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Abstract
En metod som har fått ett stort genombrott i Norden i grundskolans tidigare år är Arne
Tragetons läs- och skrivinlärningsmetod, att skriva sig till läsning (ASL). Eleverna använder
datorn som skrivverktyg och arbetar i par. Pedagogen har en betydelsefull uppgift med att
utforma skrivarpar där elever utvecklas och lär av varandra för att metoden ska fylla sin
funktion. För att få ett samspel där barnen bidrar till varandras lärande finns det olika
egenskaper som pedagoger utgår ifrån när de parar ihop sina elever.

Syftet med vårt arbete är att undersöka vilka komponenter som pedagoger utgår ifrån när de
utformar skrivarpar samt processen vid byte av par. Frågeställningarna som förde oss till vårt
resultat innefattar: Hur planerar pedagoger arbetet med att dela in elever i skrivarpar? Vilka
kvaliteter hos eleverna utgår de ifrån? När byter de skrivarpar under terminen? Hur skapar de
gruppkonstellationer vid ojämnt antal elever?

Vi skickade ut en intervjuenkät och fick in 34 svar som granskades på ett systematiskt sätt och
begrepp bildades till kategorier. I analysen ställde vi pedagogernas erfarenheter mot varandra
och kopplade det till tidigare studier. I resultatet framkom det att lärarnas kunskaper och
erfarenheter om skrivarpar var varierande. De utgår från personkemi, socialkompetens, kön,
kunskapsnivå och arbetsuppgifter när de planerar sina skrivarpar. Det framgår från empirin att
det är delade åsikter om vid vilken tidpunkt man bör byta par under terminen och hur de
agerar vid ojämnt antal elever.

Sökord: ASL, Trageton, skrivarpar, den proximala utvecklings zonen, samspel

Förord
Läs- och skrivinlärningsmetoden, att skriva sig till läsning, är högst aktuellt för oss som
studerar till lärare för grundskolas tidigare år. Det finns en stor chans att vi kommer arbeta
utifrån Tragetonmetoden i vår blivande lärartjänst, då kommunen som vi är bosatta i satsar på
IKT och inköp av en dator till varje elev.

Vi vill tacka de som medverkat i vår studie och svarat på vår intervjuenkät, utan dem hade vi
inte kunnat genomföra vår forskning. Tack till Åsa Bengtsson och Viktor Aldrin som har varit
våra handledare och funnits till hands samt stöttat oss genom uppsatsens utvecklingsskede.
Ytterligare ett tack vill vi rikta till den norska forskaren Arne Trageton som gav oss råd om
tidigare forskning. Slutligen vill vi tacka varandra för ett väl fungerande samarbete, vi har
stöttat och inspirerat varandra i både med- och motgångar. Under arbetets process har vi varit
lika delaktiga och tillsammans har vi gjort arbetet möjligt. Vi har samlat på oss nya
erfarenheter och en mängd kunskap som kommer stödja oss i vår blivande yrkesroll.

Halmstad, januari, 2014

Elin Andersson
Elinore Skogar
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1. Inledning
I Sverige i dag är kravet på att kunna läsa och skriva större än någonsin, elever1 möter
mängder av text och teknik i sin vardag, vilket ställer höga krav på skolan när det gäller deras
läs- och skrivinlärning.2 Trots att det finns få undersökningar om hur, informations- och
kommunikationsteknik (IKT) i skolan, påverkar undervisningen och inlärningseffekten, satsar
många av de nordiska länderna miljontals kronor på IKT i skolan för att hålla jämna steg med
samhällsutvecklingen.3 IKT har under den senaste tiden i grundskolan lyfts fram som
läromedel och skulle kunna betraktas som en del i läs- och skrivinlärningsområdet.4

Arne Trageton har skapat en metod, att skriva sig till läsning (ASL), där datorn använd som
ett skrivverktyg. Metoden är uppbyggd på att elever ska samarbeta i par framför datorn för att
det ska ske ett samspel. När barn skriver tillsammans i skrivarpar5 kan de ta del av varandras
kunskaper, diskutera samt har tillgång till två ordförråd.6 I paret hjälper eleverna varandra
ömsesidigt och utbyter tankar och idéer, de går från turtagning till samarbete.7 Lev Vygotskij
belyser att när barn får arbeta tillsammans med någon som har mer kunskap än de själva inom
ett visst område, möjliggör det för dem att höja sig i sin kunskapsnivå. Aspekten har fått
namnet den proximala utvecklingszonen där båda parter har något att vinna på samspelet i
form av ny förståelse.8 Det kan vara en svårighet för många elever att samarbeta och hjälpa
andra. Trageton anser att arbeta i par kan vara en början till att träna upp samarbetsförmågan,
vilket är en viktig färdighet att behärska under sin yrkesverksamhet.9 Forskning visar att det
sociala samspelet är en viktig del av människors lärande.10

I vår undervisning har vi upptäckt i likhet med andra forskare att det förekommer konflikter
och dominans när elever arbetar i par vid datorer. Det uppstår en maktkamp, då den elev som
1

I arbetet vi benämner barn som går i förskoleklass upp till årskurs tre med begreppen: elever, barn, skolbarn
och studerande.
2
Trageton, 2005, s. 41.
3
Folkesson, Anne-Mari, Datorn i det dialogiska klassrummet: en fallstudie av läs- och skrivprocessen år 1-3,
2004, s. 5, 9.
4
Trageton, 2005, s. 7.
5
Skrivarpar och skrivarkompisar använder vi som synonymt genom arbetet och avser elever som skriver två och
två framför datorn.
6
Lövgren, Erica, Med datorn som skrivverktyg: språk, motorik och bokstavsformer, 2009, s. 7, 65, 69; Trageton,
Arne, Att skriva sig till läsning: IKT i förskoleklass och skola, 2005, s. 42, 103.
7
Tyrén, Lena, Pedagogen, datorn och elevers informationssökning: perspektiv på IKT-användning i yngre
skolbarns klassrum, Institutionen för pedagogik, 2007, s. 90.
8
Williams, Pia, Sheridan, Sonja & Pramling Samuelsson, Ingrid, Barns samlärande 2000, s. 50, 109.
9
Trageton, 2005, s. 50.
10
Smidt, Sandra, Vygotskij och de små och yngre barnens lärande, 2010, s. 109.
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besitter mest kunskap, tar över arbetet och försätter sin skrivarkompis till en passiv
åskådare.11 Faktorer som kan ha en påverkan för lärandet och hur väl barn samspelar med
varandra kan vara ålder, kön, vänskap, social och kulturell bakgrund, kompetens och form för
samarbete. 12 Även elevers inställning till samarbete och sin skrivkompis som en betydelsefull
påverkansfaktor.13 I vår forskning kommer vi att beskriva hur pedagoger som arbetar efter
metoden ASL, planerar arbetet med att dela in elever i skrivarpar. Planeringen med att finna
två elever som lär och utvecklas i ett samspel är en utmaning för pedagogen, då det är flera
olika aspekter att ta hänsyn till i en grupp med elever. Samspelet mellan barnen är
betydelsefullt för deras lärande samt kunskapsutveckling och en förutsättning om man arbetar
med ASL.

1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med vårt arbete är att undersöka vilka komponenter som pedagoger14 utgår ifrån när de
utformar skrivarpar samt processen vid byte av par. Vi har koncentrerat studien till pedagoger
som arbetar utifrån ASL inom förskoleklass upp till årskurs tre i grundskolans tidigare år.
I arbetet kommer vi att behandla följande frågeställningar:
- Hur planerar pedagoger arbetet med att dela in elever i skrivarpar?
- Vilka kvaliteter utgår de ifrån hos eleverna?
- När byter de skrivarpar under terminen?
- Hur skapar de gruppkonstellationen vid ojämnt antal elever?

2. Tidigare forskning
I det här avsnittet kommer vi att inleda med en bakgrund om ASL, för att ni läsare ska få en
inblick i metoden. Därefter kommer vi att presentera tidigare forskning inom samlära och
samarbete, roller vid datorn samt datorn och elevers samspel. Kapitlet behandlar både

11

Alexanderson, 2002, s. 153-154.
Williams m.fl., 2000, s. 79.
13
Helleve, Ingrid, 2003, s. 163-164, Samspel och data?, Nordic studies in Education, 2003, Nr 3, s.161 – 170.
14
Pedagoger och lärare benämner vi synonymt genom arbetet och avser lärare som arbetar från förskoleklass
upp till årskurs tre.
12
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avhandlingar, vetenskapliga artiklar, tidskrifter samt kurslitteratur som är relevanta och kan
sättas i förbindelse till vårt arbete.

2.1 Att skriva sig till läsning
Att skriva sig till läsning (ASL) är en läs- och skrivinlärningsmetod, med datorn som
skrivverktyg. Metoden startades av Arne Tragetons som är en Norsk lärare och lärarutbildare
vid Högskolan Haugesund. Han har lett ett forskningsprojekt ”Textskapande på datorn” som
handlar om processen med läs- och skrivlärande på dator från klass 1 upp till årskurs 4, (vilket
motsvarar förskoleklass till årskurs tre i Sverige). Forskningen bygger på studier i fjorton
klasser i flera av de nordiska länderna under åren 1999 och 2002. Eleverna i undersökningen
skrev texter på datorn under de första åren fram till skolår tre, sedan fick barnen börja skriva
för hand.15
Forskaren anser att det är lättare för sexåringar att skriva på datorn än med pennan.16 Tanken
är att när eleverna arbetar vid datorn skriver de gemensamt med en kamrat, det vill säga en
skrivarkompis. Inom metoden är det en viktig aspekt att barnen skriver tillsammans i par för
att ge varandra stöd, både språkligt och tekniskt.17 I samspel och dialog med andra barn och
vuxna finns källan till utveckling och lärande.18 Lövgren beskriver olika fördelar med att
arbeta i par: de kan utbyta kunskap, öva på att ge och ta emot respons samt skapa en
innehållsrik text. När elever arbetar tillsammans kan de tänka högt, vilket kan vara en bra
strategi när man inte är helt förtrogen med kunskapen om hur man skriver.19 Arne Trageton
belyser att elevers berättelser blir längre och mer välutvecklade när de är två stycken som
tillsammans kan hjälpas åt att komma på vilket ämne de ska skriva om. Det finns även fler
ögon som kan upptäcka stavfel och övriga relevanta ting för texten under processens gång.
Det är viktigt som lärare20 att vara uppmärksam på att eleverna turas om att skriva, för att den

