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Sammanfattning: 

Digitala medier har på senare år radikalt förändrat villkoren för kommunikation genom tal och 

skrift. För att elever ska kunna verka i samhället är språkförmågan viktig och vikten av att kunna 

läsa är av stor betydelse. Människan är dessutom en social varelse som behöver kommunicera, 

interagera och samarbeta med andra för att lösa olika uppgifter. Empirin i studien samlades in 

genom videodokumentation och fokusgruppsintervjuer. Empirin analyserades utifrån Online 

Reading Comprehension Theory samt det sociokulturella perspektivet och ställdes i relation till 

frågeställningarna; “Hur skapar elever i par mening och kunskap vid digitala 

läsförståelseuppgifter?” och “Vilka uppfattningar har elever om samspel i par vid 

läsförståelseuppgifter digitalt? “. Resultatet visar att de par som har ett produktivt samarbete 

där samtalen präglas av kommunikation leder till läsförståelse. Den kommunikationen 

kännetecknas av aktiva diskussioner, lyhördhet, resonemang och stöttning, vilket leder till 

samskapande av mening och kunskap. Eleverna upplever själva att samarbete gynnar processen 

som leder till en djupare nivå av förståelse. Sammanfattningsvis visar vår slutsats att samarbete 

gynnar elevernas samskapande av mening och kunskap oavsett elevernas uppfattningar om 

samspel.   
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Förord 
Intresset för denna studie grundade sig i två olika utbildningar, bakgrund och tidigare 

examensarbeten. Då vi studerat till lärare i årskurs F-3 respektive årskurs 4-6 och sedan 

föregående år på utbildningen skrivit två olika litteraturstudier, visste vi inte sen tidigare att vi 

skulle genomföra detta arbete tillsammans. Det var heller ingen självklarhet var det här arbetet 

skulle börja eller sluta. Med hjälp från en gemensam vän och turen att tidigare ha forskat inom 

samma ämnesområde, har vi i denna litteraturstudie kunnat mötas och arbeta vidare utifrån 

bådas förkunskaper. Med detta som vår startpunkt och efter fyra år på lärarutbildningen har det 

nu lett fram till att vi skrivit vårt sista examensarbete tillsammans. Genom examensarbetet har 

vi funnit varandra som skrivpartners, men även fått en ny vän. 

 

Arbetsfördelningen har varit jämn och vi har försökt dra nytta av våra respektive starka sidor i 

skrivprocessen. Arbetet har till största del skrivits tillsammans, då vi diskuterat och reflekterat 

igenom hela genomförandet, från idé till skriven text. Dock har delar av arbetet skrivits något 

mer självständigt, då vi båda har haft mer kunskap om våra olika årskurser och empiriska 

material. Vi har försökt tillgodose den andre med all väsentlig kunskap från våra olika årskurser, 

för att på så sätt både kunna hjälpa och kritiskt granska varandra. Alla delar i arbetet har 

diskuterats, bearbetats och omarbetats tillsammans.  

 

Vi vill tacka våra handledare Heike Peter och Jonas Hansson för god rådgivning och stöttning 

under skrivprocessen. Vi riktar även ett tack till vår examinator Åsa Bengtsson. 

 

Angelica Andersson & Cecilia Patriksson 
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1. Inledning 

Utifrån den kunskapsöversikt (Andersson & Persson, 2018) vi genomfört i tidigare 

examensarbete visade resultatet att läsförståelse på digital skärm skiljer sig från traditionell 

analog läsförståelse. Skillnaden är att läsförståelsen kan påverkas negativt när texten läses på 

skärm. Resultatet visade även att elever kan utveckla digital läsförståelse bättre om de får träna 

på det tillsammans med andra. Dessa resultat väckte vårt intresse och gjorde oss nyfikna på att 

undersöka vad som sker i samspelet mellan elever vid digitala läsförståelseuppgifter. 

Vi lever idag i ett samhälle med stort informationsflöde, snabb förändringstakt och ökad 

digitalisering. Digitala medier har bara på senare år radikalt förändrat villkoren för 

kommunikation genom tal och skrift (Lantz-Andersson & Säljö, 2014:130). Med en ökad 

tillgång till teknik i samhället har således även villkoren för kommunikation inom skolan 

förändrats. Vilket Lantz-Andersson och Säljö (ibid) beskriver har särskilda betydelser för olika 

språklärande aktiviteter. För att elever ska kunna verka i samhället är språkförmågan viktig och 

vikten av att kunna läsa är av stor betydelse (Skolverket, 2018:257). Förmågan att samarbeta 

med andra är också en förmåga som väger tungt i samhället, många arbeten inkluderar 

arbetsuppgifter som kräver samarbete. I de övergripande målen i läroplanen står det att skolan 

ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både 

självständigt och tillsammans med andra, samt känna tillit till sin egen förmåga (Skolverket, 

2018:12). 

Människan är en social varelse och det är en mänsklig historisk regel att människor 

kommunicerar, interagerar och samarbetar med andra för att lösa olika uppgifter (Phillips & 

Soltis, 2014:86). Därmed borde momentet att samarbeta med andra elever vara ett centralt 

arbetssätt i undervisningen. Dock påpekar Granström och Hammar Chiriac (2012:154) att just 

elevsamarbete i form av grupparbete är den lägst förekommande arbetsformen inom svenska 

skolor, utav helklassundervisning, grupparbete och enskilt arbete. Ekholm (2007:109-120) 

lyfter att under 2000-talet upptog grupparbete enbart 12 % av lektionstiden. Tidigare forskning 

(Hammond & Goldman 1961:46, Slavin, 1995:44-45) om elevsamarbete visar att elever som 

arbetar i par eller grupp om flera kan lösa olika slags problem bättre än vad den enskilde eleven 

kan göra på egen hand. Detta resultat gäller även vid jämförelser mellan såväl högpresterande 

elever som löst problem individuellt med normalpresterande elever som arbetat i grupp (Slavin 

1995:44-45). Granström, Hammar Chiriac och Hempel (2008:27) betonar likväl att 

elevsamarbete i par eller grupp leder till bättre resultat än vad individuella prestationer gör. 

När barn kommunicerar vid datorn menar Alexandersson (2015:151) att det kan förstås som en 

möjlig form av intersubjektivitet; ett socialt samspel där barnen lär genom att både tillskapa nya 

gemensamma erfarenheter och genom att de tillvaratar varandras tidigare erfarenheter. När 

barnen samarbetar vid datorn strävar de vanligtvis efter att nå ett gemensamt mål, till exempel 
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att bli färdiga med en uppgift i en programvara, och att under detta samspel uppnå samförstånd 

genom att ta olika slags hänsyn till varandra. Genom samspelet beskriver Alexandersson att 

barnen får ompröva och försvara sina egna uppfattningar, då de genom kommunikationen får 

respons på sina tankar och idéer.  Den gemensamma uppgiften de löser tillsammans leder till 

att de kommer fram till en delad förståelse.  

1.1 Problemformulering 

I den takt samhället utvecklas och digitaliseras ställs ständigt nya krav på elevers kompetens att 

hantera digitala verktyg och verka i ett samhälle tillsammans. I dagens läroplan ingår det numera 

att digitala verktyg ska integreras i undervisningen. Ändringar har även skett i Programme For 

International Student Assessment, PISA, där bland annat testerna i läsförståelse numera utförs 

digitalt. Dessutom kommer även de nationella proven från och med 2022 att genomföras digitalt 

(Skolverket, 2019). Tidigare forskning (Andersson & Persson, 2018) visar att en av skillnaderna 

mellan att läsa text digitalt och att läsa text i tryckt form är att läsförståelsen kan påverkas 

negativt av att läsningen sker digitalt. Däremot finns studier som pekar mot att läsförståelse 

digitalt kan påverkas positivt av att elever får samarbeta i grupp när de genomför 

läsförståelseuppgifter digitalt, istället för att genomföra det individuellt. I nuläget finns det 

mycket forskning på läsning som individuell praktik, men bara lite forskning om att läsa 

kollaborativt som social praktik. Dessutom visar resultat från tidigare litteraturstudie 

(Andersson & Persson, 2018) att det finns få internationella studier som behandlar digital 

läsförståelse och desto färre svenska. Problemområdet är att elever inte i tillräcklig stor 

utsträckning får möjlighet att träna på att samarbeta med andra elever vid digitala läsuppgifter. 

När svenskundervisningen nu förändras till att inkludera fler digitala moment gäller det att 

läraren har kunskap om hur elever samspelar vid digitala läsförståelseuppgifter och vad som 

kännetecknar produktiva samarbeten som utvecklar läsförståelsen. Därav blir det intressant att 

undersöka elevers samspel då elever arbetar i par vid digitala moment. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur elever samspelar i svenskundervisningen 

under läsning via digitala medier. Detta har resulterat i två frågeställningar som ligger till grund 

för studien:  

- Hur skapar elever i par mening och kunskap vid digitala läsförståelseuppgifter? 

- Vilka uppfattningar har elever om samspel i par vid digitala läsförståelseuppgifter? 
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2. Bakgrund 
I detta kapitel ges en förklaring till de centrala begrepp som är återkommande i texten. Vidare 

introduceras litteratur utifrån olika aspekter av samarbete kopplat till läsning på skärm och vad 

det innebär och dess koppling till styrdokumenten. Detta kommer presenteras under rubrikerna:  

Samarbete och digitala texters plats i svenskämnet, Samspel vid kooperativt lärande och 

Samspel vid skärm.  

 

2.1 Centrala begrepp 

Samspel/Samarbete innebär att undervisningen organiseras på ett sådant sätt att elever 

samarbetar i par. I denna studie fokuserar vi dock på par i samspel. Det väsentliga är att det 

finns ett ömsesidigt beroende mellan gruppmedlemmarna och att eleverna delar med sig av sina 

individuella kunskaper (Johnson & Johnson, 2014:842-846).  

 

Kollaborativ läsning är en socialt kontextualiserad form av läsning och sker i samspel med 

minst en annan person. Kollaborativ läsning inkluderar en process i vilket mening och kunskap 

är gemensamt konstruerade utifrån textbaserade diskussioner (Suthers, 2006:318-319) 

 

Läsning som konstruktion av kunskap definieras som en löst textrelaterad aktivitet där syftet är 

att lösa problem, skapa förklaringar eller undersöka olika perspektiv genom att utnyttja de idéer 

som presenteras i texten (Van Aalst, 2009:262). Under konstruktion av kunskap fungerar texten 

som stimulans att utvidga sitt tänkande (Kiili et al., 2012:452).  

 

Läsning som konstruktion av mening definieras som en nära text relaterad aktivitet, vars syfte 

är att uppnå en djup förståelse av texten. Under den meningsskapande processen går läsaren 

bortom den litterära förståelsen av texten genom att göra kopplingar mellan texten och sina 

förkunskaper (King, 2007:258) 

 

Skillnaden mellan information och kunskap är att information exempelvis kan lagras och flyttas, 

medan kunskap har att göra med förståelse och förmågan att se mönster och helheter (Säljö, 

2015:132-133) 

 

Läsförståelse av digitala texter benämns ibland som digital läsförståelse: innebär att läsa och 

förstå texter på digital skärm. Dessa texter kan innehålla hyperlänkar, bilder, animationer, ljud 

etcetera. Läsningen sker ofta icke-linjärt (Andersson & Persson, 2018).  

 

Läsförståelse av traditionella texter benämns ibland som traditionell läsförståelse, vilket 

innebär läsförståelse av text i tryck, exempelvis böcker och tidningar, där läsning sker linjärt 

(Andersson & Persson, 2018). 
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Läsförståelse av traditionella texter på skärm innebär traditionella texter som är överförda i 

format anpassat till skärm, exempelvis till pdf eller e-bok. Läsningen av texten är oftast linjär 

och innehåller inte hyperlänkar, animationer, ljud, videos etcetera (Andersson & Persson, 

2018). 

 

Multimodala texter texter som kan innehålla hyperlänkar, ljud- och video samt animationer 

(Andersson & Persson, 2018) 

 

2.2 Samarbete och digitala texters plats i svenskämnet 

Sofkova Hashemi och Tynkkinen (2016:61-63) lyfter att det i svenskundervisningen fortfarande 

är ett stort fokus på uppgifter med penna och papper och krav på individuella prestationer. Även 

Molin och Lantz-Andersson (2016:150) lyfter fram liknande resultat i sin studie. De kom fram 

till resultatet att det fortfarande är ett stort fokus på uppgifter av traditionell text i 

undervisningen och att digital teknik endast används när det behövs. Därmed används digital 

teknik inte i den utsträckning som egentligen krävs för att eleverna ska få träna på läsning av 

multimodala texter. I läroplanen (Skolverket, 2018) får arbetssättet samarbete olika fokus 

beroende på vilken del det skrivs fram. Samarbete nämns explicit i syftestexten (se citat nedan) 

i ämnet svenska gällande att elever tillsammans med andra ska bearbeta och skapa text. 

 

Syftestext i svenska: “Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur 

man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen 

ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans 

med andra. Eleverna ska ges möjligheter att kommunicera i digitala miljöer med interaktiva och 

föränderliga texter” (Skolverket, 2018:257) 

 

Det nämns dock varken i det centrala innehållet eller i kunskapskraven att elever ska arbeta 

tillsammans med andra, utan fokus ligger istället på individen, vilket kan vara en möjlig 

förklaring till varför grupparbete är det lägst förekommande arbetssättet i skolan. Det uppges 

inte heller i vilken utsträckning digitala moment ska ingå i svenskämnet, vilket kan vara ett skäl 

till att elever inte får träna på att läsa multimodala texter i tillräcklig utsträckning. 

 

2.3 Samspel vid kooperativt lärande 

Kooperativt lärande innebär att undervisningen organiseras på ett sådant sätt att elever 

samarbetar i par eller mindre grupper. Det väsentliga är att det finns ett ömsesidigt beroende 

mellan gruppmedlemmarna och att eleverna delar med sig av sina individuella kunskaper. Detta 

för att kunna bidra till ett lärande inom gruppen så att både individens och gruppens mål nås 

(Gillies, 2003:137-147; Johnson & Johnson, 2014:842-846). Genom att kooperativt lärande är 

ett kommunikativt och relationsinriktat perspektiv är det ett arbetssätt som är språk- och 

kunskapsutvecklande (Gillies, 2003:137-147; Gillies, 2006:283-284). I en studie av Forslund 

Frykedal och Hammar Chiriac (2018:195:197) framkommer det att när elever interagerar med 

andra lär sig elever att fråga, dela med sig av idéer, klargöra skillnader och utveckla förståelse. 
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De lär sig även att använda språket för att förklara problem som i sin tur hjälper dem att utveckla 

nya sätt att tänka på. 

