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Sammanfattning Studien utgår från tidigare forskning om att ett socialt lärande gynnar 
elevers läs- och skrivinlärning och att en digitaliserad läs- och 
skrivundervisning kan gynna ett socialt lärande. Samtidigt kan de 
digitala verktygen ta fokus från elevers lärande. Dessutom kan arbete i 
olika gruppkonstellationer leda till att inte alla elever gynnas. Syftet 
med föreliggande studie är att studera det sociala samspel som uppstår 
i en digitaliserad läs- och skrivundervisning genom att undersöka den 
kommunikation som uppstår när elever använder digitala verktyg. 
Eleverna har i denna studie använt sig av en iPad, i par. Studien har 
inspirerats av etnografin och har genom videoobservationer 
dokumenterat tio par, från klass ett och två, under två veckor. 
Resultatet visar att eleverna kommunicerar både verbalt och icke-
verbalt. Gemensamt för både den verbala och icke-verbala 
kommunikationen är att eleverna till största del interagerar med 
varandra och iPaden samt att kommunikationen innefattar olika 
former av samlärande. iPaden utgör en gemensam plattform som 
tillåter båda eleverna att interagera med varandra och texten samtidigt. 
Dock visar det sig även att en stor del av kommunikationen handlar 
om teknikens funktion och andra företeelser som gör att uppgiften i 
sig blir lidande. Dessutom framkommer det att den icke-verbala 
kommunikationen kan påverka samspelet mellan eleverna negativt, 
vilket leder till att en av eleverna hamnar utanför lärsituationen. 
Konklusionen är att lärsituationen, där eleverna arbetar i par med ett 
digitalt verktyg, inte alltid gynnar alla elever. Med detta i åtanke är det 
av stor vikt att verksamma lärare ser till att alla elever är delaktiga i 
pararbetet och drar nytta av arbetssättet. Vidare forskning kan 
undersöka vilka roller elever tar i en digitaliserad undervisning och 
hur dessa roller påverkar deras inlärning.  

 
 
 

 

  



Förord		

Vi som har genomfört denna kvalitativa studie heter Emelie Weberg och Trine Willumsen. 
Utifrån vår tidigare litteraturstudie om IKT och läs- och skrivinlärning, där det framgick att en 
digitaliserad läs- och skrivundervisning leder till både positiva och negativa aspekter på 
elevers inlärning, har vi valt att fördjupa oss i hur elever kommunicerar i en digitaliserad läs- 
och skrivundervisning. Med utgångspunkt i tidigare litteraturstudie har vi genomfört ett 
utvecklingsarbete på en kommunal skola där syftet var att bidra med kunskap om hur digitala 
verktyg, i kombination med ”peer-tutoring”, kan främja elevers samlärande i årskurs 1 och 2. 
Detta utvecklingsarbetes material har legat till grund för även denna kvalitativa studie där det 
sociala samspelet studeras och där den kommunikation som uppstår då, eleverna arbetar 
parvis med ett digitalt verktyg, undersöks. 
 
Arbetsfördelningen under denna studie har varit jämnt fördelad mellan oss båda. Arbetets alla 
delar har bearbetats gemensamt. 
 
Avslutningsvis vill vi tacka våra handledare för ert engagemang som hjälpt oss i processen 
och guidat oss fram till denna kompletta studie.  

Vänligen,  

Emelie Weberg och Trine Willumsen  
2017-06-04 
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1.	Inledning	
Människans identitet och utveckling är tydligt kopplad till vårt språk. Genom språket ger 
människan uttryck för sina känslor och tankar samt förstår hur andra känner och tänker. Ett 
rikt och varierat språk är dessutom betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle 
där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts (Skolverket, 2016). Det är med 
andra ord ett redskap som används för en mängd olika ändamål, inte minst i skolans värld. I 
enlighet med Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 ska varje 
elev utveckla förmågan att samtala, resonera och framföra egna åsikter i ämnen som 
matematik, SO och NO (Skolverket, 2016). Detta innebär att en god språklig förmåga är av 
största vikt. Saknas denna förmåga kan problematik uppstå exempelvis då elever ska utföra 
problemlösningsuppgifter eller läsa instruktioner i ämnet matematik (Ivarsson, 2008). Språket 
är således betydelsefullt för alla ämnen i skolan och med detta i åtanke är det av stor vikt att 
elever erbjuds en framgångsrik läs- och skrivundervisning där varje elev ges möjligheten att 
uppnå en så god språklig förmåga som möjligt.  

Läs- och skrivundervisningen har, under de senaste åren, genomgått en förändring. Med ett 
alltmer digitaliserat samhälle har IKT1, i form av digitala verktyg, inkluderats även i skolans 
verksamhet. I Sverige är tillgången till de digitala verktygen, i form av datorer och surfplattor, 
stor (Nilsson, 2016). Många kommuner satsar dessutom på ett 1:1 projekt, vilket innebär att 
varje elev ska ha tillgång till vars ett digitalt verktyg (Skolverket, 2013). Förutsättningarna 
finns med andra ord. Däremot visar det sig att IKT i sig inte leder till en förbättring av elevers 
lärande. Det krävs att undervisningen bedrivs utifrån genomtänkta lärsituationer (Damber, 
2013; Tyrén, 2013). Vanligt förekommande är att elever arbetar i olika gruppkonstellationer 
då de använder de digitala verktygen (Andersson, Wiklund & Hatakka, 2016). Detta arbetssätt 
genomsyrar exempelvis Tragetons läs- och skrivinlärningsmetod ”Att skriva sig till läsning2”, 
där kommunikation och pararbete ges stort utrymme då elever, i par, skriver tillsammans på 
en dator. Pararbetet vid de digitala verktygen leder till att elevers sociala samspel gynnas, 
vilket i sin tur gynnar elevers lärande (Trageton, 2014).  

I enlighet med Lgr 11 (Skolverket, 2016) ska dagens undervisning följa samhällets 
digitaliserade utveckling samtidigt som den ska präglas av ett socialt lärande. Då barn formas, 
lär och utvecklas i samspel med sin omgivning genom att kommunicera med varandra (Säljö, 
2015) är det sociala samspelet av stor vikt. Den IKT-baserade undervisningen bidrar 
följaktligen till att ett socialt samspel gynnas vilket beskrivs som fördelaktigt då 
kommunikationen ses som en betydelsefull del i elevers lärande (Agelii Genlott & Grönlund, 
2016; Trageton, 2014). Elevers lärande är dessutom bundet till den sociala verklighet som de 
befinner sig i och genom den sociala interaktionen som hela tiden pågår med omvärlden 
utvecklar eleverna sitt muntliga språk (Fast, 2008). Föreliggande studie studerar det sociala 
samspel som uppstår i en digitaliserad läs- och skrivundervisning och undersöker, med 
inspiration av etnografin, den kommunikation som uppstår mellan elever i en skolkultur där 
eleverna arbetar parvis med ett digitalt verktyg.   

                                                

1 Informations och kommunikationsteknik.  
2 Hädanefter kommer vi benämna denna metod vid dess förkortning, ASL.  
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2.	Bakgrund	
Detta kapitel inleds med en förklaring av, för denna studie, centrala begrepp. Därefter 
redovisas tidigare forskning om den digitaliserade läs- och skrivundervisningens effekter på 
elevers lärande samt forskning om samlärande och kroppsspråk. Den digitaliserade läs- och 
skrivundervisningens effekter på elevers lärande utgör en stor del av bakgrunden i denna 
studie. Syftet är dock inte att fastställa några ytterligare effekter av denna undervisning, då 
dessa effekter endast ligger till grund för studiens problemformulering. Den tidigare 
forskningen används som teoretiska utgångspunkter och kopplas sedan samman till denna 
studies resultat under kapitlet 6.2 Resultatdiskussion. 

2.1	Centrala	begrepp	

Eftersom denna studie inriktar sig på sociala samspel och kommunikation som uppstår i en 
digitaliserad läs- och skrivundervisning är ett antal begrepp av betydelse för studiens analys. 
Av denna anledning introduceras och förklaras begreppen digitaliserad läs- och 
skrivundervisning, samlärande med ett förtydligande av ”peer tutoring” och ”peer 
collaboration”, samt kommunikation och interaktion.  

2.1.1	IKT	och	en	digitaliserad	läs-	och	skrivundervisning		

I takt med utvecklingen av det digitaliserade samhället har IKT fått en allt större plats i skolan 
och därmed även i läs- och skrivundervisningen. Från att tidigare främst ha använts som ett 
hjälpmedel för elever i läs- och skrivsvårigheter har användningen utökats och IKT har blivit 
en tillgång för alla elever (Jämterud, 2015). Som följd av denna utveckling har datorn 
inkluderats i läroplanen. I enlighet med Lgr 11 (Skolverket, 2016) ska elever, i slutet av 
årskurs tre, skriva enkla texter både med läslig handstil och dator. Elever ska även, efter 
avslutad grundskola, ha kunskap om hur modern teknik kan användas som ett verktyg för 
kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande. Detta innebär att de digitala 
verktygen måste vara en del av läs- och skrivundervisningen i skolan. Som följd av detta har 
IKT börjat användas som verktyg i undervisningen och en digitaliserad läs- och 
skrivundervisning har utvecklats. Därmed är detta bärande begrepp för föreliggande studie då 
den grundar sig på ett arbetssätt där eleverna använder sig av digitala verktyg i 
undervisningen, i detta fall en iPad.  

2.1.2	Samlärande	

Den digitaliserade undervisningen bedrivs ofta i grupp eller par (Andersson m.fl., 2016). 
Detta arbetssätt bidrar till att ett socialt samspel uppstår, som i sin tur gynnar elevers lärande 
(Fast, 2008; Trageton, 2014). Att elevers lärande gynnas i ett socialt samspel stärks av 
Williams (2006). Hon beskriver begreppet samlärande, där lärande sker mellan barn i olika 
sammanhang oavsett vänskapsstatus, kön eller ålder. Detta eftersom barn har olika 
kompetenser och erfarenheter, beroende på vilket innehåll som fokuseras. I föreliggande 
studie har eleverna arbetat i par med en gemensam iPad, vilket gör samlärande till ett centralt 
begrepp för denna studie. Begreppet används för att beskriva elevers kommunikation i det 
sociala samspelet. 
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Peer	tutoring	

Samlärande kan uppstå på olika sätt, exempelvis genom så kallad ”peer tutoring”. ”Peer-
tutoring” innebär att barn samarbetar och förmedlar kunskap mellan varandra, då ett av 
barnen besitter mer kunskap om ämnet. Båda barnen vinner på kommunikationen genom att 
den lärande ställer frågor och utmanas samtidigt som den får återkoppling från den som 
undervisar. Även den undervisande vinner på denna kommunikation då kunskapen får 
omformuleras så att den lärande förstår (Williams, 2006). Eftersom kunskapsklyftan mellan 
barnen inte är så stor bidrar detta till att barnen känner sig friare att föra fram sina egna åsikter 
och kunskaper, att ställa frågor och prova hypoteser. Genom att barnen i par undervisar, frågar 
och utmanar varandra skapar båda ny förståelse. Däremot råder det inte alltid en jämlik 
kommunikation mellan barnen, vilket kan påverka samtalsklimat och talutrymmet mellan dem 
(ibid.).  

Peer	collaboration	

En annan form av samlärande är ”peer collaboration”, vilket innebär att barnen, till skillnad 
från i ”peer-tutoring”, är på samma kunskapsnivå. Eftersom det inte existerar någon 
kunskapsklyfta mellan barnen vågar de även här framföra sina idéer och åsikter. Då inget av 
barnen kan mer än den andra måste barnen dessutom kommunicera för att tillsammans lösa 
uppgiften. I den sociala interaktionen får barnen möjlighet att ompröva sina egna 
uppfattningar och omvärdera dem. De lär sig även att förklara och försvara sina egna åsikter 
och idéer för att andra ska se värdet i dem (Williams, 2006). 

2.1.3	Kommunikation	och	interaktion	

Liknande Williams (2006) beskrivning av samlärande förklarar även Säljö (2015) hur barn 
formas i ett samspel med sin omgivning. Han beskriver hur människan lär i en social kontext 
där språket är det viktigaste redskapet. Det muntliga språket ses som grundläggande i allt 
lärande (Gibbons, 2014; Ivarsson, 2008; Trageton, 2014). Genom språket kan människan 
beskriva, tolka och analysera världen på en mängd olika sätt. Att kunna se världen utifrån 
olika perspektiv beskriver Säljö (2015) som grunden för mänsklig kunskapsbildning. Vidare 
beskriver han att barn lär och utvecklas genom att samspela och se hur andra reagerar och 
svarar på kommunikativa initiativ och hur denna kommunikation kan vara både verbal och 
icke-verbal. Medan den verbala kommunikationen innefattar en rent muntlig kommunikation 
beskriver Nilsson och Waldemarson (2007) den icke-verbala kommunikationen som ordlös. 
Den är dock av stor betydelse då många budskap förmedlas med kroppen. Kommunikationen 
innefattar ett ständigt utbyte av signaler och budskap, vilket sker både verbalt och icke-
verbalt. Kroppshållning, rörelser och gester kan dessutom användas för att förstärka eller 
förtydliga det som sägs (ibid.). I denna studie används, utöver begreppet kommunikation, 
även interaktion för att förklara hur kommunikationen visar sig i det samspel som uppstår 
mellan eleverna.  

2.2	Tidigare	forskning	

Under följande kapitel redovisas tidigare forskning. Forskningen berör den digitaliserade läs- 
och skrivundervisningens effekter på elevers lärande, samlärande samt kroppsspråk.  
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2.2.1	Effekter	av	en	digitaliserad	läs-	och	skrivundervisning	

Då den digitaliserade läs- och skrivundervisningen studerats har användandet av IKT i 
undervisningen visat sig bidra till både positiva och negativa aspekter i elevers läs- och 
skrivinlärning. En sådan positiv aspekt är att den digitaliserade undervisningen bidrar till att 
elevers texter utvecklas positivt (Agélii Genlott & Grönlund, 2013; Hultin & Westman, 2013; 
Tyrén, 2013). Agélii Genlott och Grönlund (2013) har i sin studie jämfört fyra elevgrupper 
där två av dessa fick ta del av en mer traditionell läs- och skrivundervisning, utan dator, 
medan de andra grupperna använde metoden iWTR3. Syftet var att bidra till att utveckla bättre 
metoder för läs- och skrivinlärning genom att testa en ny metod i två klasser i årskurs ett. 
Ytterligare två klasser deltog som kontrollgrupper. Forskarna ville undersöka om metoden, 
där eleverna lärde sig läsa och skriva med hjälp av digitala verktyg, kunde förbättra elevernas 
läs- och skrivförmågor. Resultatet visar, genom observationer och testresultat, att eleverna i 
den grupp som använde digitala verktyg i kombination med en metod skrev längre texter, med 
bättre struktur, tydligare innehåll och ett mer utförligt språk. Detta resultat styrks av Hultin 
och Westman (2013) som utfört sin studie i en klass som arbetat med metoden ASL. Genom 
klassrumsobservationer i två olika klasser, intervjuer med åtta lärare samt textmaterial från 12 
olika elever, kom även de fram till att digitaliseringen bidrar till längre och mer utvecklade 
texter. Deras resultat visar dessutom att det blir lättare för eleverna att göra ändringar, vilket 
bidrar till att eleverna själva korrigerar sina texter. 