15

Trageton, 2005, s. 55.
Trageton, 2005, s. 9.
17
Lövgren, 2009, s. 15; Trageton, 2005, s. 62.
18
Ahlstrand, Elisabeth, Tid, ledning och organisation för det integrerade arbetslaget; Iakttagelser i en
observationsstudie av fyra arbetslag. (s. 29-56), Lidholt, Birgitta, Lagarbete och tidig läs- och skrivutveckling,
2003, s. 56; Trageton, 2005, s. 50.
19
Lövgren, 2009, s. 7, 12, 26; Trageton, 2005, s. 42.
20
Lärare och pedagoger benämner vi synonymt i arbetet och avser lärare som arbetar från förskoleklass upp till
årskurs tre.
16
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som inte skriver ska tappa intresset och bli inaktiv.21 När datorn infördes i skolan var det inte
meningen att den skulle ersätta den pedagogiska interaktionen mellan pedagogen och
eleverna, tanken var att den skulle vara ett redskap och hjälpmedel.22 Trageton anser att
eleverna kan bli isolerade från muntlig kommunikation när de arbetar självständigt och inte
har en regelbunden kontakt med kamrater och pedagog. Om elever får samarbeta och arbetar i
par, redogör forskaren för att de kan ge varandra nya idéer och tankar.23 När elever skriver
tillsammans kan de stötta varandra och den eleven som kan lite mer, delar med sig av sin
högre kunskap till sin skrivarkompis. Detta lärande benämns som den proximala
utvecklingszonen, där eleven som är ett huvud högre hjälper sin kamrat.24

I Arne Tragetons studie genomfördes det ett test i slutet av årskurs tre i alla hans klasser, samt
i klasser som haft en mer traditionell läs- och skrivinlärning. Testet innebar att eleverna skulle
skriva två texter var under 80 minuter. Tragetons dataklasser fick skriva på datorn, medan de
andra klasserna skrev för hand. För att kunna göra en så likvärdig bedömning som möjligt av
samtliga skrifter skrevs ”handskriftsklassernas” texter in på dator. Samtliga berättelser
blandades systematiskt, varje text fick ett kodnummer. Detta för att stärka reliabiliteten, samt
för att bedömarna inte skulle kunna räkna ut från vilken grupp texterna tillhörde.25 Testet
genomfördes för att mäta om det fanns någon skillnad mellan elevernas skrivinlärning.
Resultatet visade att eleverna i ”datorklasserna” fick högre poäng på sina texter, i jämförelse
med skolbarnen i de klasser som skrivit för hand. Flickorna hade högre resultat än pojkarna i
både ”handskriftsklasserna” och ”dataklasserna”. Pojkarna hade påfallande lägre resultat, men
Trageton såg att pojkarna som blivit undervisade efter hans metod hade bättre resultat än
övriga pojkar i studien. Forskaren kom fram till att det framförallt var pojkarnas kunskaper
som hade ökat genom att skriva på datorn, men eleverna i hans undersökningsklasser skrev
bättre texter än ”handskriftsklasserna”.26

Det är inte alla som är positivt inställda till Tragetonmetoden, utan några är skeptiska till
ASL. Brozin Bohman som är frilansjournalist är negativ till Tragetons forskning och anser att
det inte finns någon tillförlitlig forskning eller undersökningar som bevisar att elever har
lättare för att lära sig läsa och skriva om de arbetar utifrån metoden. Tragetons studie är inte
21

Trageton, 2005, s. 66, 111.
Söderlund, 2000, s. 89.
23
Trageton, 2005, s. 24.
24
Williams m.fl., 2000, s. 50.
25
Trageton, 2005, s. 129.
26
Trageton, 2005, s. 130, 131.
22
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vetenskapligt kontrollerad, den finns enbart publicerad i hans bok: Att skriva sig till läsning:
IKT i förskoleklass och skola. Det finns flera studier från PISA 2009 samt en finsk rapport
från 2003 som redogör för att elevers användning av datorer, kan påverka deras läskunnighet.
Forskarna i dessa rapporter kom fram till att elever som använder datorer i stor utsträckning är
svagare i sin läsförmåga, än de som använder den mer begränsat.27

2.2 Skrivarpar
Skrivarpar eller skrivarkompisar är två innebörder av samma begrepp. Trageton föredrar att
använda begreppet skrivarpar, när han talar om att två elever som skriver ihop framför en
dator, medan Lövgren tillämpar begreppet skrivarkompis. Att arbeta i par är en betydelsefull
del i ASL, där eleverna samarbetar och lär sig av varandra. Genom att skriva tillsammans med
en skrivarkompis kan det upplevas lättare att skriva, eleverna har någon att diskutera med
samt att de har tillgång till två ordförråd. Barnen har möjlighet att låna eller ta ord och uttryck
från varandra, vilket gör att texten blir mer ordberikad.28 Elever lär sig i socialt sammanhang
tillsammans med andra barn och vuxna, det är nämligen många barn som trivs med att
samarbeta. Trageton anser att elever idag tränar för lite samarbete och arbete i grupp. Att
arbeta i par kan vara en bra början till att träna upp samarbetsförmågan. Det kan vara en
svårighet för många barn att arbeta tillsammans, men det är en viktig och berikande del i deras
lärande. Pedagogen har ett betydelsefullt uppdrag att skapa intressanta arbetsuppgifter, då det
är en faktor som spelar in på hur väl elever lyckas samarbeta.29
De elever som är mest påstridiga i gruppen riskerar att ta över arbetet från sin skrivarkompis
och få igenom sina åsikter. Det finns tidigare studier som beskriver att barn med lägre
självförtroende många gånger viker sig för andras åsikter, trots att de har mer kunskap om det
pågående arbetet. Det skildras även att det finns en risk inom pararbete att eleverna börjar
konkurrera med varandra eller att en elev i paret lämnar över ansvaret till den andra eleven
som har högre status eller anses vara den smarta av dem. När det bara är en av eleverna som
bestämmer i skrivarparet kan det andra barnet uppleva sig svag och maktlös.30 Ett samarbete
fungerar inte om eleverna inte samtalar och resonerar med varandra. Språket har en stor
27

Svensson, Sten, Viveca Brozin Bohman: Läsinlärning – en fråga om mer än surfplattor, 2012.
Trageton, 2005, s. 103, 111.
29
Ahlstrand, 2003, s. 56; Lövgren, 2009, s. 26; Trageton, 2005, s. 50.
30
Granström, Kjell, Om vuxnas samarbete och kompetensutnyttjande, s.13-26. Lidholt, Birgitta, Lagarbete och
tidig läs- och skrivutveckling, 2003, s.16; Williams m.fl., 2000, s. 79, 103.
28
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betydelse och är ett centralt verktyg för att kunna kommunicera, ett samarbete utan språk är
inget lagarbete.31 Lövgren beskriver att samarbete kan vara en problematik inom metoden och
berättar att hon själv höll på att ge upp arbetet med att låta sina elever arbeta tillsammans.
Hon ansåg att för mycket av lektionstiden gick åt till att förmå eleverna samarbeta och hjälpa
varandra. Många av hennes studerande var för självcentrerade, de var inte intresserade av att
arbeta tillsammans med någon. Erica Lövgren diskuterade svårigheten med sina kollegor och
lyfte upp alternativet med att låta eleverna arbeta enskilt. Arbetskamraterna påminde henne
om hur elever bidrar till sin egen och varandras lärande genom att arbeta två och två. Hon tog
ett aktivt val och fullföljde Tragetons tanke med att låta eleverna arbeta i par.32 Trageton
förespråkar att skrivarparen ska bestå av en flicka och en pojke, där språket från två olika
världar möts och sammanflätas för att gynna utvecklingen. Han anser att kvinnor och män har
olika språk och om eleverna får arbeta könsblandat får de ta del av varandras språk.33

Det kan ta tid för eleverna att känna sig trygga gentemot varandra i skrivarparet. Att arbeta i
par kan medföra koncentrationssvårigheter och att de inte kommunicerar eller vågar be om
hjälp. Därför kan det vara en fördel att inte byta par för ofta, utan att de får arbeta ihop en
längre tid och bygga upp en fungerande relation. När elever arbetar tillsammans med sin
skrivarkompis övar de på att bli goda lagarbetspartners samt medverkar till en klassrumsmiljö
som är mångstämmig, där alla respekterar varandra och våga säga vad de tycker.34 I
läroplanen står det att alla elever ska bli respekterade oavsett olikheter och ingen ska utsättas
för diskriminering.35 Skrivarpar är den del av ASL som vi har koncentrerat oss på i vår
forskning, då samspelet mellan eleverna är en betydelsefull del av metoden som ska bidra till
elevernas lärande och kunskapsutveckling.

2.3 Samlära och samarbete
I ett sociokulturellt perspektiv på mänskligt lärande och utveckling är kommunikativa
skeenden helt centrala. Genom kommunikation och samspel blir personer aktiva i kunskaper
och färdigheter. Det sociokulturella perspektivet tar utgångspunkt i den ryska psykologen
31

Granström, 2003, s. 23, 24, 27.
Lövgren, 2009, s. 26.
33
Lövgren, 2009, s. 64; Trageton, 2005, s. 115.
34
Lövgren, 2009, s. 64; Trageton, 2005, s.103.
35
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 [Elektronisk resurs], Skolverket,
Stockholm, 2011, s. 7.
32
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Lev. S Vygotskijs svårtolkade idéer.36 Vygotskij menar att allt lärande är socialt och anser att
barn lär genom sitt samspel med andra, både med dem i samma ålder och vuxna.37 I Barns
samlärande – en forskningsöversikt av Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson ses
barns samarbete och samlärande som en ofrånkomlig utgångspunkt för ett bra liv och
samhällets utveckling. En avgörande betydelse för hur samarbetet mellan barn utvecklas i
skolan är pedagogens förhållningssätt. För att elever ska kunna lära av varandra måste lärarna
enligt Williams mf.l. skapa både en möjliggörande miljö samt en organisation som främjar
samarbete. Pedagoger måste vilja och skapa förutsättningar för att elever ska kommunicera
med varandra och tillsammans söka kunskap om olika frågeställningar.38 Säljö belyser att
kommunikation och interaktion är avgörande i alla processer mellan människor. Genom
språket har vi en unik förmåga att dela erfarenheter med varandra. I samspel med våra
medmänniskor byter vi ständigt information, kunskaper och färdigheter. Barn har möjlighet
att låna, ta över eller ta till sig av andras kunskaper när de behöver och kan använda dem som
om de vore dess egna. Enlig Roger Säljö kan elever genom språklig kommunikation skapa
och behålla en gemensam förståelse för saker och ting. Det är genom delaktighet i
kommunikation och samspel som barn möter och kan ta till sig nya sätt att tänka, resonera och
handla.39 För barn är det meningsfullt att samverka, det ökar bland annat deras motivation,
initiativförmåga, flexibilitet, kreativitet samt förståelse för andra.40

Vygotskij talar om barns möjlighet att höja sig inom olika områden genom att arbeta
tillsammans med någon som har mer kunskap än de själva. Ett barn kan med handledning
eller samarbete utföra samt finna lösningen på svåra uppgifter än på egen hand. I samarbete är
barnet visare och starkare än när de arbetar ensam, det höjer sig till en nivå där det kan lösa
svårare intellektuella uppgifter som ligger i angränsning till dess egen utvecklingsnivå.41
Uttrycket har fått namnet den proximala utvecklingszonen och Vygotskij menar på att båda
parter vinner på samspelet i form av ny förståelse. Det är inte bara ren information som
samordnas utan båda blir mer kompetenta genom kommunikationen. Den lärande utvinner
vinster genom att fråga, utmana och få återkoppling från den som undervisar och den som
undervisar vinner genom att omformulera sin kunskap för att kunna förmedla den vidare.
36
37

Säljö, Roger, Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv, 2000, s. 37, 48.
Smidt, 2010, s. 109; Säljö, 2000, s.12, 40.

