivå. I analysen av skrivuppgifterna synliggör vi även de 

scaffoldingsstrategier som studenterna använder när de hjälper varandra med skrivuppgiften. 
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4. Resultatredovisning 
 

4.1 Jämförelse mellan lösningen av skrivuppgift 1 och skrivuppgift 2 

 

För att kunna jämföra förhandlingen kring lösningen av de två olika skrivuppgifterna har vi 

räknat fram antalet episoder. Dessa utgår ifrån form, lexikon, innehåll och övrigt i vilka 

studenterna är fokuserade på uppgiften. Eftersom konstruktionen av texten i skrivuppgift 2 har 

längre förhandlingstid (40 min.) och motsvarande förhandlingstid för skrivuppgift 1 är kortare 

(30 min) är det naturligt att antalet episoder i samband med skrivuppgift 2 också är större än i 

skrivuppgift 1. Vi har även räknat ut hur episoderna fördelar sig procentuellt i förhållande till 

varandra. Resultatet redovisas i tabell 1. En episod består av ett antal repliker relaterade till 

skrivuppgiften. I episoderna som utgår från form har eleverna diskuterat grammatiska 

strukturer. I de lexikala episoderna har man diskuterat betydelsen av ord och innehålls- 

episoderna består av samtal kring innehållet i texten. Episoder som indelats i kategorin övrigt, 

består av  repliker utanför ovannämnda kategorier.   

 
 
Tabell 1 
 
 Form % Lex. % Innehåll % Övrigt % Totalt 

Text 1 6 9,2 14 

21 

36 55.4 9 13.8 65 

Text 2 10 9.5 20 19 64 61 11 10.5 105 

 

 

4.1.1 Innehållsdiskussion 

 

Av tabell 1 kan man förstå att det är innehållet som diskuteras mest i båda uppgifterna. Detta 

betyder att 55.4 % av episoderna i uppgift 1 och 61 % i uppgift 2 handlar om diskussion kring 

innehållet i texten. I uppgift 1 är det framför allt vad som hände vid själva olyckstillfället som 

får stor uppmärksamhet under diskussionen, men de uppehåller sig även vid vad som händer 

med grisarna. Eleverna är noga med att försöka återberätta händelserna så korrekt som 

möjligt, det vill säga att även använda de ord som förekom i texten och inte använda 

synonymer. Det märks att studenterna börjar tappa koncentrationen när ungefär halva tiden 



 19

har gått, eftersom de ofta fnittrar. E 2, som är sekreteraren, försöker driva arbetet framåt och 

efter en stund är de alla koncentrerade igen. I skrivuppgift 2 handlar innehållsdiskussionen om 

huruvida tjejen i den valda uppgiften bör skicka ett brev till mannen och hur brevet bör 

besvaras, om man bör tala sanning etcetera. Eleverna har här olika förslag på lösningar men 

kommer gemensamt fram till att ett brev bör skickas iväg till mannen. Uppgift 2 innehåller 

fler innehållsepisoder och en förklaring till detta som framgår under diskussionen är att 

eleverna verkar uppleva den andra skrivuppgiften som intressantare och därför kan de 

diskutera den i en avslappnad och harmonisk atmosfär. Uppgiften kräver inga speciella 

ämneskunskaper utan här finns utrymme för kreativitet och fantasi, vilket medför att en livlig 

diskussion med en skämtsam anda uppstår. Detta leder naturligt till ett större antal episoder.  

 

4.1.2 Formbaserad diskussion 

 

De formbaserade episoderna, som inkluderar diskussion om grammatiska problem samt 

interpunktion, har minsta antalet förhandlingar. Skillnaden mellan lösningen av 

skrivuppgifterna är marginell. I tabell 1 kan vi se att andelen formbaserade episoder under 

skrivuppgift 1 är 9.2 %  och motsvarande siffra för skrivuppgift 2 är 9.5 %. Resultatet visar att 

elevernas språkliga kompetens ligger på förväntad nivå för Sfi steg 3, kurs D. Av de 6 

identifierade problemkällorna under skrivuppgift 1 handlar 5 om stavning, antingen bestämd 

och obestämd form av ett substantiv eller om man stavar ett ord med en viss vokal eller en 

annan. Under diskussionen om skrivuppgift 2 har adjektivets komparation flest av de 

formbaserade episoderna. Här diskuterar eleverna även ordföljd exempelvis ”som hon är” 

eller ”som är hon”.  