Hultins och Westmans (2013) studie bekräftar därmed den framgångsfaktor som Trageton 
belyser med sin metod. Trageton (2014) menar att det, med datorns hjälp, blir lättare för 
eleverna att redigera sina texter, vilket genom handskrivning tar mycket längre tid och blir 
desto mer krävande. Att redigeringen blir enklare i en digitaliserad läs- och skrivundervisning 
beskrivs även av Tyrén (2013) som genomfört en aktionsforskning med syftet att, med 
datorns hjälp, utveckla läs- och skrivundervisningen på en specifik skola. Genom 
observationer, samtal, dagboksskrivande och intervjuer har information samlats in från 18 
lärare i åtta olika klasser från årskurs ett till tre. Hon menar att datorn gör det lättare för 
eleverna att upptäcka felstavade ord och utveckla innehållet i sina texter. Vidare beskriver 
Agelii Genlott och Grönlund (2013), Tyrén (2013) samt Hultin och Westman (2013) att det 
blir psykiskt lättare för eleverna att skriva, då de inte behöver lägga tid på att forma 
bokstäverna för hand. Följden av detta är att texterna blir längre. Agelii Genlott och Grönlund 
(2013) menar att de digitala verktygen dessutom underlättar för eleverna då de tar del av 
varandras texter eftersom bokstäverna, med datorns hjälp, formas lika. Med datorns talsyntes 
kan texter dessutom läsas upp vilket innebär att även de elever som inte kommit så långt i sin 
läs- och skrivutveckling kan delta i det sociala samspelet, vilket gynnar deras läs- och 
skrivinlärning. Det digitala skrivandet öppnar på så sätt möjligheter för alla elever att delta i 
det sociala samspelet, oavsett kunskapsnivå (ibid.). 

Att en IKT-baserad undervisning gynnar ett socialt samspel mellan eleverna bekräftas av ett 
flertal studier. Detta sociala samspel ses dessutom av många som avgörande för en 
framgångsrik läs- och skrivundervisning (Agélii Genlott & Grönlund, 2013; Agélii Genlott & 
Grönlund, 2016; Takala, 2013). Takala (2013) har i sin studie undersökt lärares användning 
av metoden ASL samt elevers erfarenheter av detta. Utifrån enkäter från 22 lärare i Finland, 
samt information från ett projekt genomfört av nio studenter där 21 lärare och 68 elever från 

                                                

3 iWTR, Integrated Write To Read, har inspirerats av metoden ASL. En av likheterna med denna metod är att 
eleverna arbetar parvis vid ett digitalt verktyg samt att kommunikation ges stort utrymme i undervisningen.   



 5 

olika skolor i Finland medverkade, kom hon fram till att metoden ASL både ökar och utmanar 
elevers sociala färdigheter. Genom metoden tränas elevernas sociala förmåga, vilket lärarna i 
studien menar beror på att alla övningar görs i par. Detta beskriver även Trageton (2014) som 
en av framgångarna med hans metod. Trageton (2014) menar att barn lär bäst genom dialog i 
par. Genom att eleverna arbetar tillsammans vid en dator skapas ett socialt lärande där deras 
dialog och muntliga kompetens stimuleras. Det gemensamma skrivandet på dator ger upphov 
till komplicerade samtal och utvecklar på så sätt elevernas muntliga språk. Denna sociala 
färdighet menar även Agélii Genlott och Grönlund (2013) utvecklas då iWTR används som 
metod, detta genom att elevernas kommunikationsförmåga förbättras. Agélii Genlott och 
Grönlund (2016) har genomfört ytterligare en studie med syfte att testa om metoden iWTR4  
ger bättre resultat än två andra läs- och skrivinlärningsmetoder. En skillnad, mellan denna och 
deras tidigare studie, är att de i denna studie inkluderat ytterligare en testgrupp, vilken 
benämns som ITU. Eleverna i denna testgrupp fick lära sig läsa och skriva med IKT, men 
utan någon specifik metod. I studiens resultat framgår det att de elever som arbetade med 
iWTR som metod hade bättre resultat än de elever som arbetade med de två övriga 
metoderna. Då iWTR innefattar mer kommunikation än de övriga två metoderna ses detta 
som en avgörande faktor för framgången i denna grupps resultat. 

Trots ett flertal framgångar visar sig även en del negativa aspekter i forskningen om den IKT-
baserade undervisningen. En negativ aspekt är att datorns funktion har visat sig ta mycket 
fokus från elevers lärande (Damber, 2013; Hatakka, Andersson & Grönlund, 2013; 
Rasmusson, 2014). Damber (2013) beskriver hur tekniska problem och okunskap om de 
digitala verktygen bidrar till denna negativa aspekt. Hon har i sin studie, genom intervjuer och 
observationer i två klasser på två olika skolor, undersökt hur lärarnas inställning till digitala 
hjälpmedel i skolan påverkar elevernas läs- och skrivinlärning. Hon har även studerat vilka 
effekter en traditionell samt en digitaliserad läs- och skrivundervisning har på elevers lärande. 
Även eleverna i Hatakkas m.fl. (2013) studie lyfter det faktum, att tekniken tar fokus från 
själva uppgiften i sig, som problematiskt för inlärningen. Vidare beskriver de även att sådant 
som sociala medier och spel kan distrahera och ta fokus från arbetsuppgiften. Studien grundar 
sig på elevers uppfattningar om IKT i undervisningen, där 827 elever från tre olika skolor har 
fått svara på enkäter. Likaså visar resultatet i Rasmussons (2014) studie på denna problematik 
då hon menar att fokus hamnar på datorns funktion snarare än på inlärningen. I hennes studie 
har 235 elever fått göra ett läsförståelseprov två gånger, en gång på dator och en gång utan. 
Resultatet visar dessutom att eleverna uppnådde bättre resultat vid de prov där datorn inte 
användes.  

Även om IKT medför många positiva effekter på elevers läs- och skrivinlärning är det av stor 
vikt att det finns ett tydligt didaktiskt mål med de digitala verktygen i undervisningen. IKT är 
ingen lösning i sig, det krävs att läraren har en kunskap om hur de digitala verktygen kan 
användas framgångsrikt i undervisningen (Agélii Genlott & Grönlund, 2016; Damber, 2013; 
Hultin & Westman, 2013; Tyrén, 2013). Lärarna i Agélii Genlotts och Grönlunds (2016) samt 
Tyréns (2013) studie uttrycker ett behov av stöd för att kunna använda IKT i undervisningen 
och effektivisera elevernas läs- och skrivinlärning.  

                                                

4 Metoden benämns i studien som WTL, Writing To Learn. Detta är Agélii Genlott och Grönlunds andra 
benämning på metoden iWTR. Skillnaden är att de inkluderat även matematikundervisning i sin studie, vilket 
är orsaken till en annan benämning. Eftersom denna studie endast har fokus på läs- och skrivundervisning 
väljer vi att nämna denna metod vid dess ursprungliga benämning, iWTR.  
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2.2.2	Arbetssätt	i	en	digitaliserad	läs-	och	skrivundervisning	

Då tidigare forskning visar att IKT i sig inte leder till en framgångsrik läs- och skrivinlärning 
har det följaktligen stor betydelse hur den IKT-baserade undervisningen bedrivs. Detta stödjs 
av ett svenskt forskningsprojekt, Unos Uno-projektet, där de medverkande forskarna har 
studerat genomförandet av 1:1. Forskarna har även sett över de effekter som genomförandet 
bidragit med samt vad de haft för påverkan på elevers resultat, utveckling och lärande. Detta 
genom klassrumsobservationer och enkäter till både lärare och elever. Resultatet av 
forskningsrapporten visar att effekterna av införandet av 1:1 beror mer på genomförandet än 
på tekniken, vilket gör att det ser väldigt olika ut på olika skolor. De positiva effekterna har 
främst visat sig i de skolor som använder tekniken på ett bra sätt för att uppnå sina 
pedagogiska mål (Grönlund, Andersson & Wiklund, 2014). Det är med andra ord av stor 
betydelse hur lärare använder sig av de digitala verktygen, vilket bekräftas av de studier som 
gjorts inom projektet. Anderssons m.fl. (2016) studie är en utav dessa. Under 15 dagar har de 
observerat 14 olika skolor. Totalt observerades 650 elever under 36 tillfällen. Syftet med 
studien var att undersöka hur 1:1, en dator per elev, används i skolorna och hur detta påverkar 
samarbetet hos eleverna. Resultatet visar att grupparbete vid datorer är vanligare än 
individuellt arbete. Dock leder grupparbetena till väldigt olika resultat, beroende på hur 
lärarna har valt att lägga upp sin undervisning. Det vanligast förekommande är att eleverna 
arbetar två vid en dator (1:2) samt två med varsin dator (2:2), likväl förekommer det även att 
elever arbetar tre vid en dator (1:3) samt tre vid två datorer (2:3). Resultatet visar dock 
fördelar med att eleverna arbetar 1:2 eller 2:4 till skillnad från när eleverna arbetar 1:3 och 
2:3, då de senare alternativen ofta leder till att en av eleverna inte är aktiv i arbetet. Å andra 
sidan belyser lärarna i Takalas (2013) studie att det ibland kan vara svårt för en del elever, då 
de arbetar i par, att kompromissa och vänta på sin tur.  

Andersson m.fl. (2016) belyser vikten av att tänka på hur lärsituationer med datorer 
konstrueras om exempelvis samlärande är i fokus så alla elever blir aktivt deltagande. Detta är 
av stor vikt då även resultatet i Agélii Genlotts och Grönlunds (2016) studie visar att valet av 
arbetssätt har stor betydelse för elevernas resultat. De elever som använde IKT, utan någon 
specifik metod, uppnådde ett sämre resultat än de elever som använt IKT i kombination med 
en specifik metod, iWTR. De elever som använt IKT utan metod visade dessutom på ett 
sämre resultat än de elever som haft en mer traditionell undervisning utan IKT. Agélii 
Genlotts och Grönlunds (2016) studie visar därmed, på samma sätt som tidigare nämnda 
studier, att IKT endast innebär en förbättring då det används i kombination med effektiva 
metoder eller utifrån genomtänkta lärsituationer.  

2.2.3	Det	sociala	lärandet		

Utifrån ovan forskning kan man följaktligen utläsa att den digitaliserade läs- och 
skrivundervisningen till stor del präglas av samarbete och socialt lärande, då den mestadels 
bedrivs i olika gruppkonstellationer. Att elevers lärande gynnas i ett socialt samspel stärks 
även av Williams, Sheridan och Sandberg (2014) som undersökt lärares syn på lärande hos 
elever i förskolan, detta genom semi-strukturerade intervjuer med 30 lärare från fyra olika 
regioner i Sverige. Resultatet visar att eleverna, genom samarbete, lär sig leka och lösa 
problem på egen hand. Lärarna uttrycker även att samarbetet är ett sätt för eleverna att lära sig 
både sociala och kognitiva kunskaper. Vidare beskrivs även språket som avgörande för barns 
sociala interaktion, som i sin tur leder till ett ökat lärande. Däremot menar lärarna i studien att 
det krävs att eleverna utvecklar en rad kompetenser för att det sociala ska gynna deras 
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inlärning. Exempelvis behöver eleverna kunna visa respekt för andra, ha mod att uttrycka sina 
åsikter samt att kunna lyssna på varandra (ibid.).  

Fawsett och Garton (2005) har undersökt effekterna av ”peer collaboration” i 
matematikundervisningen genom att jämföra 125 elever i årskurs två, på fem olika skolor i 
Australien. Eleverna fick först, individuellt, lösa olika uppgifter som handlade om att sortera 
material i olika högar. Eleverna blev därefter indelade i tre olika parkonstellationer utifrån 
deras resultat på det individuella testet. Två delar av paren bestod av elever med liknande 
resultat, antingen höga eller låga, medan en del bestod av elever med skilda resultat. I paren 
fick eleverna därefter göra en liknande uppgift. Slumpmässigt blev de indelade i två olika 
typer av grupper, där de i den ena gruppen skulle kommunicera vilket inte var tillåtet i den 
andra gruppen. I de kommunicerande paren fick eleverna i uppgift att instruera varandra 
genom att en elev förklarade vad den andra skulle sortera ut. I de övriga paren fick eleverna, 
utan att kommunicera, på egen hand utföra sorteringen. Syftet var att undersöka om 
kommunikation samt skillnader i kunskapsnivå var bidragande faktorer då eleverna löste 
uppgiften. Resultatet visar att eleverna fick betydligt fler rätt när de löste uppgiften i par än 
när de löste den individuellt. Det visar sig dock att enbart de elever som presterat sämre på det 
individuella testet, och som fick lov att kommunicera under övningen, fick ett betydligt bättre 
resultat i gruppuppgiften när de fick arbeta tillsammans med någon som fått högre resultat 
även individuellt (Fawsett & Garton, 2005). Fawsett och Garton (2005) belyser det faktum att 
den verbala kommunikationen är av stor betydelse för huruvida eleverna gynnas av ”peer 
collaboration”.  

Följaktligen är kommunikationen en betydande faktor i elevers samlärande. Dock sker 
kommunikationen mellan människor inte enbart muntligt. Den ordlösa kommunikationen 
beskrivs av Davitti och Pasquandrea (2017) som, genom videoobservation, har dokumenterat 
två sekvenser vid ett fyra timmar långt föräldramöte i Italien med andraspråks-föräldrar. 
Resultatet visar att deltagande i samtal kan ske genom att människor interagerar på andra sätt 
än verbalt. Föräldrarna visade inte alltid deltagande under samtalet genom att tala utan 
använde sig även av blicken för att kommunicera. Kroppsspråket kan dessutom användas som 
komplement till det verbala språket. Detta visas även i Davitti och Pasquandreas (2017) 
resultat. I deras studie visar sig pekandet ha stor betydelse för kommunikationen då det är 
nära kopplat till blick, tal och kroppshållning. Pekandet är betydelsefullt för att fokusera 
samtalen till andra fysiska föremål, men främst för att hjälpa och förklara innehållet i samtalet 
(ibid.). Vidare förklarar Goodwin (2000), som videoobserverat två unga flickor i en lekmiljö, 
att kroppsspråket bär enskilda handlingar samtidigt som det även är kopplat till andra 
kommunikativa förmågor. Tai (2014) beskriver dessutom hur kroppsspråket förbättrar 
undervisningen då det ger möjligheter för lärare att förmedla det som är svårt att endast 
förmedla med ord. Hon har gjort en undersökning på elevers uppfattning om kroppsspråkets 
betydelse hos engelska-lärare i Kina. Eleverna i studien beskriver hur lärare som använder sig 
av kroppsspråket kan bidra till en större förståelse för det som sägs.   