38

Williams m.fl., 2000, s. 12, 32, 74, 90, 102, 104, 106.
Säljö, 2000, s. 22, 34, 114-115, 119.
40
Williams m.fl., 2000, s. 45, 84, 109.
41
Säljö, 2000, s. 120; Vygotskji, ev Semenovi , Tänkande och språk, 2001, s. 330-331.
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Williams med flera beskriver att alla barn är kompetenta på sitt eget sätt, vem som är den mer
kunniga och vem som är novis skiftar beroende på uppgift.42

Williams med flera anser att ålder, kön, vänskap, social och kulturell bakgrund, kompetens
och form för samarbete är faktorer som har avgörande påverkan för lärandet och hur väl barn
samspelar med varandra. När barn tillsammans ska lösa ett problem är det till en fördel om
deras åsikter vare sig är för lika eller för långt ifrån varandra. 43 Ellmin belyser att det finns
könsskillnader mellan hur flickor och pojkar agerar i samspel, där flickor har lättare för att
kompromissa.44 Det är av stor vikt att barn som ska arbeta tillsammans får tid att lära känna
varandra för att kunna stärka en relation, annars finns det risk att barnen fastnar i
meningsutbyten om hur arbetet ska fördelas och vem som ska styra.45

Barns socioemotionella utveckling har visat sig påverkas positivt av datoranvändning.
Barnens sätt att samspela ändras i takt med deras kunnighet att arbeta i par framför datorn.
Eleverna hjälper varandra ömsesidigt och utbyter tankar och idéer, de går från turtagning till
samarbete. Kommunikation mellan barn är en nödvändig och självklar del i undervisningen
där samtalen på ett positivt sätt bidrar till utveckling av deras skrivande. När elever
samarbetar i par med en text utbyts det kunskap när de frågar varandra om råd, hjälp eller
vägledning. Samarbete mellan elever är en utgångspunkt för ett upptäckande lärande. Många
barn vill samarbeta och ha roligt tillsammans, därför bör samlära vara centralt i all pedagogisk
verksamhet.46 ”Att tillsammans lära och skapa mening borde vara en rättighet för varje barn,
både i förskolan och skolan”.47 ASL utgår från ett sociokulturellt perspektiv, där samspel är
ett betydelsefullt moment för elevernas lärande. Eleverna interagerar och kommunicerar med
varandra, lärandet blir socialt och samarbetsförmågan utvecklas.

2.4 Roller vid datorn
Agneta Ljung-Djärf vill bryta av den stundvis oproblematiska beskrivning av barns

samarbete genom observationer av den sociala dynamiken som utspelar sig då barn samlas
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runt datorn. Hon har inriktat sig mot barns positioner och definierat tre roller som eleverna

tilldelas, tar eller tillåts att ta framför datorn. De är benämnda enligt följande: ägar-,
deltagar- och åskådarpositionen, vilka frambringar en företrädesrättighet till datorns mus och
tangentbord. Positionerna varierar fortlöpande och bestäms i förhållandet mellan eleverna i
det sociala samspelet vid användandet av datorn.48

Ljung-Djärf belyser att de tre positionerna associeras med sitt eget utrymme för handling

samt potentialer. Huvudanvändaren, den som kontrollerar musen, även kallad ägaren,
har ett övertag i jämförelse med övriga deltagare. Ägaren har makten att besluta samt
godkänna eller avvisa övriga gruppens önskemål och förslag. Deltagaren är barnet
eller barnen som sitter i anslutning till datorn på en stol bredvid ägaren och har en
möjlighet till att vara delaktig. Positionen har rättigheter att ge förslag, hjälp och stöd
men accepteras först när ägaren tar emot förslagen. Idéer och åsikter som uppfattas för
utmanande av ägaren eller om deltagaren inte visar intresse för det som sker på
skärmen, kan hen avvisas eller få skulden för tänkbara misslyckanden. Den tredje
positionen, åskådaren, är de barn som befinner sig i anslutning till datorn men som
inte har en aktiv medverkan i det gemensamma användandet. Barnet som positionerat
sig som åskådare utgör dock en betydelsefull publik som håller sällskap och iakttar.
Positionen innebär en väntan att få delta men även ett tillfälle att se hur andra gör och
lära sig.49

I studien av Agneta Ljung-Djärf framkom det att ägaren kan styra övriga deltagares
positioner beroende på hens intresse av att dela med sig av datoranvändandet. Den
vanligaste formen av förändring i positioneringarna är att deltagaren avvisas till
åskådare, vilket innebär att hen utesluts från att vara delaktig i arbetet. Avgörande för
hur förhållandet utvecklas mellan positioneringarna är deltagarnas inställning och
acceptans, men också innehållet i de förslag som läggs fram. Barns tidigare kunskaper
anses vara centrala då det finns en risk att ett barn med reducerat erfarenhet som agerar
ägare framstår som okunnig inför de andra eleverna. Även som deltagare är det
betydelsefullt att inneha tidigare kunskaper för att kunna ge tänkbara förslag som
48
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godtas av ägaren.50

Resultatet i den här studien visar att det inte är självklart att elever som sitter två eller tre
framför datorn drivs till att samarbeta. Undersökningen beskriver hur datorns uppbyggnad
egentligen driver fram olika positioner och tillvägagångssätt för barnen att handla. Eleven
som kontrollerar musen bestämmer, agerar och avgör hur delaktiga de övriga eleverna får
vara i användandet.51 Avhandlingen är relevant till vår uppsats då den visar på att det är
läraren som har stort ansvar att para ihop eleverna och se till att eleverna är lika engagerade
genom att välja ett ämne som båda eleverna har kunskap om och kan föra en diskussion kring.
Vi använder oss även vidare i arbetet av hennes benämnda positioner som hon har benämnt
enligt följande: ägar-, deltagar- och åskådarpositionen.

2.5 Datorn och elevers samspel
I delstudien Pedagogen, datorn och elevers informationssökning - perspektiv på IKTanvändning i yngre skolbarns klassrum, som beskrivs av Lena Tyrén är syftet att skildra och
analysera elevers möjligheter till IKT användning i undervisningen i förskoleklass till år 2 i
grundskolan. Studien är uppbyggd på hypoteser där teorin om sociokulturellt perspektiv på
lärande är styrande. I sista resultatkapitlet redogörs det för datorns roll i undervisningen samt
hur den används i klassrummet. Tyrén anser att elever som arbetar två och två vid datorn
betraktas som det optimala, eleverna stödjer varandra och delar med sig av sin kunskap. I
kommunikationen och med hjälp av redskap utbyter de lärande som är enhetlighetligt med ett
sociokulturellt perspektiv. Redskap i undervisningen, i det här fallet datorn, möjliggör att
elever kan överskriva sina begränsningar i sitt lärande. Lärare i studien beskriver datorn som
en resurs och redskap, vilket kan uppmuntra elever som har svårigheter med att hålla i pennan
och skriva. 52

I undersökningen framgår det att samarbetet mellan elever är varierande och påverkas av olika
faktorer. Eleverna visade sig vara engagerade och motiverade när de skriver utifrån egna
erfarenheter och med stöd från bilder. Lena Tyrén beskriver att parskrivning anses fungerar
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när båda eleverna upplevt och har samma erfarenhet av skrivuppgiftens ämne. Genom
kommunikation och samspel, skapar barn tillsammans ord och meningar vid datorn. När
elever skriver vid datorn tar de medvetet eller omedvetet olika roller, vilka man kan benämna
enligt Ljung-Djärf definitioner av olika positioner, som vi tidigare konkretiserat i hennes
studie. En del av elevparen samarbetar, för dialoger och diskuterar gemensamt vad som skall
skrivas. De samsas om tangentbordet, delar på rollerna som ägare och deltagare samt har en
naturlig turtagning. Tillsammans ger de texten en innebörd och respekterar varandras tankar.53

Tyrén beskriver även situationer och samarbete där samspelet fungerat mindre bra. Det
uppstod särskilt svårigheter om eleverna var oerfarna med tekniken eller om deras
förförståelse skiljde sig åt inom arbetsområdet, då den eleven som ägde mest kunskap blev
dominant och tog över skrivandet. Det fanns också oengagerade elever som inte ville delta i
skrivandet och överlät ägarrollen till sin skrivkompis, vilket missgynnar dialogen och
samspelet. Studien uppmärksammar att det finns en svårighet med att arbeta i grupp om tre
vid datorn. Det blir trångt och oavsiktligt hamnar en elev vid sidan om och får svårt att vara
delaktig i diskussionen kring arbetsuppgiften. Fördelningen av rollerna (ägare, deltagare och
åskådare) samt dialogen mellan eleverna distribueras enklast när de arbetar i par om två vid
datorn.54