 

I en metaanalys av 148 studier har Roseth, Johnson och Johnson (2008:223) jämfört 

kooperativt, tävlingsinriktat samt individuellt förhållningssätt. Resultaten visar att en följd av 

kooperativt lärande medför högre prestationer och mer positiva kamratrelationer än 

tävlingsinriktade eller individuella förhållningssätt. De goda kamratrelationerna var troligtvis 

faktorn som ledde till att skolresultaten förbättrades (ibid). En forskningsöversikt utförd av 

Hensvold (2006:131-134) uppvisar ett liknande resultat, att ett kooperativt arbetssätt ger 

positiva effekter för elever såväl kunskapsmässigt som socialt. De elever som vinner mest på 

ett kooperativt arbetssätt är de som är lågpresterande och kommer från familjer med låg 

akademisk erfarenhet (ibid). Jakobsson (2012:159) hävdar motsatsen och menar att det inte bara 

är eleven som är mindre kunnig som lär i samspelet med någon annan, utan på grund av att 

eleven som är mer kompetent måste förklara och argumentera för sina tankar, lär sig därmed 

också. 

 

2.4 Samspel vid skärm 

I takt med digitaliseringen av samhället digitaliseras även undervisningen i den svenska skolan. 

Elever möter ständigt nya medier i deras vardagliga liv och i skolan. Alexandersson (2015:147) 

framhäver att i dessa nya samspel mellan elever och medier, skapas praktiker som skiljer sig 

från de elever tidigare mött och varit med om i klassrummet. Genom att samarbeta i dessa nya 

sociala samspel menar Alexandersson att eleverna genom kommunikation kan ta del av 

varandras erfarenheter och skapa nya erfarenheter tillsammans. Till följd av detta kan elever 

arbeta mot ett enhetligt mål och uppnå en ömsesidig förståelse, vilket påverkar elevernas 

lärande positivt. Likt Alexandersson framhåller Säljö (2000:112) att samarbete bör innebära ett 

skapande av gemensam förståelse, eleverna bör inte endast lära av varandra utan även med 

varandra i en gemensam kontext.  

 

Jedeskog (1993:22-23) betonar att samarbete är ett arbetssätt som möjliggör att eleven övar sin 

förmåga att tänka och formulera sig klart. Samarbete mellan elever medför att de kan diskutera 

och stötta varandra, vilket kan leda till att de gemensamt kommer fram till förslag eller lösningar 

på de uppgifter de är ålagda. Jedeskog ger exempel på att när elever arbetar vid datorn i par, 

utbyter de bland annat tankar och funderingar. I studien Jedeskog (ibid) lyfter framkommer det 

att eleverna som arbetade tillsammans vid datorn fann gemensamma förslag och lösningar på 

sina arbetsuppgifter. 
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3. Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom område för studiens fokus. Vi lyfter studier 

som berör digital läsförståelse utifrån samarbete, stöttning och kommunikation samt skillnader 

och likheter vid läsning på skärm kontra läsning i tryck samt studier med fokus på hur samarbete 

påverkar läsförståelse på skärm. I kontrast till dessa studier har även studier lyfts fram som 

påvisar att läsning på skärm påverkar läsförståelsen positivt.  

 

3.1 Samarbete gynnar digital läsförståelse 

En kvalitativ studie utförd av Castek, Coiro, Guzniczak och Bradshaw (2012:479-496) 

undersöktes samarbetet mellan elever där de gemensamt skulle svara på frågor genom att välja 

ut och sammanställa svar från olika sidor på nätet. Deltagarna bestod av fyra par elever i årskurs 

6 från två olika skolor i USA. Datan analyserades utifrån att undersöka samarbetsdialogen 

mellan eleverna, att identifiera mönster för samarbetsdialogen samt att klassificera 

egenskaperna hos mer eller mindre produktiva samarbeten. Resultaten visade att i de fall där 

elevparen hade ett produktivt samarbete bidrog båda eleverna till idéer, utnyttjade varandras 

förslag och delade på ansvaret. Utöver detta lyssnade de aktivt på varandra och samarbetade 

mot det gemensamma målet. I de par där det blev ett mindre produktivt samarbete lyssnade de 

inte aktivt på varandra och de utvecklade istället egna idéer individuellt. De hade inte heller ett 

lika deltagande, utan istället tog en elev ledarrollen och därmed fick den andra eleven mindre 

inflytande och minskat engagemang. I de fall när produktiva samarbeten uppstod, kunde det 

urskiljas fyra nyckelkomponenter; strategisk sökning före sökning, interaktion som 

uppmärksammades av frågeställningen, dialog som hjälpte till att avgöra om online-resurser var 

relevanta för frågan och lika bidrag till dialogen som resulterade i en gemensamt konstruerad 

sammanfattning som innehöll tydliga detaljer. Resultatet visar även att elever behöver stöd 

under samarbete vid läsning online av faktatexter. Sammanfattningsvis visar resultatet att en 

undervisning som stödjer samarbete troligtvis medför att eleverna kommer att vara tillräckligt 

beredda att ta itu med de utmaningar som de ställs inför med läsning online. 

 

Även Coiro, Sekeres, Castek, & Guzniczak (2014:1-11) kom fram till liknande resultat att 

samarbete gynnar meningsskapande. De genomförde en kontrastiv fallstudie i sydöstra USA 

där de undersökte sociala och kognitiva interaktionsmönster mellan elevpar. Totalt deltog 24 

elever jämnt fördelade över andra till fjärde klass. Uppgiften eleverna skulle samarbeta kring 

var en onlinebaserad textuppgift som bestod av bland annat anvisningar, hyperlänkar och video. 

Resultatet visade att de par som hade aktiva diskussioner och använde sig av kognitiva strategier 

som bland annat inferering1 och tolkning, fördjupade sitt tänkande om innehållet, vilket hjälpte 

dem slutföra uppgiften. De par som lade mycket tid på att läsa högt och förde färre diskussioner 

om innehållet i texten var mindre benägna att använda kognitiva strategier för att skapa mening. 

Detta tycktes bero på att de reflekterade i mindre grad kring det lästa och tillämpade därmed 

                                                
1 Att läsa mellan raderna. 
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inte kognitiva strategier som är nödvändiga för ett meningsskapande. Gällande de sociala 

interaktionsmönsterna visade resultatet att de par som engagerade sig i dialogen genom att 

utbyta information och ge varandra förslag och exempel, skapade ett produktivt samarbete. De 

par som uppvisade detta slutade ofta att läsa för att till exempel koppla samman information 

med egna erfarenheter och förkunskaper, vilket ledde till engagemang i uppgiften och att den 

fullföljdes. Resultatet visade i kontrast till de övriga resultaten att de par som var mindre 

produktiva hade diskuterat mindre och lyssnade inte aktivt på varandra.  

 

I enlighet med ovanstående studier korrelerar Kiili, Laurinen, Marttunen och Leu (2012:1-36) 

resultat gällande att ett produktivt samarbete gynnar elevers skapande av mening och kunskap. 

Kiili et al. genomförde en kvalitativ och kvantitativ studie i Finland med syfte att undersöka hur 

elever skapar mening och kunskap vid samarbete i en online lässituation. I studien deltog 38 

deltagare mellan 16-18 år gamla. Deltagarna var organiserade i par och studien gick ut på att 

paren skulle skriva en gemensam argumenterande uppsats, där de först skulle diskutera ämnet 

öppet för att aktivera sina förkunskaper. Därefter skulle de söka och läsa information på Internet 

för att sedan diskutera innehållet och sammanställa uppsatsen gemensamt. Resultatet visade att 

mycket av tiden i den samverkande läsningen spenderades på att processa innehåll. När 

elevparen processade innehållet i texten lades en betydande del av tiden på att samarbeta kring 

att förstå innehållet, vilket stödde samförståelsen eller kunskapsbildning. Mönster av ett 

gemensamt meningsskapande och kunskapsbildande var genomsnittligen tre gånger så långa 

som mönster av individuellt meningsskapande eller kunskapsbildande. Det visade även att 

mönsterna innehöll tre gånger så många lässtrategier. De par som spenderade mest tid på att 

tillsammans skapa mening eller kunskap var de som fick högst betyg. Dessa resultat indikerar 

på att lektioner organiserade efter samarbete vid läsning digitalt kan leda till positiva effekter, 

men tar troligtvis längre tid. 

 

3.2 Stöttning och kommunikation gynnar läsförståelsen 

En kvasiexperimentell studie genomförd i Sydkorea av Lee (2014) lyfter att samtal om texter 

tillsammans med andra är en gynnsam strategi för ökad läsförståelse. Studien är genomförd med 

105 elever och sex lärare i årskurs två och baseras på observationer samt intervjuer. Syftet med 

studien var bland annat att undersöka om lärmetoden PALS2, är en effektiv metod för att 

förbättra elevers läsattityd och om den kan utveckla elevers läsförståelse. Resultatet av studien 

visade på att eleverna genom samspel vid läsprocessen fick en högre uppskattning för det de 

gjorde och en positiv syn på läsning. Eleverna kunde genom samspelet stötta varandra under 

läsningen och ge feedback efteråt, vilket gynnade såväl högpresterande som lågpresterande 

elever. Att läsa för någon annan och att ge samt få formativ bedömning var uppskattat av 

eleverna.  

 

                                                
2 Peer-Assisted Learning Strategies 
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Likt Lee (2014) har Flores och Duran (2016:332-345) bedrivit en studie med kvasiexperimentell 

design i Katalonien i Spanien, vilken kombinerar användning av jämförelsegrupper samt för- 

och eftertest för båda variablerna. Studien bestod av enkäter och audiovisuella inspelningar där 

577 elever, 9-12 år gamla, samt 20 stycken lärare deltog. Syftet var att undersöka de 

förändringar som produceras i läsförståelse och reading self-concept genom att deltagarna läste 

i par, samt undersöka vilka faktorer som förklarar förändringarna. Bland annat fick deltagarna 

genomföra gemensam läsning, övervakad upprepad läsning, självvärdering etcetera. Resultatet 

av studien visade att deltagarna i studien visade en markant förbättring gällande utvecklingen 

av deras läsförståelse. Resultatet tyder på att det kommunikativa utbytet som bland annat skedde 

under för- och efterläsningen kan ha påverkat läsförståelsen positivt. Även de stöttande 

processerna eleverna deltog i kan ha främjat läsförståelsen.  

 

I likhet med Lee (2014) och Flores och Duran (2016) visar Henry, Castek, O'Byrne och 

Zawilinski (2012:279) resultat på att elevsamarbete är positivt för läsförståelsen. Henry et al. 

genomförde en jämförande fallstudie med frågeställningen hur Internet Reciprocal Teaching 

(IRT) påverkar en studerandes roll i klassrummet. För att samla in data användes en kvalitativ 

ansats där bland annat ljud- och skärmvideoinspelningar, olika typer av observationer, 

fältanteckningar med flera användes (ibid:292-293). I studien beskrivs tre fall där deltagarna 

hade någon typ av språk- och inlärningssvårighet och gick i klasser motsvarande svenska 

skolans årskurs tre och sex.  Resultatet visade på positiv påverkan på elevernas digitala 

läsförståelse när läraren integrerar elevsamarbete i undervisningen. När elever utbyter 

kunskaper och strategier med varandra ger det en positiv påverkan på deras digitala läsförståelse 

(ibid). 

 

I samklang med ovanstående studies resultat visar även Molin och Lantz-Andersson (2016:132) 

på samarbetets påverkan på elevers läsförståelse. Molin och Lantz-Andersson genomförde en 

kvalitativ studie genom att utföra deltagarobservationer, intervjuer samt videodokumentationer. 

Syftet var att undersöka hur elevers läskunnighet kan utvecklas genom att ha tillgång till en 

egen iPad. Därmed studerades hur lärare och elever nyttjade digitala verktyg, däribland 1:1 

(varje elev hade tillgång till en egen iPad) i moment i undervisningen som rörde literacy. De 

elever som ingick i undersökningen var 13-14 år (ibid:137). Resultaten visade att läraren, 

klasskamraterna och digitala verktyg var viktiga lärresurser för att eleverna skulle utveckla 

digital läsförståelse. Samarbetet mellan eleverna var viktigt för att de skulle kunna stötta 

varandra i momenten och för att kunna ta del av varandras digitala kunskap. 

 

3.3 Läsförståelse vid digitala kontra traditionella texter 

Rasmussons (2014:ix) avhandling bygger på fyra studier, varpå enbart resultat från studie ett 

presenteras på grund av dess relevans för denna studies syfte. Syftet med studie ett (2014:50) 

var att undersöka om det förekom några skillnader mellan digital och traditionell läsförståelse. 

Ansatsen var kvantitativ och mätte elevernas färdigheter med hjälp av läsförståelsetest. Vid 
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undersökningen lät Rasmusson 235 stycken 14–15 åringar genomföra två olika test, vars 

skillnad låg i att det ena utfördes traditionellt på papper och det andra digitalt på skärm (ibid). 

Rasmussons (ibid:64-65) sammanfattade resultat visade att det fanns en skillnad mellan att läsa 

text i tryck kontra text på skärm. Skillnaden menade hon låg i att det inte gick att likställa 

läsförståelsetest som skett digitalt kontra traditionellt trots att inga ändringar i testet skett annat 

än att det överförts från pappersformat till skärm. Rasmussons hypotes var att skillnaden kunde 

bero på att läsning på skärm krävde mer kognitiva resurser av läsaren än vid läsning på papper. 

Skillnader i läsningen var att läsaren istället för att fysiskt byta blad var tvungen att scrolla i 

texten när läsningen skedde digitalt. Detta kan ha orsakat brister i läsförståelsen eftersom den 

fysiska rörelsen att vända blad kan ge stöd när eleven ska läsa och tolka texter.  

 

Ett liknande resultat på hur elevers läsförståelse påverkas av att läsa text på skärm undersökt på 

jämngamla deltagare, fann även Mangen, Walgermo och Brønnick (2013:65). Mangen et al. har 

i sin studie undersökt om det förekommer skillnader i deltagarnas läsförståelse beroende på om 

läsning sker på skärm eller papper. Studien bestod av ett förtest som innefattade tre delar som 

behandlade ordförståelse och läsförståelse och ett eftertest med fokus enbart på läsförståelse. 

Studien utfördes på två olika skolor i Norge där 72 deltagare i åldern 15-16 år deltog. Eleverna 

slumpades in i två grupper, den ena gruppen läste två texter på papper och den andra läste 

identiska texter i pdf-format på datorskärm. Studiens resultat visade att de elever som utförde 

läsförståelsetestet på papper presterade avsevärt bättre än de som utförde testet på datorskärm. 

Resultatet visar att deltagarna som genomförde testet digitalt presterade sämre, vilket Mangen 

et al. menar kan förklaras med att om inte hela texten finns tillgänglig samtidigt för läsaren på 

datorskärmen medför det att läsaren behöver navigera sig i texten genom att scrolla. Vidare kan 

navigation orsakat en negativ effekt på elevernas läsförståelse eftersom läsaren kan få stöd i sin 

läsförståelse genom att de minns var på sidan de har läst en viss information. När texten är i 

pdf-format kan läsaren därmed inte på samma sätt som när de läser på papper få en minnesbild 

om de läst särskild information ex. uppe i högra hörnet av pappret. De elever som utförde testet 

på datorskärm fick skifta mellan fönster för att få tillgång till texten och frågorna, vilket kan ha 

orsakat deras sämre resultat på testet. Att inte kunna se text och frågor samtidigt ställer högre 

kognitiva krav på läsaren, vilket kan medföra brister i läsförståelsen (ibid:63-64). 