 

4.1.3 Lexikal diskussion 

 

Differensen mellan antalet lexikala episoder i samband med konstruktionen av de två olika 

texterna, vilket går att utläsa av tabell 1, är mycket liten. Detta innebär att skrivuppgifterna 

upplevs ha samma svårighetsgrad vad gäller ordförrådet. Det är flera fraser och begrepp som 

måste skapas och redas ut. Vad betyder exempelvis lösa (grisarna sprang lösa). De hade 

problem med begreppet lösa, detta även fast de hade tillgång till ett svenskt lexikon. Denna 

fråga diskuterades mest i uppgift 1. När studenterna diskuterar och konstruerar texten i 

skrivuppgift 2 är det inga svåra begrepp som förhandlas. De flesta episoder handlar om valet 

mellan två alternativ exempelvis mellan brevvän – kompis eller förklara – beklara*.  
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Exempel 3 
1. E1: vad betyder brevvän? / 

2. E2: brevvän / det är kompis 

 

Exempel 4 
1. E2: det går bra / hon är rädd att / hon måste förklara eller beklara? 

2. E1: förklara eller hon MÅSTE förklara // 

 

I första skrivuppgifterna uppgår antalet repliker som handlar om lexikala frågor till 14 stycken 

och i andra skrivuppgiften uppgår antalet till 20 stycken. Med stöd av transkription från 

skrivuppgift 2 kan vi konstatera att denna uppgift upplevs svår, inte bara innehållsmässigt 

utan även lexikalt. Eleverna diskuterar betydelsen av ord och fraser såsom ”vad ska jag ta mig 

till?”, ”tror, tycker att?”, ”hon måste förklara eller beklara?”, ”lång och ljus hår”, ”erfarenhet”, 

”till sist, till slut”,”joke”, Diskussionen kring det engelska ordet ”joke” resulterar i den längsta 

lexikala episoden i hela det transkriberade materialet från skrivuppgift 1 och skrivuppgift 2. 

Förhandlingen kräver 7 repliker innan diskussionen är avslutad. 

 

Exempel 5 
1. E2: hon kan berätta också att det var // eh / vad heter det på svenska? / joke? / 

2. E1: jag vet vad menar du / men jag har inte mitt lexikon // jag vet inte på svenska // vi skriver något 

annat // 

3. E2: jag tycker att vi skriver skoja / hon måste förklara // jag tror vi måste skriva varför hon har ljugit // 

varför 

4.  E3: ah / när man ljuger men det är roligt ändå // till exempel / jag säger dig / ah / jag kommer från 

France // this is a joke // 

5. E1: skoja 

6. E3: ah / på svenska 

7. E1: skoja // när det är roligt 

 

4.1.4 Övrig diskussion 

 

När det gäller episoder som går under kategorin övrigt så innehåller de exempelvis repliker 

om att man ska vänta med diskussioner så att sekreteraren hinner skriva, eller att man vill ta 

sig tid att titta i ett lexikon. Det kan även vara en bekräftelse på något som någon av eleverna 

har föreslagit. Detta gäller övergripande för både textuppgift 1 och textuppgift 2.  
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4.2 Analys av skrivprocessen. Textkonstruktion på global och lokal nivå. 

 

Med hjälp av exempel från de transkriberade bandupptagningarna synliggörs de problem 

eleverna möter när de arbetar med skrivuppgifterna men även hur de väljer att lösa 

problemen. Analysen ska betraktas som ett illustrerande exempel på hur förhandlingen kan gå 

till i en skrivsituation där skribenterna samarbetar i olika faser av textarbetet. Eftersom 

tankeoperationer under skrivprocessen pågår på en global och lokal nivå visar vi, med hjälp 

av exempel från transkriptionen, hur förhandlingen kan se ut på de olika nivåerna.  

 

4.2.1 Problemlösning på global textnivå 

 

Vi kommer att analysera interaktionen i exemplet nedan (skrivuppgift 1), för att visa hur en 

förhandling på global nivå kan te sig. Innan eleverna påbörjar lösningen av skrivuppgiften har 

de utsett en sekreterare som ska ansvara för att skriva ner den gemensamt konstruerade texten. 

I följande exempel skapas inledningen till skrivuppgift 1. 

 

Exempel 6 

1. E2: Jag vet inte / hur börjar vi // 

2. E1: ehh / jag tror vi måste titta / se / vad vi skriva för ord 

3. E2: vi börjar med våra meningar / vänta lite grann // 

4. XXX 

5. E3: vi kan skriva samma sak som vi skrivit / när vi lyssnar på texten 

6. E1: vi ska skriva samma som texten // 

7. E2: hon vill veta om vi förstår texten, det vi lyssnat på / vi ska skriva samma 

8.  E1: ok / det står att det skedde en trafikolycka med grisbil  

9. E2: vänta lite /  nu ska jag skriva / vi måste skriva också  

10. E3: Trafik 

11. E1: TRAFIK 

12. E2: olycka (skriver) 

13. E1: OLYCKA / 

14. E2: med grisbil, med grisbil (skriver) 

15. E3: I lördags morse, ja // 

16. XXX 

17. E2: stoppades // 

18. E3: E4 mellan // 
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Problemlösningen inleds med att E2 ifrågasätter hur de ska inleda texten (rad 1). E1 

konstaterar att de måste se vad de skrivit för ord (rad 2). Därefter planeras och utvecklas 

lösningen av skrivuppgiften. Det är främst E2, utvald sekreterare, som styr och planerar 

tolkningen av skrivuppgiften. Enligt henne är uppgiften att skriva samma sak som de 

antecknat under tiden de lyssnat till texten. E2 gör även en reflektion över textens mottagare, 

hon vill veta om vi förstår texten (rad 7), där hon kan tolkas syfta på läraren som ska läsa 

texten. 