I ett liknande projekt, LärIT, som genomfördes av Mikael Alexandersson undersöktes det
”hur barns samspel och kommunikation vid och med dator bidrar till deras kommunikativa
utveckling.” Studien genomfördes under ett år på tre olika skolor från förskoleklass till
årskurs tre.55 Barnen i undersökningen hade tillgång till datorer med ett stort utbud av
program som de använde sig av i undervisningen, datorn avsåg att bidra till en social kontext i
skolan. När eleverna skulle skriva texter arbetade de alltid tillsammans, i par eller i grupp om
tre, för att de skulle ske en kommunikation och ett socialt samspel. Under skrivandet låg inte
fokus på textens innehåll utan på kommunikationen vid datorn.56 I undersökningen visade det
sig att barnens beteende påverkades av samarbetet runt datorn, deras jaguppfattning växte
fram när de kunde ”spegla sig” i varandra.57 Alexandersson belyser att arbetet framför datorn
erbjöd eleverna tillfällen för interaktion: de lärde sig samtala, förmedla ordet, lyssna på sin
53
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kamrat samt respektera andras åsikter och ställningar. Forskaren kunde se att eleverna vågade
ta större risker och utmana sig själva när de arbetade i par, men även att de tog vara på
varandras olikheter och utnyttjade det i arbetet.58 Ett vanligt förekommande i paren var att
eleverna växlade turtagningen, men att en av eleverna kunde ta ett större initiativ. I några par
kunde det dock ske en maktkamp, där eleven som hade större kunskap tog kommandot över
arbetet. I vissa fall bjöds den mindre kunniga eleven in i dialogen, men i några par
dominerade en elev utan att samspela med sin medarbetare. Enligt Mikael Alexandersson sker
det olika typer av samspel och interaktioner mellan elever beroende på vilken kunskapsmässig
nivå eleverna infinner sig. I ett av paren i undersökningen var en elev mer insatt i arbetet och
ivrig än sin kamrat, vilket ledde till att hen började skriva och glömde bort att samarbeta.
Eleven tog över datorn och hela arbetet, händelsen mynnade ut i att bara hen var aktiv och
kompisen blev passiv.59

Resultatet visade att tekniken på olika sätt kan bidra till att de flesta elever utvecklar en
kommunikationsförmåga, dock inte för alla. De barn som har begränsade kunskaper i det
svenska språket får färre möjligheter till meningsskapande. Det visade sig även att den del
elever inte tog användning av kommunikationen, utan var fåordiga och pekade och visade
med fingrarna på dataskärmen, visade med ögonen samt svarade korthugget till varandra.
Forskaren uppmärksammade att kommunikationen vid datorn skedde utan ögon- eller
kroppskontakt. När eleverna samtalade vi datorn var ögonen riktade mot bildskärmen i stället
för mot den som de diskuterade med, vilket Alexanderson såg som en nackdel med samspelet
vid datorn.60
En norsk forskare vid namn Ingrid Helleve har även gjort en studie om ”Samspel vid data”,
vilket också är studiens namn. I klassen som undersöktes skrev alla elever i par, två och två,
framför datorn för att det skulle ske ett samspel mellan eleverna. Majoriteten av eleverna som
deltog i studien ansåg att det var bättre att skriva tillsammans med en kamrat än enskilt.
Helleve bedömde att det för flera elever var viktig att skriva tillsammans med kamrater som
de kunde lita på och känna sig trygga med. När eleverna hade en positiv inställning till
varandra och samarbete gick det enklare för barnen att samspela. Eleverna som redan från
början hade en negativ inställning mot varandra, lyckades inte samarbeta och valde istället att
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lösa uppgiften enskild.61 I de par som det skedde ett samspel, upplevde eleverna sig jämlika,
vilket Helleve anser är en viktig känsla att känna som elev. Ingrid Helleve kom också fram till
att pedagoger har en betydelsefull uppgift att planera undervisningen så att det ges tillfälle för
sociala relationer och skrivuppgifter där eleverna kan samspela. I resultatet framkom det att
eleverna tyckte datorn var ett roligt arbetsverktyg. Forskningen visade även att datorn
underlättade den gemensamma skrivprocessen och främjade elevernas skrivande. Helleve
anser att arbetssättet lägger fokus på det sociokulturella perspektivet, då processen är mer
väsentlig än resultatet.62 Dessa studier är relevanta för vårt arbete på grund av att de tar upp
punkter och synpunkter som vi nu i detta forskningsläge söker svar på. De beskriver
samspelet och dess påverkan på elevernas lärande. Tyrén tar upp i sin forskning om för- och
nackdelar med två- och tregrupps indelning, vilket är relevant till en av våra frågeställningar
som handlar om hur man skapar gruppkonstellationer vid ojämnt antal elever.

3. Metod
Vår undersökning hamnade i starten av arbetet mellan en kvalitativ- och kvantitativstudie, då
vi hade för avsikt att gå ner på djupet men samtidigt nå ut till ett flertal pedagoger med
geografisk spridning. Under utvecklingsskedet genom gick arbetet olika stadier som gjorde att
det utformades till en kvalitativstudie. Genom en skriftlig kvalitativ intervjuenkät har
pedagoger fått skildra tidigare upplevelser och erfarenheter kring metoden att skriva sig till
läsning samt skrivarpar. Vi anser att genom en kvalitativ studie har vi möjlighet att erhålla
svar som kan belysa vårt syfte. Enligt Bryman och Bell syftar en kvalitativ metod till att
upptäcka eller identifiera hur individer upplever och tolkar sin sociala omgivning.63 I en
kvalitativ undersökning samlar man in data och ställer den i förhållande till varandra med
undersökningspersonernas ögon.64 I studier är det betydelsefullt att vara objektiv för en
värdeneutral undersökning, där inte personliga känslor eller värderingar berör forskningen. 65

Vi utformade och använde oss av en webbenkät, som är en slags intervjumetod där
respondenterna fyller i frågeformuläret själv.66 Intervjuenkät blev vårt alternativ, då Tragetons
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läs- och skrivinlärningsmetod fortfarande är relativt ny, och vi ville nå ut till pedagoger på
skolor med en geografisk spridning i Sverige. Vi fokuserade på att utforma enkäten i ett tidigt
utvecklingsskede av vårt arbete, då vi av erfarenhet vet att det är en långvarig process.
Utformningen av enkäten blev oavsiktligt förhastad, vilket har komplicerat vår föreställning
av arbetet. Under bearbetningen av vårt arbete har vi fått syn på att enkäten kan upplevas
färgad, då två av våra frågor omedvetenhet har blivit präglade av våra tidigare erfarenheter
kring svårigheter med indelning av elever till skrivarpar. De medverkande i studien kan ha
blivit påverkade av vårt förhållningssätt kring svårigheter och granskat händelser som de inte
tidigare upplevt som ett hinder. Vi tror likväl inte att våra frågor har påverkat vilka som svarat
på vår undersökning, då det trots allt var strax under hälften som inte upplevt någon svårighet
med att utforma skrivarpar. Dock har vi urskilt att frågorna sju, åtta och nio (se bilaga 1) kan
ha påverkat engagemanget hos de pedagoger som inte upplevt någon svårighet, då vi
uppmärksammat att de svarat fåordigt på de sista tre intervjufrågorna.

Enkäter kan vara dyrt, men vi kring gick det genom att utforma vår webbenkät gratis genom
Google Drive och skickade ut enkäten som en länk.67 Vid användning av webbenkäter får
man alla svaren samlade på samma ställe, vilket är till stor fördel när de ska analyseras. En
nackdel med webbenkäter är dock att det kan vara svårt att få in svar samt att det finns en viss
svårighet med att ställa öppna och komplexa frågor i en självifylld enkätundersökning.68 Vi
valde trots allt att använda oss av relativt öppna frågor med svars/kommentarfält i vår enkät,
då vi önskade att granska de sociala faktorer som påverkar och utspelar sig i skeendet när
pedagoger utformar skrivarpar. Svaren på öppna frågor kan ge användbar information, men
analysen av dem kan orsaka vissa svårigheter. Det är viktigt att formulera sig tydligt för att
undvika oklarheter, ordanalysen är en viktig detalj, då ord kan betyda olika saker beroende på
individ.69

Intervjuenkäten delades upp i olika kategorier med specifika frågor kring utbildning,
bakgrund kring metoden samt skrivarpar, med syfte att få fram pedagogers subjektiva åsikter
och få en helhetssyn om deras relation till ASL och skrivarpar. En fördel med enkäter är att de
inte upplevs lika arbetsamt som en intervju och de tillfrågade kan svara på undersökningen
när de har tid inom tidsramen. En nackdel med enkäter är risken för missförstånd, då varken
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de medverkande eller undersökarna kan ställa några följdfrågor.70 Muntliga intervjuer var inte
ett alternativ, då det inte hade passat in i arbetets tidsrymd. En nackdel som vi upplevt i
processen med att skicka ut intervjuenkäter är avsaknad av att kunna ställa följdfrågor till
pedagogerna.71 Det fanns några svar som hade vi önskat var mer utvecklade samt att en del
har varit svårtolkade. En av de medverkande i studien uttrycker att hens erfarenheter är ”svåra
att beskriva här utan att det tar för mycket av min planeringstid (vilket är bara drygt 5 tim/v)”.
Om vi hade gått ut och intervjuat muntligt hade vi eventuellt förmått få mer ingående svar på
våra frågor, men inte nått ut till ett lika stort antal pedagoger på grund av begränsad tid med
transkribering och analysering.

3.1 Urval
Vi strävade efter att få ett så representativt urval som möjligt, trots att vi genomförde en liten
undersökning. En kvalitativ undersökning är gjord för ett mindre antal medverkande och att
gå ner på djupet i kategorierna. Läs- och skrivinlärningsmetoden ASL är fortfarande ett
relativt nytt arbetssätt och för att komma i kontakt med pedagoger som aktivt arbetar med
modellen finns det en Facebook- grupp som heter Att skriva sig till läsning, där ett flertal
pedagoger är medlemmar för att ge varandra respons samt delge sina erfarenheter. Vi lade ut
enkäten på grupphemsidan, skickade ut e-post till pedagoger som vi fått kännedom om att de
arbetar med ASL samt bloggar om metoden.

3.2 Etiska aspekter
När man forskar finns det etiska koder som man måste ta hänsyn till för att respektera de
medverkande i studien.72 I vår studie är alla anonyma, det vill säga att respondenterna inte kan
identifieras, att inte ens vi som undersökare vet vilka svar som angivits av vilken deltagare.73
Ett av kraven som finns är informationskrav, vilket innebär att forskaren skall informera
medverkande i en undersökning om studiens syfte och vilka moment som kommer att ingå. 74
Kravet uppfyllde vi genom att informera de medverkande om vårt syfte och frågeställningar
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för vår studie i en introduktionstext, både i e-post meddelandet samt i enkätens inledning. Vi
informerade även deltagarna att vi endast hade för avsikt att använda informationen som de
delgav oss i forsknings- och lärandesyfte.