 

I kontrast till Rasmusson (2014) och Mangen et al. (2013) presenterar Kaman och Ertem 

(2018:150-160) en studie som visar på motsatt resultat. Kaman och Ertem genomförde en 

kombinerad kvalitativ och kvantitativ studie på sjuttiofem elever i nio-tioårsåldern, i fyra olika 

skolor. Eleverna i studien fick inledningsvis genomföra ett läsförståelsetest och blev därefter 

rankade från högsta till lägsta resultat, där de 30 stycken med lägst resultat fick medverka i 

studien. I studien använde sig Kaman och Ertem av en experiment- och en kontrollgrupp för att 

fastställa sitt resultat. Eleverna i experimentgruppen fick läsa texter på skärm och därefter svara 

på frågor och eleverna i kontrollgruppen gjorde detsamma men utifrån en tryckt text. Resultatet 

från de kvantitativa mätningarna visade på en stor skillnad på gruppen som läste de digitala 
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texterna jämfört med de som läste de i tryckt format. Resultatet visade på att de digitala texterna 

inte haft någon märkbar påverkan på elevernas läsflyt i experimentgruppen, dock kunde de se 

positiva effekter på läsförståelsen. Aktiviteten visade ingen tydlig effekt på elevernas läsattityd, 

men däremot visade det att läsmisstagen minskade. Det var en tydlig skillnad i elevernas för-, 

mellan- och eftertester. Resultatet indikerar att aktiv läsning av digitala texter förbättrar 

elevernas läsförståelse och att ju längre läsningen pågår desto mindre blir skillnaden i läsning 

av digitala och tryckta texter. Resultatet från de kvalitativa testerna visade att eleverna tyckte 

att det var en positiv upplevelse att läsa på läsplatta och att de gjorde det med glädje.  

 

Reichenberg (2014:50-53, 61-84) redovisar resultat som går i linje med Kaman och Ertems 

(2018) på elever i ungefär samma ålder. Reichenberg utförde en kvasiexperimentell studie i 

nordöstra Florida med syfte att undersöka hur elevers läsförståelse påverkas av att läsa e-bok 

på Ipad. I undersökningen deltog 79 stycken elever i åtta-nioårsåldern, fördelade över sex 

klasser på två skolor. Testet var uppdelat i för- och eftertest där experimentgruppen läste e-bok 

och kontrollgruppen läste samma bok fast i traditionellt tryckt format. Resultatet visade ingen 

större skillnad mellan experiment- och kontrollgruppen i poäng på läsförståelsetestet, däremot 

om man tittar på den skillnad som fanns i medelvärdet, hade de grupperna som läste e-bok ett 

högre medelvärde än de som läste bok i tryckt format. Samma resultat gällde även när de 

jämförde om det var skillnad i läsförståelsen som läser multimodala texter varje gång de läser 

kontra de som inte använder multimodala texter varje gång de läser. Den skillnaden tyder i 

likhet med Kaman och Ertems (2018) resultat på att ju mer eleverna läser digitalt på skärm, 

desto mindre blir skillnaderna i läsförståelsen mellan digitala och tryckta texter. 

 

3.4 Sammanfattning  

Resultat från flera studier visar att ett produktivt samarbete medför att eleverna slutför sina 

uppgifter och bidrar till ett samskapande av mening och kunskap. Flertalet studier påvisar att 

när elever genom samspel stöttar varandra medför det att elever kan utbyta strategier och tankar 

med varandra vilket bidrar till positiv påverkan på elevers digitala läsförståelse. Flera studier 

lyfter att det finns en skillnad mellan att läsa texter digitalt kontra traditionellt, vilket visar sig 

genom att läsförståelsen påverkas negativt vid läsning på skärm. Däremot visar två resultat att 

skillnaden kan jämnas ut genom att eleverna aktivt får läsa texter digitalt under en längre tid. 

Elevernas inställning till att läsa digitalt är generellt positiv. Sammanfattningsvis har vi tagit del 

av ett bredare forskningsläge då vi i tidigare forskning inte enbart lyfter studier som bekräftar 

eller stärker vår studie. 
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4. Teoretiskt ramverk 
I följande avsnitt redogörs de teoretiska utgångspunkterna för studien och de teoretiska 

perspektiven; det sociokulturella perspektivet samt Online Reading Comprehension Theory. Ett 

sociokulturellt perspektiv är relevant för studien då det belyser det sociala samspelets påverkan 

på lärande och kunskap. Vidare presenteras även begrepp inom det sociokulturella perspektivet, 

vilka kommer att fungera som ett av analysverktygen för studien. I avsnittet presenteras även 

Online Reading Comprehension Theory, som i studien tillsammans med det sociokulturella 

perspektivet kommer utgöra analysverktyg. Utifrån Online Reading Comprehension Theory 

presenteras olika faser som används för att analysera empirin utifrån hur elever samskapar 

mening och kunskap vid digitala läsförståelseuppgifter. 

 

4.1 Det sociokulturella perspektivet  

Grundaren till det sociokulturella perspektiv är Lev Vygotsky (Säljö, 2015: 89-95) vars teori 

bygger på att människor lär tillsammans i sociala sammanhang, vilket medför att samspel är en 

central faktor. För att utveckla lärandet krävs det att det finns ett asymmetriskt förhållande 

mellan dem som samspelar. För att ett lärande ska ske behöver individen vara aktiv för att kunna 

tillägna sig kunskap. Språket är grundläggande i det sociokulturella perspektivet genom att 

individer i samspel kommunicerar med varandra genom att använda både ett verbalt- och ett 

ickeverbalt språk. Språket utgör ett redskap för tänkande och är det som medierar världen för 

oss. Det är ett redskap som gör det möjligt för oss att tolka, analysera och beskriva omvärlden 

på olika sätt (Säljö, 2015: 89-95). Vygotsky (Phillips & Soltis, 2014:94) påtalar att imitation är 

en viktig faktor för lärandet. Genom samspel med andra, såväl kamrater som vuxna i en social 

kontext, ges utrymme att iaktta någon annan för att sedan kunna imitera denne, vilket leder till 

utveckling och lärande. Det finns ett antal centrala begrepp inom det sociokulturella 

perspektivet som utgör viktiga faktorer i hur lärande sker. Dessa begrepp innefattar 

appropriering, mediering och den närmaste utvecklingszonen, vilka kommer fungera som 

analytiska begrepp i denna studie. 

 

Mediering sker mellan människor i samspel genom att vi kommunicerar med varandra på olika 

sätt. Mediering sker genom olika redskap och språket utgör det främsta medierande redskapet 

vid kommunikation, såväl verbal som ickeverbalt. Andra redskap för mediering är exempelvis 

olika tekniska apparater, såsom dator, smarta telefoner, böcker och mycket mer. Människan 

beskrivs som en hybridvarelse genom att vi lär, tänker, lever etcetera genom stöd i redskap. 

Hybridmänniskan lär i samverkan med teknik och kompetens och färdighet begränsas inte av 

hjärnan eller kroppen. Appropriering innebär att vi tar in information och lär oss i sociala 

situationer genom att vi inhämtar kunskap och gör den till vår egen. Vi lär i samspel med andra 

hela tiden, inte bara vid de tillfällen då målet ära att lära, utan vid alla tillfällen. Appropriering 

är en successiv process som inte har någon slutpunkt, utan vi bygger på kunskapen kontinuerligt 

hela tiden. Närmaste utvecklingszonen är en persons inlärningspotential, det vill säga de 

kompetenser som ligger inom räckhåll, men där personen fortfarande behöver stöd. Den person 
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som utgör stöd kan exempelvis vara en mer kompetent kamrat eller lärare (Säljö, 2015:93-100). 

I denna studie kommer vi använda dessa sociokulturella begrepp i analysen av empirin för att 

förstå hur eleverna genom samspel skapar mening och kunskap. 

 

4.2 Online Reading Comprehension Theory  

För att få förståelse av de moment i studien som berör digital läsförståelse har vi valt att använda 

oss av en teori som presenteras i studien av Kiili et al. (2012:450-451). Teorin benämns som 

Online Reading Comprehension Theory, vilket vi har översatt fritt till digital läsförståelse teori. 

Teorin grundas på att läsning på internet är en process av problembaserad undersökning som 

involverar flera förmågor, strategier, disposition och sociala praktiker, vilka är viktiga när vi 

läser på internet för att klara av problem och besvara frågor. Teorin framhäver specifikt fem 

processer som pågår under läsning och läsförståelse online, vilka vi har översatt fritt till svenska:  

a) läsa för att identifiera viktiga frågor.  

b) läsa för att lokalisera information. 

c) läsa för att utvärdera information kritiskt.  

d) läsa för att sammanställa information.   

e) läsa och skriva för att förmedla information (ibid). 

 

Analysen utgår från tre olika faser, där varje fas har olika fokus. I första fasen analyseras 

episoder för att beskriva de läspraktiker som används. I andra fasen analyseras elevernas 

uttalanden för att beskriva vilka online läspraktiker som används. I den tredje och sista fasen 

analyseras vilka kollaborativa läsmönster som används för att urskilja hur eleverna samskapar 

mening och kunskap. Dessa faser beskrivs mer utförligt nedan.  

 

Fas ett: online läspraktiker  

Första fasen inleds med att definiera och kategorisera online läspraktiker i en episod. Kiili et 

al. (2012) definierar en episod som en tematisk enhet som innehåller aktiviteter och verbala 

interaktioner som följer på varandra. Vidare fungerar analysen av episoder som grund för 

ytterligare analys som utförs i fas 2 och 3. Läspraktikerna definieras nedan, vilka är fritt 

översatta av oss: 

● Lokalisera information: eleverna överväger deras sökstrategi, formulerar en sökfråga 

eller väljer länkar från sökresultat.  

● Utvärdera information: eleverna behöver bestämma huruvida en särskild webbsida är 

värd att öppna eller inte. Om de öppnar en sida är de tvungna att utvärdera om den är 

värd att läsa eller inte. Eleverna använder trovärdighet eller relevans av information som 

utvärderingskriterier. 

● Övervakande och reglerande aktiviteter: inkluderar interaktioner när eleverna planerar, 

övervakar, reglerar eller utvärderar deras egen, deras partners eller deras gemensamma 

aktiviteter. 

● Diskussioner som ej hör till ämnet: vilka är icke relaterade för att utföra uppgiften. 
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Fas två: Kollaborativa lässtrategier 

I denna fas analyserar vi elevernas uttalanden för att identifiera lässtrategier. Eftersom 

eleverna samarbetade och diskuterade fick de möjlighet att dela lässtrategier och tankar med 

varandra. Vi hänvisar till dessa som kollaborativa lässtrategier, vilka står att läsa nedan och är 

fritt översatta av oss: 

● Samla information  

● Framlägga, utveckla eller utvärdera argument 

● Inferera 

● Använda förkunskap 

● Ställa frågor i/om ämnet 

● Uttrycka en åsikt eller oenighet  

● Föreslå lösningar 

● Överväga koncept utifrån dess relation  

● Sammanfatta information 

Fas tre: Läsmönster 

I den slutliga fasen analyseras empirin för att undersöka hur eleverna konstruerar mening eller 

kunskap när de behandlar innehåll. Vi har tillämpat en modell som Kiili et al. (2012:451-464) 

har modifierat för att bättre passa deras studies ramverk. Ursprungsmodellen har inte fokus på 

kollaborativt lärande, vilket Kiili et al. har, därav modifieringen. Kiili et al. (2012) beskriver 

att modellen de använt innefattar två dimensioner; innehållsbehandling och kollaborativ 

innehållsbehandling. Innehållsbehandling innefattar två nivåer av att behandla innehåll; djup 

nivå av processande och ytlig nivå av processande. Djup nivå av processande innebär 

detsamma som konstruktion av mening eller kunskap. Ytlig nivå av processande innebär 

förvärvande eller klargörande av information. Kollaborativ innehållsbehandling kan beskrivas 

som ett kontinuum från individuellt innehållsprocessande till kollaborativt 

innehållsprocessande.  

Trots att konstruktion av mening och konstruktion av kunskap beskrivs som separata processer 

i teorin, är de i praktiken svåra att särskilja. Sammanflätningen mellan konstruktion av kunskap 

och konstruktion av mening är särskilt tydlig under kollaborativ läsning. Tyst läsning används 

i analysen då det inte går att avgöra om eleven vid tyst läsning förvärvar information eller 

konstruerar kunskap. Utifrån denna modell har följande läsmönster använts för att analysera vår 

empiri, vilka är fritt översatta av oss: 

● Tyst läsning  

● Samkonstruktion av mening eller kunskap: djup nivå av processande 

● Samförvärv eller klargörande av information: ytlig nivå av processande 

● Individuell konstruktion av mening eller kunskap: djup nivå av processande 

● Individuellt förvärv eller klargörande av information: ytlig nivå av processande 
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5. Metod  

I metodavsnittet beskriver vi tillvägagångssättet vid insamlandet, bearbetningen och analysen 

av datamaterialet, vilket består av videoobservationer samt fokusgruppsintervjuer. 

Metodavsnittet lyfter de två olika insamlingarna av empirin för studien. Empiri 1 som baseras 

på videoobservationer av elevers agerande under läsförståelseuppgifter parvis vid skärm och 

empiri 2 som innefattar uppföljande fokusgruppsintervjuer med de elever som genomfört 

föregående uppgift.  

 

5.1 Urval 

Empiri 1 samlades in under en femveckorsperiod på två skolor som valdes utifrån 

bekvämlighetsurval. Skolorna kommer vidare i studien benämnas med de fiktiva namnen 

Solskensskolan och Månskensskolan. Solskensskolan är en F-3 skolan med cirka 350 elever. I 

årskurs tre där insamlingen genomfördes är det totalt 24 elever och en klasslärare. På skolan 

finns det klassuppsättningar av chromebooks, ett mindre antal iPads och en stationär dator 

tillgängligt för klassen. Undervisning i läsförståelse har tidigare bedrivits genom att diskutera 

kring texter de läst i tryckt form, till exempel genom boksamtal i större grupp. Månskensskolan 

är en F-6 skolan med cirka 200 elever. Insamlingen har genomförts i en årskurs sex med 23 

elever. I klassen har alla elever tillgång till en egen bärbar dator och en elev till både dator och 

iPad, vilka mestadels används till skrivuppgifter. Undervisning i läsförståelse har till störst del 

bedrivits genom boksamtal. Insamlandet av empiri 1, textsamtal, skedde i samband med ett 

utvecklingsarbete som genomfördes på samma skolor. Uppföljande insamling av empiri 2, 

fokusgruppsintervjuer samlades in under ett senare tillfälle. Sammanlagt genomfördes tio 

stycken videodokumenterade textsamtal samt fyra stycken intervjuer som ligger till grund för 

det empiriska materialet för studien. I textsamtalen deltog totalt 20 elever och i 

fokusgruppintervjuerna totalt 19 elever.  