2.2.4	Sammanfattning	av	tidigare	forskning	

Den digitaliserade läs- och skrivundervisningen har visat sig bidra till både positiva och 
negativa effekter i elevers lärande. Med de digitala verktygen utvecklas elevernas texter till 
det bättre, både vad gäller innehåll och språk. Det blir dessutom lättare för eleverna att 
redigera i sina texter vilket leder till att de blir mer omfattande. De digitala verktygens 
funktioner skapar möjlighet för att allt fler elever att delta i ett socialt samspel. Det sociala 
samspelet gynnas dessutom av att eleverna ofta arbetar i par vilket även utvecklar elevernas 
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kommunikativa förmåga samt främjar ett socialt lärande. Kommunikationen ses som 
avgörande för den digitala läs- och skrivundervisningens framgång. De digitala verktygen kan 
dock på olika sätt ta fokus från elevers arbetsuppgifter och påverka deras inlärning. 
Arbetssättet, där eleverna arbetar i par med ett digitalt verktyg, kan dessutom leda till att 
elever har svårt att kompromissa. Valet av arbetssätt har därmed betydelse för elevers resultat, 
då olika gruppkonstellationer kan leda till att enskilda elever inte deltar i arbetet.  

Eleverna måste därmed utveckla en rad kompetenser för att det sociala samspelet ska gynna 
deras inlärning. I samspelet kan ett samlärande uppstå mellan eleverna då de delar med sig av 
sina kunskaper. Den verbala kommunikationen är då av stor betydelse. Kommunikationen kan 
även visa sig på andra sätt. Med kroppsspråket kan människan kommunicera genom att 
exempelvis peka eller använda blicken. Kroppsspråket är nära kopplat till den verbala 
kommunikationen och kan användas för att förtydliga och förstärka det som sägs.  

2.3	Problemformulering	

I takt med den digitaliserade utvecklingen har allt fler skolor satsat på att låta varje elev ha 
tillgång till vars ett digitalt verktyg. Vad som visat sig vanligt förekommande är att den IKT-
baserade undervisningen ofta bedrivs i olika gruppkonstellationer, framför allt arbetar 
eleverna parvis vid en dator. Det finns bevisligen mycket forskning som tyder på att detta 
arbetssätt gynnar ett socialt samspel och därmed även elevers läs- och skrivinlärning. De 
digitala verktygen visar sig därtill leda till en rad olika förbättringar i elevers prestationer.  

Trots framgångar visar forskning likväl på motsatta resultat, att datoranvändningen i sig kan 
distrahera och ta fokus från inlärningen. En stor del av tiden läggs på att hantera teknikens 
funktion vilket kan påverka elevers inlärning negativt. Dessutom kan elevers svårigheter att 
samarbeta påverka deras inlärning i det sociala samspelet. När fler elever arbetar med ett 
gemensamt digitalt verktyg kan detta leda till att somliga elever blir passiva och inte deltar i 
arbetet, samt att svårigheter att kompromissa och vänta på sin tur uppstår. Dessutom visar det 
sig att inte alla elever uppnår ett högre resultat då de arbetar i par. Med dessa negativa 
aspekter i åtanke, och det faktum att den digitaliserade läs- och skrivundervisningen till 
största del bedrivs i par, är det av stor vikt att studera vad som faktiskt händer i det sociala 
samspelet som uppstår.  

3.	Syfte	
Syftet med studien är att studera det sociala samspel som uppstår i en digitaliserad läs- och 
skrivundervisning genom att undersöka den kommunikation som uppstår när eleverna 
använder digitala verktyg i par. Detta mynnar ut i följande frågeställning: 

Hur och vad kommunicerar eleverna när de, i par, skriver en gemensam berättande text i 
ämnet svenska på en iPad? 
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4.	Metod	
Metodkapitlet inleds med en redogörelse för studiens datainsamlingsmetod som inspirerats av 
etnografin. Den kvalitativa forskningsmetoden mikro-etnografi beskrivs. Därefter presenteras 
urval, etiska aspekter, genomförande, analysmetod samt tillförlitlighet.  

4.1	Val	av	metod		

Syftet med denna studie är, som tidigare nämnts, att studera det sociala samspel som uppstår i 
en digitaliserad läs- och skrivundervisning genom att undersöka den kommunikation som 
uppstår. Med detta i åtanke valdes en kvalitativ metod då den, i enlighet med Bryman (2011) 
används till forskning med fokus på vad som händer i en social verklighet, vilket är bärande 
faktorer i denna studie. Utifrån det insamlade materialet, i form av videoobservationer, drogs 
slutligen en slutsats. Denna metod beskrivs av Bryman (2011) som induktiv på så sätt att 
teorin är resultatet av en forskningsansats.  

Föreliggande studies metod har inspirerats av etnografin. En etnografisk studie innebär att 
forskaren, under en längre tid, intar rollen som deltagande observatör och studerar gruppers 
beteende i en kultur samt lyssnar på vad som sägs mellan individer och fältarbetare (Bryman, 
2011). Då denna studie endast pågick under två veckor togs inspiration från det som Bryman 
(2011) benämner som mikro-etnografi. Mikro-etnografi beskrivs som användbart då forskare 
studerar en grupp under en kortare tid, från ett par veckor till enstaka månader, vilket innebär 
att forskare kan inrikta sig på en viss aspekt av ett tema. I föreliggande studie innebar detta 
tema ett fokus på kommunikationen i en skolkultur. Kvalitativ forskning kan ibland kritiseras 
för att vara alltför subjektiv då resultatet ofta bygger på forskarnas uppfattningar om vad som 
är viktigt och betydelsefullt och även på nära och personliga relationer som skapas med 
undersökningspersonerna (Bryman, 2011). Detta är vanligt i etnografiska studier där 
forskaren är en del av verksamheten. Denna studie antog en mer objektiv ansats, genom att 
avståndstagande togs under observationen. 

För att förstå vad som händer i en social verklighet är observationer av stor betydelse för 
etnografin (Lalander, 2015). Observationer kan vara både öppna och dolda. En öppen 
observation innebär, i enlighet med Lalander (2015), att forskarna har informerat om studien 
och dess intentioner, detta i motsats till en dold observation där deltagarna inte är medvetna 
om forskaren och studien som genomförs. I föreliggande studie informerades deltagarna om 
studien och observationerna skedde öppet. För att studera elevernas kommunikation och 
interaktion användes videoobservation som datainsamlingsmetod. På så sätt kunde 
interaktionen mellan eleverna, i enlighet med Eidevald (2015), beskrivas på olika nivåer och 
analyseras mer djupgående. Fördelarna med att använda sig av videoobservation som 
datainsamlingsmetod är att ett pedagogiskt ögonblick registreras och kan ses över upprepade 
gånger (Bjørndal, 2005). Genom att samma ögonblick observerades vid ett flertal tillfällen 
kunde fokus läggas på olika företeelser, vilket gav en djupare förståelse för det samspel som 
förekom i de olika situationerna, i form av både verbal och icke-verbal kommunikation 
(Bjørndal, 2005). På så sätt synliggjordes nya mönster och skeenden då videoobservationerna 
studerades med nytt fokus (Eidevald, 2015).  
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4.2	Urval	

Forskningen bedrevs på en kommunal F-9 skola i årskurs ett och två. Klasserna bestod av 
totalt 50 elever varav 20 elever var deltagande under studiens gång, 10 stycken från varje 
klass. Inför genomförandet informerades elevernas vårdnadshavare om studien via en 
etikblankett (Bilaga A) där de fick besluta om deras barn fick delta i studien. Blanketten 
skickades ut till samtliga 50 elever. Av de 50 eleverna inkom 37 svar. Av dessa tillät 32 
vårdnadshavare deras barns medverkan. Resterande fem lämnade aldrig in något svar. Antalet 
deltagare påverkades därmed av ett bortfall på grund av vårdnadshavares icke-medgivande 
men även på grund av sjukdom samt att några elever slutade på skolan under denna tid. Från 
den ena årskursen återstod slutligen tio elever. Då eleverna skulle arbeta i åldersblandade par 
valdes även tio elever från den andra årskursen ut för medverkan. Detta urval gjordes utifrån 
rådfrågan med klasslärarna. Att eleverna arbetade i åldersblandade par berodde på önskan från 
lärare på skolan om att blanda klasserna. Detta var dock inget som analyserades i denna studie 
då syftet inte är att undersöka ålderns betydelse.   

Under arbetets gång påverkades studien av ytterligare ett bortfall på grund av sjukdom, vilket 
ledde till att en elev lämnades ensam i skrivandet. I denna situation togs ett etiskt 
ställningstagande att låta denna elev arbeta tillsammans med ett annat par. Därmed 
påverkades den ursprungliga tanken om att eleverna skulle arbeta parvis vilket ledde till att 
videoupptagningen av dessa elever exkluderades i analysen. Med undantag för denna 
upptagning transkriberades samtliga videoobservationer. Under transkriberingen framkom att 
eleverna stundtals riktade uppmärksamheten mot kameran. Dessa delar av transkriberingarna 
valdes bort under analysen då de inte ansågs vara relevanta i relation till studiens syfte och 
forskningsfråga och då dessa företeelser endast var en konsekvens av metodvalet. Allt 
material kunde heller inte redovisas i resultatet. Av denna anledning gjordes en reducering, 
detta för att skapa en god representation av materialet samt koncentration och skärpa 
(Rennstam & Wästerfors, 2015). Därmed valdes delar av det transkriberade materialet, i form 
av citat, ut. Dessa ansågs vara representativa för de teman som framkom i analysen. Genom 
denna reducering undveks även en upprepning av samma företeelse.  

4.3	Etiska	aspekter	

I studien har hänsyn tagits till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). I samband 
med att studien påbörjades lämnades en etikblankett ut till alla elevers vårdnadshavare (Bilaga 
A). I enlighet med informationskravet delgavs vårdnadshavarna information om syftet med 
studien. Dessutom informerades de, i enlighet med samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet, om att medverkan var frivillig, att allt material hanterades etiskt korrekt 
samt att insamlad data endast skulle användas för forskningsändamål.  

Med hänsyn till konfidentialitetskravet avidentifierades de deltagande eleverna under den tid 
som studien pågick. Videoupptagningarna fördes, efter varje observation, över på privata 
datorer och raderades genast från de verktyg som användes vid inspelning. På så sätt 
hanterades det insamlade materialet säkert. Genom att allt material som samlats in enbart 
använts för forskningsändamål har även nyttjandekravet uppfyllts.  
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4.4	Genomförande	

Föreliggande studie pågick under två veckor då eleverna arbetade med berättande texter i 
ämnet svenska. I samråd med klasslärarna beslutades att de elever som inte deltog i studien 
skulle undervisas i ett annat klassrum tillsammans med dem. Därmed antogs två olika roller, 
dels som lärare och dels som forskare. Lärarrollen antogs under den tid då arbetsuppgiften 
introducerades och tilldelades eleverna. Därefter övergick denna roll till en observerande 
forskarroll då videoobservationerna tog sin början. En observatör kan vara både passiv och 
delaktig, då graden av deltagande kan vara olika i olika faser av forskningen (Lalander, 2015). 
Denna studie genomsyrades av ett partiellt deltagande då det skedde en övergång från en 
lärarroll till en forskarroll. Studien påverkades på så vis genom att dokumentation, i form av 
videoobservation, inte kunde genomföras under alla tillfällen, utan endast under två lektioner. 
Vid dessa två tillfällen övergick rollen från lärare till forskare. På grund av detta kunde heller 
inga anteckningar göras under studiens gång.  

Vid planering av undervisning beslutades det att eleverna, i par, skulle skriva en gemensam 
berättande text på en iPad. Arbetssättet utgick från teorier om samlärande. Skrivuppgiften 
introducerades genom att eleverna delades in i par. Varje par drog därefter lappar ur en påse 
för att få olika utgångspunkter i sin berättelse samt för att komma igång i sitt skrivande. 
Lapparna gav eleverna givna karaktärer, miljöer och händelser att utgå ifrån i sina berättelser. 
Dessa fick de sedan skriva ner på ett papper indelat i fyra rutor, en så kallad fyrfältare. Varje 
ruta gav plats för eleverna att skriva ner sina karaktärer, miljöer och händelser. I den fjärde 
och sista rutan fick eleverna fylla på med en egen avslutning. Fyrfältaren hade paren sedan 
tillgång till under hela skrivprocessen. Eleverna påbörjade därefter sina berättelser. Under 
genomförandet uppstod problematik då en elev var frånvarande på grund av sjukdom, vilket 
ledde till att den närvarande eleven fick arbeta tillsammans med ett annat par. Därmed 
påverkades den ursprungliga tanken om att eleverna skulle arbeta parvis vilket ledde till att 
videoobservationen av dessa elever inte kunde inkluderas senare i analysen. Parskrivning 
förutsätter att eleverna kan arbeta i jämna par, vilket inte alltid är möjligt och visade sig 
tydligt i genomförandet av denna studie. 

Videoobservationerna ägde rum under den tid som eleverna skrev sina texter. Eleverna 
placerades därför strategiskt i klassrummet för att underlätta ljudupptagningen. Några par 
placerades i enskilda rum där kameran fästes i ett stativ, detta för att låta paren arbeta ostört. 
Övriga elever dokumenterades slumpmässigt ett par minuter åt gången. Totalt sett 
dokumenterades cirka 108 minuter från 39 olika filmer. Samtliga videoobservationer av paren 
sågs därefter igenom och transkriberades, bortsett från den videoobservation som påverkades 
av bortfall. Då föreliggande studie har fokus på både hur och vad elever kommunicerar 
transkriberades både tal och händelser i form av kroppsrörelser och ögonkontakter. Vid 
transkribering är det är av stor vikt att det som sägs skildras så exakt som möjligt (Bryman, 
2011). Det är dessutom betydelsefullt att beskrivningarna av det som sker inte innefattar 
någon värdering (Eidevald, 2015). Då videoobservationerna omvandlades till text sågs de 
igenom ett flertal gånger för att ge en så exakt bild av verkligheten som möjligt. Vid tillfällen 
då det var svårt att urskilja vad eleverna sa markerades detta, i enlighet med Bryman (2011), 
med ett frågetecken i texten. En problematik med transkribering är att det kan ta lång tid att 
genomföra (Bryman, 2011). Eftersom både tal och händelser transkriberades innebar det att 
videoinspelningar fick ses igenom ett flertal gånger, vilket var tidskrävande. Dock sågs inte 
detta som ett större problem då det var av stor betydelse att transkriberingarna blev så 
sanningsenliga som möjligt och att alla de detaljer som var av betydelse för analysen 
synliggjordes.  
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Under studiens gång upplevdes det dessutom som svårt att inte delta i det som observerades 
då två olika roller intogs, dels som lärare och dels som forskare och observatör. Vid ett fåtal 
tillfällen stördes rollen som observatör av att elever ställde frågor under videoupptagningen. 
Däremot påverkades, till synes, inte de observerade eleverna av att forskaren bytte roll från 
observatör till lärare. Att observatören inte blir en del av det som studeras beskriver Bryman 
(2011) som svårt i en etnografisk studie. Han benämner detta som ”going native” där 
forskaren förlorar sin forskarroll och sitt undersökningssyfte och får svårt att hålla fast vid 
detta under insamling och analys. Detta är lätt hänt när forskaren befinner sig i en miljö under 
en längre tid. Då denna studie utfördes under en kortare tid påverkades dock inte insamling 
och analys i lika hög grad då forskarrollen ändå bibehölls och undersökningens syfte inte 
påverkades.  