De som har medverkat i vår studie har själva val att medverka utan några som helst krav.
Samtyckeskrav innebär att medverkande i en studie har rätt att välja ifall de vill var med eller
inte, det vill säga att de ska ge sitt tillstånd till att deltaga.75 Pedagogerna som vi skickat ut
enkäten till har indirekt gett sitt samtycke genom att svara på enkäten. Vi har uppfyllt
nyttjandekravet genom att informationen som vi samlat in från pedagogerna endast används i
forsknings- och lärandesyfte.76 Vi anser att det var betydelsefullt att följa informationskravet
och informera de medverkande om vårt syfte med studien. En nackdel med att i ett så tidigt
skede offentliggöra syftet är att det under arbetets process växt fram ny information som
påverkat och bidragit till en korrigering vårt mål.

3.3 Analys av enkäter
Begreppet analys står för sönderdelning eller upplösning där man noga granskar empirin till
den minsta beståndsdelen. Där man noggrant ska undersöka data som kommit fram, för att
sedan kunna se olika samband. Det är först efter en analys som det går att förstå hur verkligen
ser ut.77 Empirin som vi får in från våra enkäter måste registreras, analyseras och tolkas.
Informationen kan vara intressant men måste kategoriseras på något sätt för att ge betydelse. I
vårt material kommer vi söka efter likheter, samband, variationer, grupperingar samt
mönster.78
Vi har gjort en kvalitativ dataanalys där vi inspirerats av grundad teori.79 I analysen ställde vi
pedagogernas erfarenheter mot varandra och kopplade det till tidigare studier. Successivt som
vi fick in intervjuenkäterna började vi en färgkodning, där vi sökte systematiskt efter
kategorier och begrepp. Efterhand som vi fick in våra intervjuenkäter gick vi genom ord för
ord, mening för mening och försåg intervjusvaren med olika färger beroende på deras
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uttryckta erfarenheter.80 Vi skrev ut en automatisk sammanställd tabell från Google Drive och
satte ihop till en överskådlig sammanfattning. Vi såg återkommande färger och mönster, vilka
bildade olika områden och begrepp att diskutera. 81 I resultatet och diskussion avsnittet
kommer det att återges en begriplig och läsvänlig del av det empiriska materialet för att öka
läsarens insyn i forskningsprocessen.

4. Resultat och analys
I följande avsnitt kommer vi att analysera och presentera de resultat som framkommit från vår
studie. Det är 34 pedagoger som medverkat i undersökningen, vars redogörelser har lett fram
till ett resultat som speglar vårt syfte samt frågeställningar. Vi har sammanställt och
analyserat frågorna från enkätundersökningen och delat in dem i kategorier. Rubrikerna har
skapats efter teman för att underlätta läsningen samt tydliggöra kopplingar till syfte och
frågeställningar. Resultatet har vi ställt i förhållande till tidigare forskning och studier.

4.1 Kategorier
Erica Lövgren beskriver att samarbete kan vara en problematik inom metoden ASL. Hon
skildrar en period då hon själv höll på att ge upp arbetet med att låta hennes elever samarbeta.
Allt för mycket av hennes lektionstid gick åt till att förmå eleverna att arbeta tillsammans. 82
Mer än hälften av de som medverkat i vår enkätundersökning har någon gång upplevt en
svårighet med att para ihop elever i skrivarpar. De har beskrivit olika anledningar om varför
det kan vara problematiskt att finna skrivarpar där elever samspelar och lär av varandra. Det
är inte alltid en svårighet att para ihop eleverna, utan svårigheterna som sedan kan uppstå i
samspelet mellan dem. En pedagog formulerar sig som så att ”Även om det inte är svårigheter
med att para ihop skrivarparen så infinner sig alltid lite svårigheter hos vissa par” (P8, f.8).

Pedagogerna i studien utgår från flera olika kategorier och egenskaper när de ska dela in sina
elever i skrivarpar. En pedagog uttrycker: ”Framförallt la jag mycket tid på att lära känna
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barnen först innan jag parade ihop dom.” (P3).83 Det är angeläget att man som pedagog lär
känna sina elever innan man kan dela in dem i par, där eleverna kan samspela och bidra till
varandras lärande. Avgörande faktorer som lärarna i studien utgår från när de parar ihop
eleverna är bland annat personkemi, socialkompetens, arbetsuppgift, kön samt kunskapsnivå.
Komponenterna påverkar även elevernas lärande och hur väl eleverna arbetar tillsammans.

4.1.1 Personkemi och socialkompetens
Personkemi är något som pedagogerna i undersökningen tar hänsyn till vid indelning av
skrivarkompisar. En lärare uttrycker att hen inte ser några svårigheter med att para ihop sina
elever men uttrycker: ”Ibland vet man att vissa inte passar så bra ihop och då parar man inte
ihop dem helt enkelt” (P12, f.8), ”Samtalet barnen emellan är viktig del och då måste kemin
passa, t.ex kan inte två blyga och tysta barn samarbeta, då blir det ingen kommunikation”
(P25) och ”Det har också förekommit att två barn inte kan kompromissa, att båda bara vill
bestämma allt själv, då blir det svårt att få till ett väl fungerande samarbete.” (P9, f.8).

Om barn tillsammans ska lösa ett problem är det till en fördel om deras åsikter varken är för
lika eller för långt ifrån varandra. Konflikter och oenigheter kan uppstå mellan elever när
deras olika beståndsdelar kolliderar.84 När personkemin inte harmonierar finns det en risk att
barnen fastnar i diskussioner om hur texten ska skrivas, arbetsuppgifterna ska fördelas eller
vem som ska styra.85 En pedagog i studien uttrycker att eleverna inte bör vara ”Alltför olika,
alltför lika” (P16, f.8) för att det ska ske ett samspel. Enligt Helleve besitter elever som har en
positiv inställning till varandra enklare för att utveckla ett samspel och samarbete. Forskaren
skildrar om barn som har en negativ inställning till varandra, inte lyckas att samarbeta och
istället väljer att lösa uppgifter enskilt.

Ett samarbete har svårt att fungerar om eleverna inte samtalar och resonera med varandra.
Språket har en stor betydelse och är ett centralt verktyg för att kunna kommunicera. Ett
samarbete utan språk är inget lagarbete. Människor utvecklar sitt språk när det ges möjlighet
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till att språka, diskutera samt lyssna.86 I fråga åtta uttrycker sig en medverkande: ”Om de inte
kommer överens (är en process att lära sig samarbeta) resulterar det ofta i mindre
kommunikation mellan barnen, mindre engagemang och att det är en som arbetar” (P19). I
undersökningen framkom det att socialkompetens är betydelsefullt och en drivande faktor i ett
par. En pedagog utryckte i fråga sex att ”Paren ska fungera ihop socialt och de ska ha olika
kunskaper som kompletterar varandra” (P34), det är betydelsefullt att man arbetar med den
sociala träningen så att båda eleverna blir aktiva. De medverkande i studien har angett att de
utgår från flera olika faktorer vid indelning av par, men belyser att de aldrig parar ihop två
mindre drivna elever. ”Det jag inte gör är att sätta ihop två svaga elever, då ingen driver
arbetet framåt. Det får inte heller vara för stor skillnad då det slutar med att den starka gör
jobbet” (P19) ”[…] det måste finnas en motor hos gruppen” (P31), ”Två svaga= ingen driver
arbetet framåt. Två som har koncentrationssvårigheter= ingen driver arbetet framåt ” (P19,
f.8). Pedagogerna anser att det är viktigt att minst ett av barnen i paret är drivande för att föra
skrivandet framåt.

För att elever ska kunna lära av varandra måste pedagoger skapa både ett möjliggörande
klimat och en organisation som främjar samarbete. Pedagoger måste vilja att elever ska
kommunicera med varandra och tillsammans söka kunskap om olika frågeställningar.87 När
samspelet i paren inte fungerar, anser vi att det har en betydande påverkan på elevernas
utveckling och lärande. Vill vi därför betona att det är av stor vikt att man lägger ner tid på att
planera vilka elever som ska arbeta tillsammans. Med egna erfarenheter har vi vetskap om att
det kan vara krävande att arbeta med en person som det inte alls stämmer överens med i
personkemin. Vi anser liksom P25 (se ovan) att kemin måste passa för att det ska kunna ske
ett samspel och kommunikation.

4.1.2 Uppgiftbaserat

Några medverkande i undersökningen skildrar att de utgår från vilken typ av uppgift eleverna
ska arbeta med när de delar in dem i skrivarpar. De återger sina åsikter i meningar så som
”Olika par utifrån olika uppgifter” (P1, f.6), ”Situationer och skrivuppgift styr” (P28, f.11)
samt ”Beroende på vilket arbete som ska göras och målet med uppgiften” (P7, f.6). I tidigare
studier av Lövgren och Tyrén beskrivs skrivuppgiften som en betydelsefull faktor för
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elevernas samspel. Elevernas motivation och engagemang blir större då de får skriva om
tidigare erfarenheter med stöd av bilder.88 Alexandersson och Ljung-Djärf redogör för vikten
av att elever erhåller liknande kunskaper om arbetsuppgiften för att båda skall kunna vara
delaktiga i samma omfattning. Om den ena eleven äger mer kunskap än den andra i paret,
finns det en risk att eleven i ägandepositionen tar över arbetet.89

Vi har tidigare i vårt yrkesverksamma liv observerat att det barn, i skrivarparet, som är mest
kunnig om ämnet övertar arbetet eller får ägande rollen av sin kamrat. Om skrivområdet är
vidagat och eleverna har valmöjlighet att skriva om vad som intresserar de båda bidrar det till
att eleverna är engagerade och motiverade. När båda barnen har liknande kunskap om ett
ämne har vi upplevt att turtagningen blir jämbördig. I likhet med Alexandersson och LjungDjärf anser vi att det är betydelsefullt att eleverna har liknande kunskaper om ämnesområdet
för att de ska kunna vara lika delaktiga.