          När diskussionen kring textens inledning drar ut på tiden markerar E2 att hon vill börja 

skriva: vänta lite /  nu ska jag skriva / vi måste skriva också (rad 9). I den färdiga texten, 

inlämnad till läraren, består inledningen av följande mening: 

I lördags morse stoppade trafik på E4 mellan Hudiksvall och Söderhamn under 4 timmar. 

 

4.2.2 Problemlösning på lokal textnivå 

 

Problemlösning på lokal textnivå rör ofta frågor kring rättsskrivning, skiljetecken och syntax. 

Vi har valt att analysera en sekvens av lexikala problem, hämtade från interaktionen under 

lösningen av skrivuppgift 1. I följande exempel är det orden lösa, omkring och plocka som 

måste utredas. 

 

Exempel 7 
1. E1: sprang omkring // vad betyder lösa? Jag ska se // 

2. E2: springer / 

3. E1: sprang omkring / vi måste vänta lite / vad betyder lösa? // lösa betyder ge fri // 

4. E2: lösa är ge någon fri 

5. E1: konstigt / det är konstigt 

6. E2: lösa omkring bilen kanske / 

7. E3: det var många grisar som sprang  OMKRING området // 

8. E2: omkring betyder omkring en punkt / omkring bilen 

9. E1: omkring bilen som har vält / 

10. E3: nä det är fel / men man tar dom / vad heter det när man kommer tillbaka med grisen / man tar dom 

från vägen 

11. E2: jag ska titta // 

12. E3: plocka kanske // 

13. E1: ja plocka / plocka grisen 

14. SKRATT 

15. E1: kanske vi kan hitta en synonym till plockar // 
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16. SKRATT 

17. E2: lösa betyder / lösa ett problem / klara 

18. E3: men jag tror det är ett ord från andra meningen / 

 
I den här sekvensen är det E1 som identifierar problemkällan (rad 1) och inbjuder de andra 

till diskussion. E2 föreslår springer som lämplig synonym (rad 2) men E1 markerar att 

han vill fortsätta utreda betydelsen av ordet lösa (rad 3). E2 konstaterar att lösa är ge 

någon fri (rad 4) vilket E1 upplever som konstigt (rad 5). På rad 7 introduceras ett annat 

lexikalt problem, det var många grisar som sprang OMKRING området. E2 förklarar att 

omkring betyder omkring en punkt, i detta fall omkring bilen (rad 8). På rad 10 frågar E3 

vad det heter när man kommer tillbaka med grisen, när man tar dom från vägen, och 

föreslår sedan själv ordet plocka som lämplig synonym (rad 12). E1 föreslår att de kanske 

kan hitta en lämplig synonym till plockar (rad 15). Men istället återgår diskussionen till att 

utreda betydelsen av ordet lösa (rad 17) men E3 poängterar att ordet är ett ord som inte 

hör till den meningen de nu diskuterar.  

 

4.2.3 Problemlösning på global och lokal nivå 

 

Den framväxande texten som eleverna håller på att producera innehåller olika 

abstraktionsnivåer och här gäller det för studenterna att kunna hantera flera nivåer 

samtidigt och växla smidigt mellan dem. Följande exempel är hämtat från interaktionen 

under skrivuppgift 2 och här skapas inledningen till insändaren. 

 

Exempel 8 
1. E3: är det ett problem från en tidning? (läser) 

2. E2: Ja / det ser ut så// 

3. E1: vi skriver  insändare till problem i tidning / ett svar / det vi vill skriva /  

4. E2: som ett brev till person med problemet 

5. E3: vad betyder vad ska jag ta mig till? / 

6. E2: vad ska jag göra med mig // hon ser ut olika 

7. E3: hon skriver att jag är kort och mörkbrun 

8. E2: nä / hon har skrivit att hon är lång med ljust hår 

9. E3: ja / och hon är 28 // men hon skriver till honom att jag är 28 / men hon är 21 

       10.E2: vi kan svara på två sätt tror jag / dels det är roligt säg // tex // 

11. E3: hon kan gå och klippa håret // 
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12. E2: och hon kan klippa honom och göra till exempel färg / hon kan berätta till man att hon byta sig // 

eller vi kan svara // 

13. E1: vad betyder brevvän? / 

14. E2: brevvän / det är kompis 

       15. E3: dom träffas aldrig / bara med brev 

16. E2: eller vi kan svara säg / till exempel // hon snäll och måste stoppa ljuget och vara mer // säga sant / till 

exempel / allting // vilket svar ska vi ta? // 

17. E3: vi kanske kan skriva många många olika / 

18. E1: vi måste säga sant 

19. E3 ja// 

20. E1: kanske hon måste skriva ett brev till honom // innan han kommer / och förklara om det 

21. E2: ok / så första meningen // vi tror att hon måste skriva ett brev (skriver) 

 