 

5.2 Etiska aspekter 

För att värna om elevernas integritet har vi förhållit oss till vetenskapsrådets fyra etiska 

principer (Vetenskapsrådet, 2002). För att uppfylla informations- och samtyckeskravet skickade 

vi inför datainsamlingen ut medgivandeblanketter (se bilaga 1) till samtliga elevers 

vårdnadshavare, där de delgavs information om syftet med observationerna samt en förfrågan 

om deras barn fick medverka. Samtliga vårdnadshavare gav sitt medgivande till att deras barn 

fick delta. Under en av fokusgruppintervjuerna med årskurs sex valde en elev att avstå från 

intervjun. Gällande konfidentialitetskravet har vi avidentifierat eleverna vid transkriberingen 

för att skydda deras identitet och därmed använt fingerade namn vid citat och när vi återkopplar 

till de olika elevparen. Vi har även tagit hänsyn till nyttjandekravet genom att endast använda 

dokumentationen för forskning, utvecklings- och examensarbete och förvarat denna på USB i 

säkert förvar. Efter studien publicerats kommer videodokumentationen att raderas och den 
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transkriberade empirin fortsätter att hållas i förvar i fem år, för att sedan raderas. De fyra etiska 

principer följdes under både insamlandet av den första empirin och de uppföljande intervjuerna. 

 

5.3 Datainsamling 

5.3.1 Genomförande av textsamtal i par vid skärm  

I årskurs sex bedrevs totalt fem undervisningsmoment med tio deltagande elever. Eleverna 

deltog i ett tillfälle var, där de fick samarbeta i par vid ett digitalt läsförståelsetest på skärm med 

varsin bärbar dator. Testet handlade om planeten Mars och bestod av 20 frågor av både 

flervalsalternativ och skriva själv, vilka eleverna har 40 minuter på sig att besvara (se bilaga 2). 

Under tiden undervisningsmomenten genomfördes hade resterande elever i klassen ordinarie 

undervisning med klasslärare. Alla undervisningsmoment försökte vi genomföra så likt som 

möjligt genom att ge samma instruktioner, ställa ungefär samma typ av frågor, använda samma 

rum etc. Eleverna fick inledningsvis en introduktion om vad testet handlade om, varför de skulle 

göra det och hur de kunde gå tillväga. När eleverna hade startat testet, sattes kameran igång och 

vi tog rollen som deltagande observatör och ställde stödfrågor under tiden för genomförandet. 

Eleverna fick även genomföra ytterligare ett läsförståelsetest av samma utformning, men i ett 

annat ämne. Denna gång deltog hela klassen, men vid detta tillfälle dokumenterades endast ett 

elevpar. Denna empiri används ej eftersom det inte går att höra i helklass vad som sägs. 

  

I årskurs tre genomfördes likaså fem undervisningsmoment med tio elever där eleverna parvis 

fick samarbeta vid läsning på skärm. Eleverna läste en skönlitterär text ihop som berörde ett 

aktuellt ämnesområde som klassen arbetade med inom SO-ämnet (se bilaga 3). Eleverna fick 

möjligheten att välja om de skulle läsa högt för varandra eller var för sig. Innan och efter 

läsningen fick eleverna diskutera textens innehåll utifrån färdiga frågor, för att sedan komma 

fram till ett gemensamt svar. Eleverna som inte kom fram till ett gemensamt svar fick uttrycka 

sina olika tankar. Efter varje fråga fick eleverna en följdfråga om hur de tog reda på svaret eller 

varför de trodde som de gjorde. Detta svar var individuellt, men vi observerade om eleverna tog 

stöd av varandra i hur de beskrev vilka strategier de använt. 

5.3.2 Genomförande av fokusgruppsintervjuer  

I andra steget genomförde vi fokusgruppsintervjuer med de elever som deltagit i de första 

undervisningsmomenten. Fokusgruppsintervjuer innebär att man intervjuar flera personer 

samtidigt om ett visst tema (Bryman, 2011:446). Vi genomförde fyra fokusgruppsintervjuer, 

två i årskurs tre och två i årskurs sex, med fem elever i vardera gruppen förutom en grupp i 

årkurs sex där de var fyra. Inför intervjuerna konstruerade vi en intervjuguide, vilken 

granskades av handledare från Högskolan i Halmstad (se bilaga 4). Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2000:29-30) uttrycker att en fördel med att använda fokusgruppsintervjuer jämfört 

med individuella intervjuer är att respondenten i en fokusgrupp kan förändra eller utöka sitt svar 

genom att ta del av vad de andra respondenterna svarar. Dessutom kan respondenten påverkas 
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positivt av att höra de andra respondenternas svar eller åsikter om det uppkommer något hen 

inte tänkt på om hen inte hört de andras svar.  

 

Problem som kan uppstå under fokusgruppsintervjuer är att deltagarna pratar i mun på varandra, 

vilket kan försvåra transkriberingen av vem som säger vad eller om det inte går att urskilja vad 

som sägs. För att underlätta dokumentationen av vem som säger vad, kan det vara en fördel att 

använda sig av videodokumentation (Bryman, 2011:449-450). Att kunna urskilja vem som 

talade och vad som sas, upplevde vi olika lätt eller svårt under alla intervjuer. Det var därför en 

fördel att vi sedan tidigare har en relation till eleverna, så att vi vid transkriberingen lättare 

kunde urskilja alla röster när de talade i mun på varandra.  

 

Vi tog även del av nedanstående metodböcker som berörde intervjuer av barn. För att man som 

pedagog ska kunna bilda sig en uppfattning om ett barns uppfattning om något man arbetat med 

är intervjuer ett användbart instrument. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000:21-28) 

lyfter att det vid barnintervjuer är viktigt att tänka på att ha intervjun på för eleven en trygg 

plats, att välja en lämplig tidpunkt där eleven inte till exempel är trött eller hungrig samt att 

anpassa intervjuns längd efter ålder på eleven. Det är av stor vikt att vara lyhörd för eleven och 

respektera hen och hens känslor. Om eleven exempelvis inte vill svara på en fråga, inte orkar 

mer eller vill avbryta intervjun får intervjuaren ta hänsyn till detta. Dessa faktorer tog vi hänsyn 

till i den mån det gick när vi planerade in intervjuerna, bland annat genom att välja ett bekant 

klassrum för eleverna, samt anpassade längden till att pågå max fyrtio minuter. För att 

möjliggöra ett bra intervjutillfälle är det viktigt att tala om för eleven vad intervjun ska handla 

om, om intervjun spelas in, hur materialet ska användas etcetera. Cederborg (2000:50-66) lyfter 

att det är väsentligt att intervjuaren från start försöker skapa en god relation till den eller de 

intervjuade. Detta för öka möjligheterna för att samtalet ska bli informativt. Vi ser därför det 

som fördelaktigt ur intervjusynpunkt att vi sedan tidigare verksamhetsförlagda utbildning har 

skapat en relation med eleverna.  

 

Med dessa faktorer i åtanke skapade vi en intervjuguide som underlag och stöd vi kunde 

använda under samtliga intervjuer. Intervjuguiden innefattar information som delgavs till 

eleverna och elva stycken frågor, med olika följdfrågor som stöd för att utveckla svaren. 

Majoriteten av frågorna grundar sig i elevernas minne och upplevelse av den 

läsförståelseuppgift de genomfört. Cederborg (2000: 80-83) betonar att frågor för intervjuer av 

barn bör inledningsvis vara öppna frågor, för att sedan bli alltmer specifika. Detta har vi tagit 

hänsyn till i utformandet av frågor, då vi inlett med frågor om elevernas användning av digitala 

verktyg med skärm, både i hemmet och i skolan. Intervjufrågorna fokuserar sedan inledningsvis 

på elevers läsning på skärm och övergår sedan till huvudfokuset samarbete. Frågorna berör 

elevernas åsikter om samarbete i olika situationer och framförallt samarbete vid läsning på 

skärm.  
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Rollen som moderator i gruppintervjun har ansvar för att sköta intervjun och leda samtalet. För 

att få kontroll över intervjun antog vi lärarstudenter rollen som moderator. Det är viktigt att ge 

deltagarna stort utrymme för att de ska få möjlighet att styra intervjun. Däremot om de frångår 

ämnet har moderatorn som uppgift att leda in deltagarna på ämnet igen (Bryman, 2011: 453-

454). Det kan även uppstå att vissa deltagare antingen blir tystlåtna och inte deltar aktivt i 

intervjun, medan det även kan förekomma deltagare som tar över (ibid:464). Eftersom våra 

intervjuer har en koppling till en tidigare uppgift kunde inte frågorna vara av för allmän 

karaktär, eftersom vi var intresserade av deras uppfattning av uppgiften de genomfört. Vi 

försökte att inte vara alltför aktiva i intervjun, men det förekom att vissa deltagare inte deltog 

aktivt, vilket medförde att vi emellanåt fick bjuda in dem i samtalet. Ibland fick vi även ingripa 

då diskussionerna dog ut och nästa fråga fick ta vid. Eftersom alla deltagare inte var aktiva i 

diskussionen på alla frågor, kan det ha medfört att vissa åsikter inte kom fram. Dock kan det 

vara möjligt att dessa elever höll med de andra och därmed inte tillade något. 

 

5.4 Dokumentation  

Dokumentationen av de första undervisningsmomenten grundas i aktionsforskningsspiralen, 

där dokumentation är det tredje steget i genomförandet av valt agerande (Wennergren, 

2012:77). Kameran, vilket var en iPad, var placerad bakom eller bredvid eleverna för att filma 

deras skärmar för att dokumentera om de exempelvis pekar på skärmen, scrollar eller annat. 

Genom videoinspelningar kunde vi både ta del av ljudet och själva samtalet, men även delar 

som kroppsspråk, reaktioner och mimik som kunde tydliggöra samtalet. På så sätt blev delar 

som inte uttrycks verbalt synliga för observation. Bjørndal (2005:79) lyfter fördelen med att 

använda videoinspelning framför ljudupptagning, genom att kameran spelar in såväl verbal som 

ickeverbal kommunikation. Vilket kan underlätta analys av komplex kommunikation vid 

efterföljande arbete (ibid). Vi valde även att använda samma form av dokumentation vid de 

uppföljande fokusgruppsintervjuerna av samma anledning.  

 

5.5 Databearbetning och urval av empiri 

Databearbetning inleddes med en genomgång av allt insamlat material. Därefter gjordes ett 

urval av empiri, baserat på vad som var relevant i enlighet med studiens syfte och 

frågeställningar. Den empiri som inte direkt berör syfte och frågeställning eller innehåller 

ljudupptagning av sämre kvalitet där det inte går att höra vad informanterna säger, reducerades 

därför. Vidare transkriberades det utvalda materialet för respektive årskurs. Totalt bygger 

analysen på 368 minuter och 19 sekunder transkriberat material av ursprungligen 423 minuter 

och 8 sekunder. Av det transkriberade materialet genomfördes analysen inledningsvis på 

delarna från årskurs 6 och därefter delarna från årskurs 3. Analysen gjordes enligt den metod 

som tidigare presenterats, Online Reading Comprehension Theory samt begreppen 

appropriering, mediering och den närmaste utvecklingszonen från det sociokulturella 

perspektivet. 
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I avsnitten nedan presenteras analysen i två sektioner. Första sektionen behandlar textsamtalen 

där vi undersöker hur elever genom samspel skapar mening och kunskap. Den andra sektionen 

behandlar fokusgruppsintervjuerna, vilken besvarar den andra frågeställningen, vilken var att 

undersöka vilka uppfattningar elever har om samspel. Analysen är genomförd i två delar, där 

första delen är utifrån Online Reading Comprehension Theories tre faser samt andra delen 

vilken är utifrån det sociokulturella perspektivet och begreppen appropriering, mediering och 

närmaste utvecklingszonen. För att kunna analysera vad som sker i samspelet mellan elever och 

hur de skapar mening och kunskap har vi använt dessa två teorier som kompletterande teorier 

för att få en djupare förståelse för hur detta sker. Vid analys av vilket läsmönster som uppstår i 

en episod har vi utgått från hur Kiili et al. (2012) har genomfört sin analys. För att identifiera 

om eleverna kollaborativt har processat textens innehåll på en ytlig eller djup nivå, har det 

läsmönster som dominerat episoden avgjort vilket läsmönster som kodas fram. För att 

strukturera analysen har vi färgkodat de olika lässtrategierna i elevernas uttalanden för att kunna 

urskilja mönster i empirin. 

 

Här följer ett exempel på hur analysen kan se ut för att identifiera läsmönster:  

om eleverna i början på processen har engagerats i processen samförvärv eller klargörande 

information och sedan övergått i ett kort ögonblick av individuell konstruktion av mening eller 

kunskap och sedan avslutat med samförvärv eller klargörande av information, blir det 

läsmönstret kodat som samförvärv eller klargörande av information. 

6. Resultat och analys  
I följande avsnitt presenteras olika utdrag ur den transkriberade empirin, vilket följs av en 

genomgående analys utifrån de valda teorierna. De olika begreppen som används utifrån Online 

Reading Comprehension Theory är utskrivna och markerade i färger i den transkriberade texten. 

Dessa begrepp analyseras sedan i relation till de sociokulturella perspektivets begrepp; 

mediering, appropriering och den närmaste utvecklingszonen. För att kunna besvara 

frågeställningarna krävs det en kombination av de två olika modellerna eftersom de tillsammans 

ger en mer komplett analys. På grund av studiens syfte och frågeställningar har vi i analysen 

valt att fokusera på fas två och tre. Genom att identifiera vilka lässtrategier som eleverna 

använder samt vad som sker i samspelet, kan vi utifrån dessa analysera hur innehållsprocessen 

går till för att identifiera på vilken nivå det sker. I analysen definieras en episod utifrån de 

händelser som utspelar sig mellan informanterna under tiden de besvarar en fråga, exempelvis 

utbyte av lässtrategier. Avsnittet avslutas med en sammanfattande analys av utdragen. 
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6.2 Analys av textsamtal vid skärm 

6.2.1 Elever förvärvar och klargör information individuellt   

Utdrag 1, Lovisa och Jens 

Cecilia: Då ska vi kolla på nästa fråga, fråga 3. Så tar ni det ihop en fråga i taget. Det är okej att använda 

sig utav texten igen. 

Elever läser fråga tyst var för sig.  [tyst läsning] 

Lovisa: Ehh var det inte dom där… eh… (mumlar) 

Båda eleverna kollar texten igen.  [tyst läsning] 

Lovisa: Eh det är väl de andra … ska det va… det andra jägarna eller vad dom hette. (läser i text)  [tyst 

läsning]  [samla information] 

Jens: Ah jag tror faktiskt också det. 

Cecilia: Då tar vi nästa fråga, varför får Seren följa med och jaga? 

Eleverna letar i texten. [tyst läsning] 

Lovisa: Hmm.. 

Jens: För det var första gången hon jagade. [samla information] 

Lovisa: Eh vänta… 

Cecilia: Hur kommer det att just hon fick följa med? Kommer ni ihåg det? 

Eleverna letar svar i texten.  [tyst läsning] 

Jens: Det här vi fick läsa det var ju typ bara en bok. 

Lovisa: Eh… det var väl för att hon var tillräckligt gammal för att typ vad heter det.. räknas in i 

vuxenvärlden. (läser i text)  [tyst läsning]  [samla information] 

Cecilia: Ah, vill ni ta fråga fem? Hur kändes det i Serens kropp när hon hade dödat oxen? 

Lovisa: Var det när hon hade sådär ont i bröstet? [ställa frågor i ämnet] 

Jens svarar ej. 