4.1.3 Kön

Av de 34 svar som kom in på vår intervjuenkät var det sex pedagoger som utgick från att para
ihop eleverna efter flicka och pojke. Lärare från vår undersökning skildrar på fråga sex: ”Jag
har provat flicka -pojke så långt det är möjligt” (P17), ”Vi utgår från pojke - flicka samt att
skrivarparen ligger nära varandra i utvecklingsnivå” (P25) och en pedagog beskriver att ”Från
början blev vi rekommenderade att välja ett par med pojke/flicka och att de låg på jämn nivå
kunskapsmässigt. Men sen har jag experimenterat med flera olika varianter” (P19). En av
lärarna i studien ställer sig emot de föregående pedagogernas åsikter angående att man ska
para ihop eleverna enligt pojke – flicka, hen uttrycker följande: ”Jag tycker inte om att de ska
delas in i pojke - flicka enligt Tragetons modell. Vill inte betona könen hela tiden, vill se
barnen som personer. Alla kan tillföra mycket till varann oavsett kön” (P2).

Trageton förespråkar att skrivarparen ska bestå av en flicka och en pojke, språket möts då från
två olika värdar och sammanflätas för att gynna deras utveckling. Han anser att kvinnor och
män har olika språk och om elever får arbeta könsblandat får de ta del av varandras språk.90
Det finns skillnader mellan hur flickor och pojkar reagerar på konflikter som också kan
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påverka samarbetet, där tjejer har lättare att kompromissa.91 Vi är införstådda med Tragetons
idé om att elever ska arbeta flicka - pojke för att språket ska mötas från två olika världar.
Likväl instämmer vi med pedagogernas utgångspunkter om att utforma paren efter elevers
egenskaper och kunskapsnivåer. Vi anser att de sistnämnda faktorerna har en mer
betydelsefull roll än vad kön har för hur elever samspelar. Om man ser till den proximala
utvecklings zonen, där barns möjlighet att höja sig inom olika områden genom att arbeta
tillsammans med någon som har mer kunskap än de själva, har det ingen betydelse om det är
en pojke och flicka som stöttar varandra. I samarbetet är det kunskapsnivån som har betydelse
för att få den stöttning som behövs för att höja sig en nivå högre som ligger i angränsning till
sin egen utvecklingsnivå.92 I en del ämnesområden kan vi se att det kan bli en intressekrock
mellan flickor och pojkar, där det kan vara en fördel att skriva med en kompis av samma kön.

4.1.4 Kunskapsnivå

Istället för att para ihop elever efter deras kön ser fler talet av pedagogerna i vår studie till
elevernas närliggande eller samma kunskapsmässiga nivå. De uttryckte sig följande:
”Helst känns det som att de bör vara på samma nivå, för att ta ett lika stort ansvar” (P28),
”Försöker se till att de är på samma nivå” (P20), ”Jag försöker att elever som är någorlunda på
samma nivå arbetar tillsammans” (P14) samt ”[…] har provat olika varianter. Bäst fungerar
att barn på samma "nivå" arbetar tillsammans” (P22).

När pedagogerna uttrycker sig att de parar ihop elever som befinner sig på samma nivå är det
en tolkningsfråga om det finns en viss skillnad mellan elevernas kunskapsnivå. Vi har varit
ute i verksamheten och har olika kunskaper om att det skiljer sig i alla elevers kunskapsnivåer
trots att man kanske uttrycker sig att de befinner sig på ”samma nivå”. Tolkningen är om det
är tillräckligt åtskilda i deras kunskapsnivåer för att stötta varandra enligt den proximala
utvecklings zonen. Några medverkande i undersökningen beskriver att de delar in eleverna
som kommit ungefär lika långt, men tidigare under terminen såg hen till att dela in par som
låg olika i sin läs- och skrivutveckling. Vidare uttrycker sig en pedagog liknande ”Vi utgår
från elevernas kunskapsnivå, där man ändå ser en viss skillnad där eleverna kan ta del av
varandras kunskaper” (P33). Att skriva sig till läsning utgår ifrån Vygotskijs tankar om den
proximala utvecklings zonen, det vill säga barns möjlighet att höja sig inom olika områden
91
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genom att arbeta tillsammans med någon som befinner sig ett steg högre i sin kunskapsnivå. 93
En pedagog i undersökningen uttrycker sig följande: ”Jag ser till deras utveckling,
läsfärdighet, förmåga att samarbeta och deras sociala kompetens. Jag sätter inte ihop elever
där den ena "dominerar" den andra” (P18).

Vi anser att det är oerhört viktigt att se till att båda eleverna befinner sig på en liknande
kunskapsnivå, då vi har erfarit liksom Alexandersson beskriver i sin studie att det finns en
tendens till att en elev i paret blir dominant. Det kan ske en maktkamp där eleven som besitter
mest kunskap tar över arbetet, vilket kan bidra till att endast en elev är aktiv och den andra
passiv. Den eleven som har makten över datorn definieras enligt Ljung-Djärf som ägare och
avgör om och hur mycket skrivkompisen, det vill säga deltagaren, får vara delaktig.94
Rollerna kan som en pedagog uttryckte sig vara tagna frivilligt eller ofrivilligt, beroende på
elevernas personligheter. Granström beskriver att det finns en tendens till att barn lämnar över
ansvaret till den som anses har större kunskap eller högre status.95

Om det är för stor nivå skillnad blir det lätt att den mer kunniga tar över, då den svaga känner
att hen inte vill göra svagt ifrån sig. Eleven i skrivarparet som är mest påstridig riskerar att få
igenom sin åsikt, trots att den inte har rätt, vilket leder till att den andra känner sig utlämnad.96
Vi har under tidigare undervisningstillfällen observerat att när elever befinner sig på för långt
avstånd från varandra och kontrasterna blir för stora, vilket leder till att det inte sker något
samspel som bidrar till lärande. Kunskapsnivån mellan elever i ett par skall inte vara för långt
om stödet ska bli lyckat. Enligt den proximala utvecklingszonen ska de befinna sig på ett
kunskapsmässigt närliggande avstånd, där den ena eleven är ett huvud högre för att stödja sin
kamrat till ett vidare lärande.97 Vi anser att elevernas kunskapsklyftor inte bör vara varken för
långt ifrån eller för nära varandra, för att det ska ske ett lärande som gynnar båda eleverna.
Alexandersson menar dock att oavsett barns kunskapsmässiga nivå, sker det alltid någon form
av samspel och interaktion mellan eleverna.98
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4.2 Byte av skrivarkompis
Pedagogerna i vår studie hade varierande åsikter om när och hur ofta man bör skifta
skrivarpar. Det är ungefär hälften av de medverkande lärarna som byter par ofta, vilket
innebär mer än fyra gånger per termin. Andra lärare har skildrat att deras skrivarpar kan vara
fasta under hela läsåret för att de vill uppnå en kontinuitet i arbetet. För att eleverna ska kunna
finna ett samspel är det viktigt att de får möjlighet att lära känna varandra under en längre tid.
Det är viktigt att eleverna känner förtroende och respekterar varandra i samarbetet för att det
ska ske ett samspel som berikar deras lärande.99 Några av de medverkande beskriver i fråga
11 att de skiftar par: ”Sällan. Vi startar inte med skrivarpar direkt på hösten i förskoleklass
utan vi väntar tills gruppen är trygg och att barnen är väl insatta i hur en dator fungerar.”
(P25), ”Oftast får skrivarparen vara kvar hela läsåret i förskoleklass.” (P9), ”Varje läsår”
(P16) och ”En gång/termin” (P13).
En del pedagoger byter par oftare än en gång per termin, några uttrycker sig följande: ”När
jag känner att behovet finns. Kanske 2-3 ggr/termin max.” (P3), ”Tre - fyra gånger per
termin.” (P27) och “1 gång per månad” (P16). Andra medverkande har uttryckt sig mer
utförligt och beskriver att det skiftar beroende på årskurs och skrivuppgift: ”Så sällan som
möjligt i början men på vårterminen kan det variera beroende på vad eleverna vill skriva om”
(P6), ”Beroende på situation om paren fungerar bra behåller vi dem en längre tid.” (P33),
”Från början lät jag de vara samma par i ca 6-8 veckor, efter det beroende på vad vi arbetade
med så kunde vi byta i olika scheman eller arbeten. Ungefär en gång i månaden.” (P8), ” I
början varade grupperna i ca 2-3mån sen bytte vi efter ca 1 mån och nu när eleverna arbetat i
ca 1-1,5 år byter vi oftare/med olika skrivuppgifter.” (P30) och ”Nästan varje gång vi byter
ämne.” (P21). Två medverkande i studien planerar sin undervisning annorlunda när deras
elever har kommit upp till årskurs två, då eleverna får möjlighet att arbeta mer enskilt om det
önskas. De uttrycker sig följande: ”I ettan var det kanske 2-3 gånger per termin. Nu i tvåan
jobbar vi lika mycket enskilt som i par.” (P19, f. 11), ”Nu i tvåan har vi inga fasta skrivarpar,
de som vill skriva något gör det med en kompis. De är nu ganska självgående när de skriver
på dator och varvar det med annat skrivande i bok. I ettan bytte vi några gånger under
terminen.” (P2). Ett citat från deltagare P18 beskriver olika faktorer som kan påverka
skrivarparets arbetslängd:
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En del arbetar tillsammans längre än andra, en del byter oftare, beroende på utveckling osv. De
som är avancerade läsare/skrivare arbetar oftare ensam vid dator än de mindre avancerade, mest
pga. att de kan mer vid datorn och att de ofta har en egen ʺhistoriaʺ som de vill skriva.

I vår studie var det varierande om hur ofta de medverkande byter skrivarpar. Enligt Tragetons
modell är det till en fördel om eleverna arbetar tillsammans en längre tid för att finna trygghet
och tillit till varandra. Erfarenheterna säger oss att det är svårt att behålla samma skrivarpar
under en längre tid. Många gånger är det något par som inte kan samspela som man behöver
bryta upp och det blir då att man får dela på fler par. Pedagogerna i undersökningen uppgav
olika anledningarna till varför de byter par och den främsta anledningen de utvecklade var för
att alla eleverna ska kunna arbeta tillsamman med varandra. En del av lärarna besvarade att
det är ”Viktigt att få möjlighet att samarbeta med olika personer.” (P16), ”Man ska lära känna
alla i klassen och kunna arbeta med vem som helst.” (P12), ”[…] jag vill att eleverna ska lära
sig samarbeta med olika kamrater. De får olika utbyte av varandra.” (P19), ”Jag upplever att
det är viktigt att eleverna kan samarbeta o respektera varandras olikheter samt förstå nyttan av
att kunna hjälpa varandra.” (P23) och ”Bra att elever lär sig samarbete med så många som
möjligt. Min klass går i åk 3 nu och alla kan arbeta med vem som helst utan några som helst
protester.” (P8).
Pedagogerna tar stöd utifrån Lgr 11 där det står skrivet att skolan har ansvar för att ”Eleverna
ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl
självständigt som tillsammans med andra”. ”Genom undervisningen ska eleverna ges
möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra”, utifrån olika
förutsättningar.100 Trageton anser att elever idag tränar för lite samarbete och arbete i grupp.
Det kan vara en bra början att arbeta i par för att träna upp samarbetsförmågan.101 När elever
samarbetar övar de enligt Trageton på att bli goda lagarbetspartners, vilket bidrar till en
klassrumsmiljö som är mångstämmigt, där alla vågar säga vad de tycker.102 Naturligtvis anser
vi att alla elever ska behärska att arbeta tillsammans, men skiftar man skrivarpar alltför ofta
förlorar eleverna möjligheten till att bygga upp en trygghet och tillförlitlighet i relationen.
Lövgren förespråkar att elever bör arbeta tillsammans en längre tid för att finna sina roller,
skapa en trygg relation och utveckla ett givande samspel.103 Det finns andra tillfällen i
skolverksamheten utöver svensklektioner som man kan öva på samarbete och lära känna alla,
100
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så vi föredrar att man arbetar i samma par en längre tid.