E3 börjar förhandlingen med att ifrågasätta om det aktuella problemet är ett problem från en 

tidning (rad 1). Han får svaret av E2 som konstaterar att det ser så ut (rad 2). Därefter följer en 

kort diskussionsfas där eleverna konstaterar att texten ska skrivas som ett brev eller som ett 

svar till personen som äger problemet. På rad 5 glider förhandlingen ner till en lexikal nivå, 

eftersom E3 ifrågasätter innebörden av meningen vad ska jag ta mig till?. E2 ger följande 

förklaring: vad ska jag göra med mig // hon ser ut olika. Problemkällan undanröjs snabbt 

eftersom en innehållsdiskussion, beträffande kvinnans utseende, påbörjas (rad 6-12). 

Förhandlingen befinner sig därmed på en global nivå. På rad 13-15 diskuteras betydelsen av 

ordet brevvän vilket tyder på att förhandlingen åter hamnar på en lokal nivå. I slutet av den 

refererade sekvensen fortsätter eleverna, på global nivå, att diskutera innehållet i texten (rad 

16-21). Inledningen till skrivuppgift 2 är klar och har enligt den inlämnade versionen (se 

bilaga 2) fått följande formulering: Vi tror att tjejen måste skicka ett brev till sin brevvän där 

kan hon beskriva sig själv som hon är i verkligheten. 

 

4.3 Stöttningar 

 

I undersökningen framkommer att eleverna stödjer och hjälper varandra i problemlösningen, 

vilket visar att de har kompetens att använda sig av olika scaffoldingsstrategier. Denna 

stödjande undervisning (scaffolding) beskriver det språkutvecklingsstöd som en inlärare, det 

vill säga ett barn som lär sig sitt modersmål eller en andraspråksinlärare, får av  mer kunniga 

personer i den sociala omgivningen (Hagberg-Persson, 2001, s.120). Hjälpen kan bestå av 

tolkningar, omformuleringar, rättelser etcetera och stöttningen sker i dialoger mellan lärare – 

elev, vuxen – barn men även i dialoger mellan inlärare. De sex grunddrag som 
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scaffoldingsprocessen utgör, och som tidigare presenterats i bakgrunden, synliggörs i denna 

undersökning. 

          Eleverna hjälper varandra att koncentrera sig på uppgiften och att bibehålla strävan mot 

målet (drag 1 och 3), vilket visar sig genom att diskussionen hela tiden hålls kring ämnet.  

 

Exempel 9 
1. E3: dom träffas aldrig / bara med brev 

2. E2: eller vi kan säg / till exempel // hons snäll och måste stoppa ljuget och vara mer // säga sant / till 

exempel / allting // vilket svar ska vi ta? // 

3. E3: vi kanske kan skriva många många olika / 

 

Det finns inte något tillfälle i interaktionen där förhandlingarna mellan eleverna har urartat 

och deltagarna talar om något annat än den aktuella skrivuppgiften. Koncentrationen 

fokuseras på uppgiften framför allt genom upprepning av ord och fraser. Om vi exempelvis 

tittar på skrivuppgift 1 (s. 12) kan vi se att det är främst verben vält och blockerat, samt 

substantivet körbanan (r. 1-3) som upprepas flera gånger. Upprepningen kan tolkas som en 

viktig scaffoldingsstrategi. Genom att den inte tillför interaktionen någon ny information ger 

den deltagarna möjlighet att hålla fast vid vad de nyss konstruerat och hjälper dem att 

fokusera på uppgiften så att de inte distraheras av andra tankar. Följaktligen kan de fortsätta 

att tänka, analysera och komma vidare med nya formuleringar.   

          Interaktionen vid exempelvis skrivuppgift 2 visar också att studenterna ofta avbryter 

varandra och fyller i varandras meningar, men de ger också varandra tid att tänka. 