Cecilia: Vad säger du Jens? 

Jens: Mm jag tror också det. 

Cecilia: Hur kände hon i kroppen? 

Elever letar svar i text, tar ej hjälp av varandra. [tyst läsning] 

 

Jens och Lovisa ska besvara tre frågor där svaret finns i texten. Eleverna visar återkommande 

en tveksamhet innan de svarar och läser vid varje tillfälle i texten för att kunna bekräfta sina 

tankar med vad som faktiskt står i kapitlet. Eleverna väljer att inte diskutera med varandra om 

vad som kan vara rätt svar, utan visar på att de vill svara individuellt. Vi de tillfällen de håller 

med varandra ges inga utförligare svar utan endast kortare responser.  

 

Episoden visar på ett utdrag där eleverna Jens och Lovisa gör verbala uttalanden, men det blir 

ingen dialog dem emellan. Eftersom de inte bygger vidare på varandras tankar kan vi inte utläsa 

att de gör betydande bidrag till diskussionen för att veta om de når en djupare nivå som krävs 

för att skapa mening och kunskap. Istället genomför eleverna uppgiften till stor del individuellt 

och tar ytterst lite stöd av varandra. Läsmönstret tyst läsning upptar en stor del av episoden och 

vi kan inte avgöra huruvida eleverna förvärvar information eller konstruerar kunskap. Däremot 

observerar vi genom analysen att eleverna svarar på egen hand, utan att fördjupa sig i eller 

bygga vidare på varandras svar och därmed tolkar vi att processandet av innehållet av texten 

resulterar i en ytlig nivå; individuellt förvärv eller klargörande av information. Eleverna i 
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utdraget använder sig endast av strategierna tyst läsning, samla information och vid ett tillfälle 

ställs det en fråga. Eleverna använder datorn som ett medierande redskap, med både bild och 

text. Språket används som ett medierande redskap gentemot läraren när eleverna besvarade 

frågorna, men inte mot varandra i en diskussion. Huruvida eleverna har approprierat kunskapen 

är omöjligt att säga, eftersom de inte verbalt uttalar explicita svar på frågorna. Gällande den 

närmaste utvecklingszonen tolkar vi utdraget som att de inte befinner sig där eftersom att de 

inte stöttar varandra för att besvara frågorna, utan detta lämnas till varje individ att göra 

självständigt. 

6.2.2 Elever samförvärvar och klargör information tillsammans 

Utdrag 2, Jan och Joel 

Cecilia: Mm, det är ju författarna som skrivit boken, men vem tror ni dom har skrivit boken för? Vilka är 

det som ska läsa den här boken? 

Jan: Hmm… nae… 

Joel: Eh dom som går i mellanstadiet eller kanske… [använda förkunskaper]  

Jan: Mellanstadiet eller storstadiet eller vad det heter. [använda förkunskaper]  

Joel: Högstadiet. [använda förkunskaper]  

Jan: Mm… 

Cecilia: Varför tror ni det? 

Joel: För det är inte direkt så att man börjar eh prata om forntiden när man går till exempel i ettan eller 

tvåan. [framlägga, utveckla eller utvärdera argument] 

Jan: Kanske trean eller nåt. [framlägga, utveckla eller utvärdera argument] 

 

Jan och Joel ska besvara frågan gällande vem de tror författaren riktat boken till. Detta görs 

inledningsvis i undervisningmomenten vid läsning på skärm och elevernas har endast titel, 

framsida och förkunskaper att utgå ifrån. Båda eleverna är tvekande till en början, tills Joel gör 

ett konstaterande utifrån sina förkunskaper kopplat till vad de själva har och inte har lärt sig i 

skolan. Jan förstår vad Joel menar och vidareutvecklar hans svar. Samma process fortsätter när 

eleverna ska utveckla sitt svar om varför de tror som de gör. 

 

Utdraget visar på att eleverna använder lässtrategier som att använda förkunskaper och utveckla 

information. Båda eleverna kopplar sina svar till kunskaper de redan har kring ämnet forntiden 

och eleverna utvecklar sina svar genom att förklara varför de tror som de gör. Även detta är 

kopplat till elevernas förkunskaper, om när detta enligt dem vanligtvis lärs ut i skolan. Eleverna 

medierar genom språket och texten samt bilder på skärmen, kunskap till sig själva och varandra. 

Genom att de stöttar och utgår ifrån varandras svar, fungerar kamraten som en stöttning för 

genomförandet av uppgiften. Vilket tyder på att eleverna är i den närmaste utvecklingszonen 

där stöttning krävs för att nå nästa nivå i utvecklingen. Trots att eleverna har en dialog med 

varandra om informationen och till viss del approprierar kunskap, når de aldrig någon djupare 

nivå i mening och kunskap. Eleverna gör endast klargöranden av det de redan vet utifrån tidigare 

kunskaper eller insamling av information i texten. Därmed tolkar vi att det läsmönster som 

dominerar episoden är samförvärv och klargörande av information. 
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Utdrag 3, Armand och Daniel 

Daniel: Why do scientists keep trying to explore mars? 

Armand: oidentifierbart mummel  

Daniel: Får läsa här lite.  

Armand: oidentifierbart mummel 

Daniel: Aha, det stod ju till och med här, på den andre frågan. (pekar på sin skärm och A tittar) [samla 

information] 

Armand: Var då? [ställa frågor i ämnet] 

Daniel: Since 1965 scientist have attempted more than forty missions to mars, still it is difficult to get to 

the red planet. There have been more failures than successes. [samla information] 

Armand: Öhh, vad ska vi skriva då? [ställa frågor i ämnet] 

Daniel: Öhh vet inte... 

Armand: Att typ dom, men de har ju utforskat Mars för det har funnits vatten där. Då utforskar de för o 

kolla om man kan bo där. [framlägga, utveckla eller utvärdera argument] 

Daniel: Aa vi skriver det. 

Armand: Vad ska vi skriva? [ställa frågor i ämnet] 

Daniel: Det du sa precis. 

Armand: Vad sa jag? [ställa frågor i ämnet] 

Daniel: (skratt) 

Armand: Att det finns vatten där så de kan bo där typ. [föreslå lösningar] 

Daniel: Det finns vatten där så dom kan… [sammanfatta information] (skriver). Save.  

 

Daniel läser frågan högt och sedan börjar de att läsa tyst i texten var för sig. Daniel hittar svaret 

på frågan, läser det högt och hänvisar till att de läste det i anslutning till föregående fråga. 

Armand hittar inte i texten och Daniel fortsätter att läsa högt ur texten. Båda är osäkra på vad 

de ska skriva för svar. Armand använder då information som de läst tidigare i texten och föreslår 

ett svar, vilket Daniel accepterar. Armand tycks glömma bort sitt förslag och frågar Daniel vad 

de ska skriva, som svarar med att Armand precis sa det. Efter att han funderat sammanfattar han 

sitt svar och sedan skriver båda ner det. 

 

Utdraget illustrerar att eleverna använder lässtrategier som att samla information, ställa frågor 

i ämnet, föreslå lösningar, sammanfatta information, framlägga och utveckla och utvärdera 

argument. Båda gör verbala bidrag till diskussionen och bygger till viss del vidare på varandras 

tankar och idéer. Det läsmönster som dominerar episoden är samförvärv eller klargörande av 

information, vilket gör att processandet av innehåll avstannar på en ytlig nivå. Att samla 

information blev möjligt genom att datorn som redskap medierar information genom texten. 

Denna information kunde i sin tur sedan diskuteras mellan eleverna genom språket som 

medierande redskap. Genom att de hjälper varandra framåt befinner de sig i den närmaste 

utvecklingszonen och kan genom varandras stöttning komma längre än vad de skulle gjort på 

egen hand. Vi tolkar episoden som att eleverna har approprierat kunskap eftersom de gör verbala 

uttalanden som vittnar om att de förstår innehållet i texten då de besvarar frågan. 
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6.2.3 Elever skapar mening och kunskap genom samkonstruktion 

Utdrag 4, Enya och Alfons 

Enya: Why does mars look red? 

Alfons: Vad ska man skriva nu, att mars har byggt kanaler. Why does mars look red? [ställa frågor i 

ämnet] 

Enya: Eh...det stod ju här. Stod det inte? Eller är det bara jag som tänkte det? [ställa frågori ämnet] 

Alfons: Det stod att den var röd. [samla information] 

Enya: Now we know that mars colour comes from reddish iron oxide on its surface. [samla information] 

Eh det fattar inte jag nånting av. 

Alfons: Nu vet vi att Mars färg kommer från reddish. [samla information] [använda förkunskaper] 

Enya: Det tar vi fram på tyda. 

Alfons: Reddish, jag kan ta fram iron oxide då. 

Enya: Reddish… Rödaktig... [samla information] 

Alfons: Iron det är ju järn. Vad var andra ordet? 

Enya: Oxide. (tittar på alfons skärm) 

Alfons: Kemi. [samla information] Det är nåt kemiskt ämne kanske. [framlägga, utveckla eller 

utvärdera argument] 

Enya: Ah, så det kommer från ett kemiskt ämne. [samla information] Det kommer… 

Alfons: Surface. 

Enya: Ja just de, ja ska kolla upp de. Var det så? Sur... (tittar på alfons skärm) [ställa frågor i ämnet] 

Alfons: Aa. 

Enya: Yta, landområde. (alfons tittar på enyas skärm) [samla information] 

Alfons: Yta. 

Enya: Aa, så att eh, färgen kommer ifrån den rödaktiga järn. [framlägga, utveckla eller utvärdera 

argument] 

Alfons: Kemi. Aa det är ju ett ämne. [framlägga, utveckla eller utvärdera argument] 

Angelica: Mm... 

Enya: Den röda järnoxiden typ. [föreslå lösningar] 

Alfons: Aa. 

Angelica: Mm, det blir ju bra. 

Enya: (skriver att den kommer ifrån den röda järnoxiden) Jag skrev att färgen kommer från den rödaktiga 

järnoxiden. [sammanfatta information] 

Alfons: Aa, eh.  

Enya och Alfons ska svara på var Mars får sin röda färg ifrån. De börjar att samla information 

genom att läsa i texten. Enya yttrar att hon inte förstår vad en mening på engelska betyder. 

Alfons försöker översätta meningen utifrån sina förkunskaper, men förstår inte de sista orden 

reddish iron oxide. Sedan samarbetar de genom att söka fram översättningar till orden genom 

att dela upp arbetet mellan sig genom att de söker på varsitt ord. Diskussionen sker främst 

genom verbal kommunikation, men även icke verbal genom att de pekar på skärmen. 

Gemensamt kommer de fram till betydelsen att färgen kommer från ett rött kemiskt ämne som 

slutligen blir svaret röd järnoxid.  

Exempel illustrerar att eleverna använder olika lässtrategier för att komma fram till sitt svar. De 

använder samla information, framlägga, utveckla och utvärdera argument, använda 

förkunskaper, ställa frågor och sammanfattar information. I dialogen identifierar vi att det 
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dominerande läsmönstret är samkonstruktion av mening och kunskap eftersom båda eleverna 

gör betydande bidrag till diskussionen och engageras på en djupare nivå i processen. För att 

lösa uppgiften samlar de information genom att läsa texten på skärmen, vilken medierar 

information. Eftersom de inte kan översätta vissa ord utifrån sin förkunskap tar de hjälp av ett 

översättningsprogram på Internet, som i sin tur medierar information till eleverna. För att kunna 

fördela arbetet mellan sig samt diskutera sig fram till svaret använder de sig av kommunikation. 

Båda befinner sig i den närmaste utvecklingszonen och stöttar varandra genom sina olika 

strategier och kompetenser. Utifrån elevernas svar tolkar vi att de har approprierat information 

till kunskap.  

Utdrag 5, Enya och Alfons 

Enya: Look at the moving diagram of earth and mars, orbiting around the sun. what is the main purpose 

of the diagram? Vad är purpose? Det är förfrågan typ eller? Såhär propose är väl frieri. [ställa frågor i 

ämnet] 

Angelica: Stavas det på samma sätt? 

Enya: Propose, nej jag vet inte. 

Alfons: Eh okej, nu ska vi, vad är själva, vad är anledningen till det här diagrammet? Vad är anledningen 

till att det finns här. [ställa frågor i ämnet] Det är inte nummer ett eftersom det inte är. [framlägga, 

utveckla eller utvärdera argument] 

Enya: To show that the sun is the, nej. To show that the distance between earth and mars changes. To 

show that earth and mars are far from the sun. Jag tror det är den to show that the distance between earth 

and mars changes. [föreslå lösningar] 

Alfons: Aa. 

Angelica: Varför tror du det? 

Enya: För att vi läste ju i texten att det ändras hela tiden, eh, och att det inte är lika långt ifrån dem varje 

gång. [samla information] 

Alfons: Man ser ju här att, ett tag är de närmre varandra typ här. [framlägga, utveckla eller utvärdera 

argument] 

Enya: Då möts dom liksom. 

Alfons: O sen så, åker den här snabbare runt solen. [framlägga, utveckla eller utvärdera argument] 

Enya: Jorden åker ju mycket snabbare. [framlägga, utveckla eller utvärdera argument] 

Alfons: Men den här tar det längre tid för den, eftersom den är längre ifrån solen. [framlägga, utveckla 

eller utvärdera argument] 

Enya: Längre från solen. Aa jag tar den då, to show the distance. [föreslå lösningar] 

Alfons: Jag också. [föreslå lösningar] 

 

Enya läser frågan högt och börjar fundera över ett ord i meningen. Alfons fortsätter genom att 

använda sina förkunskaper och översätter frågan till svenska. Därefter börjar han och Enya att 

resonera högt. Angelica ställer frågan varför de kommer fram till ett visst alternativ. Båda svarar 

genom att hänvisa till texten och det rörliga diagrammet. Sedan bygger de vidare på varandras 

idéer medan de utvecklar sina argument. Slutligen kommer de fram till ett gemensamt svar. 

 

Utdraget illustrerar att eleverna använder lässtrategierna samla information, ställa frågor till 

texten, framlägga, utveckla eller utvärdera argument, föreslå lösningar. Eleverna bygger vidare 

på varandras lösningar och genom dialogen kommer de framåt i sin process mot svaret. 
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Processandet av textens innehåll når en djupare nivå, vilket medför att de skapar mening och 

kunskap gemensamt. Eleverna når denna nivå på ett kollaborativt plan eftersom de båda gör 

betydande bidrag till diskussionen, därmed dominerar läsmönstret samkonstruktion av mening 

och kunskap. Om enbart den ena eleven gör det handlar det om ett individuellt menings- och 

kunskapsskapande. Utdraget visar att eleverna når ett meningsskapande och kunskapsbyggande 

genom att de kommunicerar såväl verbalt som ickeverbalt. Den verbala kommunikationen visar 

sig genom att eleverna pratar med varandra genom att de ställer frågor om texten, utvärderar 

information och så vidare. Den ickeverbala kommunikationen visar sig genom att de visar 

varandra i texten genom att peka och titta på varandras skärmar, titta på varandra, le mot 

varandra och liknande. Denna kommunikation är nödvändig för att eleverna ska svara på 

frågorna och bygger på mediering genom språket. Även texten fungerar som medierande 

redskap genom skärmen. Utifrån utdraget utläser vi att kommunikationen mellan eleverna är 

nödvändig för att de ska kunna bekräfta varandras tankar, bygga vidare på varandras tankar, 

stötta varandra etcetera. Utifrån dialogen och det svar som eleverna kommer fram till tolkar vi 

att de har approprierat kunskap. Vi tolkar utdraget att eleverna är på samma nivå och är lika 

kompetenta, därmed befinner de sig inte i den närmaste utvecklingszonen. 