Genom att skifta skrivarpar beskriver pedagoger i studien att eleverna kan tillföra varandra
olika saker och utmanas, vilket främjar deras utveckling. ”Variation, nytänk, utmaningar,
samarbetsförmågan med flera elever är några av tankarna.” (P30), ”För att eleverna ska
utmanas och utvecklas” (P4), ”Jag tycker att de utvecklas mer och får idéer och lär av
varandra. (P12)” och ”Det är nyttigt att arbeta med olika och man tillför varandra olika saker.”
(P14). Vidare formulerar sig två pedagoger att ”Olika uppgifter och utveckling gör att jag
anser det blir en bättre utveckling för eleven om de kan jobba tillsammans med olika
kamrater. Större utrymme för eleverna att skapa olika saker, fler att diskutera med” (P7) samt
”- utvecklande att få arbeta med någon annan, nya infallsvinklar […] (utvecklas till max med
olika utmaningar från olika kamrater)” (P27). Samtliga elever i skolan behöver olika typer av
utmaningar, de har olika intresse och förutsättningar för att lära och utvecklas, det är lärorikt
att arbeta tillsammans med olika kamrater som besitter andra erfarenheter och kunskaper. En
tredjedel av de medverkande i vår undersökning beskriver att de regelbundet byter skrivarpar
för att eleverna ska utmanas. Om eleverna inte utmanas finns det en risk att de tappar
koncentrationen och inte visar något intresse. Det är en utmaning att kunna arbeta med alla
och vi anser att det är nyttigt, då man inte får välja arbetskamrater senare i arbetslivet. Det är
viktigt för eleverna att respektera varandra och sina olikheter. Elever kan ha svårt för att
samarbeta i början men de behöver tid för att mogna in i samspelet samt finna sina roller.

En del av lärarna uttrycker att de byter par är när eleverna utvecklas i olika takt. En pedagog
beskriver att hen skiftar skrivarpar om en elev i paret utvecklas fortare än sin skrivarkompis
och de inte längre befinner sig på en likartad kunskapsmässignivå, glappet har blivit för stort
och samspelet bidrar inte längre till ett lärande. Andra medverkande uttrycker sig
motsvarande: ”Att en har en snabbare utveckling än sin skrivarkompis. Det är viktigt hur man
sätter ihop paren så att båda eleverna jobbar, utmanas och trivs.” (P29), ”[…] att en av dem
utvecklats snabbare” (P14) och ”[…] när eleverna inte kan utvecklas tillsammans längre och
om de har arbetat en längre tid tillsammans.” (P33). Tyrén beskriver att om elevers
förförståelse skiljer sig åt inom arbetsområdet, kan den eleven som äger mest kunskap bli
dominant och ta över skrivandet.104 Ljung-Djärf anser också att barns tidigare kunskaper
anses vara centrala, då det finns en risk att ett barn med reducerat erfarenhet som agerar ägare
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framstår som okunnig inför de andra eleverna. Avgörande för hur elever fördelar sina roller
samt hur förhållandet utvecklas mellan deltagarna är deras inställning och acceptans, men
också innehållet i de förslag som läggs fram i dialogerna. Därför är det också betydelsefullt
som deltagare, att inneha tidigare kunskaper för att kunna ge tänkbara förslag som godtas av
ägaren.105 Alexandersson beskriver också att det sker olika typer av samverkan och
interaktioner mellan elever, men menar dock att de alltid lär sig något i varje samspel oavsett
om de befinner sig på olika nivåer.106 Vi har tidigare uttryckt oss om att det är till en fördel
om elever som ska bilda par, befinner sig på liknande kunskapsnivå samt intressera sig av
likartade områden. Dock kan man, som Alexandersson hävdar, lära sig mycket av någon som
intresserar sig för något helt annat. Elever kan komplettera varandra med sina egenskaper och
olikheter.

Återstående skäl, som framkommit ur vår intervjuenkätundersökning på fråga 11, till varför
pedagogerna skiftar skrivarkompisar är ”Oftast i början för att jag vill att de ska lära känna
varandra […]”(P28), ”Ombyte förnöjer” (P17), ”Eleverna gillar det”, ”Särskild elev som
behöver komma in rent socialt i klassen. (P20), ”Ibland tröttnar barnen på varandra och då är
det ingen idé att fortsätta kräva att de ska producera texter tillsammans.” (P25) samt ”Det är
om det absolut inte fungerar. Framför allt om ett barn vill jobba och det andra konsekvent
förstör […]”(P9). Lärare har begränsad lektionstid och vill inte ägna all sin tid åt att lösa allt
för många svårigheter i par, vilket kan vara en anledning till att de byter skrivarpar.
Pedagogerna i vår studie samt Lövgren, Alexandersson med flera beskriver att många barn
har svårt för att samarbeta. Vi har i vår undervisning sett att de starka eleverna kan bli
oengagerade eller ta över arbetet och den andra i paret inte kan påverka arbetet. Detta tyder vi
som att många barn inte är vana vid att arbeta tillsammans med någon, utan är i behov av
samarbetsövningar för att få ett fungerande samspel. Elever behöver vägledning och stöttning
i samarbetet, att byta par kan vara den snabbaste utvägen men inte alltid den rätta. Vi anser att
eleverna behöver lära sig samarbeta och kompromissa. Pramling skriver att elever vill
samarbeta och ha roligt tillsammans. Det är meningsfullt för barn att samverka, det ökar bland
annat deras motivation, initiativförmåga, flexibilitet, kreativitet samt förståelse för andra.107
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4.2.1 Ojämnt antal elever
En svårighet med skrivarpar kan vara hur man som pedagog ska arbeta vid ojämnt antal elever
i gruppen. Lärarna i vår studie gå tillväga på olika sätt när det är ojämnt antal elever i klassen,
tre varianter beskrivs: låter dem arbeta i grupp om tre, enskilt eller tillsammans med en
pedagog. Ett vanligt kommande svar i fråga tio var att: ”Ibland får elever arbeta tre, ibland
enskilt” (P27), ”Tre eller en som arbetar själv” (P1), ”I min grupp är det bara udda när någon
är sjuk så då får oftast skrivarkompisen skriva ensam eller hoppa in i en annan
parkonstellation.” (P14) samt ”Antingen får en elev (inte samma hela tiden) arbeta själv eller
så skriver tre stycken ihop i ett grupprum, så att de inte behöver hörlurar.” (P34). En del
medverkande beskriver att elever kan ha önskningar om att få skriva enskilt om det ges
tillfälle för stunden, en pedagog (P2, f.10) beskriver ”Om vi varit udda har ofta någon önskat
att få skriva själv.”

Tre medverkande i studien anser att den elev som får arbeta enskilt vid ojämnt antal elever
bör vara stark och kommit långt i sin kunskapsutveckling. De beskriver följande: ”Då har man
en som är udden. Det behöver vara en stark elev. Denna elev behöver kunna jobba med olika.
Den personen skriver antingen enskilt eller i tre-grupp (beroende på uppgiftens karaktär) om
ingen är borta.” (P31), ”Antingen får eleverna skriva själva eller en grupp med tre, beroende
på vilken elev som är ensam eller udda. En svag elev arbetar aldrig ensam då den behöver det
stöd och ett extra ordförråd som den får av sin skrivarkompis.” (P33) samt en lärare (P25)
beskriver:
[…] alltid någon som sticker ut utvecklingsmässigt och då får den skriva själv. Det finns de elever som är
duktiga skrivare och som blir hämmade av någon som inte ligger på samma nivå eller så är det tvärtom
med nyanlända elever som inte kan kommunicera eller skriva och har inget utbyte av en skrivarkompis.

En avvikande möjlighet i vår empiri var att pedagogen själv gick in som skrivarkompis, då
hen har tillgång till en resurs i klassen: ”jag kan sätta mig där, har även en resurs i klassen
som ibland kan sitta där.”(P26). En annan lärare uttrycker att det är ett bra tillfälle att sitta
enskilt med en elev ”[…] alt att en elev skriver med pedagog, bra tillfälle att få sitta med
enskild elev.”(P23).

Ett flertal pedagoger skildrar att elever får arbeta i grupp om tre vid ojämnt antal elever. En
lärare (P30, f.10) uttrycker att hen:
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”[…] resonerar som så att ibland kommer elever att vara sjuka oavsett om vi är jämnt antal elever i
klassen eller ej. Jag räknar med att någon grupp kommer att vara tre. Jag är dock medveten om och ser till
att det inte alltid är samma elever som får skriva i tre-gruppen eller får ändra skrivkompis.”

Dock har två pedagoger (P26 och P28) testat att låta sina elever arbeta i grupp om tre, men
upplevde inte ett lyckat resultat, ”Har provat med tre men det vara inte riktigt lyckat.” samt
”Tre och tre fungerar inte! Någon får arbeta själv.” Tyrén uppmärksammade även i sin studie
att det finns en svårighet med att arbeta i grupp om tre vid datorn. Det blir trångt och
oavsiktligt hamnar en elev vid sidan om och får svårt att vara delaktig i diskussionen kring
arbetsuppgiften. Fördelningen av rollerna (ägare, deltagare och åskådare) samt dialogen
mellan eleverna distribueras enklast när de arbetar i par om två vid datorn.108 Vi har erfarit,
liksom Tyrén uppmärksammat, att elever har svårt att arbeta i grupp om tre, då en elev blir
åsidosatt och inte delaktig i arbetet. Det blir även en vilja till som de ska ta hänsyn till och
försöka komma överens om berättelsens innehåll samt turtagning vid tangentbordet. När en
elev arbetar enskilt förlorar hen samspelet och idén med metoden faller igenom, men precis
som en pedagog uttryckte sig, ska inte en elev bli hämmad av att arbeta i par. Planeringen
med paren handlar om att se till elevernas behov och utgå från deras förutsättningar.