 

Exempel 10 
1. E1: skicka ett brev / 

2. E3: till honom 

3. E1: till sin brevvän 

  

Eleverna markerar ofta med pauser att de behöver stöd att formulera sig. Studenterna väntar 

tåligt när någon av kamraterna kämpar med sin formulering och verkar vara medvetna om när 

det är dags att bryta tystnaden och erbjuda hjälp. Det gemensamma perspektivet under 

problemlösningen innebär nämligen att alla ”äger” problemen och vill hjälpas åt att lösa dem 

när de strävar mot det gemensamma målet, vilket ibland sker bäst under tystnad (Lantolf 

2000:84). Detta kan vi se i följande exempel från skrivuppgift 2: 
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Exempel 11 
1. E2: (…) varför hon har ljugit // vi måste skriva // 

2. E3: ljuger därför // varför det är så / 
3. E1: hon är rädd att han säger / han tycker inte om personer som henne  

 

E2 kommer inte vidare med sin tankegång men E3 tar över och upprepar verbet för att kunna 

utveckla tanken: ljuger därför //. Men eftersom E3 inte heller lyckas utveckla idén är det 

slutligen E1:s tur att försöka lösa problemet genom att avbryta tystnaden och pröva en ny 

tankegång. Hon är rädd att han säger / han tycker inte om personer som är som henne. 

          Eleverna klarar också av att förenkla uppgiften (drag 2), vilket vi bland annat kan se i 

skrivuppgift 2. 

 

 

Exempel 12 
1. E1: vi ska göra problem? / 

2. E2: vi ska skriva vad hon ska göra / bara de  
 

I ett annat sammanhang då studenterna diskuterar alternativa svar på artikeln, råder E2 sina 

kamrater: Vi måste skriva kort, annars ska vi sitta här till kvällen. Studenterna pekar även på 

fel i varandras formuleringar (drag 4). Detta kan vi ge exempel på i skrivuppgift 2: 

 

Exempel 13 
1. E1: ok // beskriva sig / som hon är / verklig 

2. E3: som hon är 
3. E1: som hon är eller som är hon ? 
4. E2: verb före subjekt / det är bisats / som är hon 

 

När E1 i exemplet (r. 1) säger: Ok // beskriva sig / som är hon /verklig påpekar E3 som 

uppfattat att ordföljden inte blir korrekt: som hon är (r. 2). E1 är inte säker utan svarar: som 

hon är eller som är hon?(r. 3) Varefter E2 förklarar att: Verb före subjekt / det är bisats / som 

är hon (r. 4). Att som E2 ge minilektioner till varandra är en vanligt förekommande 

scaffoldingsstrategi i samband med kollaborativa aktiviteter då medarbetarna gärna åtar sig 

rollen som expert och vill dela med sig sin kunskap. Förhandlingar som denna leder inte alltid 

till ett korrekt resultat men detta behöver i så fall inte innebära någon katastrof. Små 

misslyckanden ingår i utvecklingsprocessen i ett andraspråk. De transkriberade 
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samtalssituationerna har uppvisat att den lösningarna till skrivuppgiften respekteras olika, 

beroende på vem i gruppen som framför dem. Detta synliggör de olika statusförhållanden som 

existerar i gruppsammansättningar. En elev med redan låg status i gruppen tenderar att 

domineras av de med högre status (Axelsson, Gröning, Hagberg-Perssson, 2001:1, s.170). E2 

i vår undersökning har hög status i gruppen när det gäller språkliga formuleringar, och lägger 

därför omedvetet beslag på de ”korrekta” lösningarna (drag 6).  

          Att studenterna har en förmåga att se till att frustrationen inte tar över situationen (drag 

5) märks tydligt då man diskuterar ordet skoja. Eftersom det är sent på eftermiddagen och 

eleverna börjar bli trötta uppstår ibland en viss irritation. E2 föreslår att man skriver att 

flickan i texten skojade: Hon kan berätta också att det var // eh / vad heter det på svenska? / 

joke?/ (s.15 r. 1). E1 förstår inte ordet och tycker att man ska skriva något annat: jag vet vad 

menar du / men jag har inte mitt Lexikon // jag vet inte på svenska // vi skriver något annat //. 

E2 svarar då: jag tycker att vi skriver skoja / hon måste förklara // jag tror vi måste skriva 

varför hon har ljugit // varför (s. 15 r. 2-3). E2 anser inte att problemkällan ska lösas genom 

en formulering som visar att de inte har ett tillräckligt ordförråd och genom sin 

målmedvetenhet och vilja att slutföra förhandlingarna lyckas hon till sluta att övertala sina 

trötta kamrater att inte ge upp.  
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5. Resultatdiskussion och pedagogiska aspekter 
 

I det transkriberade materialet kan man se vad studenterna förhandlar om under 

problemlösningen. Vi kan konstatera att studenterna ägnar mest tid åt innehållsplanering och 

innehållsdiskussion och att de formbaserade problemen diskuteras minst. Alla tre i gruppen 

som under terminens gång skrivit individuella texter, har visat att deras skrivförmåga ligger 

på mellannivå.1  

          Att skrivuppgifterna har olika svårighetsgrad märks tydligast av tiden som studenterna 

använder för att lösa dem. Diskussionen av innehållet i skrivuppgift 2 upplevs av studenterna 

som en krävande uppgift och därför har denna skrivuppgift nästan dubbelt så många episoder 

som skrivuppgift 1, där man skulle rekonstruera en uppläst text. Även ordförrådet visar sig 

vara svårare i den andra skrivuppgiften. Den andra skrivuppgiften innebär att de ska skapa en 

egen text. Här krävs betydligt mer tid och energi av studenterna för att hitta ett lämpligt 

lexikalt uttryck när problem uppstår än när de rekonstruerar en text och redan har hört 

uttrycken.  