6.2.4 Läsmönster som förekommer i textsamtalen 

Vid analys av empirin visar det sig att de läsmönster som förekommer mest frekvent i samtalen 

skiljer sig signifikant mellan årskurs tre och årskurs sex. I årskurs sex uppträder läsmönsterna 

samkonstruktion av mening och kunskap samt samförvärv eller klargörande av information till 

störst del. Det som dock utmärker sig i resultatet av analysen av textsamtalen i årskurs sex, är 

att gruppen som utgörs av Enya och Alfons är den grupp vars samtal nästan uteslutande 

domineras av läsmönstret samkonstruktion av mening eller kunskap. De övriga fyra grupperna 

har en övervägande del av samförvärv eller klargörande av information med inslag av 

läsmönstret samkonstruktion av mening eller kunskap. Vid analysen framträder det att de par 

som processar innehållet på ett djupare plan, lägger en betydande del av sin tid på att förstå 

innehållet. Det visar sig genom att de har aktiva diskussioner, lyssnar på varandra, gör 

betydande bidrag till diskussionen och använder sig av kognitiva strategier som inferering och 

tolkning. De par som å andra sidan inte kommer till en djupare förståelse av texten, utan 

bearbetar innehållet på en ytlig nivå, tenderar att föra färre diskussioner om innehållet och 

använder i mindre utsträckning kognitiva strategier för att skapa mening. 

 

I årskurs tre är läsmönsterna individuellt förvärv eller klargörande av information och 

samförvärv eller klargörande av information de mest framträdande av alla grupper. Elevparen 

når oftast ingen djupare nivå under läsförståelsetestet, utan avstannar majoriteten av tiden på en 

ytlig nivå i deras processande av innehåll. De stunder eleverna når en djupare nivå i sitt 

processande av textens innehåll är när eleverna tar sig tid att reflektera och tänka igenom sina 

svar, i de fall domineras episoderna av individuell konstruktion av mening eller kunskap och 

framförallt av samkonstruktion av mening eller kunskap. Vid samkonstruktion av mening eller 
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kunskap är de elever som jobbar med frågan tillsammans genom att utgå ifrån varandras svar 

och på så sätt bygger upp en diskussion innan de ger sitt slutgiltiga svar. Ett par som utmärker 

sig i årskurs 3 är Edith och Molly, som flertalet gånger uppnår samkonstruktion av mening eller 

kunskap. Elevparet är det enda i årskurs 3 som väljer att läsa den skönlitterära texten högt för 

varandra och redan under läsningen tar de stöd av varandra. Samarbetet fortsätter därefter även 

genom diskussioner kring frågorna och kontinuerligt utvecklar de varandras svar. De elever 

som inte når en djupare nivå under samtalet är de elever som ofta läser texten samt frågan tyst 

var för sig och inte öppnar för någon form av diskussion med sin kamrat. Under dessa episoder 

svarar eleverna individuellt på frågorna och tar inte ställning till sin kamrats svar.  

6.2.5 Sammanfattning av analys av textsamtal vid skärm 

Vår analys av empirin visar att det är nödvändigt att eleverna behärskar och använder sig av 

lässtrategier för att kunna ta sig an och förstå frågorna och texten. Lässtrategier som inferering, 

läsa på raderna, ställa frågor till texten, använda förkunskaper, lokalisera och utvärdera 

information med mera visar sig i observationer av elevernas handlingar. Utöver dessa strategier 

visar sig att både kommunikation och stöttning är viktiga element för att eleverna ska skapa 

mening och kunskap. De par som i större utsträckning har ett produktivt samarbete och har 

samtal som präglas av kommunikation leder till läsförståelse. Den kommunikationen 

kännetecknas av att eleverna för aktiva diskussioner, lyssnar på varandra, fortsätter på varandras 

svar och resonemang och som stöttar varandra när de behöver hjälp, vilket leder dem till att nå 

en djupare nivå i sin läsförståelse. På så vis skapar elever kunskap och mening i par vid digitala 

läsförståelseuppgifter. 

 

6.3 Analys av fokusgruppsintervjuer 

6.3.1 Samarbete kan både vara positivt och negativt  

När eleverna i både årskurs 3 och årskurs 6 förklarar hur de upplever samarbetet vid 

läsförståelsetestet vid skärm samt om samarbete överlag, svarar majoriteten att de anser att det 

är bra. Några få elever har delade meningar om samarbete och uttrycker att det båda kan vara 

bra och dåligt, och svårt eller enkelt att samarbeta med någon annan. Förklaringen är oftast att 

det beror på vem det är man samarbetar med och att nivån på samarbetet kan variera utefter 

detta. En enstaka elev i årskurs 3 uttrycker att samarbete var dåligt, men utan utförligare 

förklaring till varför. Även en elev i årskurs sex tycker att det är negativt att samarbeta. Hur 

elever upplever samarbetet kan i sin tur påverka vad som sker i den närmaste utvecklingszonen. 

Upplever eleven samarbetet bra kan den som är mindre kompetent få stöttning av den mer 

kompetente eleven. Vilket i sin tur kan resultera i att kunskap medieras mellan eleverna vilket 

gör att eleverna kan appropriera kunskap. Om samarbetet istället upplevs dåligt blir resultatet 

istället tvärtom. 

 

Armand: Man kan få hjälp om man inte kan nån fråga och så kanske det blir enklare o så. Det kan bli 

roligare. (årskurs 6) 
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Molly: Det kan vara svårt att samarbeta men också enkelt. (årskurs 3) 

 

Joel: Det kan bero på vilken kompis man samarbetar med. (årskurs 3) 

6.3.2 Koncentration, motivation och tid påverkar samarbetet 

En faktor som kan påverka elevernas förmåga till ett givande samarbete, fördjupad förståelse 

och kunskap kan vara deras koncentration. Eleverna uttrycker blandade åsikter gällande 

koncentrationen vid samarbete. Några anser att deras koncentration blir sämre då det kan bli 

störande med en kompis som antingen låter för mycket eller som vill prata om saker som inte 

hör till ämnet. Andra elever uttrycker att samarbetet kan ha en positiv inverkan på 

koncentrationen då de kan påminna varandra om att fokusera. Eleverna uttrycker att nivån på 

koncentrationen också beror på vem de samarbetar med. Om eleverna upplever att de kan 

koncentrera sig, påverkar i sin tur om de kan appropriera kunskap eller inte.  

 

Molly: Sådär, man börja mest babbla... (årskurs 3) 

 

Valter: Det kan ju va bra också eller så, eller såhär, om man sitter själv så kan man ju, för vissa blir det 

lätt att man dagdrömmer typ eller så, o då kan kompisen (låtsas peta på någon), hallå nu jobbar vi! (årskurs 

6) 

 

Oliver: Sämre om man är kompisar, så kan man börja snacka om något annat eller dra skämt, då tappar 

man koncentrationen. (årskurs 6) 

 

Armand: Eller man sitter med nån som bara tramsar å så kan man inte koncentrera sig. (årskurs 6) 

 

Alla tio elever i årskurs 3 ser positivt på att samarbeta med en kompis. Vissa elever uttrycker 

att det var roligt att genomföra läsförståelsetestet ihop med någon och resterande höll med. I 

årskurs 6 skiljer sig åsikterna något, men majoriteten tycker det är roligt att samspela med en 

partner. Några enstaka svar är att det upplevs tråkigt och omotiverande, eller varken eller. En 

elev uttrycker sig mer utförligt kring motivation och menar på att det är roligare eftersom de 

kan diskutera sig fram till svaren istället för att bara skriva på egen hand (se citat nedan). 

Motivation är därmed ytterligare en faktor som påverkar även om eleven approprierar kunskap 

eller inte.  

 

Alex: Jag tycker själv det är roligare att diskutera sig fram istället för att bara skriva. (årskurs 6) 

 

Gällande tidsaspekten vid samarbete har eleverna i respektive årskurs skilda meningar. Av 

eleverna i årskurs 6 är det totalt fem stycken som uttrycker att det tog längre tid att samarbeta 

vid läsförståelsetestet på skärm. En elev anser att det kan ta både mindre och längre tid, och 

detta menar hen grundar sig i att diskussioner med kamraten kan leda till att det tar längre tid 

men om du får hjälp kan det gå snabbare. En annan elev i årskurs 6 anser även att det tog mindre 

tid då de kunde hjälpas åt vid frågor de inte kunde och på så sätt komma vidare fortare. Dock 
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anser majoriteten att de tror att det är bättre för lärandet om man får diskutera och låta det ta 

längre tid, medan en elev tycker tvärtom, tar det för lång tid tappar man fokus och allt blir dåligt. 

Av eleverna i årskurs 3 uttrycker tre stycken elever tydligt att det tog mindre tid att svara på 

frågorna när de samarbetar med en kompis. En elev svarade att han blir stressad vid arbete med 

någon annan vid läsning, kopplat till sin egen läshastighet. Majoriteten av eleverna menar att 

när de diskuterar tar det längre tid än om man inte gör det, men att det påverkar lärandet positivt. 

Därmed påverkar såväl tid som diskussion om eleverna approprierar kunskap eller inte och 

därigenom om de kan skapa mening och kunskap.  

 

Alex: Både och, för fastnar du på en uppgift så kan du få hjälp och få går det snabbare och se kan det 

också ta längre tid för att du kan diskutera. (årskurs 6) 

 

Armand: Jag tror det tog mindre tid för att man kanske får hjälp med frågor man inte kunde och då går 

det lite snabbare. (årskurs 6) 

 

Jens: Jag blir lite stressad när jag jobbar med någon, för jag vet att den läser lite snabbare än vad jag gör 

och då blir jag stressad. (årskurs 3) 

6.3.3 Samarbete förbättrar förståelsen och kunskapsinhämtningen 

Vid frågan om hur förståelsen och kunskap påverkas vid samarbete svarar majoriteten av 

eleverna att de tycker att samarbetet underlättar förståelsen och att samarbete kan påverka 

kunskapsinhämtningen positivt. Eleverna anger anledningar att när man själv inte kan, så 

kanske kompisen kan och kan hjälpa genom att förklara, att förståelsen ökar genom att diskutera 

med någon annan. Eleverna uttrycker att det även kan uppkomma problem vid samarbete med 

någon annan, vilket i sin tur stjälper förståelsen. De uppger anledningar att man har gett bort 

för mycket ansvar till partnern, vilket leder till att partnern gör jobbet och man till följd av det 

lär sig mindre eller inte alls. Vilket kan vara en förklaring till huruvida eleverna skapar mening 

och kunskap eller endast förvärvar information.  

 

Max: Om jag inte förstår nåt kan den förklara för mig. (årskurs 3) 

 

Armand: Det kan vara att man diskuterar o sen bara och så säger ens kompis de ja, och så diskuterar man 

och bara, just de, det är nog rätt och så har man rätt och så lär man sig. För om du snackar med personen 

så kan den lära dig om, om du bara jag kan inte det så kanske den lär dig om det, man bara aha. Om man 

hade varit själv så bara jag kan inte den nu och gissar och då lär man sig inte lika mycket. (årskurs 6) 

 

Alex: Jag kan säga att vid vissa tillfällen kan man få hjälp av den man jobbar med och då kanske man 

antingen lär sig av den eller så, eller man vill ju helst lära sig de, eller helst och helst, man vill ju lära sig 

själv men man får ju liksom hjälp av kompisen. Det blir inte liksom inte att du lär dig det själv, utan det 

är den som ger dig kunskap om vissa frågor om du inte kan svaret. (årskurs 6) 

 

Valter: Du lär ju dig fortfarande. (årskurs 6) 

 

Alex: Om du är bättre än din kompis på vissa frågor så kan du lära honom eller henne. (årskurs 6) 
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6.3.4 Stöttning och dialog kan hjälpa men även stjälpa  

Majoriteten av eleverna ser sin partner som en hjälp när de ska besvara frågorna till texten. Om 

man inte kan eller förstår kan partnern utgöra ett stöd för att komma vidare. Genom att se vad 

kompisen gör kan man härma. En elev upplever också att man kan uppfattas som en belastning 

när man inte förstår och ber kompisen om hjälp, vilket även upplevs i omvänd ordning. Partnern 

kan alltså både upplevas som stöd, men även en belastning beroende på vilket förhållande som 

råder. Om eleven upplever stöttning som positivt, fungerar därmed den närmaste 

utvecklingszonen som konstruktiv, vilket i sin tur gynnar appropriering av kunskap. 

 

Max: Man kan få hjälp. (årskurs 3) 

 

Alva: Jag tyckte det var bra för man kunde fråga saker ifall man behövde hjälp eller så. (årskurs 3) 

 

Dexter: Om jag typ sitter med nån som inte kan någonting, då blir det bara en belastning för mig. (årskurs 

6) 

 

Dexter: Jag tycker man lär sig både mer och mindre. För om jag inte fattar då har ju den andra, då blir 

den andra trött på en för att, ahh kan du inte det. Så den som behöver hjälp är det bra för. Men den som 

inte behöver är det inte bra för. (årskurs 6) 

 

Oliver: Att man ser hur den andra gör, osså sen söker man o bara ahh. (årskurs 6) 

 

Alex: Om du är bättre än din kompis på vissa frågor så kan du lära honom eller henne. (årskurs 6) 

 

Dialogen upplevs som en stöttande faktor av de flesta elever eftersom de genom diskussion kan 

bygga vidare på varandras tankar och tänka utifrån fler perspektiv. En elev i årskurs sex tycker 

däremot tvärtom, att diskussionen medför att det tar för lång och att det blir en negativ påverkan 

på arbetet och förståelsen. Denna elev valde dock vid ett uppföljande test av samma utformning 

men i ett annat ämne att arbeta ensam. Efteråt svarade hon att hon tyckte att det testet var mycket 

svårare än det första. Övriga elever som deltagit i samma textsamtal vid skärm valde att fortsätta 

arbeta med partner vid det uppföljande testet, men upplevde istället att de tyckte testet var lättare 

än det första. Att samarbeta med en klasskamrat tolkar vi därmed som en viktig faktor för att 

appropriera kunskap som i sin tur kan leda till samkonstruktion av mening och kunskap. 