4.5	Analysmetod	

Under analysen sorterades transkriberingarna med inspiration av den kvalitativa analys som 
Bryman (2011) benämner som tematisk. Analysen innebär att materialet läses igenom 
noggrant ett flertal gånger för att identifiera olika teman och subteman, utifrån 
forskningsfrågan, i form av upprepningar (Bryman, 2011). Sökandet efter teman startade efter 
transkriberingen av videoobservationerna. Rennstam och Wästerfors (2015) beskriver 
fördelarna med att forskaren blir förtrogen med sitt material på nytt, denna gång som 
analytiker. Materialet måste ses över ett flertal gånger och på något sätt delas upp eller ordnas. 
Det går inte att få en automatisk överblick av materialet då det samlats in på egen hand utan 
det krävs att materialet, på nytt, undersöks (ibid.). När transkriberingarna lästes igenom 
urskildes återkommande mönster som delades in i två huvudteman. Därefter lästes 
transkriptionerna igenom ytterligare ett flertal gånger för att söka efter fler återkommande 
mönster. I samband med detta identifierades sju subteman. Dessa registrerades genom 
färgkodning i materialet, där varje subtema markerades i varsin färg. Denna metod kan liknas 
vid det som Bryman (2011) benämner som kodning. Koderna jämfördes sedan för att hitta ett 
mönster i materialet av upprepade händelser. De huvudteman och subteman som framkom 
genom tillvägagångssättet är resultatet av denna kvalitativa analys. Ett antal citat valdes ut för 
att representera dessa olika subteman. Dessa sammanställdes i en analystabell. De citat som 
valdes ut innefattade många gånger fler subteman. Då citaten sammanfattades genom 
nyckelord och fraser ansågs dock ett subtema vara framträdande för de utvalda citaten och 
valdes därför ut för att representera detta. Nedan följer två exempel från analystabellen. I 
dessa visas utdrag ur varje citat, nyckelord/fraser, vilket subtema varje citat utgör exempel på 
samt vilket huvudtema varje subtema representerar.  

Ex. Utdrag ur utvalda citat  Nyckelord/fraser Subtema Huvudtema 
10. [Amy petar sig i ögat] 

Amy: Vem är mest trött här på 
morgonen? 
[Amy räcker upp sin hand. Ann följer 
efter.] 
Amy: Det är jag. 
Ann: Det är jag. 
Amy: Nä det är jag. 
Ann: Nä det är jag. 
Amy: Det tar typ en halvtimme för mig 
att gå upp… Vissa dagar. 
[Ann sträcker sig efter iPaden.] 
Ann: Ibland så tar det jättelång tid för 
mig. 

Samtal om vem 
som är mest trött på 
morgonen.  

Samtal om 
annat 

Verbal 
kommunikation 
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Ex. Utdrag ur utvalda citat  Nyckelord/fraser Subtema Huvudtema 
11. [Bea tar tillbaka iPaden och lägger den 

återigen framför sig. Carin följer efter.] 
Bea: Väckte… 
[Bea tittar på Carin.] 
[Carin tar tillbaka iPaden igen och 
håller den framför sig. Bea följer efter 
och tittar på. Carin ändrar något och 
lämnar sedan tillbaka iPaden till Bea 
som lägger den framför sig och börjar 
skriva. Bea söker med fingret över 
skärmen.] 

Tittar på sin kompis 
och flyttar efter 
iPaden. iPaden 
förflyttas mellan 
eleverna.  

Kommunicerar 
med hjälp av 
kroppsspråk 

Icke-verbal 
kommunikation 

4.6	Tillförlitlighet		

Syftet med denna studie är, som tidigare nämnts, att studera det sociala samspel som uppstår i 
en digitaliserad läs- och skrivundervisning genom att undersöka den kommunikation som 
uppstår. Då studiens metod inspirerades av mikro-etnografin blev den sociala verkligheten 
genomförbar att studera, vilket i sin tur gjorde det möjligt att svara på forskningsfrågan. 
Videoobservation visade sig dessutom vara en bra datainsamlingsmetod då elevernas 
kommunikation och interaktion skulle studeras. Därmed anses de metodval som gjorts vara 
relevanta för denna studies syfte. För att öka trovärdigheten i denna studie har den utvalda 
metoden använts på ett systematiskt sätt och skildrats noggrant. Genom redogörelser för 
metoden och diskussioner om dess fördelar och nackdelar kan tillförlitligheten i denna studie 
anses öka (Eidevald, 2015). 

För att uppnå en transparens beskrevs dessutom tillvägagångssättet detaljerat och de val som 
gjorts motiverades och problematiserades kontinuerligt för att ge läsaren en inblick i studiens 
genomförande. Även de svagheter som identifierats problematiserades. Utifrån detta kan 
läsaren själv bedöma kvaliteten på studien.  

Studien antog därtill en induktiv ansats, men eftersom den inte var så omfattande och endast 
bedrevs på en skola under två veckor går den emot det som Bryman (2011) beskriver som 
väsentligt för en induktiv studie, att generaliserbara slutsatser kan dras utifrån observationer. 
Eftersom antalet elever var begränsat, och elever samt skolor har olika förkunskaper och 
förutsättningar, går detta resultat inte att generalisera. Hade studien utförts i en annan klass 
eller på en annan skola hade resultatet möjligen sett annorlunda ut. Dock visar detta resultat 
på likheter med tidigare studiers resultat som genomförts under liknande förutsättningar.  
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5.	Resultat	och	analys	
Då eleverna, i par, skriver en gemensam berättande text på en iPad skapas ett socialt samspel 
där eleverna kommunicerar med varandra på två olika sätt, dels genom att samtala muntligt 
och dels genom att interagera med hjälp av kroppen. Dessa två sätt att kommunicera har, 
genom analys av videoobservationer, identifierats som två huvudteman i denna studie och 
benämns som verbal samt icke-verbal kommunikation. Inom respektive huvudtema har ett 
flertal subteman urskilts som visar hur de olika typerna av kommunikation artar sig. Under 
rubrikerna Verbal kommunikation och Icke-verbal kommunikation kommer först resultatet 
presenteras, återberättas och tolkas under respektive subtema. De subteman som framkom i 
analysen representeras här i form av underrubriker och åskådliggörs med hjälp av citat från 
videoobservationerna. För att inte låta resultatredovisningen bli alltför omfattande har en 
reducering av materialet gjorts, där några representativa exempel för respektive subtema valts 
ut för att återges mer ingående. Dessa exempel har sammanställts i en tabell som visar hur de 
kopplas samman med respektive subtema (Bilaga B). Resultatet tolkas och analyseras efter 
varje subtema genom att föras upp till en metanivå. De deltagande eleverna nedan har 
avidentifierats och tilldelats fiktiva namn. 

5.1	Verbal	kommunikation	

Ett av de huvudteman som framkom under analysen är följaktligen verbal kommunikation. 
Detta tema innefattar de samtalsämnen som uppkom i samspelet mellan eleverna och visar 
vad och hur eleverna kommunicerar då de skriver en gemensam text på en iPad.  

5.1.1	Samtal	om	innehåll	

I resultatet framkommer det att eleverna ofta samtalar om berättelsens innehåll. Vid ett flertal 
tillfällen visar det sig att eleverna fyller i varandras meningar vilket ger berättelsen en 
fortsättning. Nedan återberättas en situation där Olof och Saga sitter bredvid varandra och 
samtalar om innehållet i deras berättelse. Olof har iPaden framför sig och skriver efterhand 
som samtalet fortlöper. 

Exempel 1 
[Olof skriver på iPaden. Saga sitter bredvid med blicken på iPaden och texten som skrivs.]. 
Olof: Det var en gång… 
Saga: En sjuårig pojke…  
[Olof skriver det som sägs. Saga tittar på iPaden.]. 
Saga: Ehm. 
Olof: Mer då… Han upptäckte en inbrottstjuv. 
Saga: Okej! De.. Eller så gick han ner i källaren.. 
Olof: Han gick ner i källaren. 
Saga: Ja. [Olof skriver. Saga tittar på iPaden.] 

Samtalet börjar med att Olof ger förslag på hur berättelsen ska börja. Saga följer upp det som 
Olof säger och fortsätter meningen med ett eget förslag. Olof skriver ner det som Saga 
föreslår. Därefter påbörjar han nästa mening, som Saga avslutar. Olof upprepar det Saga säger 
och Saga accepterar. Ett liknande samtal sker mellan Erik och Simon. I början av samtalet 
sitter Simon med iPaden framför sig. Bredvid sitter Erik med blicken vänd mot Simon.  
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Exempel 2 
Erik: Ja men får jag berätta en jättebra idé?! 
Simon: Mm. 
[Erik sträcker sig efter iPaden och Simon lämnar över den.] 
Erik: Ehm den. Då frågar tjuven såhär. Var e poliiisen? Så åker han i tjuvbilen så kommer han upp på 
stuprännan och så är polisen precis nedanför. [Erik visar med armarna medan han förklarar] 
Simon: Nej då blir den jättekort. Vi måste göra en lång. 
Erik: Okej! 
Simon: Okejdå. Eh. Dom. De blev natt. 
Erik: Och polisen jaga en hel… och polisen jaga… 
Simon: Tjuven. 
Erik: … fortfarande tjuv. Eller tjuven… 
Simon: Tjuven jaga fortfarande polisen. 
Erik: Polisen. 
Simon: Nä men kolla. De blev natt och eh… polisen somna. Å sen rädda en annan polis polisen. Nä. 
[Erik skrattar.] 
Simon: Eh. Polisen orkade inte jaga tjuven mer och eh… la sig… och sov. 
Erik: Polisen orka inte jaga tjuven mer. 
Simon: Mm. 
Erik: Tjuven orka inte… 
Simon: Nä! Polisen eh fortsatte jaga tjuven. Tjuven gick in på McDonalds. 
[Erik skrattar.] 
Simon: Ja! 
Erik: Nä men de e ju inte polisen som jagar tjuven de e ju tjuven som jagar polisen. 
Simon: Tjuven ja… Eh. Polisen gick in på McDonalds och tjuven följde efter polisen. Men nä. Åh. Vi måste 
få hjälp… 
[Erik skrattar.] 
Erik: McDonalds. 

Erik börjar med att presentera sin idé kring innehållet. Simon lyssnar på förslaget men 
accepterar det inte och motiverar detta med att förslaget är för kort. Simon ger förslag på en 
ny fortsättning som Erik fyller i. Båda fortsätter därefter samtala om innehållet.  

Tolkning	

Det framkommer att den verbala kommunikationen ofta innefattar en interaktion där eleverna 
för en dialog om innehållet i berättelsen. I dessa samtal ger eleverna förslag och ställer frågor 
som gör att de kommer fram till ett gemensamt innehåll. Detta visar sig i exempel 1 med Olof 
och Saga som, genom att fylla i varandras meningar, ger berättelsen en fortsättning. I samtalet 
hjälper eleverna varandra då Olof använder Sagas exempel på en fortsättning och skapar en 
mening som Saga accepterar. Eleverna kompromissar sig fram till vad som ska hända näst i 
deras berättelse. Det sker därmed en form av samarbete där eleverna, i samtalet, hjälper 
varandra att komma fram till ett innehåll som är mer omfattande. Detta visar sig även i 
exempel 2. Både Erik och Simon ger i samtalet förslag på olika alternativ och fyller i 
varandras meningar. Skillnaden är att samtalet mellan Erik och Simon innefattar mer 
diskussion mellan eleverna då de tydligt argumenterar för sina förslag kring innehållet. Det 
framkommer att en diskussion om vad som ska skrivas uppstår mellan eleverna, där båda är 
involverade i samtalet och ger förslag samt ifrågasätter varandras förslag som leder till att 
dessa förändras. I båda dessa exempel leder samtalen till att eleverna förändrar innehållet i 
sina texter så att dessa blir mer utvecklade och omfattande. Den digitaliserade läs- och 
skrivundervisningen tolkas därmed bidra till samlärande genom att eleverna muntligt visar 
sina kompetenser och erfarenheter som de delar med sig av och tar till sig. I samtalen kan 
ingen kunskapsklyfta urskiljas mellan eleverna vilket visar tecken på ”peer collaboration”.  
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5.1.2	Samtal	om	språkets	struktur	

Ett annat, vanligt förekommande, samtalsämne är språkets struktur. Dessa samtal innefattar 
diskussioner om sådant som grammatik och stavning, meningsbyggnad och ordklasser. I 
exemplet nedan samtalar Olof och Saga om meningsbyggnad. 

Exempel 3 
[Olof skriver. Saga tittar på iPaden.] 
Saga: Källaren.. 
Olof: Han gick ner i källaren.. 
Saga: Hörde en.. 
Olof: Och hörde eller? 
Saga: Hörde… 
Olof: Hörde eller och hörde? 
Saga: Hörde en… 
Olof: Okej. 
Saga: Inbrottstjuv. 
Olof: Men då e låter de såhär. De va en gång en sjuårig pojke. Han gick ner i källaren hörde en inbrottstjuv. 
Inte Och hörde en inbrottstjuv? 
Saga: Jo de kan va så! 
Olof: Då skriver vi och. 

Saga ger ett förslag på hur berättelsen ska utformas och Olof skriver. Olof frågar Saga om han 
ska tillföra ett ord till Sagas förslag. Då Saga nekar förslaget upprepar Olof meningen för 
Saga, som till slut håller med Olof och går med på hans förslag. Vidare visar följande 
situation ett exempel på hur eleverna även samtalar om stavningen i texten. Elsa tar i 
exemplet nedan hjälp av Frida för att stava ett specifikt ord. 

Exempel 4 
[Elsa sitter med iPaden i knät. Frida sitter bredvid. Elsa trycker på mellanslagstangenten sedan på D, E och M 
och mellanslag. Elsa stannar upp med fingrarna över tangentbordet och vänder sig mot Frida.] 
Elsa: Stavas vänner med e? 
Frida: Nä, ä. [Elsa tar iPaden närmare sig och för fingret över tangenterna och trycker på v tangenten och 
fortsätter och trycker på e tangenten]. 
Frida: Nä, inte e, ä. [Frida trycker på sudd-tangenten och suddar ut e och trycker på ä tangenten]. 

Elsa fastnar i hur hon ska stava ordet ”vänner” och frågar direkt Frida som ger ett direktiv. 
Elsa börjar skriva och väljer då en annan bokstav än den som Frida gav som förslag. Frida 
upprepar då det förslag hon gav Elsa. I ett annat exempel framgår även att eleverna samtalar 
om ordklasser. I en sådan situation berättar Simon för Erik att ordet fin är ett adjektiv. 

Exempel 5 
[Simon skriver på iPaden. Erik sitter bredvid och tittar på.] 
Simon: Ska vi köra det var en gång en fin polis och en tjuv? 
[Simon tittar på Erik. Erik skrattar.] 
Simon: Ja vi kör det för det e adjektiv… 
Erik: Varför? 
Simon: För de e adjektiv.  
Erik: Vadå adjektiv? 
Simon: De e en sak.. 
Erik: Okej, en fin polis! 

Under tiden som Simon skriver frågar han Erik om de ska skriva att polisen i deras berättelse 
är fin. Simon förklarar att han tycker att de ska skriva så för att ordet fin är ett adjektiv. Erik 
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undrar då vad ett adjektiv är. Simon svarar att ”det är en sak”, vilket Erik accepterar och 
godtar meningen.  