          Ännu en aspekt som vi har kunnat lägga märke till i undersökningen är studenternas 

förmåga att röra sig fritt mellan olika textnivåer, något som också karakteriserar erfarna 

skribenters skrivande men som ovana skribenter, som har stora svårigheter att planera och ta 

sig upp på den globala textnivån saknar(Hoel, 2001, s.28). 

          I skrivuppgift 2 har vi kunnat se att studenterna har en hel del kunskaper om planering 

på global nivå. När E  säger. Nu vi måste / beskriva vad göra / bra , kompletteras hennes 

tanke av E : (…) för dom som har inte läst den artikel / en tjej som ljugit (…), vilket visar att 

skribenterna inte har glömt bort läsaren. De korta besöken på lokal nivå (val av rätt ord och 

preposition) stör inte koncentrationen utan studenterna fortsätter att arbeta metodiskt mot det 

gemensamma slutmålet, den färdiga skrivprodukten.  

          Angående revideringsarbetet kan man konstatera att studenterna åtgärdar problemen 

kontinuerligt och att de flesta bearbetningar sker på lokal nivå. När de är nöjda med sin insats 

börjar sekreteraren, E2 att skriva rent texten och bandspelaren stängs av. Vid andra 

                                                 
1 Med mellan nivå menas att eleverna kan formulera texter som tanke- och innehållsmässigt ligger på en 
avancerad nivå. Man söker mindre vanliga uttryck men behärskar inte alltid hela betydelseomfånget. Bland 
ordklasserna dominerar substantiv och verb. Man har en mer komplicerad meningsbyggnad med fler bisatser och 
textbindningen börjar fungera. När eleven ger sig i kast med mera komplicerade tankar och formuleringar rubbas 
den språkliga korrektheten. (Att undervisa elever med Svenska som andraspråk, skolverket, 2001 s. 63-64)   
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skrivtillfället läser E1 upp testen högt, ett stavfel upptäcks och korrigeras. Även den är gången 

är eleverna nöjda med resultatet.     

          Syftet med denna uppsats har varit att studera hur andraspråkselever på Komvux löser 

skrivuppgifterna tillsammans. Det är med andra ord förhandlingarna fram till målet som har 

varit intressanta att analysera, snarare än slutresultatet. Det är däremot intressant att se 

skillnaden mellan den explorativa interaktionen under förhandlingarna och den förhållandevis 

begränsade slutversionen av texten. En annan aspekt som kan lyftas fram är relationen mellan 

antalet förhandlingsepisoder och längden på de skrivna texterna. I vår undersökning skulle 

detta kunna innebära att text 2 var dubbelt så lång som text 1, så är det emellertid inte. Text 2 

innehåller 94 löpord vilket kan jämföras med 89 löpord i text 1.  Det är följaktligen inte enbart 

antalet episoder eller tiden som har avgjort längden på texterna utan även här kan vi se spår av 

skrivuppgifternas svårighetsgrad.    

 

5.1 Pedagogiska aspekter 

 

5.1.1 Studenternas kommentarer och reflektioner 

 

När undersökningen genomförts fick studenterna skriftligt och individuellt reflektera över 

samarbetet i smågruppsaktiviteten. Några exempel på de kommentarer som framförts 

sammanställs nedan.           

          E1 tyckte att samarbetet hade fungerat bra, de var på samma språkliga nivå och kunde 

därför göra sig förstådda samt hjälpa varandra och bidra till problemlösningarna. Han tyckte 

att det var ett bra sätt att arbeta, det var roligt och han tyckte att han av diskussionerna kunde 

lära sig av sina kamrater. E2 som har ett förflutet som lärarkandidat i filosofi är van vid 

diskussioner och hade inga problem med att samarbeta, även hon tyckte att det var en rolig 

samarbetsform och ett roligt sätt att skriva på. Hon kände sig trygg i gruppen och i sin roll 

som ”sekreterare” och ansåg att samarbetet var utvecklande. E3 som har ett förflutet som 

kontorist är van att arbeta självständigt, vilket vi även har observerat i klassrummet. Hon 

ansåg dock att de övriga medlemmarna i gruppen behärskade språket bättre än henne och var 

nöjd med arbetsformen. Efter andra skrivtillfället skrev E2 att gruppen kom bra överens och 

att alla var engagerade. E1 var även han positiv och skrev att han ville arbeta på detta sätt vid 

fler tillfällen. E3 var också nöjd med hur arbetstillfället hade utvecklats, hon hade dock en 

aning mer passiv roll än de övriga, men blev efter hand mer och mer aktiv för att slutligen 

bidra lika mycket till diskussionen som E1 och E2. 
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5.1.2 Skrivutvecklande slutsatser 