 

Alfons: Ja det är ju såhär mycket jobbigare, för då kan man diskutera med nån alltså istället för att försöka 

tänka själv liksom eller du gör ju typ det fortfarande, det är mer det att är du själv får du mer såhär tänka 

på ett annat sätt för den andra kanske tänker på ett annat sätt o då kan man resonera sig fram. Är man själv 

kanske man sätter sidor mot sidor o försöker resonera. (årskurs 6) 

 

Alex: Skillnaden är ju att du, när du är ensam diskuterar du i huvudet, när du är med nån annan diskuterar 

du. (årskurs 6) 

 

Julia: Jag tror typ, i alla fall med mig så lär jag mig om det går snabbare om man jobbar såhär själv. A för 

annars så måste man diskutera då blir det såhär att det tar så lång tid, jag blir typ mer uttråkad och då 
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börjar man tänka på annat och så lyssnar man inte och kommer man fram till svaret skriver man bara rätt 

svar. (årskurs 6) 

6.3.5 Sammanfattning av analys av gruppintervju 

Koncentration, motivation och tid är faktorer som påverkar vad som sker i samspelet mellan 

eleverna. Dessa tre faktorer påverkas i sin tur av andra faktorer som exempelvis vem de arbetar 

med. När eleverna upplever att de har fokus och tycker det är roligt minskar också stressen över 

uppgiften. Detta har i sin tur positiv inverkan på dialogen och stöttningen i samspelet. När en 

elev var i behov av hjälp och den andra eleven var mer kompetent, kunde de genom den 

närmaste utvecklingszonen komma vidare genom den mer kompetente elevens stöd och ibland 

fungerade även vi lärarstudenter som den mer kompetente. Om samspelet fungerar och en 

diskussion kring textens innehåll uppstår där eleverna medierar kunskap mellan varandra, är 

det större chans att eleverna kommer till förståelse och därigenom kan appropriera kunskap 

och mening. Därmed finns det en korrelation mellan dessa faktorer och samskapande av mening 

och kunskap. Om det å andra sidan finns brister i faktorerna eller avsaknad av dessa är risken 

att eleverna avstannar i ett ytligt processande av innehållet och läsmönstret blir endast ett 

förvärvande eller klargörande av information.  

7. Diskussion 

I följande kapitel diskuteras inledningsvis studiens resultat i förhållande till litteratur och 

tidigare forskning som presenteras i avsnittet för studiens bakgrund. Utgångspunkten för 

resultatdiskussionen är studiens syfte att få kunskap om hur elever i svenskundervisning 

samspelar och vilka uppfattningar elever har om detta samspel. Vidare förs en diskussion kring 

metodval för studien och hur dessa val kan ha påverkat studiens resultat.  

 

7.1 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuterar vi empirin i förhållande till tidigare forskning samt problemområdet 

för studien, vilket är att elever inte i tillräcklig stor utsträckning får möjlighet att utveckla ett 

produktivt samarbete med andra elever vid digitala läsuppgifter.  

Utifrån analysen av empirin har vi tolkat att ett produktivt samarbete grundar sig i stöttning och 

dialog. I de fall där eleverna använder sig av varandras kompetens genom att ta del av varandras 

tankar och idéer och där de använder lässtrategier som att resonera och utveckla sina svar utefter 

sin kamrats, bidrar samarbetet till att eleverna uppnår en förståelse och fördjupad kunskap. När 

eleverna processar innehållet på en djup nivå tolkar vi att eleverna uppnår god läsförståelse. 

Eleverna i såväl årskurs 3 som årskurs 6 uttryckte under fokusgruppsintervjuerna att samarbetet 

blir bra när de kan ta stöd och hjälp av sin partner genom att kommunicera. Såväl Flores och 

Duran (2016) och Molin och Lantz-Andersson (2016) lyfter att de stöttande processer som kan 

uppstå i ett samarbete leder till att elever utbyter kunskaper och strategier med varandra, vilket 
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är positivt för läsförståelsen. Samarbetet bidrar även till att eleverna kan ta del av varandras 

digitala kunskap, vilket har en positiv effekt på den digitala läsförståelsen.  

I analysen framkommer det att när en mer kompetent elev stöttar en mindre kompetent elev och 

befinner sig i den närmaste utvecklingszonen kommer de längre än vad den enskilde eleven 

skulle gjort på egen hand. Generellt sett tycker de flesta eleverna att samarbetet med en annan 

elev är positivt ur lärsynpunkt just på grund av att de kan hjälpa varandra vidare när de inte 

förstår. Dock framkommer det även åsikter i intervjuerna som visar på motsatsen, att det bara 

är den som behöver hjälp som tjänar på samarbetet och att det upplevs som en belastning att 

hjälpa den mindre kompetenta kompisen. Såsom Jakobsson (2012:159) menar, så tjänar båda 

eleverna som befinner sig i den närmaste utvecklingszonen och är i behov av stöd från någon 

mer kompetent, kunskapsmässigt på att samarbeta. Dock sker detta utifrån olika förutsättningar, 

den mindre kompetente lär av den mer kompetente, medan den mer kompetente lär sig av att 

förklara för den mindre kompetente. Forslund Frykedal och Hammar Chiriac (2018:195-197) 

visar ett liknande resultat att när elever får interagera med andra delar de med sig av idéer, 

klargör skillnader vilket leder till att de utvecklar förståelse samt genom att förklara för andra 

resulterar i att de utvecklar nya sätt att tänka på. Utifrån vår analys delar dock inte alla elever 

den uppfattningen. En elev som uttryckligen inte tycker att samarbete gynnar hennes arbete och 

förståelse, är inte positiv till att arbeta i par. Hennes uppfattning av det första testet då hon 

arbetar i par är att testet var ganska lätt, medan hon i det andra testet där hon valde att arbeta 

individuellt, uppfattar som väldigt svårt. En möjlig förklaring kanske kan vara är att hon inte är 

medveten om vilken positiv effekt det faktiskt kan medföra att arbeta tillsammans med någon 

annan. 

 

I likhet med Castek et al. (2012) visar vårt resultat att faktorer som likt deltagande och likt 

ansvar är viktiga för ett framgångsrikt samarbete. Vid analysen framkommer det att de elevpar 

där deltagandet i den gemensamma praxisen var låg, var den gemensamma kunskapsbildningen 

låg eller obefintlig. Detta var även något som är förenligt med det flera elever svarade under 

intervjun, om man ger bort för mycket ansvar lär sig bara den andra eleven och själv lär man 

sig bara lite eller inget alls. I övrigt uttryckte dock majoriteten av elever att dialogen under testet 

upplevdes som positiv ur lärsynpunkt, då de kunde fråga varandra om de behövde hjälp men 

även se hur den andra gjorde, vilket tyder på att såväl den icke verbala dialogen likt den verbala 

spelar in i samarbetet. Utifrån observationerna av textsamtalen kan vi tolka att de mindre 

lyckade samarbetena var de elevpar som hade en mindre utvecklad dialog. Vilket bekräftar det 

resultat Coiro et al. (2014:1-11) presenterar, där mindre produktiva samarbeten är de där elever 

inte diskuterar i lika stor utsträckning och inte lyssnar aktivt på varandra. Vi kan i 

observationerna se att de elevpar som fördjupar sina dialoger är de som tar efter varandras svar 

och utvecklar eller fortsätter på varandras resonemang. Elevernas kommunikation sker till störst 

del muntligt, det vill säga att de medierar kunskap till varandra via språket 



          

31 
 

Hensvold (2006) menar att de elever som vinner mest på att samarbeta är de lågpresterande 

eleverna. Dock har vi i denna studie sett att även de högpresterande eleverna drar nytta av att 

samspela med någon annan, då vi uppmärksammar att de genom stöttning av en partner gör att 

de kommer längre än vad de skulle gjort på egen hand samt får en djupare förståelse. Vår 

observation ligger i linje med vad Lee (2014) uppvisar i sitt resultat, som menar att samspelet 

möjliggör stöttning som gynnar såväl låg- som högpresterande elever. Roseth, Johnson och 

Johnson (2008) lyfter resultat som visar att en följd av kooperativt lärande medför högre 

prestationer och mer positiva kamratrelationer än tävlingsinriktade eller individuella 

förhållningssätt. De goda kamratrelationerna var troligtvis faktorn som ledde till att 

skolresultaten förbättrades. Vid analys av fokusgruppintervjuerna lyfte flertalet elever att vem 

man samarbetar med är avgörande för hur samarbetet faller ut. De flesta var överens om att de 

föredrar att arbeta med någon man tycker om och att det påverkar om samarbetet blir bra eller 

dåligt. I vår studie var vi noga med att välja par där eleverna trivdes med varandra så att båda 

skulle känna sig trygga. Det kan ha varit en faktor som påverkade elevernas svar i intervjuerna, 

eftersom majoriteten tycker att samarbetet vid testet var bra. 

 

Genom analysen observerar vi att paret Enya och Alfons tydligt avviker från de andra paren 

genom att deras samtal innehåller övervägande delar av episoder där de båda gör betydande 

bidrag till diskussionen där resultaten av deras diskussion utmynnar i ett innehållsprocessande 

som domineras av ett samskapande av mening och kunskap. I likhet med såväl Castek et al. 

(2012), Coiro et al. (2014) samt Kiili et al. (2012) uppvisar analysen av deras textsamtal vid 

skärm de mönster för ett produktivt samarbete, vilka studierna lyfter som ett gemensamt 

resultat, vilket är att de par som har aktiva diskussioner och använder sig av kognitiva strategier 

som bland annat inferering3 och tolkning, fördjupar sitt tänkande om innehållet, vilket hjälper 

dem slutföra uppgiften. Vad som kan ha varit ännu en bidragande orsak är som det framgår av 

intervjuerna, att både Enya och Alfons ser positivt på samarbete och tycker att det är bra att 

diskutera och utbyta tankar och idéer med varandra. Ingen av dem blev heller direkt störd i sin 

koncentration av att samarbeta. Båda har även uppfattningen att det tog mer tid att samarbeta 

kring uppgiften, men att de båda ansåg att diskussionen som påverkade tidsaspekten, även var 

det som medförde att de fick en förståelse för texten. Kiili et al. (2012) lyfter i sitt resultat att 

när eleverna samskapar mening och kunskap är genomsnittligen tre gånger som lång som vid 

mönster av individuellt meningsskapande eller kunskapsbildande. Samt att mönsterna även 

innehåller tre gånger så många lässtrategier. Det var något vi observerade i fallet med Enya och 

Alfons, de hade mycket längre diskussioner och använde sig av fler lässtrategier när de nådde 

en djupare nivå av förståelse, än de elever som inte nådde dit. Vi kunde därav avläsa ur 

intervjuerna att de likt Lees (2014) resultat genom samspel vid läsning fick en högre 

uppskattning för hela processen.  

 

                                                
3 Att läsa mellan raderna. 
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I de fall där samarbetet inte bidrar till en djupare nivå av processande ser vi samma mönster 

som Castek et al. (2012), Coiro et al. (2014) samt Kiili et al. (2012) har kommit fram till i sina 

studier. När eleverna inte aktivt för en diskussion och lyssnar på varandra och bygger vidare på 

varandras tankar och idéer processar de inte heller informationen på en lika djup nivå. Coiro et 

al. (2014) menar på att när elever för färre diskussioner om innehållet i texten är de mindre 

benägna att använda kognitiva strategier för att skapa mening. Detta tycks bero på att de 

reflekterar i mindre grad kring det lästa och därmed inte tillämpar kognitiva strategier som är 

nödvändiga för ett meningsskapande. Just detta var ett mönster vi kunde utläsa i våra analyser 

och i synnerhet vad det gäller årskurs tre. Castek et al. (2012) lyfter i sitt resultat att elever 

behöver stöd under samarbete vid läsning digitalt, vilket kan utgöra en anledning till att eleverna 

i denna studie inte uppnår ett produktivt samarbete. Eleverna har helt enkelt inte tränats i att 

arbeta tillsammans under denna typ av omständighet och behöver därmed stöttning. 

 

En annan faktor som kan påverkat läsförståelsen negativt hos eleverna i årskurs tre, samt vissa 

elever i årskurs sex, är att testet utfördes på skärm. Både Rasmusson (2014) och Mangen et al. 

(2013) menar att det inte går att likställa läsförståelsetest som utförs i tryckt form och på skärm. 

De lyfter att läsförståelsen kan påverka läsförståelsen negativt genom att all text inte är synlig 

på samma gång, vilket kräver att läsaren behöver scrolla i texten. I denna studie behövde såväl 

treor och sexor scrolla eller bläddra i texten för att kunna läsa all text. Detta kan utgöra en av 

faktorerna som påverkade elevernas läsförståelse. Dock i kontrast till detta menar Kaman och 

Ertem (2018) samt Reichenberg (2014) i deras studier att läsning på skärm istället har positiva 

effekter på läsförståelsen. Deras resultat indikerar på att aktiv läsning av digitala texter 

förbättrar elevernas läsförståelse och att ju längre läsningen pågår desto mindre blir skillnaden 

i läsning av digitala och tryckta texter. Kaman och Ertems resultat kan vara en av förklaringarna 

till varför eleverna i årskurs tre och sex presterar olika i läsförståelseuppgifterna. Genom 

intervjuerna framgår det att eleverna i årskurs sex är mer vana vid att läsa texter på skärm än 

eleverna i årskurs tre. Majoriteten av eleverna i årskurs tre upplever dessutom att det är lättare 

att läsa i tryckt form än på skärm, vilket bara ungefär hälften av eleverna i årskurs sex tycker. 

 

7.2 Metoddiskussion 

I detta avsnitt förs en metoddiskussion om studiens metodval som kan ha påverkat studiens 

resultat. Studiens insamlingsmetod och metodansats kommer att kritiskt granskas och i avsnittet 

diskuteras även studiens trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet.  

 

Majoriteten av studiens empiri samlades in i två olika klasser under en fem veckors lång 

praktikperiod. Insamlingen av uppföljande intervjuer genomfördes sju veckor efter 

genomförande av textsamtalen, i samma klasser. Urvalet var ett bekvämlighetsurval i klasser vi 

sedan tidigare visste inte var vana vid att arbete parvis vid läsförståelse på skärm. Detta kan ha 

påverkat hur eleverna svarat på intervjufrågorna, jämfört med om vi hade besökt en klass med 

mer erfarenheter av läsning parvis vid skärm. Tidsaspekten kan också ha påverkat elevernas 
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svar på intervjufrågorna, då en del frågor baserades på textsamtalen och vad eleverna tyckte om 

samarbetet samt läsningen på skärm. Elevernas minne kan ha påverkat hur väl de kommer ihåg 

själva genomförandet av textsamtalet, men även hur de ansåg att samarbetet gick. Det är möjligt 

att eleverna hade en annan åsikt under själva genomförandet och kort därefter, men att de i 

efterhand glömt vissa delar, vilket kan ha lett till ändrad åsikt.  

 

Eftersom de intervjuer eleverna deltog i var fokusgruppsintervjuer, var eleverna tvungna att 

delge sina svar inför sina klasskamrater. Detta kan i sin tur också påverkat elevernas svar och 

därmed även resultatet. Det finns en risk att eleverna inte vågat eller velat svara ärligt på 

frågorna, om exempelvis en kompis är av en annan åsikt. Under den första intervjun med årskurs 

sex uppstod dilemmat att eleverna efter kort tid tappade både fokus och intresse. Anledningar 

till detta kan bero på att det var första lektionen på måndag morgon samt att tidsskillnaden 

mellan läsförståelsen och intervjun var för lång, cirka sju veckor. Det blev att vissa elever var 

mer aktiva och svarade mycket, medan vissa höll en lägre profil och svarade mest om de blev 

tillfrågade personligen. I både årskurs tre och sex förekom det i två av intervjuerna elever som 

tog mer talutrymme än de andra, samt att det även förekom elever som var mer tystlåtna. Det 

medförde att det blev en viss obalans i samtalet. Vi försökte motverka detta genom att styra 

samtalet mer, men eftersom vi utifrån metodlitteratur var medvetna om det kunde riskera att 

påverka utfallet, valde vi att bjuda in de mer tystlåtna eleverna några få gånger. Intervjuguiden 

blev även granskad och godkänd innan den användes i skarpt läge. 