Tolkning		

Den verbala kommunikationen innefattar även samtal där språkets struktur diskuteras mellan 
eleverna. Även i dessa samtal interagerar eleverna genom att ge förslag på hur meningarna i 
texterna kan förbättras. Skillnaden är att de i dessa samtal fokuserar på sådant som stavning 
och grammatik. I exempel 3 samtalar eleverna om meningsbyggnad. Olof hjälper Saga och 
försöker få henne att höra skillnaden mellan två olika meningar. Slutligen godkänner Saga 
Olofs förslag vilket leder till att texten uppnår en högre nivå. Genom att eleverna samtalar om 
språkets struktur får eleverna en text som innefattar ett annat språk än vad som var tänkt från 
början. På liknande sätt visar samtalet mellan Elsa och Frida, i exempel 4, hur även deras text 
uppnår en högre nivå. Elsa och Frida samtalar om hur ordet vänner stavas. Genom att Elsa 
frågar Frida om hur ordet stavas så går hon från en felstavning till att stava ordet rätt. Samtalet 
bidrar till att eleverna tar hjälp av varandra och utbyter kunskap. Detta utbyte sker även i 
exempel 5 där Simon upplyser Erik om att de kan använda sig av adjektiv i texten. Även om 
han inte riktigt kan förklara för Erik vad adjektiv är för något så leder samtalet ändå till att 
Erik får höra ordet och även till att berättelsen får en längre och mer utvecklad text. Dock kan 
det tolkas som att Erik inte får någon förståelse för begreppets betydelse. Gemensamt för de 
båda exemplen är att de visar tecken på ”peer tutoring”. I båda paren besitter en av eleverna 
mer kunskap om språkliga strukturer som de delar med sig av samt tar till vara på. I samtalet 
mellan Elsa och Frida tycks båda vinna på kommunikationen då Elsa utmanas och Frida får 
kommunicera sin kunskap. Däremot vinner kanske inte både Erik och Simon på 
kommunikationen då det antas att Erik inte kan använda begreppet adjektiv i ett senare skede. 
Eftersom Simon inte kan omformulera och förklara begreppet för Erik så tycks Simon inte 
vinna på denna kommunikation.  

5.1.3	Samtal	om	teknikens	funktion	

Den verbala kommunikationen innefattar även samtal om teknikens funktion. I situationen 
nedan ges ett exempel på hur dessa samtal leder till att eleverna använder teknikens 
funktioner för att underlätta skrivandet. Eva ger förslag på hur My kan använda tekniken när 
hon fastnat i hur hon ska gå vidare. 

Exempel 6 
Eva: Ja, men, skriv, om vi inte… Eh… Om du inte vet hur det stavas, tryck där. [Eva pekar på mikrofon-
tangenten på iPaden.] 
Eva: Och… Och… Säg ordet… Och då kommer ordet upp… Om du inte vet hur det stavas. 
My: Okej. [My trycker på mikrofon-tangenten. iPaden blippar till och en ljudfrekvens spelas upp på platsen 
där tangentbordet precis visat sig.] 
My: Råna. 
Eva: Ser du? 
My: Mm. Råna. [My trycker på skärmen.] 
My: Råna… Det var ju bra. 
Eva: Ja. 

Eva ger förslag på hur iPaden kan användas. My följer Evas instruktioner och bekräftar så 
småningom att Evas förslag underlättar skrivandet. En annan typ av samtal berör det faktum 
att teknikens funktion tar mycket tid från skapandet av berättelsen. I exemplet nedan är 
utformningen av textrutor fokus i samtalet mellan Olof och Saga. 
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Exempel 7 
Saga: Ska vi göra den lite mindre? Den är för stor. 
[Olof tar tag i en textruta och förminskar den.] 
Olof: Såhär då… [Olof gör textrutan smal.] 
Saga: Jag menade den. [Saga pekar på texten ovanför.] 
Olof: Såhär. [Olof gör textrutan ännu smalare.] 
Saga: He… [Saga tittar på Olof och ler.] 
Olof: Eller så tar vi den och så gör vi så. [Olof gör textrutan jättelång.] 
Saga: Ja vi gör den så… Men jag menade den lite mindre. [Saga pekar på texten ovanför textrutan som Olof 
ändrar i storlek.] 
Olof: Okej… Då kan man göra så. [Olof trycker på texten]. 
Olof: Hela den… [Olof förlänger texten med ena handen och håller den andra armen över texten. Saga flyttar 
huvudet närmre Olof och skärmen.] 
Saga: Den ja… Vaa? [Saga lutar sig tillbaka.] 
Olof: Och sen så tar vi den… [Olof tar textrutan under den som han precis förlängt och placerar den precis 
under.] 

Saga föreslår att Olof kan förminska en textruta och Olof gör ett försök. Saga förmedlar att 
det är fel textruta, och Olof svarar med ett annat förslag. Samtalet fortsätter till dess att två 
textrutor i texten får samma storlek. I exemplet nedan framgår att samtal om teknikens 
funktion hindrar fortsatt skrivande.  

Exempel 8 
Olle: Varför kommer det rött när du skriver? 
Kalle: På svarta? 
[Kalle trycker på iPaden och Olle vänder blicken mot iPaden med ett papper ihoprullat i händerna.] 
Kalle: Ja kolla svart ögonbindel. [Kalle pekar på skärmen.] 
Olle: Men det kommer inte. [Olle pekar på skärmen.] 
Kalle: Jo. [Kalle trycker på skärmen och Olle vänder sig bort från skärmen, tittar upp mot taket, himlar med 
ögonen och petar på pappret han har i handen.] 
Olle: Då kan du skriv… 
Kalle: Svarta ögonbindel [Kalle pekar på skärmen, Olle vänder blicken mot skärmen.] 
Kalle: Det går inte nånting. [Kalle trycker på skärmen. Olle vickar på pappret han har i handen och lägger det 
mot ansiktet.] 

Kalle och Olle samtalar om ord som blir markerade i texten. Olle nämner att det korrekta 
ordet inte kommer upp som förslag på skärmen men Kalle menar att det gör det. Olle 
fortsätter ge förslag på vad Kalle kan skriva, men Kalle samtalar vidare om det ord som är 
markerat i texten. Han uttrycker att det inte fungerar.  

Tolkning	

Till följd av den digitaliserade läs- och skrivundervisningen interagerar eleverna dessutom 
genom att föra en dialog om teknikens funktion. Även i dessa samtal sker ett kunskapsutbyte 
mellan eleverna. Exempelvis visar detta sig då en av eleverna har mer kunskap om just 
funktionen och delar med sig av detta i samtalet. I exempel 6 får My, genom att samtala med 
Eva, kunskap om teknikens funktioner som leder till att hon kan delta i skrivandet på ett nytt 
sätt. Detta hjälper henne då hon upplever svårigheter i skrivandet. Denna hjälp hade My 
eventuellt gått miste om ifall samtalet med Eva inte uppstått. Samtalet visar tecken på ”peer 
tutoring”. I exemplet besitter Eva mer kunskap om teknikens funktion som båda tar till vara 
på. I samtalet vinner båda på kommunikationen då My utmanas och Eva får kommunicera sin 
kunskap om det digitala verktyget.   

Samtidigt visar det sig i samtalen att teknikens funktion även kan distrahera eleverna och ta 
fokus från uppgiften. Detta visar sig i de två övriga exemplen. I exempel 7 ägnar Saga och 
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Olof en stor del av tiden åt att samtala och formatera om textrutan medan Kalle och Olle, i 
exempel 8, låter samtalet kretsa kring en markering i texten. Rättstavningskontrollen hindrar 
här eleverna att komma vidare i sitt skrivande då Kalle fastnar vid att ett ord har stavats fel. 
När han inte lyckas stava ordet rätt, och få bort markeringen i texten, uppstår vad som tolkas 
som en irritation hos Kalle. Han ger inte upp utan fortsätter testa olika alternativ utan resultat. 
I båda situationer ägnas en stor del av tiden åt att samtala om textrutans utseende samt 
markeringen som uppstår i texten på grund av rättstavningskontrollen. I exemplet med Kalle 
och Olle tycks båda ligga på samma kunskapsnivå då ingen av dem vet hur ordet stavas, vilket 
visar tecken på ”peer collaboration”. Markeringen i texten distraherar båda eleverna och 
hindrar dem att komma vidare i textskapandet.  

5.1.4	Samtal	om	annat	

Vidare visade det sig också att eleverna ett antal gånger samtalade om andra företeelser, som 
inte rörde uppgiften i sig. I följande exempel samtalar Anna om något annat medan Mia 
skriver på iPaden.  

Exempel 9 
[Mia skriver, Anna sitter bredvid.] 
Anna: Hör på mitt fina ljud. 
[Mia tittar upp från skärmen och tittar på Anna. Anna slår med en penna på en burk. Mia sätter handen för 
pannan.] 
Anna: E de fint ljud? 
[Mia mumlar något och vänder åter blicken mot iPaden.] 
Anna: Ja gillar den! 
[Mia läser texten.] 
Mia: Ingen visste… 
[Mia vänder blicken mot Anna] 
Mia: var bäbisen skulle… 
Anna: Ja! 
[Mia tittar på iPaden och börjar skriva. Anna sitter bredvid, med några pennor i händerna och pratar.] 
Anna: Denna lille kula. Ser de inte ut som en rikti kula… Ingen av dom här e bra. Ja har provat alla. 
Mia: Nääääj. Va ha häääänt? 
Anna: Titta. Så fin. Va tycker … om detta fina mästerverk? Jättebra. Vilken av domma e bra? … Sitter fast 
jättebra. 
[Mia slutar skriva och läser texten hon skrivit högt.] 
Mia: Ingen visste var bebisen skulle. Ska vi ha frågetecken eller punkt? 
[Mia tittar på Anna när hon ställer frågan. Anna håller på och gräver i en burk med stenar. Anna pausar när 
hon får frågan, tittar på Mia samtidigt som hon har kvar handen i burken.] 

Anna samtalar till en början om något ljud och ställer frågor till Mia som inte ger Anna något 
gensvar. Däremot får Mia svar när hon ställer en fråga till Anna om uppgiften. Fortsatt 
övergår Anna direkt till att, på nytt, söka gensvar hos Mia angående ett ”mästerverk”, men 
misslyckas än en gång. Dessa samtal om annat visar sig även genom att båda elever är 
delaktiga i kommunikationen som uppstår. I exemplet nedan står Amy och Ann vid bordet 
och samtalar om något annat än uppgiften.  

Exempel 10 
[Amy och Ann står och lutar sig fram över bordet] 
Ann: dem ja det är dom. 
Amy: man stavar dom liksom dem fast det står dom.  
[Amy petar sig i ögat] 
Amy: Vem är mest trött här på morgonen? 
[Amy räcker upp sin hand. Ann följer efter.] 
Amy: Det är jag. 
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Ann: Det är jag. 
Amy: Nä det är jag. 
Ann: Nä det är jag. 
Amy: Det tar typ en halvtimme för mig att gå upp… Vissa dagar. 
[Ann sträcker sig efter iPaden.] 
Ann: Ibland så tar det jättelång tid för mig. 
[Ann lägger sig över bordet med iPaden i händerna.] 

Amy övergår från att ha förklarat språklig struktur till att samtala om morgontrötthet. Amy 
börjar med att fråga vem som är tröttast på morgonen. Båda räcker upp handen och Amy 
börjar med att säga att det är hon. Båda fortsätter därefter att påstå att de är den som är 
tröttast. Amy beskriver hur lång tid det tar för henne att gå upp, och Ann gör detsamma.  

Tolkning	

I den verbala kommunikationen framkommer det att eleverna även samtalar om annat som 
inte har med uppgiften att göra. Detta kan dels visa sig genom att en av eleverna samtalar om 
andra företeelser, utan respons från den andra, och dels genom att båda eleverna tillsammans 
för ett sådant samtal. I exempel 9 uppstår en form av envägskommunikation där Anna 
samtalar om något annat och söker bekräftelse hos Mia. Mia ger inte någon respons på det 
som Anna säger, istället riktar hon uppmärksamheten mot iPaden och mumlar för sig själv. 
Det kan tolkas som att Anna inte har något fokus på uppgiften i sig. När Mia dock ställer en 
fråga om texten riktar Anna uppmärksamheten mot Mia och iPaden, samtidigt som hon svarar 
på frågan. Därefter återgår hon till att samtala om något helt annat. Vid ytterligare ett tillfälle 
ställer Mia en fråga om texten som Anna svarar på. Denna situation visar hur samtalsämnet 
kan skilja sig åt mellan eleverna samt hur en av eleverna kan hamna utanför lärsituationen. 
Även om Annas jakande svar på Mias fråga kan tolkas som att hon är med i samtalet om 
innehållet så visar hon i det stora hela inte någon delaktighet i arbetsuppgiften. Samtalet 
synliggör på så sätt att Anna inte deltar i själva textskapandet. I ett flertal situationer uppstår 
även dialoger där båda eleverna samtalar om annat. Detta åskådliggörs i exempel 10 där Amy 
och Anna samtalar om vem som är tröttast på morgonen. Under en tid tycks eleverna fokusera 
på något helt annat än uppgiften i sig, vilket skulle kunna tolkas som att de tröttnat på 
uppgiften. När en, eller båda eleverna, samtalar om annat synliggörs inget kunskapsutbyte 
eller samlärande i kommunikationen. Trots detta visar denna kommunikation på en rad 
positiva aspekter då de leder till att eleverna även i dessa samtal ställer frågor och 
argumenterar för det som sägs. Dessutom bidrar samtalet till vad som kan tolkas som ett 
positivt klimat mellan eleverna.  

5.2	Icke-verbal	kommunikation	

Det andra huvudtemat som framkom i analysen är den icke-verbala kommunikationen och 
inbegriper den övriga kommunikation som uppstår i pararbetet. Eleverna använder då istället 
kroppen för att interagera med antingen varandra eller iPaden. Kommunikationen visar sig i 
dessa situationer inte muntligt utan genom att eleverna visar tecken på olika typer av 
interaktion med hjälp av kroppsspråket. Det framgår dock även att kroppsspråket till största 
del är kopplat till den verbala kommunikationen (Bilaga B). Därför inbegriper detta tema även 
ett subtema där den icke-verbala kommunikationen används som komplement till den verbala.  
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5.2.1	Kommunicerar	med	hjälp	av	kroppsspråk	

Elevernas icke-verbala kommunikation innebär ofta att eleverna använder kroppsspråket för 
att kommunicera i det sociala samspelet. Detta kan visa sig genom att eleverna interagerar då 
de tar och lämnar över iPaden vid behov.  

Exempel 11 
[Bea tar tillbaka iPaden och lägger den återigen framför sig. Carin följer efter.] 
Bea: Väckte… 
[Bea tittar på Carin.] 
[Carin tar tillbaka iPaden igen och håller den framför sig. Bea följer efter och tittar på. Carin ändrar något 
och lämnar sedan tillbaka iPaden till Bea som lägger den framför sig och börjar skriva. Bea söker med fingret 
över skärmen.] 