 

Med stöd av elevernas reflektioner, egna observationer och det transkriberade materialet från 

bandinspelningarna kan vi konstatera att samarbetet har fungerat bra. Den positiva attityden 

och studenternas erfarenheter av att tidigare arbeta i smågrupper har skapat gynnsamma 

förutsättningar för ett lyckat resultat. En annan anledning till att samarbetet fungerat 

tillfredställande kan bero på elevernas ålder. Samtliga är vuxna och klarar av de krav som ett  

samarbete ställer.           

          I en diskussion kring olika typer av problemlösning utvecklas andraspråkseleverna 

språkligt tillsammans med övriga elever, oavsett vilken nivå som de befinner sig på. 

Deltagarna i en grupp är ofta bra på olika saker och kan därför bidra med olika infallsvinklar 

till lösningen av ett problem. Att förklara för någon annan hur saker och ting hänger ihop kan 

ofta innebära att man fördjupar sin egen förståelse (Lindberg, 2004, s.473 ). Men det 

underlättar även den självreglering som innebär att studenterna upptäcker de språkliga felen i 

sina egna yttranden. Denna strategi som kallas det privata talet framkommer även i yttranden 

som ”vad”, ”vänta”, ”nej”, ”det här kan jag inte”. Trots att dessa uttalanden inte väcker någon 

märkbar reaktion hos övriga gruppmedlemmar så tycks de fylla en viktig funktion för att 

eleverna ska komma vidare i sin tankeprocess. 

      

Exempel 14 
1. E1: vänta // jag måste titta / kanske det betyder / nej / det här kan jag inte / 

2. E3: Vad menas med andra mening / den här / jag förstår inte 

      

          En positiv följd av kollaborativa aktiviteter i klassrummet är att inlärarna blir mycket 

mottagliga för vägledning och stöttning utifrån när de gemensamma ansträngningarna inte 

räcker för att lösa problemet. Eleverna i vår undersökning försökte vid ett par tillfällen att få 

hjälp av den lärare som var ansvarig för skrivuppgiften för att på så sätt reda ut begrepp. Det 

bör dock nämnas att ingen hjälp gavs av läraren eftersom detta var en studie där enbart 

eleverna skulle samarbeta för att komma fram till ett resultat. Men i de allra flesta 

undervisningssammanhang spelar naturligtvis läraren en avgörande roll för att ge det stöd 

eleverna behöver för att utveckla nya begrepp och färdigheter. Läraren är med andra ord en 

avgörande drivkraft i språktillägnandet (Lindberg, 2004, s.472 ).  

          Denna uppsats handlar om skrivande och skrivsamarbete och en viktig fråga är då: hur 

kan sociointeraktiva skrivuppgifter främja inlärarnas skrivutveckling? Genom att studera och 
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iaktta elevernas interaktionsmönster när de samarbetar kan vi som lärare och pedagoger lära 

oss mycket. Lindberg och Skeppstedt (Lindberg, 2004, s.475 )har inom svensk forskning 

analyserat grupparbete och gruppsamtal i undervisningen för vuxna invandrare. 

Datainsamlingen består av samtal i anknytning till korta upplästa diktamenstexter. 

Kursdeltagarnas uppgift var att i mindre grupper återskapa texten tillsammans. Resultatet 

uppvisar att förhandlingarna kring textrekonstruktionerna bidrog till en ökad språklig 

medvetenhet. Denna typ av smågruppsaktiviteter hjälpte till att språklig kunskap formulerades 

i ord och därmed gjordes tillgänglig för reflektion. Såväl grammatiska former, som stavning, 

interpunktion och ord fångade elevernas uppmärksamhet och gav upphov till diskussioner 

(Lindberg, 2004, s.475-476 ).  

          Vad har denna undersökning gett oss som pedagoger, det vill säga vad har vi lärt oss 

och hur ska vi gå vidare med vårt arbete som skrivlärare för att hjälpa våra studenter att bli 

ännu bättre skribenter? Revidering på global nivå är den viktigaste aspekten enligt oss. 