5. Sammanfattning av resultat och analys
Här nedanför kommer det att presenteras en sammanfattning av vårt resultat och analys. Vi
kommer ta upp de centrala kategorierna som pedagoger utgår ifrån vid indelning av elever i
skrivarpar samt byte av skrivarpar. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning.

5.1 Sammanfattning
Resultatet i vår studie visar på att pedagoger har flera olika faktorer och egenskaper att ta
hänsyn till vid sammansättning av skrivarpar. Lärarna skildrar olika faktorer och egenskaper
som styr deras arbete i planeringen av skrivarkompisar. Vid val av vårt ämnesområde hade vi
en hypotes om att vi skulle kunna finna ett samband mellan de pedagoger som uttryckte att de
inte ansåg att det var en svårighet att para ihop elever samt de som erfarit hinder vid
108
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planeringen av skrivarpar. Svaren från pedagogerna i vår undersökning var spridda, vilket vi
antar kan ha att göra med, som pedagogerna yttrat, att de anpassar arbetsmetoden efter deras
klassammansättning och elevernas egenskaper. Lärare har en komplex uppgift vad beträffar
att dela in elever i skrivarpar. Det har framkommit ur empirin att det är betydelsefullt att
pedagoger lär känna sina elever innan man kan dela in dem i par, där eleverna samspelar och
bidra till varandras lärande. I planeringen av skrivarpar utgår lärarna bland annat från
personkemi, socialkompetens, arbetsuppgift, kön och kunskapsnivå.

Om barn tillsammans ska lösa ett problem är det till en fördel om deras åsikter varken är för
lika eller för långt ifrån varandra. Konflikter och oenigheter kan uppstå mellan elever när
deras olika beståndsdelar kolliderar.109 Ett samarbete har svårt att fungerar om eleverna inte
samtalar och resonera med varandra. Språket har en stor betydelse och är ett centralt verktyg
för att kunna kommunicera. Ett samarbete utan språk är inget lagarbete. 110 Några
medverkande i vår undersökning skildrar att de utgår från vilken typ av uppgift eleverna ska
arbeta med när de delar in dem i skrivarpar. I tidigare studier av Lövgren och Tyrén beskrivs
skrivuppgiften som en betydelsefull faktor för elevernas samspel. Elevernas motivation och
engagemang blir större då de får skriva om tidigare erfarenheter med stöd av bilder.111
Alexandersson och Ljung-Djärf redogör för vikten av att elever erhåller liknande kunskaper
om arbetsuppgiften för att båda skall kunna vara delaktiga i samma omfattning. 112

Av de 34 svar som kom in på vår intervjuenkät var det sex pedagoger som utgick från att para
ihop eleverna efter flicka och pojke. En av lärarna i studien ställer sig emot åsikten angående
att man ska para ihop eleverna enligt pojke – flicka, då hen inte vill betona könen hela tiden,
utan anser att alla kan tillföra varandra lika mycket oavsett kön och vill se barnen som
personer. Trageton förespråkar att skrivarparen ska bestå av en flicka och en pojke, då språket
möts från två olika värdar och sammanflätas för att gynna deras utveckling. Vi är införstådda
med Tragetons idé om att elever ska arbeta flicka - pojke för att språket ska mötas från två
olika världar, men anser att kunskapsnivån har en mer betydelsefull roll än vad kön har för
hur elever samspelar. Om man ser till den proximala utvecklings zonen, där barns möjlighet
att höja sig inom olika områden genom att arbeta tillsammans med någon som har mer
kunskap än de själva, har det ingen betydelse om det är en pojke och flicka som stöttar
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varandra. I samarbetet är det kunskapsnivån som har betydelse för att få den stöttning som
behövs för att höja sig en nivå högre som ligger i angränsning till sin egen utvecklingsnivå.113
Fler talet av pedagogerna i vår studie ser till elevernas närliggande eller samma
kunskapsmässiga nivå vid indelning av elever till par. Vi har under tidigare
undervisningstillfällen observerat att när elever befinner sig på för långt avstånd från varandra
och kontrasterna blir för stora, vilket leder till att det inte sker något samspel som bidrar till
lärande. Kunskapsnivån mellan elever i ett par skall inte vara för långt om stödet ska bli
lyckat.

Pedagogerna i vår studie hade varierande åsikter om när och hur ofta man bör skifta
skrivarpar. Det är ungefär hälften av de medverkande lärarna som byter par ofta, vilket
innebär mer än fyra gånger per termin. Andra lärare har skildrat att deras skrivarpar kan vara
fasta under hela läsåret för att de vill uppnå en kontinuitet i arbetet. Enligt Tragetons modell
är det till en fördel om eleverna arbetar tillsammans en längre tid för att finna trygghet och
tillit till varandra. 114 Erfarenheterna säger oss att det är svårt att behålla samma skrivarpar
under en längre tid. Många gånger är det något par som inte kan samspela som man behöver
bryta upp och det blir då att man får dela på fler par. Pedagogerna i undersökningen uppgav
olika anledningarna till varför de byter par, de främsta anledningarna var för att alla eleverna
ska kunna arbeta tillsamman med varandra, att eleverna utmanas och utvecklas med olika
personer samt när eleverna utvecklas i olika takt. Vi anser att alla elever ska behärska att
arbeta tillsammans, men skiftar man skrivarpar alltför ofta förlorar eleverna möjligheten till
att bygga upp en trygghet och tillförlitlighet i relationen. Det finns andra tillfällen i
skolverksamheten utöver svensklektioner som man kan öva på samarbete och lära känna alla,
så vi föredrar att man arbetar i samma par en längre tid.

En svårighet med skrivarpar kan vara hur man som pedagog ska arbeta vid ojämnt antal elever
i gruppen. Lärarna i vår studie gå tillväga på olika sätt när det är ojämnt antal elever i klassen,
tre varianter beskrivs: låter dem arbeta i grupp om tre, enskilt eller tillsammans med en
pedagog. Vi har erfarit, liksom Tyrén uppmärksammat, att elever har svårt att arbeta i grupp
om tre, då en elev blir åsidosatt och inte delaktig i arbetet. Det blir även en vilja till som de
ska ta hänsyn till och försöka komma överens om berättelsens innehåll samt turtagning vid
tangentbordet. När en elev arbetar enskilt förlorar hen samspelet och idén med metoden faller
113
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igenom, men precis som en pedagog uttryckte sig, ska inte en elev bli hämmad av att arbeta i
par.

Vår forskning visar på att det är varierade åsikter om utformningen av skivarpar. Planeringen
med paren handlar om att se till elevernas behov och utgå från deras förutsättningar. Vi har
funnit komponenter att utgå efter och hoppas att det ska vara en vägledning till pedagoger
som arbetar med ASL.

5.2 Vidare forskning
Våra tidigare erfarenheter om pedagogers svårigheter med att para ihop elever till skrivarpar
gjorde att vi omedvetet riktade vår studie till de pedagoger som upplevt en svårighet med att
para ihop elever i skrivarpar. Det hade varit intressant att utforska vidare om pedagoger som
inte erfarit svårigheter med att para ihop sina elever, för att se om det kan finnas något
samband i deras erfarenheter eller utgångspunkter vi indelningen som gör att deras par
samarbetar och lär av varandra.
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7. Bilagor
Bilaga 1

ASL - skrivarpar
Hej!
Vi är två studenter från Högskolan i Halmstad som läser till lärare för
grundskolans tidigare år.
Vid den här tidpunkten skriver vi ett examensarbete som kommer att handla
om ASL (Att Skriva sig till Läsning) med fokus på skrivarpar. Under våra VFUperioder har vi lagt märkte till att det finns en viss svårighet med att finna
skrivarpar som fungerar och är intresserade av att forska vidare om det. Syftet
med vårt arbete är att undersöka hur pedagoger som arbetar med ASL
upplever momentet med att finna fungerande skrivarpar. Våra frågeställningar
är: Hur tänker pedagoger när de delar in eleverna i skrivpar? Vilka kvalliter hos
eleverna utgår pedagogerna ifrån? Vad gör pedagoger när de märker att
skrivparen inte fungerar?
Vi behöver därför er hjälp med att ni så utförligt som möjligt tar er tid till att
svara på några frågor om hur ni upplever arbetet med skrivarparen.
Tack på förhand!
Med vänliga hälsningar/ Elin Andersson och Elinore Skogar

1. Har du fått någon utbildning i metoden ASL?
Om du svarar ja, vidare utveckla var, hur och vilken utbildning?

2. Började ni arbeta med ASL utifrån eget initiativ eller efter påbud från
skolledningen?

3. Hur arbetar ni för att utveckla metoden på skolan?
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4. Anpassar ni metoden "Att Skriva sig till Läsning" utifrån er grupp?
Om du svarar ja, vidare utveckla gärna hur och på vilket sätt du anpassar
metoden.

5. Hur många datorer har ni i klassrummet?
Har ni en till varje elev eller arbetar ni exempelvis med stationer?

6. Hur går tankarna när ni parar ihop eleverna?
Är det något speciellt ni utgår ifrån?

7. Har ni upplevt svårigheter med att para ihop eleverna?
Om du svara Nej, kan du bortse från de två efterföljande frågor.
Ja
Nej

8. Vad är det som ni upplever som en svårighet med skrivarparen?

9. Om ni upplever att skrivarparen inte fungerar, vad gör ni?
Byter par
Låter eleverna arbeta enskilt
Arbetar för att få paren att fungera (skriv under övrigt: på vilket sätt ni arbetar
med paren)
Övrigt:
10. Hur löser ni det med ojämnt antal elever i klassen?
11. Hur ofta byter ni skrivarpar?
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12. Vad är orsaken till att ni byter paren?
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Jag heter Elin Andersson och är en av
författarna till uppsatsen. Min
inriktning är lek, rörelse, idrott och
hälsa för grundskolans tidigare åldrar.
Att skriva sig till läsning kom till vårt
intresse under den
verksamhetsförlagda utbildningen.

Elinore Skogar heter jag och är en av
författarna till uppsatsen. Jag är lärare
för grundskolans tidigare år med
inriktning matematik och
naturorienterande ämnen.

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