 

Texterna som eleverna i årskurs 3 respektive årskurs 6 fick läsa och använda sig utav vid 

textsamtalen var olika i utifrån såväl genre, språk och svårighetsgrad. Eleverna i årskurs 3 fick 

läsa en skönlitterär text med temat jägarstenåldern, medan eleverna i årskurs 6 fick läsa en 

faktatext om planeten Mars. Texten för årskurs 6 var på engelska, dock fanns det möjligheter 

för hjälp genom översättningsprogram samt varandras förkunskaper. Detta är en aspekt som kan 

ha påverkat i vilken utsträckning eleverna använder olika strategier beroende på vilken slags 

text de fick läsa. Eleverna möter även olika slags svåra begrepp och termer knutna till respektive 

genre, vilket kan ha påverkat hur väl de förstår textens innehåll. Vi menar dock att det går att 

undersöka hur elever skapar mening och kunskap i par, eftersom eleverna använder någon form 

av lässtrategier och samarbete, oavsett texttyp och språk.  

 

Eftersom vi inte ville att videokameran skulle bli ett distraherande moment för eleverna 

placerades kameran statiskt. Heath, Hindmarsh och Luff (2010:59) betonar att kamerans och 

vår placering påverkar hur den dokumenterade datan kan analyseras. På videorna syns oftast 

bara den ena elevens skärm och en del eller inget alls av den andra elevens. Detta löstes genom 

att vi hade överblick över de skärmar som inte syns på video genom vår placering och 

kompletterade med hjälp av observationsanteckningar. Eriksson-Zetterqvist och Ahrne 

(2015:121-123) menar att det är lämpligt att ta anteckningar under observationen oavsett vilken 

inspelningsteknik som används, vilket vi gjorde för att säkra upp utifall något tekniskt fel skulle 
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inträffa. Under en av inspelningar i årskurs 3 inträffade det att minnet tog slut på kameran. 

Eidevald (2015:114-125) påpekar att videoinspelning kan påverka elevernas beteende genom 

att de börjar spexa framför kameran, pratar mer eller mindre än vanligt. Vi upplevde dock att 

eleverna var avslappnade vid videoinspelningarna, vilket troligtvis berodde på att de är vana 

vid att bli filmade i olika undervisningssituationer. 

 

Sammanfattningsvis menar vi att studiens tillförlitlighet stärks av att vår intervjuguide har 

granskat och godkänts av handledare innan utförda intervjuer. Kihlström (2007:231-232) menar 

att giltigheten ökar om en skolad person granskar undersökningsinstrumenten innan utförd 

undersökning. Enligt Kihlström (2007:231-232) ökar triangulering studiens validitet, det vill 

säga genom att undersöka samma sak med flera tekniker, vilket vi har tillämpat genom att vi 

har använt såväl intervju som observation som undersökningsmetoder. Studiens reliabilitet har 

stärkts genom att vi har använt video som dokumentationsmetod samt att vi har varit två som 

tillsammans har genomfört studien och analyserat empirin. Generaliserbarheten är något 

begränsad då vi endast har studerat 20 elever, men dock kvalitativt samt att det varit samma 

elever som deltagit i såväl textsamtalen som fokusgruppsintervjuerna.  

8. Slutsats 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur elever samspelar i svenskundervisningen. 

Vad visar då denna undersökning om hur elever skapar mening och kunskap tillsammans när 

de genomför ett läsförståelsetest digitalt och vilka uppfattningar har elever om detta samspel? 

Slutsatsen av denna studie är när elever i par har ett produktivt samarbete där båda gör 

betydande bidrag till diskussionen leder det till samskapande av mening och kunskap. 

Diskussionen som leder fram till en djup nivå av processande präglas av att eleverna aktivt 

lyssnar på varandra, bygger vidare på varandras tankar och idéer och använder sig av olika 

lässtrategier. När elever utbyter kunskaper och strategier ger det positiva effekter på elevernas 

läsförståelse. För att de ska nå ett samskapande av mening och kunskap krävs det att båda 

eleverna tar ett delat ansvar och att båda aktivt deltar i diskussionen och problemlösandet. 

Eleverna uttrycker själva att om de inte delar ansvaret, utan “ger bort för mycket ansvar, lär 

man sig mindre eftersom den andra gör allt jobbet”. Eleverna är alltså medvetna om att ett delat 

ansvar är en avgörande faktor för att båda ska lära sig något. Detta är även ett resultat som går 

att utläsa ur analysen av empirin. I de fall där båda eleverna aktivt engagerar sig, får båda en 

djupare förståelse för texten och i de fall där motsatsen visar sig, blir även resultatet att 

förståelsen blir lidande och avstannar på en ytlig nivå. Vi drar slutsatsen att när elever 

gemensamt processar innehåll på en djupare nivå samskapar de mening och kunskap, vilket 

utmynnar i en god läsförståelse. När de förstår textens innehåll kan de därmed appropriera 

kunskap.  
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Gällande den närmaste utvecklingszonen, när en mer kompetent elev ger stöttning till den 

mindre kompetente partnern, gynnas båda eleverna ur lärsynpunkt. Den mer kompetente 

medierar sina kunskaper och strategier genom språket, vilket den mindre kompetente sedan kan 

appropriera. Även den som ger stöttning fördjupar sin förståelse, då det är givande att förklara 

för någon annan eftersom eleven behöver sätta ord på sina egna tankar. Även elevernas egna 

åsikter i intervjuerna speglar att det är bra att kunna ge och få stöttning, “om du är bättre än din 

kompis på vissa frågor så kan du lära honom eller henne”. Analysen av textsamtalen visar att 

genom att eleverna varvar rollen att ge och få stöttning når de längre än vad de förmodligen 

skulle gjort på egen hand. Å ena sidan delar inte alla elever uppfattningen om att samarbete är 

positivt för att utveckla förståelse eller kunskap och mening. Å andra sidan framgår det av 

analysen att oavsett vad eleverna tycker om samarbete, gynnar det majoriteten av elevernas 

skapande av mening och kunskap, det vill säga deras läsförståelse.  

 

Rasmusson (2014) och Mangen et al. (2013) menar att läsförståelsen kan påverkas negativt om 

texten medieras via skärm, dock kan enligt Kaman och Ertem (2018) läsförståelsen 

kompenseras om eleverna får träna på att läsa på skärm. Flertalet studier visar även på att 

samarbete gynnar läsförståelsen. I analysen observerar vi att det finns en skillnad mellan 

årskurserna huruvida eleverna når en djupare nivå i förståelsen eller inte. Genom att sätta våra 

resultat i relation till tidigare forskning tror vi denna skillnad kan bero på hur vana eleverna är 

att läsa på skärm, hur vana de är att samarbeta samt vilken inställning de har till att läsa på 

skärm och till att samarbeta. Sammanfattningsvis visar vår slutsats att samarbete gynnar 

elevernas samskapande av mening och kunskap oavsett vad de anser om samspel. Samt att 

elever behöver träna på att arbeta tillsammans samt att läsa på skärm för att även den digitala 

läsförståelsen ska påverkas positivt. 

 

8.1 Implikation och egna reflektioner  

Studien svarar på hur elever skapar mening och kunskap genom samspel vid skärm samt deras 

uppfattning om detta samspel. Lärare behöver träna elever i att samarbeta samt inkludera 

uppgifter i svenskundervisningen där texter läses på skärm. Genom den här studien kan 

yrkesverksamma lärare få en förståelse för hur elevers samarbete och kommunikation påverkar 

hur de samskapar mening och kunskap. I denna studie har vi genomfört textsamtal i par samt 

fokusgruppsintervjuer i mindre skala i årskurs tre och sex. För vidare forskning om hur elevers 

läsförståelse påverkas av att samarbeta vid skärm, behöver ytterligare studier genomföras på 

större populationer samt i fler årskurser i grundskolan.  

 

Under studiens gång har vi insett komplexiteten kring elevers samarbete, elevers uppfattningar 

kring samarbete samt hur text på skärm påverkar läsförståelsen. Vi har observerat att samarbete 

kan vara en stöttning för elevernas förståelse om det fungerar och blir produktivt. Vi har även 

sett exempel på samarbeten där ingen dialog uppkommer och att förståelsen därigenom endast 

blir ytlig. Därmed har vi insett att elever behöver tränas i att samarbeta och göra detta frekvent 
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i olika ämnen samt med stöttning från läraren. Det är en färdighet som många andra, vilken 

behöver tränas upp under stöttning av någon mer kompetent. Vi har dessutom fått mer insikt 

gällande att vilket sätt texten medieras har påverkan på läsförståelse. Dessutom har vi genom 

att undersöka två skilda årskurser på skilda stadier insett hur stora skillnader det kan vara i såväl 

läsförståelse som dialog. Allt eftersom studien har fortlöpt har vi insett fördelen med att 

genomföra en systematisk studie och analysera empiri utefter färdiga teorier, vilket har gett oss 

en fördjupad förståelse av hur elever skapar mening och kunskap genom samspel. En lärdom vi 

har dragit av detta examensarbete är att resultatet påverkas av vilken teori studien analyseras 

utefter, därför hade det varit intressant att undersöka samma fenomen utifrån en annan teoretisk 

utgångspunkt.  
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Bilaga 1 - Medgivandeblankett   

    
 
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 2019 

kommer Angelica Andersson/Cecilia Patriksson som går sin sista termin på lärarutbildningen att 

genomföra sin sista praktikperiod i klassen. Angelica/Cecilia kommer att hålla i större delen av 

undervisningen, men också tillsammans med klassläraren dokumentera undervisning i syfte att 

gagna elevernas utveckling och lärande. Dokumentationen ligger till grund för ett utvecklingsarbete 

samt utveckling av handledning. Arbetet handlar om elevers läsförståelse av text på skärm. 

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 används för utveckling och utbildning 

(forskning, utvecklings- och examensarbete). 

Kontakta mig om du/ni frågor. För att studenterna skall kunna planera sina uppgifter behöver vi svar 

så snart som möjligt om ditt/ert godkännande. 

Vänliga hälsningar 

Jaana Nehez (kursansvarig) 

Mail: Jaana.Nehez@hh.se.  

  

Klipp av svarstalongen och lämna in. Tack på förhand!  

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

□   JA, jag/vi godkänner att mitt/vårt barn dokumenteras 

□   NEJ, jag/vi godkänner inte att mitt/vårt barn dokumenteras 

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

  

Datum..................................... Vårdnadshavares 

namnteckning.............................................................................................................. 
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Bilaga 2 - ePirls test 

Skärmdump av ePirls test - Mars   
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Bilaga 3 - Skönlitterär text 

Utdrag ur Forntidsglimtar - Jägarstenåldern 

Anna-Karin Andersson & Elin Jonsson (2018) 
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Bilaga 4 - Intervjuguide 

Mall för fokusgruppsintervjuer  

Information: 

- Börja intervjun med att berätta syftet med intervjun (ska användas till ett arbete, vi ska 

undersöka hur elever upplever samspel vid ett läsförståelsetest digitalt), 

tidsåtgång(max 60 min), att deltagandet är frivilligt, att barnet har rätt att säga nej 

under hela tiden intervjun pågår, att barnets namn inte kommer att visas för andra, att 

du kommer att spela in intervjun 

 

- Gå igenom grundregler för en intervju, det vill säga att det är viktigt att barnet berättar 

vad hen tycker och att det inte finns några svar som är rätt eller fel. Berätta att barnet 

ska säga till om hen inte förstår en fråga, om du säger något som är fel eller om hen 

inte vill svara på en fråga. Följ upp barnens svar. Var lyhörd och ödmjuk – forcera inte. 

Summera och fråga om något är oklart, med barnens egna ord. 

 

Frågor för intervju: 

- (Introfråga) Vad kommer ni ihåg från den gången vi filmade när ni läste på 

skärm och svarade på frågor? Minns ni något från innehållet? samarbetet?  

(innehåll eller lässituationen) 

 

- Hur ser era egna läsvanor ut? Vad brukar du läsa? I vilket format/medium läser 

du helst - på skärm (dator, läsplatta, telefon) eller i pappersformat (bok, 

tidning)? 

Hur läser ni, hemma, med vem, enbart i skolan, alltid själv, tyst eller inte, med lässtöd 

 

- Vilka skillnader och likheter tycker ni det är att läsa på skärm och på papper/i 

bok? Är det roligare, enklare, lättare att koncentrera sig, jobbigt för ögonen?   

beroende på hur man sitter, var man sitter, med vem man sitter 

 

- Använder ni surfplatta, dator eller smartphone på er fritid? Vad använder ni 

dem till? Fråga även hur de använder - ensamma, i grupp/par - om i grupp, hur, låt 

de beskriva interaktioner (eftersom det är de ni vill veta) 

 

- Använder ni surfplatta, dator eller smartphone i skolan? Vad använder ni dem 

till? Hur man använder dessa - ensamma, i grupp - om i grupp, hur, låt de beskriva 

interaktioner 
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Hur tyckte ni det var att samarbeta med en kompis för att svara på frågorna till 

texten? Be dem att utveckla. bra/dåligt på vilket sätt - kunskap, tid, koncentration, 

motivation.... 

 

På vilket sätt tycker ni att det var bra eller dåligt att samarbeta med någon annan? 

Tog det mer/mindre tid? 

 

Hur tycker ni att er motivation för uppgiften påverkades av att arbeta med en kompis? 

Blev det roligare? Lättare/svårare? Störd? Tid? 

 

På vilket sätt påverkades er förståelse av texten att arbeta med en kompis tror ni? 

Kunde man koncentrera sig bättre/sämre? Kunde man ta hjälp av den andres 

kunskap/dela med sig av sin kunskap? Dela med sig av digital kunskap 

 

På vilket sätt tyckte ni att man kunde få hjälp av kompisen om man inte förstod texten 

eller frågan eller inte visste vad man skulle göra? Tips? Kunskap? 

 

- Vilken skillnad tycker ni det är att göra ett läsförståelsetest på egen hand jämfört 

med att göra det tillsammans med en klasskamrat? Varför kan det vara bra eller 

dåligt att samarbeta med en kompis i skolan? (motivation, koncentration, förståelse) 

 

Lär man sig mer eller mindre när man får arbeta med någon annan? Varför? 

(motivation, koncentration, förståelse) 

 

- I vilka situationer/uppgifter i skolan brukar ni arbeta med en kompis? 

 

- I vilka situationer/uppgifter tror eller tycker ni det passar att jobba ihop med 

någon annan? 

 

- I vilka uppgifter tror eller tycker ni det inte är så bra att jobba ihop med någon 

annan? 

 

- Är det någon som vill tillägga något? Finns det något mer som ni tänker på som 

inte har kommit upp? 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Angelica Andersson

Cecilia Patriksson