Revideringsarbetet ses ofta som lärarens uppgift, vilket kan bero på att detta är ett inlärt 

beteende som elever sedan tidigare bär med sig. Det är framför allt inom revideringsområdet 

som studenterna i vår undersökning kan behöva bättre verktyg för att utvecklas som 

skribenter. I undervisningen har vi inte bara läraren utan även eleverna att tillgå i 

revideringsarbetet. Därför bör vi fokusera oss på att nyttja båda dessa resurser vid en 

textbearbetning. Detta kan innefatta textskapandet, granskning och revision av en redan 

skapad text. Om vi i skolan hoppar över denna del av skrivprocessen fråntar vi möjligheten att 

hjälpa de skribenter som vill vidareutveckla sin skrivförmåga (Strömquist, 1993, s.108-109).  
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6. Slutord 
 

Vår undersökning har visat att interaktionen under problemlösningarna utmärks av ett 

intensivt samspel mellan eleverna. Deras repliker innebär ofta förhandling kring språkliga 

strukturer som övriga elever inviteras att kommentera eller komplettera. Därmed stöttar 

eleverna varandra i problemlösningen, vilket överensstämmer med den forskning kring 

scaffolding som presenterats i bakgrunden.  

          Vi kan konstatera att de kollaborativa övningarna resulterar i en explorativ interaktion 

där eleverna får möjlighet att reflektera över sin språkanvändning samt undersöka och prova 

på olika uttryck och strukturer i en annan utsträckning än vad som erbjuds vid individuellt 

arbete. Därav bekräftas vår hypotes att samarbetsinlärning resulterar i positiv interaktion som 

i sin tur gynnar språkutvecklingen. 

          Eleverna i vår undersökning har olika kulturell och språklig bakgrund. Åldern varierar, 

liksom etnicitet, språk, kön, utbildningsbakgrund, kunskaper och erfarenheter. Mötet mellan 

dessa olikheter har skapat gynnsamma förutsättningar för eleverna att använda varandra som 

resurser. Denna typ av aktiviteter i heterogena grupper har även stor betydelse för att goda 

relationer ska skapas. I aktiviteterna är eleverna ofta mycket villiga att hjälpa varandra, vilket 

frambringar en vänskap över etiska gränser.           

          Vår undersökning har haft fokus på interaktion och samarbete i smågruppsaktiviteter. 

Vi har fått tillgång till elevernas tankar om skrivande och om deras uppfattning av språkliga 

regler och strukturer. Med kunskap om olika skrivprocesser och inlärningsstilar har vi som 

lärare möjlighet att planera vår undervisning i klassrummet på ett sätt som gynnar elevernas 

språkutveckling.  

          Inom detta forskningsområde finns många aspekter som vore intressant att undersöka 

närmare. En intressant uppföljningstudie är att undersöka vilka metoder som är användbara 

för att bedöma resultatet av kollaborativ lärande. En annan intressant fråga att ta reda på är 

hur talutrymmet mellan könen fördelas i smågruppsaktiviterna.  
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Bilaga 1 

 
Trafikolycka med grisbil 

 
I lördags morse stoppades trafiken på E4 mellan Söderhamn och Hudiksvall under flera 

timmar sedan en djurtransport med grisar vält och blockerat körbanan. 

 

Olyckan inträffade i Iggesund söder om Hudiksvall vid 12-tiden. Det fanns 126 grisar på 

lastbilen. 27 av dem dog eller fick så svåra skador att de måste avlivas. Veterinär fick kallas 

till olycksplatsen. I kaoset efter olyckan var det många grisar som sprang omkring lösa, men 

alla fångades in under dagen, och vid 17-tiden var bärgningsarbetet klart. Orsaken till olyckan 

var på lördagskvällen okänd. 

 

 

Insändare 

 
Idag fick jag e-post från min brevvän i Grekland. Han kommer och hälsar på mig nästa vecka. 

Och jag som har skrivit till honom att jag är 28 år, fast jag egentligen är 21! Och att jag har 

långt ljust hår, fast jag har ganska kort, mörkbrunt hår. Vad ska jag ta mig till? 

                                                                                                                          En tjej som ljugit 
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Bilaga 2 

 
Skrivuppgift 1  

 
Trafik olycka me grisbil 

 

I lördas morse stoppade trafik på E4 mellan hudikvall och Soderhamn under 4 timmar. 

Grisbilen vält och blockerade körbannen. Det var 176 grisar i bilen 27 av dem dog eller var 

skadade. Därför man måste atlivas dem. En veterinar kallas till grisar. Det var många grisar 

som sprang omkring bilen. Men dem var plockade. Under 17 tid var arbeta klar. Orsaken för 

olycka var på lördags kvällen okänd. 

 

 

Skrivuppgift 2 

 

Svar till en tjej som ljugit 

 

Vi tror att tjejen måste skicka ett brev till sin brevvän där kan hon beskriva sig själv som hon 

är i verkligheten. Hon måste förklara varför hon har ljugit. Till ex. hon kan skriva att hon var 

rädd att han tycker inte om en tip kvinnor som henne. Hon tror att flickor som har långt, ljust 

hår är vackrast. Hon måste ber om honom förlåt och att hon vill fortsätta relationen ändå. Den 

här händelsen visar att man måste inte att ljuga till andra om man vill ha bra vänner. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