Bea och Carin använder kroppen för att dela på arbetet. Bea tar iPaden, säger ”väckte” och 
tittar direkt på Carin som tar tillbaka iPaden och Bea följer efter med blicken. Carin ändrar 
något i texten. Carin lämnar därefter tillbaka iPaden till Bea som söker efter bokstäver med 
fingret över skärmen. Vidare visar nästa exempel att eleverna, istället för att ta till sig iPaden, 
kommunicerar genom att luta sig fram och trycka på tangenterna. I detta fall har My iPaden 
framför sig.  

Exempel 12 
My: Åh, nej ck. [My för fingret till sudd-tangenterna och suddar bort k från skärmen. My för fingret över 
tangentbordet och trycker på c och k tangenterna och för sedan fingret över skärmen. Eva lutar sig då fram 
och trycker in u och l.]  

Då My skriver på iPaden flyttar sig Eva närmre. Eva fyller på de bokstäver som My inte än 
tryckt in. Vidare visar även följande exempel på att eleverna kommunicerar genom att enbart 
peka ut var bokstäverna är på iPaden. Simon skriver på iPaden och letar efter nästa bokstav. 
Erik sitter bredvid och har blicken vänd mot iPaden. 

Exempel 13 
Erik: Okej, en fin polis! 
[Simon skriver ordet fin. Han söker med fingret efter bokstaven P. Erik tittar på iPaden] 
Simon: En fin… 
Erik: Polis! Ta på… P… Kan du… Kan du se P? 
[Erik visar med fingret var P finns. Simon skriver bokstaven.] 
Erik: Ooo, den e ju bre… 
[Erik visar var även nästa bokstav finns. Simon skriver bokstaven och fortsätter sedan skriva resten av ordet 
utan problem.] 

Erik tittar på när Simon skriver på iPaden. Simon söker efter bokstaven med fingrarna över 
iPaden. Erik pekar då på den rätta bokstaven på iPaden och fortsätter att peka på nästa bokstav 
innan Simon själv fortsätter att skriva. 

Tolkning	

Den icke-verbala kommunikationen innebär att eleverna kommunicerar genom att, med hjälp 
av kroppen, interagera med antingen varandra eller iPaden. Den digitaliserade läs- och 
skrivundervisningen gör det möjligt för båda eleverna att vara deltagande i arbetet på andra 
sätt än muntligt. iPaden utgör dessutom en gemensam plattform som båda eleverna kan 
använda samtidigt. Vanligast är att eleverna interagerar med blicken, genom att peka eller att 
fysiskt använda iPaden som verktyg. Interaktionen visar sig även genom att eleverna flyttar 
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sig närmre den som skriver, alternativt iPaden, och till synes läser det som skrivs. Detta visar 
sig i exempel 11 där både Bea och Carin är delaktiga i skrivandet genom en icke-verbal 
kommunikation. Då iPaden skickas mellan eleverna, med endast ett utbyte av blickar och utan 
protester, kan detta tolkas som att det sker en ordlös kommunikation mellan dem. Denna är 
jämt fördelad då eleverna villigt visar sina förmågor, använder sig av dessa samt accepterar 
varandras kunskaper. Carin tycks besitta kunskap som Bea inte har. I situationen tolkas det att 
Bea, genom att titta frågande på Carin, har funderingar kring något. I samförstånd tar Carin 
över skrivandet för att sedan lämna tillbaka iPaden till Bea. Detta visar tecken på ”peer 
tutoring” där eleverna kommunicerar ett kunskapsutbyte icke-verbalt. Även i denna icke-
verbala kommunikation sker alltså ett kunskapsutbyte mellan eleverna vilket visar sig i 
exempel 12 och 13. I båda situationerna kommunicerar eleverna med hjälp av kroppen för att 
förmedla sin kunskap och stöttar varandra i skrivandet. Eva gör detta genom att ta över 
skrivandet och själv redigera i texten medan Erik hjälper Simon genom att endast peka på 
bokstäverna. På olika sätt visar alla exempel därmed tecken på ”peer tutoring”. I samtliga 
exempel visas dessutom tecken på att eleverna har svårigheter att finna bokstäverna på iPaden 
då de lägger mycket tid på att söka med fingrarna över tangentbordet. Även i dessa situationer 
visas tecken på samarbete då eleverna hjälper varandra att finna bokstäverna.  

5.2.2	Kommunicerar	ett	icke-samspel	med	hjälp	av	kroppsspråk	

När eleverna kommunicerar med hjälp av kroppen kan det sociala samspelet påverkas 
negativt. I dessa fall uppstår en kommunikation mellan eleverna som leder till de inte 
interagerar med varandra. I exemplet nedan sitter Kalle och skriver med ryggen vänd mot 
Olle. 

Exempel 14 
[iPaden ligger framför Kalle och Olle sitter bredvid. Kalle har handen över texten och placerar pekaren i 
mitten av texten. Kalle sitter lite snett vänd ifrån Olle. Olle reser sig upp och går närmre skärmen och tittar på 
skärmen.]. 

Olle reser sig upp och går närmare Kalle och iPaden. Kalle har både ryggen vänd mot Olle 
och armen över iPaden. I exemplet nedan är det Kim som har iPaden och redigerar i texten 
och David står bredvid. 

Exempel 15 
[Kim sitter med iPaden i handen. David står bredvid med ett papper i handen.] 
Kim: Bra ändå… men då kan man… aaa då får vi helt enkelt göra den lite [Kim suddar ut tre bokstäver på 
iPaden.] 
Kim: nä.. iför sig… om vi kan… om vi har …vi har redan…undra på om vi kan… vi kan…eh.. vad heter 
det… det… vi hade kommer du ihåg… [det dyker upp ett kommando på iPaden och Kim trycker på done. 
Samtidigt dyker det upp tre ord på iPaden som är markerade och Kim trycker på suddtangenten. David lägger 
ner pappret ifrån handen på bordet och bollar det mellan sina händer och tittar runt i rummet.] 
Kim: kommer du ihåg… vad heter det att vi hade papper på… vi skrev på? [Kim trycker på a, g, a- tangenten. 
David bollar fortfarande med pappret.] 

Kim trycker på iPaden och redigerar i texten. David håller i ett papper i handen och vänder sig 
upprepade gånger ut i rummet. Kim mumlar samtidigt som han redigerar i texten. Kim ställer 
även en fråga till David. David bollar kontinuerligt med ett papper som han har i handen.   
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Tolkning		

Samtidigt som eleverna kan interagera genom att kommunicera med hjälp av kroppen kan 
denna kommunikation även leda till att samspelet mellan dem påverkas negativt. Eleverna 
visar i dessa fall tecken på att de inte interagerar med varandra och därmed visas inga tecken 
på att eleverna samspelar. Detta åskådliggörs på olika sätt. I kommunikationen, i exempel 14, 
gör Kalle det svårt för Olle att vara delaktig i skrivandet genom att ha armen över iPaden och 
sitta med ryggen vänd mot Olle. Det kan tolkas som att samtalsklimatet har påverkats negativt 
då Kalle med hjälp av kroppen tycks stänga ute Olle. Därmed påverkas även Olles försök till 
att interagera med Kalle, vilket misslyckas. I exempel 15 är Kim istället väldigt engagerad i 
skrivandet vilket leder till att David ägnar sin uppmärksamhet åt andra saker. Detta kan tolkas 
som att David har tappat intresse för uppgiften, vilket han visar med hjälp av kroppen. Då 
Kim är väldigt engagerad i skrivandet visar inte han heller några tecken på att han interagerar 
med David, utan endast med iPaden. Den digitaliserade läs- och skrivundervisningen påverkar 
på så sätt kommunikationen mellan Kim och David negativt. När Kim slutligen vänder 
uppmärksamheten mot David får han inget gensvar, vilket visar sig genom att David 
fortfarande kroppsligt engagerar sig i något annat. Det visas i denna kommunikation inga 
tecken på kunskapsutbyte eller samlärande då endast en av eleverna är aktiv i arbetet med 
uppgiften. Det tolkas att en av eleverna i paren hamnar utanför lärsituationen då det råder en 
ojämlik kommunikation.  

5.2.3	Använder	kroppsspråk	som	komplement	till	verbal	
kommunikation	

Det som framgår tydligt i analysen är att kroppsspråket ofta är kopplat till den verbala 
kommunikationen (Bilaga B). Detta visar sig i flertalet situationer. Det som skiljer denna 
kategori från de övriga är att det icke-verbala här används i kombination med det verbala, för 
att förstärka eller förtydliga det som sägs. Erik vill i exemplet nedan få igenom ett förslag. 
När han inte får det använder han kroppsspråket för att förtydliga det han säger. 

Exempel 16 
Simon: Okejdå. Vi säger nu. 
Erik: Snälla kan vi inte skriva de! 
[Erik lägger pannan mot bordet.] 
Simon: Nej, Erik nu skriver jag bara nåt sånt eh. 
Erik: Åhåååå! 
Simon: Eh. Tjuven. Polisen. Eh. 
[Erik reser sig upp och går runt i rummet. Simon sitter kvar och skriver i tystnad.] 
Erik: Vi får sitta var vi vill i detta rummet. Vi behöver inte sitta, vi kan sitta i torkskåpet. Öe! Jag kollar om 
man ser. 

Erik ber om att de ska skriva något specifikt och lägger direkt huvudet på bordet. Simon 
förtydligar vidare att han skriver något annat än det som Erik vill. Då reser sig Erik upp, går 
runt i rummet och börjar samtala om något helt annat. I följande exempel har Erik precis 
skrivit en mening då Simon tar över skrivandet. 

Exempel 17 
[Erik har skrivit en mening på iPaden. Simon tar över iPaden] 
Simon: Förlåt. Jag måste sudda. För jag måste skriva mer. 
[Erik lägger pannan mot bordet. ] 
Erik: Mamma! Jag e sämst. Men ja e bäst på å ligga å slappa. Håller du med om de? Att ja e bäst på å ligga å 
ss…? 
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[Erik rättar till en pall, vänder sig bort från Simon och lägger upp fötterna på pallen. Simon fortsätter skriva.] 
Simon: Tjuven orkade inte jaga polisen m. M. E. R. 
Erik: Asså de e så skönt å slappa. 
Simon: Så. Ska jag skriva en till då? Tjuven… 
[Erik tittar mot Simon, vänder sig om och tittar på iPaden igen.] 
Erik: Du me… 
Simon: Tjuven… 
Erik: Tjuven. Var. Vänta. Nej. TJi. Du har skrivit… 
Simon: Jag glömmer alltid N:et. Tjuven…  

Simon uttrycker att han måste ändra på det som Erik precis skrivit. Erik lägger då huvudet på 
bordet och uttrycker muntligt sin frustration genom att tala om att han är sämst. Detta övergår 
i en monolog om något helt annat samt att Erik interagerar med andra föremål i rummet. När 
Simon ställer en fråga om texten svarar Erik och vänder sig återigen mot Simon.  

Tolkning	

Det framgår slutligen att kroppsspråket ofta används som komplement till verbal 
kommunikation. Detta visar sig genom att eleverna vid ett flertal tillfällen använder kroppen 
för att förtydliga eller förstärka det som sägs. I både exempel 16 och 17 använder Erik 
kroppen för att uttrycka, vad som tolkas vara, frustration. Detta då han inte får sin vilja 
igenom samt då Simon gör ändringar i Eriks text. Resultatet visar även hur det som muntligt 
sägs kan påverka den icke-verbala kommunikationen då Erik i exempel 17 visar tecken på 
besvikelse över att Simon tvingas ändra det han skrivit. Förslaget från Erik avvisas muntligt 
av Simon vilket leder till att Erik inte fortsätter att engagera sig i arbetet. Det tolkas som att 
Erik tappar intresse för uppgiften då han börjar samtala om något helt annat och använder 
kroppen för att fokusera på annat. Erik upplevs tycka att det är jobbigt att det blir fel, vilket 
han visar både verbalt och icke-verbalt. Simon upplevs besitta mer kunskap än Erik då han 
uttrycker att han måste göra ändringar i texten. Den digitaliserade läs- och 
skrivundervisningen öppnar möjligheten för Simon att göra ändringar i den text som Erik 
precis skrivit. Samtidigt tolkas kunskapsutbytet i kommunikationen vara negativ vilket kan 
vara orsaken till att Erik sedan samtalar om något annat samt visar tecken på att han inte 
interagerar med vare sig Simon eller iPaden. I samtalet väljer han dock sedan att lyfta fram 
något positivt om sig själv, och vänder därmed situationen från att vara jobbig till något bra, 
vilket ändå bibehåller det positiva samtalsklimatet. När Simon sedan frågar Erik om något 
som berör texten visar han genast på delaktighet igen. Genom att Erik dessutom ger förslag på 
ändringar i texten kan detta tolkas som att han återgår till att samspela med Simon och 
kommunikationen innefattar på nytt ett kunskapsutbyte där det ges möjlighet för samlärande 
mellan eleverna.  

5.3	Sammanfattning	resultat	och	analys	

Studiens resultat visar att en digitaliserad läs- och skrivundervisning gynnar ett socialt 
samspel. Då eleverna arbetar i par, med en iPad, skapas ett socialt samspel vilket i denna 
studie visar sig genom att eleverna kommunicerar både verbalt och icke-verbalt med varandra. 
Den verbala kommunikationen består till största del av att eleverna samtalar om uppgiften, 
kring exempelvis innehåll och språkets struktur, men även om sådant som tekniken och dess 
funktioner samt helt andra ämnen. Gemensamt är att eleverna i samtalen ofta ställer frågor 
och kommer med egna idéer samt ger respons på varandras förslag. I samtalen visar eleverna 
tecken på att de utövar sin förmåga att både argumentera och resonera, samt att de tar del av 
varandras kunskaper. Dock synliggörs även hur eleverna distraheras av iPaden och dess 
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funktioner samt att en del elever samtalar om annat vilket påverkar samspelet. Eleverna visar i 
dessa situationer dessutom tecken på att de inte deltar i arbetsuppgiften.  

Den icke-verbala kommunikationen visar sig på olika sätt och innefattar ofta att eleverna 
interagerar med antingen varandra eller iPaden. Då eleverna arbetar parvis med en iPad 
skapas en möjlighet för båda eleverna att delta aktivt på andra sätt än rent muntligt. Genom att 
peka, följa med i texten med blicken samt göra ändringar interagerar eleverna kroppsligt och 
kommunikation sker därmed icke-verbalt. Dock visar resultatet även att den icke-verbala 
kommunikationen ibland leder till att eleverna, genom kroppsspråket, stänger ute varandra 
från skrivandet. Detta visar tecken på ett mindre lyckat samspel som även påverkar den 
verbala kommunikationen. I dessa fall förekommer ingen synlig interaktion mellan eleverna 
vilket även kan visa sig i den verbala kommunikationen då en av eleverna samtalar om något 
annat medan den andra eleven interagerar med iPaden. Gemensamt för både den verbala och 
icke-verbala kommunikationen är dock att eleverna många gånger interagerar med varandra 
och iPaden, antingen muntligt eller kroppsligt, och att kommunikationen innefattar olika 
former av samlärande då eleverna delar med sig av sina kunskaper och hjälper varandra att 
komma vidare i arbetsuppgiften. iPaden utgör en gemensam plattform som tillåter båda 
eleverna att interagera med varandra och texten samtidigt.  
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6.	Diskussion	
Nedan diskuteras metod och resultat under separata rubriker. I metoddiskussionen diskuteras 
de metodval som gjorts och dess betydelse för studiens resultat. Därefter följer en 
resultatdiskussion där resultatet diskuteras i relation till den tidigare forskning som används 
som teoretiska utgångspunkter.  

6.1	Metoddiskussion	

För att få svar på studiens syfte och frågeställning valdes videoobservation som metod, vilket 
gav en djupare förståelse för det samspel som sker i de olika situationerna, i form av både 
verbal och icke-verbal kommunikation. Samtidigt visar en inspelning inte hela verkligheten 
utan enbart en begränsad del av den pedagogiska verkligheten (Eidevald, 2015). De val som 
görs, till exempel om vad som ska filmas, påverkar vad som registreras på filmen. Dessutom 
kan de som filmar, samt kamerans närvaro, påverka de personer som observeras (Bjørndal, 
2005). Eidevald (2015) diskuterar det faktum att oavsett hur dokumentation sker så innebär 
detta en förändring av den situation som observeras. Dessutom är det svårt att få 
transkriberingen av materialet att återge en exakt bild av situationen. I denna studie var detta 
faktum i åtanke, under både videoobservation och transkribering, för att en så sanningsenlig 
bild som möjligt av verkligheten skulle kunna återges i resultatet. Vidare beskriver Eidevald 
(2015) situationer där barn påverkas av kamerans närvaro, vilket även förekom i denna 
studies material. Eleverna visade vid ett fåtal tillfällen att de var medvetna om kamerans 
närvaro genom att de exempelvis talade och vinkade till den. Trots att kameran på så sätt 
påverkade själva arbetsuppgiften i sig anses den dock inte ha påverkat resultatet då dessa 
situationer enbart förekom vid enstaka tillfällen och inte anses relevanta i förhållande till 
studiens syfte och forskningsfråga. Därför valdes dessa företeelser bort i analysen.  

Lalander (2015) beskriver att en nackdel med öppen observation, där de medverkande 
eleverna är medvetna om studien och forskarna, är det som brukar kallas forskareffekt. Detta 
innebär att människans beteende påverkas av vetskapen om att forskare är närvarande. Är 
forskaren dock duktig på att samspela kan denna effekt göras relativt liten. Vid ett fåtal 
tillfällen upplevdes en medvetenhet hos eleverna om forskarens närvaro som kan ha påverkat 
resultatet. Denna medvetenhet kan ses som både positiv och negativ då eleverna i dessa fall 
ofta visade detta genom att fokusera på uppgiften, vilket vid första anblick kan upplevas som 
positivt. Samtidigt kan denna fokusering på uppgiften även ses som negativ, utifrån ett 
forskarperspektiv, då medvetenheten om forskarens närvaro kan påverka resultatet och på så 
sätt inte visa den “sanna verkligheten”. Då detta endast uppstod vid ett fåtal tillfällen kan 
forskareffekten i denna studie emellertid ses som relativt liten.  

Under genomförandet uppstod problematik som ledde till att en av videoobservationerna inte 
kunde inkluderas i analysen, då en elev fick arbeta med ett annat par. Eftersom eleverna i 
denna observation inte längre arbetade parvis svarade inte denna videoupptagning längre på 
studiens syfte och forskningsfråga. Därmed uteslöts denna från analysen vilket i vissa 
avseenden kan ha påverkat resultatet på så sätt att allt material inte kunde användas. Dock var 
det endast en av ett flertal filmer som exkluderades. Därmed anses detta bortfall inte ha 
orsakat någon större förändring av resultatet i sin helhet.   

Under analysen uppstod ytterligare en svårighet, att analysera den icke-verbala 
kommunikationen. I enlighet med Nilsson och Waldemarson (2007) är det näst intill omöjligt 
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att dra slutsatser om det icke-verbala. Det går inte att tolka människors tankar enbart utefter 
det som uttrycks med hjälp av kroppen. Dessa handlingar måste sättas i ett sammanhang för 
att kunna tolkas. Även om det icke-verbala, i denna studie, sattes i ett sammanhang uppstod 
ändå svårigheter då kroppsspråket tolkades. Detta kan ses som en anledning till att antalet 
subteman under den icke-verbala kommunikationen är färre än under den verbala, då den 
verbala kommunikationen var lättare att tolka.  

6.2	Resultatdiskussion	

Denna studies resultat visar hur och vad eleverna kommunicerar i det sociala samspel som 
uppstår i en digitaliserad läs- och skrivundervisning. Då eleverna, i par, skriver en gemensam 
berättelse på en iPad uppstår både verbal och icke-verbal kommunikation mellan eleverna. I 
båda dessa former av kommunikation interagerar eleverna både med varandra och med 
iPaden, dels genom samtal och dels genom kroppslig interaktion. Nedan kommer den verbala 
och den icke-verbala kommunikationen diskuteras var för sig i relation till tidigare forskning 
för att slutligen sammanfattas gemensamt.  

6.2.1	Verbal	kommunikation	

Då eleverna arbetar i par, med en iPad, skapas ett socialt samspel vilket bland annat visar sig 
genom att eleverna kommunicerar verbalt med varandra. I den verbala kommunikationen 
samtalar eleverna om olika företeelser, däribland berättelsens innehåll, språkets struktur, 
teknikens funktion samt annat som inte har med uppgiften i sig att göra. Den digitaliserade 
undervisningen tycks bidra till att båda eleverna kan vara delaktiga i skrivandet och det 
sociala samspelet, vilket visar sig i samtalen. Även den elev som inte skriver på iPaden tolkas 
ha lätt att följa med i den text som skrivs, vilket åskådliggörs då båda eleverna samtalar om 
det som står skrivet. Liknande Agelii Genlotts och Grönlunds (2013) resultat skapar iPaden 
möjligheter för alla elever att delta i det sociala samspelet då bokstäverna formas lika vilket 
skapar gynnsamma förutsättningar för eleverna att ta del av den gemensamma textens innehåll 
och därmed även i samtalen.  

Då det muntliga språket ses som grundläggande i allt lärande (Gibbons, 2014; Ivarsson, 2008; 
Trageton, 2014), blir samtalen som sker under parskrivandet betydelsefulla. I dessa samtal får 
eleverna bland annat möjlighet att använda sina kommunikativa förmågor. I enlighet med 
Trageton (2014) och Agélii Genlott och Grönlund (2013) skapar det gemensamma skrivandet 
utrymme för komplicerade samtal och möjligheter för ett socialt lärande, vilket kan leda till en 
utveckling av elevers muntliga kompetens. En stor del av samtalen i denna studie berör 
innehållet i berättelserna samt språkets struktur och består många gånger av att en elev ger ett 
förslag som den andra eleven antingen accepterar eller avslår. Det synliggörs dessutom hur 
eleverna ställer frågor, delar med sig av sina idéer samt tar hjälp av varandra för att utveckla 
innehållet i sina texter. I dessa samtal får eleverna hela tiden respons på det som sägs vilket i 
enlighet med Säljö (2015) kan utveckla och forma eleverna då de ser hur andra reagerar och 
svarar på kommunikationen. I samtalen om berättelsernas innehåll kommunicerar eleverna 
verbalt genom att bland annat argumentera för sina idéer om vad berättelsen ska handla om. 
De resonerar sig tillsammans fram till ett innehåll som de, mer eller mindre, är överens om. I 
samtalen får eleverna, som Williams (2006) beskriver, möjligheten att ompröva sina 
uppfattningar och omvärdera dem samtidigt som de även får möjligheten att förklara och 
försvara sina åsikter och idéer för att andra ska se värdet i dem.  
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Agélii Genlott och Grönlunds (2013) resultat visar att en digitaliserad undervisning bidrar till 
att elevers texter utvecklas positivt genom att eleverna skriver längre texter, med bättre 
struktur, tydligare innehåll och ett mer utförligt språk. Detta resultat styrks av Hultin och 
Westman (2013) och är något som kan ses även i denna studies resultat. Då eleverna samtalar 
om både berättelsens innehåll och språkets struktur synliggörs tecken på att eleverna utvecklar 
sina texter. I samtalen diskuterar de sig stundtals fram till en text med bättre språk och mer 
omfattande innehåll. Dock betyder inte detta alltid att eleverna diskuterar sig fram till något 
som är rätt. I några situationer leder dessa samtal till att texten uppnår en sämre språklig 
struktur än från början då samtalen leder eleverna i fel riktning. Däremot betyder inte detta 
nödvändigtvis att elevernas inlärning påverkas negativt. Istället kan detta tolkas resultera i att 
eleverna, genom samtalen, får träna sin förmåga att argumentera och resonera vilket i sin tur 
kan leda till att eleverna utvecklar sin kommunikativa förmåga. På liknande sätt beskriver 
Fawsett och Garton (2005) hur denna förmåga utvecklas hos elever då de får förklara 
uppgifter för varandra.  

Resultatet visar utöver detta att elevernas samtal många gånger också handlar om teknikens 
funktion. Eleverna lägger mycket tid på att samtala om var de hittar saker på iPaden, om 
eventuella ändringar i textens layout samt om olika funktioner som iPaden har och som 
eleverna inte får rätt på. Detta visar sig exempelvis då eleverna inte hittar rätt tangenter eller 
då rättstavningsprogrammet hindrar eleverna att komma vidare. Tyrén (2013) beskriver hur de 
digitala verktygen gör det lättare för eleverna att upptäcka felstavade ord. I denna studie visar 
det sig dock att detta kan påverka eleverna negativt då de fastnar vid markeringarna i texten. 
Att teknikens funktion kan ta fokus från elevers lärande bekräftas av ett flertal studier som 
alla kommer fram till liknande resultat. Damber (2013) beskriver hur tekniska problem och 
okunskap om de digitala verktygen kan distrahera och ta fokus från elevers lärande. Eleverna i 
Hatakkas m.fl. (2013) studie lyfter, även de, denna problematik och likaså visar resultatet i 
Rasmussons (2014) studie att fokus hamnar på datorns funktion snarare än på inlärningen.  

Trots risken för distraktion kan den digitaliserade undervisningen, genom iPadens funktion, 
öppna upp för ytterligare kommunikation. Genom exempelvis rättstavningskontrollen skapas 
en dialog mellan eleverna då denna funktion uppmärksammar eleverna om felstavade ord 
genom en markering i texten, vilket leder till att eleverna startar ett samtal om stavning. 
Markeringen i texten leder i många fall till att eleverna hjälps åt och försöker lösa problemen 
på egen hand. Detta resultat styrks av Hultin och Westman (2013) som även de beskriver hur 
elever i högre grad själva korrigerar sina texter när de använder digitala verktyg då detta 
underlättar för eleverna att göra ändringar. En annan funktion som eleverna samtalar om i 
denna studies resultat är talsyntesen, då en elev beskriver och visar hur denna funktion 
fungerar. I samtalet utbyter de kunskap om iPadens funktion, genom att en elev ger förslag på 
hur den andra eleven kan få hjälp med att stava orden. Eleverna delar därmed med sig av sina 
digitala kunskaper och tar hjälp av varandra även här, vilket leder till att båda eleverna kan 
vara aktiva i skrivandet. Precis som Agelii Genlott och Grönlund (2013) beskriver så skapar 
iPadens funktioner möjligheter för alla elever att delta i det sociala samspelet. I likhet med 
Williams m.fl. (2014) resultat löser eleverna dessutom de problem som uppstår på egen hand 
genom ett språkligt utbyte.  

Slutligen framkommer det även vid ett antal tillfällen att eleverna samtalar om annat som inte 
har med uppgiften att göra. I dessa situationer hamnar fokus ofta på något annat än själva 
skrivuppgiften. Även om det i resultatet kan tolkas som att eleverna tappar fokus, vilket kan 
påverka arbetsuppgiften i sig negativt, tycks samtalet leda till att ett positiv klimat mellan 
eleverna skapas då de lär känna varandra, skrattar och har roligt tillsammans. Andersson m.fl. 
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(2016) beskriver fördelar med att låta eleverna arbeta 1:2 då fler elever vid ett digitalt verktyg 
kan leda till passivitet hos en av eleverna. Denna studies resultat visar dock att detta är möjligt 
även då eleverna arbetar i par med ett digitalt verktyg. Det finns en risk att en av eleverna i 
paret missgynnas av arbetssättet, och att deras inlärning påverkas negativt genom att de 
hamnar utanför lärsituationen. I denna studie visas denna passivitet genom att en av eleverna 
samtalar om annat medan den andra arbetar med iPaden. Dessutom visar det sig att den icke-
verbala kommunikationen vid ett flertal tillfällen påverkar den verbala kommunikationen. 
Eleverna kan med kroppen kommunicera något som kan tolkas som ett avståndstagande och 
påverkar på så sätt samtalsklimatet mellan eleverna vilket leder till att en av eleverna tappar 
delaktigheten. Arbetssättet visar sig därmed kunna påverka den verbala kommunikationen 
mellan eleverna negativt. 

6.2.2	Icke-verbal	kommunikation	

I det sociala samspelet visar det sig även att eleverna, i denna studie, kommunicerar icke-
verbalt med varandra. Den icke-verbala kommunikationen har visat sig vara avgörande för 
elevernas kommunikativa förmåga som är, i enlighet med Nilsson och Waldemarson (2007), 
nära kopplat till kroppsspråket. 

I en digitaliserad läs- och skrivundervisning, där eleverna arbetar i par med en iPad, skapas 
möjligheter för en icke-verbal kommunikation. Båda eleverna kan, med iPaden, samtidigt 
producera och utveckla texten. Det digitala verktyget underlättar dessutom det gemensamma 
textskapandet då bokstäverna formas lika. Detta visar sig genom att eleverna pekar och 
trycker på tangenterna för att uppmärksamma varandra om texten och dess struktur. Den 
digitaliserade undervisningen bidrar på så sätt till att elevernas texter utvecklas positivt, 
liknande resultatet i Agelii Genlotts och Grönlunds (2013) studie. Dock visar det sig, i 
motsats till Hultins och Westmans (2013) samt Tyréns (2013) resultat, att några elever i denna 
studie har svårigheter att finna bokstäverna på tangentbordet. Detta åskådliggörs då eleverna 
lägger mycket tid på att söka med fingret över tangentbordet på iPaden för att finna rätt 
bokstav. Medan Hultins och Westmans (2013) samt Tyréns (2013) resultat visar att den 
digitaliserade undervisningen underlättar för elever då de inte behöver fokusera på att forma 
bokstäverna, visar detta resultat att en del elever istället tolkas ha svårt att skriva på iPaden. 
Samtidigt visar resultatet att det digitala verktyget, i detta fall iPaden, bidrar till att eleverna 
lättare kan göra ändringar i den gemensamma texten. Detta bidrar till, i likhet med Hultins och 
Westmans (2013) samt Tyréns (2013) resultat, att eleverna själva korrigerar sina texter. I detta 
resultat hjälper kroppsspråket till att förtydliga och förklara innehållet i uppgiften på samma 
sätt som i Davitti och Pasquandreas (2017) studie. Den icke-verbala kommunikationen visar 
dessutom att eleverna inte är rädda för att dela med sig av sina kunskaper då de gärna pekar 
och trycker på iPaden samtidigt som någon annan har ansvar för skrivandet. 

Resultatet i denna studie visar att den icke-verbala kommunikationen ofta innebär en ordlös 
kommunikation, vilket bekräftas av både Davitti och Pasquandrea (2017) samt Goodwin 
(2000). Kommunikationen överförs ofta genom att eleverna enbart pekar. Detta visar sig även 
i Davittis och Pasquandreas (2017) studie som beskriver att pekandet har stor betydelse för 
människors kommunikation. Genom pekandet förflyttas fokus i samtalen till andra fysiska 
objekt, i detta fall iPaden. Vidare menar de att samtal även kan överföras via blicken. I denna 
studie visar sig den icke-verbala kommunikationen ofta på detta sätt, då eleverna många 
gånger använder blicken för att kommunicera något. Exempelvis sker detta då eleverna flyttar 
sig närmre för att följa med i skrivandet och, till synes, läser det som skrivs. 
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Kroppsspråket kan, i enlighet med Tai (2014), ses som avgörande för ett engagerat och aktivt 
samarbete. Liknande Williams m.fl. (2014) resultat framkommer det att eleverna i denna 
studie, då de samarbetar, löser problem på egen hand. Detta sker, förutom via den verbala 
kommunikationen, även genom att eleverna interagerar utan ett verbalt utbyte. I den icke-
verbala kommunikationen visar sig även ett tydligt samarbete genom att eleverna antingen 
delar upp skrivandet mellan varandra eller genom att de lämnar och tar över skrivandet utan 
protester. Samtidigt framkommer det även, liknande resultatet i Takalas (2013) studie, att 
eleverna har svårigheter att vänta på sin tur då de använder kroppsspråket för att peka och 
redigera i texten trots att de inte har ansvar för skrivandet.  

Vidare framgår det även att eleverna i denna studie besitter olika kunskaper. Eleverna i 
studien har olika kompetenser som de delar med sig av och förmedlar fysiskt genom att peka 
och redigera i texten. I likhet med Fawsetts och Gartons (2005) resultat delar eleven med 
högre kunskapsnivå, genom kroppsspråket, med sig av sina kunskaper till eleven med lägre 
kunskapsnivå. Även Williams (2006) betonar detta, att elever i samarbetsövningar förmedlar 
kunskaper mellan varandra där en av eleverna besitter mer kunskap om ämnet.  

Å andra sidan visar resultatet att det inte alltid råder en jämlik kommunikation mellan 
eleverna, vilket kan påverka samtalsklimatet och talutrymmet mellan dem (Williams, 2006). 
Detta visas i den icke-verbala kommunikationen mellan eleverna då det uppstår situationer 
där de inte interagerar med varandra och då eleverna exempelvis vänder kroppen mot 
varandra eller täcker iPaden med delar av kroppen. Detta kan ses som ett icke-samspel, 
eleverna emellan. Den icke-verbala kommunikationen påverkar då även den verbala 
kommunikationen negativt. Det sker även en skillnad i interaktionen då eleverna, i enlighet 
med Takala (2013), ibland har svårt att kompromissa. När ansvaret för uppgiften är ojämnt 
fördelad, visar ett fåtal elever tecken på ett icke fungerade samarbete genom att vända sig om, 
läsa på ett papper, röra vid andra saker eller lämna sin plats. Detta sker ofta då den andra 
eleven fastnar i iPadens funktion eller i att redigera i texten. Orsaken till detta kan vara att 
samtalsklimatet mellan eleverna har påverkats negativt och bero på det som lärarna i Williams 
m.fl. (2014) studie betonar. De menar att eleverna måste utveckla en rad sociala kompetenser 
för att det sociala samspelet ska gynna deras inlärning. De situationer, då elevernas icke-
verbala kommunikation hindrar ett samspel, kan orsakas av att eleverna inte har vetskapen om 
hur de ska respektera varandra samt lyssna på varandra. Det kan tolkas som att eleven, som 
inte deltar i textskapandet, tappar fokus. Eleverna visar i dessa fall tecken på att de inte 
interagerar med varken varandra eller iPaden och nyttjar inte varandras kunskaper. Detta visar 
i motsats till Hatakkas m.fl. (2013) resultat att elever, även då de arbetar 1:2, kan hamna 
utanför textskapandet, vilket kan påverka deras inlärning negativt. 

Resultatet visar även på det som Nilsson och Waldemarson (2007) beskriver, att 
kroppsspråket många gånger används som komplement till den verbala kommunikationen. 
Det som sägs förtydligas och förstärks ofta genom gester, miner och tonfall. Eleverna i denna 
studie använder, vid åtskilliga tillfällen, kroppsspråket för att visa och förtydliga sin 
frustration med hjälp av gester. Med kroppsspråket förmedlar då eleverna, i enlighet med Tai 
(2014), det som är svårt att endast förmedla med ord. I likhet med Goodwins (2000) resultat 
används kroppsspråket, används även i dessa situationer, som komplement till den verbala 
kommunikationen.  
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6.2.3	Sammanfattning	av	resultatdiskussion	

Den kommunikation som uppstår, i denna studies resultat, innefattar många gånger ett 
kunskapsutbyte mellan eleverna och synliggör tecken på samlärande. Genom samtal och 
interaktion visar det sig att eleverna får träna sina kommunikativa förmågor, samt att texten 
utvecklas på ett positivt sätt. Huruvida en utveckling eller ett lärande sker hos eleverna i 
denna studie går inte att fastställa, och är heller inte fokus för denna studie. Däremot visar 
kommunikationen att eleverna använder språket på flera olika nivåer, hjälper varandra samt 
ger förslag på andra sätt att se på saker och ting. Det visar sig dock även att en stor del av 
kommunikationen handlar om teknikens funktion och andra företeelser som gör att uppgiften i 
sig blir lidande. Dessutom framkommer det att den icke-verbala kommunikationen kan 
påverka samspelet mellan eleverna negativt då en elev, med hjälp av kroppsspråket, stänger 
ute den andra. Därmed riskeras en av eleverna hamna utanför lärsituationen.  
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7.	Konklusion	och	implikation		
I enlighet med Lgr 11 (Skolverket, 2016) är språket av stor betydelse för människans identitet 
och utveckling. Undervisningen i ämnet svenska ska bidra till att eleverna utvecklar kunskap i 
och om språket vilket är av betydelse för inlärningen i alla ämnen i skolan. Williams m.fl. 
(2014) beskriver dessutom att språket är avgörande för den sociala interaktionen. Med detta i 
åtanke är det av stor vikt att eleverna ges möjligheten att utveckla språket, vilket kan göras 
möjligt i ett socialt samspel (Agélii Genlott & Grönlund, 2016; Trageton, 2014). 

Att en digitaliserad läs- och skrivundervisning gynnar ett socialt samspel mellan eleverna 
visas även i denna studies resultat. Detta är av betydelse då det sociala samspelet, av många, 
ses som avgörande för en framgångsrik läs- och skrivundervisning (Agélii Genlott & 
Grönlund, 2013; Agélii Genlott & Grönlund, 2016; Takala, 2013). Det sociala samspelet 
gynnas i denna studie genom att iPaden erbjuder en gemensam plattform som båda eleverna 
kan använda samtidigt. Då eleverna, i par, skriver en gemensam berättelse på en iPad, skapas 
ett socialt samspel, vilket i denna studie visar sig genom att eleverna kommunicerar både 
verbalt och icke-verbalt med varandra. Detta bidrar i sin tur till att båda eleverna kan vara 
delaktiga i skrivandet. 

Resultatet i denna studie visar att hur kommunikationen artar sig kan ses som avgörande för 
om den digitaliserade läs- och skrivinlärningen blir framgångsrik. Den kommunikation som 
uppstår, i denna studies resultat, innefattar många gånger ett kunskapsutbyte mellan eleverna 
och synliggör tecken på samlärande. Det visar sig dock även att en stor del av 
kommunikationen handlar om teknikens funktion och andra företeelser som gör att uppgiften i 
sig blir lidande. Dessutom påverkar den icke-verbala kommunikationen vid ett flertal tillfällen 
den verbala kommunikationen och samtalsklimatet mellan eleverna. Arbetssättet visar sig 
därmed kunna påverka kommunikationen mellan eleverna negativt. Tidigare forskning visar 
fördelar med att eleverna arbetar 1:2 till skillnad från när eleverna arbetar 1:3 och 2:3, då de 
senare alternativen ofta leder till att en av eleverna inte är aktiv i arbetet (Andersson m.fl., 
2016). I denna studies resultat visar det sig emellertid att även 1:2 kan innebära att en av 
eleverna inte blir delaktig i arbetet och synliggör därmed en risk för att elevers lärande kan 
påverkas negativt. Dels på grund av att de digitala verktygens funktion kan ta tid och fokus 
från inlärningen och dels på grund av att en av eleverna riskerar hamna utanför lärsituationen.  

Med detta i åtanke är det av stor vikt att verksamma lärare idag begrundar detta när 
lärsituationer konstrueras så att inte detta glöms bort i samband med att de digitala verktygens 
positiva verkan lyfts fram. Denna studies resultat visar, liknande tidigare forskning, att det 
finns mycket att vinna på att konstruera en lärsituation som leder till att kommunikation 
uppstår och att detta görs möjligt då eleverna får arbeta parvis med ett digitalt verktyg. 
Samtidigt synliggörs även de eventuella risker som finns med arbetssättet och som med 
kunskap och medvetenhet hos läraren kan undvikas. Alla elever är olika, vilket kan ses som 
positivt då eleverna delar med sig av sina kunskaper. Samtidigt kan detta också ses som något 
som påverkar deras inlärning negativt. Om kunskapsklyftan är för stor är det lätt att en elev 
hamnar utanför inlärningen då det visar sig att eleverna kan ha svårt att mötas på den 
kunskapsnivå som båda förstår. Det är viktigt att fråga sig, när pararbete konstrueras, om alla 
elever får möjlighet att utvecklas och huruvida klimatet mellan eleverna kan påverka deras 
utveckling. I en digitaliserad läs- och skrivundervisning finns det idag ännu en aspekt att ta 
hänsyn till. Lärare måste ställa sig frågan om eleverna har rätt digital kompetens för att de 
olika verktygen ska kunna bidra till att utveckla elevernas läs- och skrivinlärning. Den digitala 
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kompetensen kan ha stor betydelse för huruvida fokus hamnar på läs- och skrivinlärningen 
eller på de digitala verktygen.  

Trots att denna studies resultat inte går att generalisera uppmärksammar resultatet att de 
negativa aspekterna är lika viktiga som de positiva. Undervisningen ska gynna varje enskild 
individ och riskerar en av dessa att hamna utanför lärsituationen är det av yttersta vikt att inte 
glömma de elever som faktiskt inte gynnas av den. Därför är det viktigt att verksamma lärare 
har en tanke bakom undervisningens konstruktion. Att forskning visar på positiva resultat 
betyder inte nödvändigtvis att det går att överföra i ett specifikt klassrum. Testa, men glöm 
inte att reflektera över alla elevers inlärning. Får alla elever möjlighet att delta i inlärningen? 
Kan elever genomföra liknande uppgifter individuellt eller uppnår elever endast gynnsamma 
resultat då de arbetar i par? Utmanas alla elever av arbetssättet?  

Efter genomförd studie dras lärdomen att inte vara rädd för att reflektera över sin egen 
undervisning. Som stöd för reflektion är videoobservation ett bra verktyg för att synliggöra 
pararbetets potential och huruvida det gynnar alla elevers lärande. Kommunikationen är 
betydelsefull för elevers inlärning och gynnar elevers gemensamma prestation. De digitala 
verktygen öppnar upp för kommunikation som gynnar elevers textskapande samt 
kommunikativa förmågor. Det är dock viktigt att reflektera över huruvida undervisningen i 
grupp gynnar varje enskild elev samt inkludera det faktum att eleverna även behöver uppnå en 
digital kompetens för att kunna dra nytta av den digitaliserade undervisningen till fullo. 
Dessutom förutsätter pararbetet att elever kan delas in i jämna par, vilket inte alltid är möjligt. 
Det är då viktigt att återigen ställa sig frågan hur alternativa gruppkonstellationer kan 
konstrueras och hur detta påverkar varje elevs lärande.  

7.1	Vidare	forskning	

Resultatet i denna studie visar att det finns elever som kanske inte alltid gynnas av den 
digitaliserade undervisningen som bedrivs i par. Därför kan det vara intressant att fördjupa 
detta resultat och studera vilka roller eleverna tar i en digitaliserad undervisning som bygger 
på teorier om samlärande. Det kan även vara intressant att undersöka om, och hur, dessa roller 
påverkar elevernas inlärning. Samtidigt kan det även undersökas om ett genusperspektiv har 
någon betydelse för hur rollerna blir fördelade och om genusperspektivet påverkar elevernas 
läs- och skrivinlärning. 
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8.	Bilagor	

8.1	Bilaga	A		
 
 

 

 

 

 

Till vårdnadshavare i klasser som tar emot lärarstudenter 

Era barns skola samarbetar med lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad. Det innebär att 
studenter gör praktik i klassen och utför olika uppgifter kopplade till utbildningen. Våren 2017 
kommer en student som går sin sista termin på lärarutbildningen att genomföra sin sista 
praktikperiod i klassen. Studenten kommer att hålla i större delen av undervisningen, men också 
tillsammans med klassläraren dokumentera undervisning i syfte att genomföra ett utvecklings-
område. Utvecklingsarbetet handlar om digitala verktyg och hur dessa kan användas i elevernas 
läs- och skrivinlärning.  

Dokumentationen kan ske genom inspelade samtal, bilder, video med mera. Det insamlade 
materialet kommer att hanteras etiskt korrekt enligt vedertagna principer vilket till exempel 
innebär att elever och lärare avidentifieras och att dokumentationen endast användas för 
utveckling och utbildning. Vi vill särskilt betona att förbättringsarbetet genomförs i syfte att 
gagna alla barns utveckling och lärande. 

Om du/ni har frågor får du gärna höra av dig till mig. För att studenterna skall kunna planera 
sina uppgifter behöver vi svar så snart som möjligt om ditt/ert godkännande.  

Vänliga hälsningar 
Anki Wennergren (kursansvarig)  
Mail: Anki.Wennergren@hh.se tel. 070-222 1997 
 
Klipp av svarstalongen och lämna in. Tack på förhand! 

✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

□ JA, jag/vi godkänner att mitt/vårt barn deltar i undervisning som dokumenteras 
□ NEJ, jag/vi godkänner inte att mitt/vårt barn dokumenteras  

Vårdnadshavare för: ............................................................................................................................ 

Datum   

................................................................................................................................................... 

Vårdnadshavares namnteckning  



 

8.3	Bilaga	B	

 Verbalkommunikation Icke verbal kommunikation 

Exempel Innehåll  Språkets 
struktur 

Teknikens 
funktion  

Annat Kommunicerar 
mha 
kroppsspråk  

Kommunicerar 
icke mha 
kroppsspråk  

Kroppsspråk 
kompletterande  

1 X    X   
2 X    X  X 
3  X   X   
4  X   X  X 
5  X   X   
6   X    X 
7   X  X  X 
8   X  X X  
9    X X X  
10    X   X 
11  X   X   
12     X   
13   X  X   
14      X  
15   X   X  
16 X   X   X 
17  X  X   X 
Antal koder 
inom resp. 
subtema:  

3 5 5 4 11 4 7 
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